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 7/22 ש״ה                    22-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר״וי ינפב

     רצלמ ןנח טפושה ןוילעה טפשמה תיב תאישנל הנשמה ׳בכ
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 תילרביל תימואל העונת דוכילה .1
 

 ץיבוקזודר הכלמ ד״וע וא/ו יולה הבינ ד״וע וא/ו יולה יבא ד״וע י״ע

 15105 ,ןדריה קמע נ.ד )הבשומ( תרנכמ

 04-6709443 :סקפ ,052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט

                                 Email: avi.halevy@gmail.com      

 

 הלשממל יטפשמה ץעויה .2
 
 

 םיבישמה

 

 1 הבישמה םעטמ ןועיט תמלשה

 

 ,רצלמ ןנח טפושה ,םייתשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי דובכ תטלחהל םאתהב

 )"הבישמה" :םג ןלהל( 1 הבישמה הזב תדבכתמ ,טסוגואב 8-ה םוימ ,ןוילעה טפשמה תיב תאישנל הנשמה

 .המעטמ ןועיט תמלשה שיגהל

 

 םילשמה ןועיטה ירקיע הלאו
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 וכלהמבש ,טסוגואב 8-ה םויב תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי ינפב םייקתהש בושחה ןוידב .1

 יטפשמה ץעויה גיצנ ןכו תוגלפמ יגיצנ ,לאמשמו ןימימ ,םינוש םייחרזא םיפוג יגיצנ ,רתיה ןיב ,םתדמע ועיבה

 לחה העבצהה םויב תומלצמב שומישה תרתה דעב םילוקישה וקזחתה - לארשי תרטשמ גיצנו הלשממל

 הזיחא לכ ןיא יכ קפס לכמ הלעמל ררבוהו ;תולוקה תריפסו ,העבצהה ךלהמב ,העבצהה תליחת ינפל ךומסמ

 ןמויקל ונעט תומלצמל םידגנתמהש ,םירחובה תויוכזמ יהשלכ תוכזב העיגפל הקיספב וא תונקתב ,קוחב

  .תויטרפל תוכזב תאז ללכבו

 

 לכ ונלש הרקמב ןיא – תיתילכת תונשרפ רואל םג יכ םידמל בוש ונאצמנ ,ךכב ךרוצ היה דוע םא ,ןכ ומכ

 תילכתה ןה ,לארשיב תגהונה תיטרקומדה הטישה לש תיללכה תילכתה ןה :תוילכתה ןיב טקילפנוק

 ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוח לש תיפיצפסה תילכתה ןהו תסנכה :דוסי קוחל 4 ףיעס יפל תיתקוחה

 תונווכמ ןלוכ – וחוכמ ונקתוהש תוריחבה תונקת לשו )"תסנכל תוריחבה קוח" :ןלהל( 1969-ט"כשת

 ונמתהש םיפיקשמהו יפלקה תודעוו ירבח םהיניב ,םידמעומה תומישר יגיצנ לש יעצמא יתלב חוקיפל

 םצע תפישח לעו ,העבצהה ןכות תויאשח לע טרפבו ,תוריחבה רהוט לע אוה הז חוקיפ .קוח חוכמ םדיקפתל

 .תולופכ תועבצה וא תויוזחתה עונמל ידכ העבצהה

 

 לע הרימש איהש ,תויפלקב תוגלפמה יגיצנ לש םתכמסה תילכת תא םישגהל דעונש יעצמא אוה םוליצה

 יגיצנל שורדה ליעיו יביטקפא יעצמאב שמתשהל הכמסה אליממ תללוכה תילכת איהו תוריחבה רהוט

 ידכ הכמסה תשרדנ  ונתשיגל .קוחה יפ לע ונומ םה התמשגהלש ,תילכתה תמשגה ךרוצל תויפלקה תוגלפמה

 ןכו רוביצ ידבועב אלו תוגלפמ יגיצנב רבודמש םושמ רתיה ןיב .ותוא רשפאל ידכ אל ,םוליצה תא רוסאל

  .יזכרמה ןוטלשה םעטמ אלו םהיתוגלפמ םעטמ חוקיפ איה םיאלממ םהש היצקנופהש םושמ
 

 םוליצ תעינמ לש תיביטקלס הפיכאל הקדצה לכ ןיא - ןויוושב רחביהלו רוחבל דוסיה תוכז תמשגה ךרוצל

 ללכב תומלצמ וא החטבא תומלצמ ליעפהל תללוכה תוכזה ,תיטפשמה ונתטישב ,הלילח ,רסאית םרטב

 .םיברה תושרב

 

 םתוכז תודוא תיטרואת הלאשב ינויע ןויד קר היה אל ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר״וי ינפב םייקתהש ןוידה .2

 ,תוריחבה רהוט לע חקפל םידמעומה תומישר םעטמ םינמתמה םיפיקשמהו יפלקה תודעוו ירבח לש

 ינפל ךא ומייקתהש תוריחבהמ םיחקל תקפהל הבושח היגולודותממ קלח הוויה אלא - תומלצמ תועצמאב

 .תחאו םירשעה תסנכל תוריחבל ,םישדוח המכ

 

 תדעוו לע הנושארבו שארב תלטומ ,תוריחבה רהוט לע הרימשהו ןהילע חוקיפה ,תוריחבה לוהינ לע תוירחאה .3

 יטפשמה ץעויה ,הרטשמה ןהיניב ,תופסונ תויושר ,התושרל םידמוע ךכ ךרוצלשכ תיזכרמה תוריחבה

 רהוט לע הרימשה .םיפיקשמו יפלק תודעוו ירבח וז תילכתל תונממש ,םידמעומה תומישר םגו הלשממל

 םתושרל םידמועה םייקוחה םיעצמאה לכב טוקנל הלעמ םירומאה רבעב םיעגונה לכ תא תבייחמ תוריחבה

 יחרזא ןומא תא חיטבהל ידכו תונמיהמו תונימא הנייהת תסנכל תוריחבהש חיטבהל ידכ ,קוחה יפ לע

 .ןתוא םיעצבמה ןוטלשה תויושרבו תוריחבב הנידמה

 

 תובייח ,תוריחבה רהוט לע הרימשה לעו ןהילע חוקיפה לע ,תוריחבה לוהינ לע תויארחאה תויושרה ןכאו .4

 העבצהה םוי ךלהמב ולגתהש םיעוריאה תא רגמל תנמ לע יתדימו םלוה ,יביטקפא ,יואר ,יקוח ןורתפ שבגל
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 יפלק ירבח 350-כ .תחאו םירשעה תסנכל תונורחאה תוריחבב העבצהה םוי ךלהמב תויפלקהמ קלחב

 םיתעלו( הנעטב ,םייברע םיבושיב תויפלק ירדחמ העבצהה םוי ךלהמב ואצוה ,1 הבישמה םעטמ םיפיקשמו

 ;יפלקב ולקתנ םהב םירדס-יא ,רוצעל וא ףושחל ,דגנכ ןועטל וסינשמ תאזו – "םמולשל ששח" לש )הנאות

 אלל הריפסהו העבצהה ךלהמ תא הריתוה דוכילה םעטמ םיפיקשמהו יפלקה תודעוו ירבח לש םתאצוה

 תקידבל ריבעה תוריחבה תדעו ר"וי יכ ררבתה דוע .דחוימב םיליעיה םיעצמאה דחא אוהש ,יתגלפמ חוקיפ

 ךרוצ ,ותעדל ,םייק םהיבגל םיעוריא - הלשממל ש״מעויהו הרטשמה ןהיניב ,רבדב תועגונה תויושרה

 ןועיטה ירקיעב הבחרהב ונעטש יפכ ,תומלצמב שומישה .תוריחבה רהוט לע תוריבעל תודשח תקידבב

 תמשגה ךרוצל יתדימו םלוה ,יביטקפא ,יואר ,יקוח יעצמא אוה ,ןועיטה תמלשהב םיעטנש יפכו ונשגהש

  .תוריחבה רהוט לע הנגהה לש תילכתה

 
 יפלקה תדעוו ירבחמ דחא לכ .תיטרפ הנניאו היוסח הנניא ,עיבצהל עיגה ינולפ חרזאש הדבועה םצע :קודו

 םיעיבצמה תוהז לע םייתפוקת םיחוויד תולבקמ תוגלפמהו עיבצהל עיגה ימ ןמסל םירומא םיפיקשמהו

 לכ ?ןגהל תומלצמל םידגנתמה םישקבמ תויטרפל תוכז וזיא לע ןבומ אל רומאה רואל .תונושה תויפלקב

 היולג אליממ םתעבצה תועשו םיעיבצמה תוהזו םלוצי אלו יוסח ראשי אליממ דוגרפל רבעמ הרוקש המ

 .תיבמופו

 

 תבצהל עדומ רוביצהש עגרמו ,תויפלקב תומלצמה תבצה לע רוביצה תא עדייל שיש רורב ,ןכ לע רתי

 םוליצל םיכסמ יפלקל סנכנהש םושמ תויטרפה תנגה קוח יפ לע תויטרפב העיגפב רבודמ אל ,תומלצמה

  .)בקעמ תומלצמב שומיש ןינעב םיטפשמה דרשמ תעד תווח הוושה( רומאה

 

 ,יפלקב הרוקה תא רישי רודישב ורדשי רשא תומלצמב תניינועמ הנניא 1 הבישמה יכ ,שיגדהל םוקמה ןאכ

 הריבעל ששח שי ובש הרקמב םהילא תשגל היהי ןתינ רשאו הרוקש המ לכ תא ודעתיש תומלצמב אלא

 לש דואמ היואר תילכת ךרוצל תאזו )וזכ תמייק ללכב םא( תויטרפב דואמ תיתדימ העיגפב רבודמ .תילילפ

  .תוריחבה רהוט לע הרימש

 

 הנגהה םא םג תסנכל רחביהלו רוחבל תוכזה תא חיטבהל איה תוריחבה רהוט לע הרימשה לש תילכתה .5

 םשר 'נ ןוסקזיא 2316/96 א"ערב ןידה-קספב ןישח 'מ טפושה דובכ .תורחא תויוכז הליבגמ תאז תילכת לע

 'מעב בתכ ךכו ,"יונישל תיברעה העונתה" תא הגלפמכ םושרל הטלחהה תא ןחב )ובנב םסרופ( תוגלפמה

541-540: 

 

 :דיחיה לש דוסי תויוכזב אוה ונניינע יכ רומשנו רוכזנש ,אוה םירקיעה רקיע" 

 ןתמצוע יכ ונעדי ונלוכו ;רחביהלו רוחבל תוכזב ,יוטיבה שפוחב ,תודגאתהה שפוחב

 םוקי  יכ  ירשפא  קבאמב  ןמע בר ןחוכו ,ןהיתוביבס לע הנירקמ ולא תויוכז לש

 ותוא .)ןה ןיינמה ןמ תויוכזש ןיב ןה דוסי תויוכזש ןיב( תורחא תויוכז  ןיבל  ןהיניב

 ימוחת תא ,רמול רתומל ,ביחרמ ,רבע לכ לא תוחלוש דוסיה תויוכזש רוונסמ קהוב

 ןושל .דגנה תויוכמסו דגנה תויוכז לש ןהימוחת םוצמצל אוה איבמ וילאמו ,ןתסירפ

 – דוסיה תויוכז לש ןתסירפ ימוחת תא ביחרהל ונבטימכ תושעל ונילע המוש :רחא

 ןתוסרפתה ימוחת תרצהל תושעל תעב הבו – הגלפמכ דגאתהל תוכזה :ןאכ ונניינעל

 ."ולא תויוכז םצמצלו ליבגהל תורמואה קוח תוארוה ןתוא לש
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 תפסונ הכלה לש המויק חכונ ונניינעב םג גוהנל ךירצ ךכש רמוחו לקמ ,ללכ-ךרדב בצמה אוה ךכ םאו

 יתש ונינפל תודמוע ויה" םא יכ תעבוקהו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב הזיחא התנק רשא

 תעגופה וזב רוחבל ונילע היה ,הקיקחה תילכת תניחבמ ןהו תינושלה הניחבהמ ןה ,תוירשפא תויונשרפ

 דרשמ ,םורדה זוחמ לע הנוממה 'נ ןהכ 3090/97 צ"גב ואר( "...רתוי התוחפה הדימב דוסיה תוכזב

 .)]ובנב םסרופ[ אביקע רוא תוריחבה דיקפ 'נ הנינוקנא 6859/98 צ"גב ואר ןכו ;]ובנב םסרופ[ םינפה

 רשאכ ,שרופמ יתקיקח רדסה רדעהב תומלצמה תא ביצהל ןתינ אלש הנעטל םוקמ ןיא ,רומאה רואל

 תומלצמ תבצה רשפאל תובייחמ תיתקיקח רסח תמלשה לש הקינכטה ןהו תיתילכתה תונשרפה ןה

 דוכילה 'נ 'חאו ריאמ ןב רחש 8/21 כ"בתב תוריחבה תדעוו ר"וי 'בכ לש תטרופמה הטלחהל הוושה(

    .)ךליאו 24 'מעב 'חאו

 

 דעו ולוכ העבצהה ךלהמ ךרד ,תויפלקה תחיתפ ינפל ךומסמ לחה ,ולוכ העבצהה ךילה לש ףוצר םוליצ .6

 ,יביטקפא ןורתפ אוה ,ןלהל ועצוישו ,תוריחבה תדעוו ר"וי י"ע ועבקייש תויחנהל ףופכב ,הריפסה ךילה

 .תסנכל תוריחבה קוחל 119 ףיעסב תוטרופמה הלא ןוגכ תוריחבה רהוט לע תוריבע ענמיש דיחיהו

 הטלחה ,לשמל ךכ .תוריחבה רהוט לע תוריבע וענמי אל ןוידה ךלהמב ולעוהש םהינימל םייניב תונורתפ

 ענמת אל ,תויפלקה לש םייוסמ קלחב קרו ,תוגלפמה יגיצנ םניאש םימרוג י"ע עצבתי םוליצה היפל

 תומלצמה היפל הטלחה :דועו תאז .תומלצמ  ובצוי אל ןהבש תויפלקב תוריחבה רהוט לע תוריבע

 ימינפ עדימש ךכ לע דיעמ רבטצמה ןויסינהש הדבועהמ תמלעתמ "תורתסנ" ויהי םגדמבש תויפלקבש

 יפלקל ץוחמ לא תוריהמב וכרד השוע - תמלוצמ יפלקה םאה עדימה הז ללכבו – ןמצע תויפלקה ךותמ

 אל – הריבע עוציב רחאל קר ולעפוי תומלצמה ויפל – עצוהש ינשה ןורתפה .תוריבע עוציבל עייסמו

 הכורכ היהת ולא תוביסנב המלצמה תלעפהש םג המ ,תוריהמב וא לוק אלל תושענה תוריבע דעתי

 תלעפה ךרוצל תושרדנה תוביסנה ומייקתה םאה הלאשה ביבס תומילאל שולגל םילולעש ,תועד יקוליחב

 ךכמ םלעתמ ,המלצמ ליעפיש רטוש תנמזה בלשמה ,עצוהש ישילשה ןורתפה .ואל םא ,המלצמה

 איה ,תובר תומישמ תואלמ אליממ וידיש ,ןהב בצומש דחא רטוש לש תויביטקפאה תויפלקהמ קלחבש

 .הנטק

 

 לכ עונמלו ,יביטקפא תויהל ,ונייצש יפכ ,בייח תוריחבה רהוט לע תוריבע תעינמל יגולונכטה יעצמאה .7

 תשחמומ תונושה תויורשפאה לש תויביטקפאה .תוריחבה רהוטב העיגפ םתילכתש ףויז וא המרמ

 :םירבסה הירחאלו - ןלהלש הלבטב

 

 םוליצ 

 תויפלקב

 תויארקא

 הטלקה

 תילוק

 דבלב

 תלעפה

 קר םוליצ

 תעצבתמשכ

 הריבע

 םוליצ

 לש אלמ

 תריפס

 תולוק

 םוליצ

 ןחלוש

 יפלקה

 לש בגהמ

 עיבצמה

 לכ םוליצ

 ךלהמ

 העבצהה

 תולוק תפסוה

 תיביטקיפ

 הריפסה ןמזב

 ךכל העצה וא

X 1/2 X V V V 
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 עיבצמ דויצ

 תופטעמ המכב
X X V X V V 

 תפסוה

 תופטעמ
X X X X V V 

 תועצה/םימויא

 גיצנל דחוש
X V- 1/2 X V V 

 םע העגה

 לש הדועת

 רחא םדא

X X 1/2 X X V 

 

 ,רתויב תיביטקפאה הפולחה תא תאטבמ – העבצהה ךלהמ לכ םוליצ – רתויב תילאמשה הדומעה

 רתויב הצופנה הקיטקרפה ,ןהיניב .יפלקה םלואב שחרתהל תולוכיש תוצופנה תוריבעה לכ תא תענומש

 המלצמה ,וז הפולחב .)םויב םימעפ המכ םיתעל( םירחאמ ופסאש .ז.ת םע םישנא תעגה לש וז ,םיפויזל

 .הרומאה הקיטקרפה תא ענומש דיחיה יעצמאה איהו ,םירחובה לש םהינפ תא תמלצמ

 :תועצומה תופולחה ראש

  :)לאמשמ היינש( בגהמ םוליצה תפולח

 איה ךא הלבטב םיראותמה המרמה יעצמא בורל הנעמ תקפסמ ןכא איה ןכש הנושארהמ תוחפ תיביטקפא

 .םירחא לש תודועת םע םיעיבצמ תעגה לש םירקמ ,רומאכ ,ענמת אל

  :)לאמשמ תישילש( תולוקה תריפס םוליצ תפולח

 תופדוע תופטעמ תרדחה לש היעבל הנעמ תנתונ אלו ,תולוקה תריפס םוליצב קרו ךא תדקמתמה הפולח

 המכ עיבצהל םישקבמה םירחובל העבצה תוכז ןתמ לש היעבה ןכו ,העבצהה םוי ךלהמב יפלקה תביתל

 םימרוג םהבש םירקמל הנעמ תנתונ אל וז הפולח ,ןכ ומכ .םירחא לש תוהז תודועת תועצמאב םימעפ

 םימייואמה לש םתאצוהל םיליבומש םימויא ,םיפיקשמה לעו יפלקה תודעוו ירבח לע םימייאמ םיניוע

 לש חוקיפ אלל םיכשמנ הריפסהו העבצהה יכילה ויטעבש השעמ – םמולש לע הרימש ךרוצל תויפלקהמ

 .תוריחבה רהוט לע תוגלפמה יגיצנ

 :)לאמשמ תיעיבר( הריבעל דשח ררועתמשכ קר לעפויש םוליצ תפולח

 םימויא הווחש גיצנמ ענמת איה ;הריבעה ןיגב האחמה תא קר דוכלל קיפסת םיבר םירקמבש הפולח וז

 תלעפה םצעו הרפהה תורקיה םצעל סחיב ,םניאשו ,םיקדצומ םיחוכיו דדועת ;המלצמה תא ליעפהל

 ףוסב חוודש יפכ םיעיבצמ 800 ועיגה אל םא ,לשמל – הרק אלש המ תא לולשל תורשפא ענמתו ;המלצמה

 .רפסמה תא ךירפהל לוכי ףוצר םוליצ קרש ירה ,םויה

 :)לאמשמ תישימח( תילוק הטלקה תפולח

 ךותמ ןיבהל םירשפאמ םניאש ידמ םיישירח תולוקב וא הממדב תושענה תוריבע תענומ הניא וז הפולח

 תישענה דחוש תעצה וא תויביטקיפ תועבצה לש לוק אלל הפסוה תמגוד ,היצאוטיסה יהמ דבלב הנזאה

 .דבלב םיידי תועונתב



 6 

 :)לאמשמ תישיש( ימגדמ םוליצ תפולח

 עדימש ךכ לע דיעמ רבטצמה ןויסינהו ,תמלוצמ היהת אלש יפלק לכב םיפויז רשפאת השעמל וז הפולח

 ץוחמ לא תוריהמב וכרד השוע - תמלוצמ יפלקה םאה עדימה הז ללכבו – ןמצע תויפלקה ךותמ ימינפ

 .תוריבע עוציבל עייסמו יפלקל

 

 תעינמל טלחומו יביטקפא הנעמ ןתונ ,הריפסה תוברל ולוכ העבצהה ךלהמ לש ףוצר םוליצ קר ,ןכ יכ הנה

 .הריפסהו העבצהה ךלהמב עצבתהל תולולעש תוריחבה רהוט לע תוריבעה לכ

 

 יכ תושרופמ בתכ ,תוריחבה תדעוו שאר בשוי דובכל שיגהש ןועיטה ירקיעב ,הלשממל יטפשמה ץעויה .8

 םוחתב המלצמב שומיש יכ עבק אלו ,הרוסא הנניא יפלקה רדח םוחתב תומלצמ לש תירוגטק הבצה

 שומישה היפל ,ותדמע תא הלשממל ש״מעויה גיצנ עיבה ןוידה ךלהמב .תילילפ הריבע הווהמ יפלקה

 עורגל ידכ תאז הדמעב ןיא םלואו ,קקוחמה ידי לע רדסויש יואר – יפלקה רדח םוחתב תומלצמב

 תסנכל תוריחבה יעוריאמ חקלכ ,רשפאל ,הדבכנה תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר״וי לש ותוכמסמ

 רבכ תוריחבה רהוט לע הרימש לש היוארה תילכתה ךרוצל תויפלקב תומלצמב שומיש ,תחאו םירשעה

 .םייתשו םירשעה תסנכל תוריחבב

 

 יוארו ,יפלקה רדחב תומלצמב שומישל עגונה לכב תויחנה עובקל ךמסומ הדבכנה תוריחבה תדעו ר״וי .9

 תומלצמב שומישל עגונב קר אל ,תחאו םירשעה תסנכל תוריחבה יחקל רואל ,ותוכמסב שומיש השעיש

 ןפואב העבצהה ךילה ךלהמב ,תומלצמב שומישל עגונב ,דחוימבו םג אלא ,תולוקה תריפס ךלהמב יפלקב

 לש רשיה לכשב אל ףאו תואיצמב הזיחא לכ ול ןיאש ,יביטקייבוסה ששחה תא םומינימל דע ליבגיש

 תוריחבה תדעוו שאר בשוי לש תויחנהה .םירחוב לש תויוכזב ,הרואכל ,העיגפ לש - ריבסה רחובה

 העבצה יכילה לכ ךרואל תופיצרב לעפת איהש ,היולג היהת המלצמהש ךכל ,רתיה ןיב ,וסחייתי

 יפלקה תדעוו ןחלוש לע המלצמה תשדע לש דוקימל ,המלצמה בצות ובש קיודמה םוקימל ,הריפסהו

 עגונב תויחנה ,ןבומכו ,םלוצמ יפלקה רדחש ךכ לע םירחובל עידומה טלש לש ותבצהל ,יפלקה תביתו

 .וב שמתשהל תוכזלו דועיתה לש ותצפה רוסיאל ,תומלצמב טלקנש דועיתה לע הרימש

 

 :לשמל תויהל תולוכי )יתמ וא םאה אלו( םוליצה תא עצבל דציכ ולא תוישעמ תויחנה

 

 ;המלצמ סינכהל רוסא ול רבעמש - דוגרפה ןוויכל הפצרה לע םודא הקבדה טרס ןומיס

 

 תויאשחב העיגפל דשח לכ לע רטושל/ריכזמל תונפל ןתינו דוגרפה ירוחאמ םוליצ ןיא ויפל רורב טוליש

 תוהדזהה ךלהמ תא דבלב םיפויז תעינמ ךרוצל םלצל םיגיצנל רתומש הרהבה תפסותב העבצהה

 ;העבצההו

 

 ,20-ה תסנכל תוריחבה תדעוו ר"וי דובכ החנהש יפכ - םירחובה תומישר וא ןותוהזה םוליצ רוסיא

 ;)רסאנ אל רחא םוליצו( םירחובה תומישר תא םלצל ןיא יכ ,ןארבו'ג םילס טפושה
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 וא ןותוהזה תא ריתסתש L תרוצב ןוטרק תציצח תחנהו דוגרפל בורקה דצב יפלקה ריכזמ םוקימ

 ;םירחובה תומישר

 

 םהבש םינוטרס קרו ךא ריבעי םלצמה יכ )רצוויהל לולעש עדימה רגאמ תייעב תא רותפת םגש( היחנה

 היהת וזכוריש םינוטרסה תומכ אליממו תוריבע ענמי םוליצה םצעש איה החנהה .תוריבע ושחרתה

 ועצוהש )ז"ול תניחבמ םיישעמ יתלבה( םינוויכה אקווד .עדימ רגאמ ןאכ חתפתי אלש ךכ תמצמוצמ

 .ישוקה תא םיררועמש הלא םה - הדעווה םעטמ זכורמ םוליצל

 

 ףתושמה - רוביצה ןומא תא קזחי אלא ,העבצהה רועיש תא דירוי אל רומאה םוליצה יכ שיגדהל בושח .10

 העבצהה רועיש תא תולעהל יופצ ךכיפלו תוריחבה תכרעמ תוינויוושבו תונגוהב - הנידמה יחרזא ללכל

 חפל ךלוה וא תואמרל ןותנ וניאו תיטילופה הפמה בוציעל םרות ולוקש רוביצ .הנידמה יחרזא ללכ ברקב

 שמתשהל תוכזה יכ שגדוי .עיבצהל ותוכז תא שממלו יפלקל עיגהל ץרמותמ – יפלק תליספ לש הרקמב

 דחוימ וניא הב שומישהו ,תוגלפמה לכ םעטמ םיפיקשמהו יפלקה תודעו ירבח לכל תמייק תומלצמב

 .תומייוסמ תויפלקב

 

 םולגה בושחה ירוביצה סרטניאב תועגופ תוריחבה רהוט לע תוריבע יכ שיגדהלו בושל שקבנ םויסל .11

 ףיעסב עובקה לארשיב תויטרקומדה תוריחבה סיסבבש ןורקע – תוינויוושו תונגוה תוריחב לש ןמויקב

 תויאשח ,תווש ,תורישי תויצרא ,תויללכ" הנייהת תסנכל תוריחבה ויפל ,תסנכה :דוסי קוחל 4

 םוסרכו – טרפב םעה ןוצר תא תופקשמכ תוריחבה תואצותב רוביצה ןומיאב תועגופ ןכו "תויסחיו

 טוקנל רבדב םיעגונה לכ תא תבייחמ הלא םיסרטניא לע הרימשה .ללכב יטרקומדה רטשמה תודוסיב

 תוריחבה תכרעמב אלו ,וז הבוגתב ראותמכ תומלצמב שומישה תוברל ךכל םישרדנה םיעצמאה לכב

 .רבמטפסל 17 םויב האבו הברקה וזב אלא ,םינש 4 דועב םייקתתש

 

 

 


