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 2022 לירפא ,60 'סמ ןויליג

 
 לארשי יסחי לע שגדב ,לארשי לש ץוחה-תוינידמב ףלוחה שדוחה תויוחתפתה תא רקוס יטמולפידה ח"ודה

 ץוחה ךרעמ דוקפתו ,)ןוכיתה םיה ןגאו הפוריא ,ןוכיתה חרזמה( הל ביבס םירוזאה םע לארשי יסחי ,םיניטסלפהו

 ,ןאדמרה לגרל ותוא ךריב ,ןזאמ ובא תושרה שאר םע חחוש ץנג ןוחטיבה רש - םולש ךילהת אלל ,יחרזאו ינוחטיב םואית •
 ץוחה רשו גוצרה אישנה םהיניב ,םיבר םילארשי םיאקיטילופ .ןאדמרה שדוח לגרל םיניטסלפל תולקה לש הרוש רשיאו
 ,ןיירחב .ביבא לתב עוגיפה תא תונגל ןזאמ ובא לש ותריחב תא חביש ץנג .ןאדמרה לגרל םימלסומה תא וכריב ,דיפל
 אישנה תינגס .ןיירחבו היכרות לש םייוניגה דגנ אצי סאמח דועב ,עוגיפה תא ןה ףא וניג ,היכרותו תויורימאה דוחיא
 .ןאדמרה לגרל לארשי הטקנש םידעצב הכימת העיבהו םיעוגיפה תא התניג ,גוצרה אישנה םע החחוש סיראה יאקירמאה
 שגפנ רב כ"בשה שאר .זרא רבעמ תא רגסו ,ריוואהמ ל"הצ ףקת ,לארשיל העוצרהמ תוטקר ירוגיש רפסמ תובקעב
 םדקל םינורחאה םישדוחב לעפ יאקירמאה לשממה יכ םסרופ .חטשה תעגרהל םיכרדב ומע ןדו ןזאמ ובא םע הללאמרב
 ןוחטיבל םיצעויה ודמעי םיעגמה שארב יכ ועיצה םיאקירמאה .ןוטגנישווב תיניטסלפה תושרהו לארשי תלשממ ןיב תושיגפ
 .ינידמ ךילהתכ אלו עוצקמ ישנא ןיב םואיתכ תאז גיצהל לארשי תלשממל רתוי לק היהיש ךכ ,ימואל

 
 ןוחטיבה תוחוכ ןיב םילשוריב ולהנתה םיבר םיתומיע - םילשוריב םימילאה םיתומיעה ןיגב תימואלניבו תירוזא תרוקיב •

 םיפירח םייוניגו ווק סוטטסה לע הרימשל האירק .ישישה םוי תוליפתו ןאדמרה שדוח ךלהמב םיניטסלפ ןיבל םיילארשיה
 ירירגש .ןדריו ,תיברעה הגילה ,תויורימאה דוחיא ,ןיירחב ,וקורמ דצמ רתיה ןיב ,םילשוריב םיתומיעה ןיגב לארשיל ונפוה
 הלשממה שאר םע חחוש דמח ןב ןיירחב לש רצעה שרוי .יוניג תוחישל וארקנ תויורימאה דוחיאו ןדרי ,היסורב לארשי

 .תותדה לכ לש םיסקטה דוביכו םילשוריב טקשה לע הרימשה תובישח תא שיגדהו ,חספה גח לגרל ותוא ךריב ,טנב
 ותימע םע חחוש דיפל ץוחה רש .םידדצה ינשמ תומילאה תא התניגו םילשוריב םיתומיעב הנד ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ
 ךורדת דיפל םייק ,ןכ ומכ .םילשוריב ןחלופה שפוח תחטבהל היתולועפו לארשי תדמע תא ריהבהל ידכ ןקנילב יאקירמאה
 ,ןוסיר ןיגפהל םידדצל ארק יאקירמאה ץוחה דרשמ .ווק סוטטסה לע רומשל לארשי יצמאמ תא שיגדהו ,םירז םירירגשל
 .זיפשוא ץוחה דרשמ ל"כנמ םע אשונב שגפנ סדיינ לארשיב ב"הרא רירגש .ווק סוטטסה לע רומשלו תויצקובורפמ ענמיהל
 
 םגו םיניטסלפל םג תיברעמה הדגב תונבל ךישמת לארשי יכ רמא ץנג ןוחטיבה רש - לחוזה חופיסה ךילהת ךשמנ •

 רויד תודיחי 31 םיקהל רשיאו ,ןורבח תייריע לשו "וישכע םולש" לש םירוערעה תא החד ןוילעה טפשמה תיב .םידוהיל
 םלאס תחפשמ לש הרוערע תא לביק םולשה טפשמ תיב .ןורבח לש הנשיה תיזכרמה הנחתה חטשב םילחנתמה רובע
 םירוזאה תא הרידגה לארשי תלשממ .לעופל האצוהל ןוידה תא ריזחהו ,חאר'ג חייש תונכשב התיבמ השוריג דגנ
 ,תינוחטיב הניחבמ םימיואמה ןורמושו הדוהי יבושייל םג תופידע קינעהל הטילחהו ,תימואלה תופידעה ילעב םיבושיהו

 .םיחטשה לע לח אל תולעייתהה קוחש ףא לע
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 אל לארשי יכ עבק םדא תויוכזל ם"ואה תוביצנ המיקהש ינוציח םיחמומ תווצ - םיימואלניבה תודסומב ימואל קבאמ •

 בושל תונידמל ארקו ,רורט ינוגראכ םיניטסלפ םדא תויוכז ינוגרא השש רידגהל התטלחה תא תובגמה תויאר הגיצה
 .םתוא קזחל ףאו םינוגרא םתואב ךומתלו

 לגרל ותוא ךריב ,הללאדבע ןדרי ךלמ םע חחוש טנב הלשממה שאר - םילשוריב םיעוריאה ןיגב ןדרי םע תוחיתמ •
 תוביציה תא ורערעיש תולועפמ ענמהל לארשי לע יכ וירבדב שיגדה הללאדבע .רורטה יעוגיפ יוניג לע ול הדוהו ןאדמרה
 הרבג םדקומ םואיתל תונויסינה ףא לע .אצקא-לא םחתמל עיגהל םימלסומה םיללפתמל ןתינה לככ רשפאלו ,םיחטשב
-לא דגסמ ביבסו םיחטשב לארשי תולועפל יוניג תועדוה איצוה ינדריה ץוחה דרשמ רשאכ ןדריו לארשי ןיב תוחיתמה
 טקש ןיכשהל םיצמאמל ףרטצהל ןדריל ארקו ולשמ העדוהב ביגה ילארשיה ץוחה דרשמ .המלסהל וירבדל ואיבהש אצקא
 אישנ ,ןזאמ ובא תיניטסלפה תושרה ר"וי ,דיאז ןב תויורימאה לש רצעה שרוי םע הז אשונב חחוש הללאדבע .םילשוריב
 חביש טנמלרפ תבישיב .דיאז ןבו יסיס-א םע םירצמב שגפנ ךשמהבו ,ינא'ת-לאא דמאח ןב רטק רימאו יסיס-א םירצמ
 השירד תינדריה הלשממל ושיגה טנמלרפ ירבח 87-ו ,אצקא-לאב םינבאה ידיימ תא הנוואס'ח-לא ןדרי תלשממ שאר
 דגנ אציו ,םילשוריב לארשי תולועפ דגנ האחמ תרגא לארשיל ריבעה ינדריה ץוחה דרשמ .ילארשיה רירגשה תא שרגל
 דרשמו 'גירפ ירוזא הלועפ ףותישל רשה ,טנב הלשממה שאר ."רואה תבש"ב םירצונ םיללפתמ לע תוילארשיה תולבגהה
 יכ חוודו ,תונידמה ןיב תוחיתמה תגפהל איבהל וסינ םיאקירמא םיחילש .ןדרי העיבהש תודמעהמ הבזכא ועיבה ץוחה
 תעינמל תפתושמה הלועפה תא ביטיהל תנמ לע תיבה-רהו םילשורי יניינעל תפתושמה הדעווה סנכתת ןאדמרה םות םע
 תומוקמה רמושכ הללאדבע לש ודיקפת תא וירבדב קזיחו ,הללאדבע םע ןאמעב שגפנ סאבע ם"ער ר"וי .םוקמב המלסה
 .םילשוריב םאלסאל םישודקה
 

 ריהבה ,דיפל ץוחה רש םע חחוש דאיז ןב יתרימאה ץוחה רש - םילשוריב םיעוריאה ןיגב תויורימאה דוחיא םע תוחיתמ •
 ןכ ומכ .םישודקה תומוקמה תרמושכ ןדרי לש הדיקפת תאו ווק סוטטסה דוביכו ,םילשוריב תוחורה תעגרה תובישח תא
 לש השיגרה הפוקתב ףירש-א םארח/תיבה רהל םימלסומ-אל לש הסינכ עונמל הלשממה לש התטלחה תא חביש
 קייח לארשי רירגש תא הנמיז ימשאה-לא תויורימאה דוחיאב ימואלניב הלועפ ףותיש יניינעל הנידמה תרש .ןאדמרה
 ופתתשי תויתרימא הפועת תורבח יתש יכ םסרופש רחאל .אצקא-לא דגסמו םילשוריב םיעוריאה ןיגב יוניגו הפיזנ תחישל
 .םילשוריב תומוהמה ןיגב התופתתשה תא לטבת יכ ,יבאד ובא זיוו ,תורבחה תחא העידוה ,ילארשיה תואמצעה םוי סטמב
 םויא תמרב תויורימאה דוחיא תא רידגה ,תורייתה תנוע תארקל ולש עסמה תורהזא תא םסרפ ימואל ןוחטיבל הטמה
 .הנידמל תוצוחנ ןניאש תועיסנמ ענמיהל ץילמהו ,תינוניב
 
 סנכיי רשא ,תונידמה ןיב ישפוח רחס םכסה לע ומתח תויורימאה דוחיאו לארשי - תויורימאה דוחיא םע םיסחיה קוזיח •

 תונבה רכזמ לע  ומתח יורזמ-לא יתרימאה היגרנאה רשו ילאכימ הרובחתה תרש .הלשממב ורורשא רחאל ופקותל
 ןיב ךוניחה םוחתב הלועפ יפותישל תונבהה רכזמ תא הררשא הלשממה .תימיה הרובחתה םוחתב הלועפ ףותישל
 .הרזחבו לארשיב םיטבנ סיסבל תויורימאה דוחיאמ םכרד ושע יתרימאה ריוואה ליח לש הלבות יסוטמ השימחכ .תונידמה
 הלועפ ףותישל רשה .םימסב רחס ןיגב תילארשי תיחרזא לע תוומ שנוע רזג תויורימאה דוחיאב ילרדפה טפשמה תיב
 .הרקבל ידכ תויורימאל עסיי יכ רמא 'גירפ ירוזא

 
 רירגש דועב ,ןאדמרה דובכל הפיל'ח לא רצעה שרוי תא ךרבל רשקתה טנב הלשממה שאר - ןיירחב םע םיסחיה קוזיח •

-א יניירחבה תורייתה רש .ןאדמרה דובכל םירז םיטמולפידל ךלמה ךרעש םינפ תלבקב קלח חקל האנ ןיירחבב לארשי
 יניירחבה טנמלרפה רבח .תינוניב ןוכיס תגרדב דעיכ ימואל ןוחטיבל הטמה ידי לע הרדגוה ןיירחב םג .לארשיב רקיב ינאיז
 םייקתהש םולשה ןעמל תותדה לכ יגיצנל ףתושמ סקטב תידוהיה הליהקה םשב םולשל הליפת אשנ ונונ םהרבא רבעשל
  .רצעה שרוי תוחכונב
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 הנידמ ידבועו םיטמולפיד רוטפל תונידמה תטלחה לע עידוה ןירבוג וקורמב לארשי רירגש - וקורמ םע םיממחתמ םיסחי •
 וכרע יהרד ןרקו ירוזא הלועפ ףותישל דרשמה ,לארשיב וקורמ תוגיצנ .היינשה הנידמל עוסנל ידכ הזיו שקבל ךרוצהמ
 ץוחה רש ןגס ,ץיבורוהו 'גירפ םירשה ,ילאלע לארשי-וקורמ יסחי םודיקל רשה רתיה ןיב וחכנ הב תפתושמ הנומימ תגיגח
 .ה'גאח-לא תויורימאה דוחיא רירגשו ,לור

 
 תחלשמ יכ חווד דוע .םוטר'חב יאשחב הרקיב תילארשי תינוחטיב תחלשמ - ןאדוסב יאבצה ןוטלשה םע היצזילמרונ •

 .םידדצה ןיב ינוחטיבהו יאבצה הלועפה ףותישב ןודל לארשיב הרקיב תינאדוס תיאבצ
 
 ;רורטה ינוגרא תמישרמ הכפהמה תורמשמ תאצוה דגנ הלעפ לארשי - ןוטגנישוו תונורדסמב ןאריא דגנ תלעופ לארשי •

 תצעויה ,ןקנילב ותימע םע חחוש דיפל ץוחה רש ,ץראב רוקיבל ונימזה ףאו ןדייב אישנה םע חחוש טנב הלשממה שאר
 לעפ גוצרה ב"הראב לארשי רירגשו ,ןבילאס ימואל ןוחטיבל ץעויה םע ןוטגנישווב השגפנ ריאמ הלשממה שארל תינידמה
 ינקירמאה אישנה תדמעמ ןוצר תועיבש ועיבה לארשיב םימרוג .תויורימאה דוחיאו ןיירחבמ ויתימע םע ףתושמב אשונב
 ענמהל תנווכתמ ב"הרא יכ םיחווידהמו ,רורטה ינוגרא תמישרמ הכפהמה תורמשמ תא ריסהל ןיא יכ ילימ ל"כטמרהו ןדייב
 קוידו חותיפל זכרמ ףקת ילארשיה ריוואה ליחו הירוסב ןאריא תוליעפ דגנ תיאבצ לועפל הכישמה לארשי .הז דעצמ
 .םיליט
 

 ברע ,ןונבלמ םיחרזא ראשה ןיב הללכש ,ןוכיתה חרזמב תונידממ םימלסומ לש תחלשמ - ןוכיתה חרזמב האושה ןורכיז •
 לע טרס ריהקב ונירקה םירצמב הינמרגו לארשי תויורירגש .ןילופב םייחה דעצמב קלח החקל ,היכרותו הירוס ,תידועסה
 לארשי רירגש .תירצמה תרושקתב תוסחייתהל וכז לארשיב האושה םוי יעוריאו ,ימלח דמחומ ירצמה םלועה תומוא דיסח
  .ןאיהנ לא תונלבוסל יתרימאה רשה םע האושה םוי לגרל שגפנ קייח תויורימאל

 רירגשו דיפל ץוחה רש - ברעמה תדמע םע וק רשייל תצלאנו ,היסור דגנ תצרחנ הדמע תטיקנמ ענמהל הסנמ לארשי •
 ,המחלמ עשפכ םיחרזאב תנווכמה העיגפה תא וניכו ה'צובב חבטה תא שדוחה תליחתב וניג יקסדורב הניארקואב לארשי

 שארו ,המחלמ יעשפב היסור תא שרופמב דיפל םישאה ךשמהב .ךכל תיארחאכ היסור תא שרופמב ןייצלמ וענמנ ךא
 יכ שיגדה ץיבורוה תואירבה רש .ילארשיה םילוחה תיב תוליעפ תא חבשמ ודועב תאז תושעלמ ענמנ טנב הלשממה
 דציכ הטבלתה לארשי .תיסורה הפקתמה דגנ הניארקואל די טישוהל ךישמת ןכלו יטרקומדה םלועהמ קלח הניה לארשי
 .הטלחהב לארשי הכמת ,ףוסבל .םדאה תויוכז תצעוממ היסור תא תועשהל הטלחהה תעצהב ם"ואה תרצעב עיבצהל
 הרהבה תחישל יבצ ןב היסורב לארשי רירגש ןמוז ,ם"ואה תרצעב התעבצהלו ופירחהש םילארשיה םייוניגל הבוגתב
 ליח תפיקת תא הפשח ףאו ,םיניטסלפה לש ךשמתמה שוביכה לע לארשי תא הפקת היסור ,הבקסומב ץוחה דרשמב
 הזש רחאל יקסדורב הניארקואב לארשי רירגש תא הפקת הבורכז יסורה ץוחה דרשמ תרבוד .הירוסב ילארשיה ריוואה
 ידיסח םש לע ריעב תובוחרל אורקל היסורל םיסחייתמה תובוחרה תומש תא ףילחהל לעופש בייק ריעה שארל עיצה
 תודסק קפסת לארשי יכ ץנג ןוחטיבה רש רשיא בוקינזר יניארקואה וליבקמ םע החיש רחאל .םייניארקוא םלוע תומוא
-ינידמה ףגאה שאר .יקסנלז דצל תדמוע לארשי יכ רמא טנב .הניארקואב םייחרזא םינוגראו החלצהה תוחוכל ןגמ ידופאו

 40-מ רתוי תופתתשהב הינמרגב םייקתהש ב"הרא המזיש ןוידב לארשי תא גציי םולש רורד ןוחטיבה דרשמב ינוחטיב
 לזרב תפיכ תכרעמ קופיסל עגונב לברא כ"ח לש אתליאשל הבושתב .הניארקוא לש השומיחל םיכרדב דקמתהו תונידמ
 תוכלשה םע תודדומתהל םקוהש ידרשמניבה תויצקנסה תווצ .הבושת תשקבל ץנגל לברא תא דיפל הנפה ,הניארקואל
 .תויצקנס תחת םיאצמנה םיסור םיכרגילואמ תומורת לבקל אלש םלועב תויורירגשה תא החנה הניארקואב המחלמה
 טנבל ישיא בתכמ חלש ןיטופו ,םילשוריב רדנסכלא רצח לע תולעבה תא הידיל לבקל לארשי לע ץוחלל הכישמה היסור
 .אשונב
 

 שגפנו ,לארשי המיקהש הדשה םילוח תיבב רקבל הניארקואל עסנ ץיבורוה תואירבה רש - הניארקואל ירטינמוה עויס •
 םילוחה תיבב הרקיב ,הטש ונמת הטילקהו היילעה תרש םג הניארקואל העיגה ךשמהב .יניארקואה תואירבה רש ןגס םע
 ישדוח קנעמ קינעהל הטילחה לארשי תלשממ .לארשיל םידוהי םיטילפ לש היילעה תא ץיאהל םיכרד הנחבו ,ילארשיה
 תחלשמהו ,שדוחה ףוסב ותוליעפ תא םייס םילוחה תיב .המיחלה תובקעב ולעש סוראלבו היסור ,הניארקואמ םילועל
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 ם״ואה תמאתמ ,ינרבול תנסא םע שגפנ לור ץוחה רש ןגס .הניארקואל תופורתו דויצ ,ןוזמ הסיטה לארשי .ץראל הבש
 הבודלומ חרזמב הירטסינסנרט לבחב םיהושה םילארשיה םיחרזאה לכל ארק ץוחה דרשמ .הניארקואל ירטינמוהה עויסל
 םעטמ הניארקואל ירטינמוהה עויסה תא ליבוהל התנומ ןצינ תירוד ר״ד .ינוחטיבה בצמב תורדרדהה לשב דימ ותוא בוזעל
 .ימלועה תואירבה ןוגרא
 

 לע ונוחצינ לע ןורקמ תא וכריב ץיבורוה תואירבה רשו דיפל ץוחה רש - תילרבילה הפוריא דצל תדמוע לארשי תלשממ •
 ותתימע תא ןכשמב חריא יול תסנכה ר"וי .תינאריאה היגוסב ומע ןדו ןאירד-הל יתפרצה וליבקמ םע חחוש דיפל .ןפ-הל
 ישארה ברה םעו סאבע כ"ח םע רתיה ןיב השגפנו ,האושה םוי ןויצל םיעוריאב הפתתשה רשא סאב גאטסדנובה תאישנ
 שאר ,דגנמ .ץראב רקיבש יטרוק ובוסוק תלשממ שאר םע שגפנ ׳גירפ ירוזא הלועפ ףותישל רשה .ואל רבעשל לארשיל
 .םהיתונידמב תוריחבב םנוחצינ לע יברסה ץי'ציוו ירגנוהה ןברוא םילרביל-אלה ןימיה יגיהנמ תא ךריב והינתנ היציזופואה

 רשקתה ןאודרא היכרות אישנ - םילשוריב תומילאה רגתא ףא לע ,םיסחיה םומיח ךילהתב תוכישממ היכרותו לארשי •
 .לארשיב היכרות תורירגש םג התשע ךכ .תולוכשה תוחפשמל וימוחנת חלשו ,רורטה לג תא תופירחב הניג ,גוצרה אישנל
 ,בושח ירוזא ןקחש הווהמש לארשי םע היסחי לע רומשת היכרות יכ ןאודרא שיגדה םילשוריב םימילאה םיעוריאה חכונ
 ,םיעוריאל ןאודרא לש הנותמה ותבוגת תא ןייצ דיפל ץוחה רש .תיניטסלפה הייגוסה תא תרשל תיבטימה ךרדה םג וז יכו
 ,תילארשיה תרושקתל ןייארתה ולושובא'צ יכרותה ץוחה רש .םיסחיה םומיח ךילהתל ותמורת לע גוצרה אישנל אימחהו

 ,יניטסלפה אשונה ביבס ודלונ תונידמה ןיב םירבשמהש הדבועה תאו ,תונידמה ןיב םיסחיה תא קזחל ןוצרה תא שיגדה
 ולושובא'צ יכ חווד .היכרותב ורוקיב תעב גוצרה אישנהו ןאודרא ומכיס וילע תוקולחמ ןורתפל ןונגנמה תמקה תא ןייצו
 תורהזא תמישר תא ןכדע ימואל ןוחטיבל הטמה .יאמ שדוח ךלהמב זמנוד יכרותה היגרנאה רש םע דחי ,לארשיב רקבי

 יכרות לגרודכ ןודעומ לש רעונ תוינקחשו ינקחש תוצובק .היכרותב םירוקיב תעב תוריהז הנשמב טוקנל ארקו ולש עסמה
 .תוילארשי תוצובק דגנ קחשל לארשיל ועיגה
 

 שלושמ שגפמ םייקו ,ינוויה הלשמה שאר םע הנותאב שגפנ דיפל ץוחה רש - קזחתהל הכישממ ןוויו ןיסירפק םע תירבה •
 העיבהש ,דנלונ יאקירמאה הנידמה ריכזמ-תת םג הפרטצה שגפמה לא .סדילוסקו סאידנד ןיסירפקו ןווי לש ץוחה ירש םע
 התתימע תא םילשוריב החריא ררהלא היגרנאה תרש .3+1 לש תרגסמבו םישלושמה םיסחיב ב"הרא לש התכימת תא
 סדיליפו ררהלא .תונידמה לש היגרנאה ירש ןיב הנושאר תשלושמ השיגפל סקירק ינוויה התימעו סדיליפ תיאסירפקה
 תושדחתמ תויגרנאל תילארשי הרבח .הטידורפא/ישי רגאמ ביבס תקולחמה ןורתפב עויסל ינוציח החמומ תונמל ומיכסה
  .ןוויב םייראלוס םינקתמ ינש חותיפב תינווי הרבח םע הלועפ ףתשת

 .לארשיב םיתרשמה םירז םירירגש 80-ל ינוחטיב-יטמולפיד ךורדת וכרע ץנגו דיפל ןוחטיבהו ץוחה ירש - הרבסה יצמאמ •
 רדסל חריא ןדרא ם"ואב לארשי רירגש .םיילארשיה הרבסהה יצמאמ תא ומדקיש םירבוד לש הרשכה םייס ץוחה דרשמ
 החילשל  ,ב"הראב תררוגתמה ,יבשת העונ תינקחשה תא הנימ דיפל ריאי ץוחה רש .תורז תונידממ םירירגש חספ
  .ץוחה דרשמ םעטמו םואיתב ךא ,רכשו ביצקת אלל לעפת איה .תוימשיטנאב קבאמל תדחוימה
 

 קבאמל םידחוימה םיחילשה לש יתנש יצחה סנכה תא חריא ץוחה דרשמ - תוימשיטנאב קבאמו האושה ןורכיז •
 ץוחה דרשמ ל"כנמ .יפוריאה דוחיאב תוימשיטנאב קבאמה לע הנוממהו ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה ףותישב תוימשיטנאב
 שארב דומעל לארשי לש התודמעומ תשגה לע עידוהו ,האושב םידוהי וליצהש םיטמולפידל ןורכיז סקטב ףתתשה זיפשוא
 םיימשרה ןורכזה יעוריאב ףתתשה צרממ זר כ"ח .2025 תנשב )IHRA( האושה ןורכיז רומישל תימואלניבה תירבה
 .האושה םוי לגרל הכימת תרגא זר כ"חל החלש ינמראה טנמלרפב תודידיה תדוגא ר"וי .ינמראה םעה חצר רכזל הינמראב
 .תוצופתהו לארשי ןיב רשקה קוזיחל תינכתה ךשמה תא לעופל איצוהלו ןנכתל תוצופתה דרשמ לע הליטה הלשממה
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 םירירגש השימח .ובוסוק תאישנל התנמא בתכ תא השיגה ויז ימת ובוסוקל הנושארה לארשי תרירגש - םלועב תובלתשה •
 רחאל לארשיב ןושארה ןטסיגריק רירגש םג םהב .גוצרה הנידמה אישנל םתנמא בתכ תא ושיגה תורז תונידמ לש םישדח

 תא םכיס הלכלכה דרשמב ץוחה רחס להנמ .םיסחי תונש 50 רחאל לארשיב ןושארה רופגניס רירגשו ,םיסחי תונש 20
 אוציי הנושארל רשאכ ,םידקת רסח  לודיגב רבודמ יכ םסרפו ,רלוד דראילימ 143 לע דמעש 2021 תנשל אוצייה ינותנ
 .תורוחסה אוציי תא ףקע םיתורישה

 
 הנוממהו ,וקורמ ,תויורימאה דוחיא ,ןיירחב ,ןדרי ,םירצמ ירירגש תא חריא גוצרה הנידמה אישנ - תיתואישנ היטמולפיד •

 ווק-סוטטסה לע תרמוש לארשי יכ הז דמעמב ריהבהו ,רטפא תחוראל תיברעה הרבחהמ םידבכנו ,היכרות תורירגש לע
 .ףירש-א םארח/תיבה-רהב

 
 הדעווה לש הדובע תשיגפ תרגסמב ביילא ן'גייברזא אישנ םע שגפנ בוזובזר תורייתה רש - םילקא תייטמולפיד •

 .תשדחתמה היגרנאה םוחתב הלועפ יפותישב לודגה לאיצנטופה תא שיגדה ביילא .תונידמל תפתושמה תיתלשממניבה
 ץוחה רש ,גוצרה אישנה םע השגפנו םימה לוהינ םוחתב הנויסינמ דומלל לארשיל העיגה הניטנגראמ םירש תחלשמ
 .םוחתב םיחמומו םיפסונ םירש ,דיפל

 
 םענ ,בהנשה ףוחל ןיילק הידידי ינור ,הינבלאל גלפ תילג םירירגשה יונימ תא הרשא הלשממה - ץוחה ךרעמב םייונימ •

 ,הילטיאל רב ןולא ,הניטנגראל עלס לייא ,היגרואיגל דצימ סדה ,היבילובו ורפל ןבוי ןרע ,היטאורקל ןרוק ירג ,ןוויל ץכ
 ויונימ תא ,הבודלומו הינמראל ןואיל לאוי ,הלי'צל ילאיצרא ליג ,אטילל ןייטשרבליז גרבנטיו סדה ,הלמטאוגל לאירוק חתפי

 ץוחה דרשמ .ןוטגנישווב ילכלכה ריצל רקה חנ לש ויונימ תאו ,וקסיסנרפ ןסל יללכ לוסנוקכ הטנומרס וקרמ השמ לש
  .הנורוקה רבשמו הניארקואב המחלמה רבשמ ןמזב םתוליעפ לע דרשמה ידבועל הרקוה תודועת קינעה

 
 הדוהו ,ותנידמב יופצ רוקיב תארקל ידומ ידוהה ותימע םע חחוש טנב הלשממה שאר - היסא םע הירשק תקזחמ לארשי •

 תונשדחה תדעו תרגסמב הלועפ יפותיש םודיק לע יניסה ותימע םע חחוש דיפל ץוחה רש .לארשיב םיעוגיפה יוניג לע ול
 ומסרופש רחאל ןיס תורירגשו לארשי ןיב ץרפ רבשמ .םיטמולפידה םיסחיל הנש 60 ונייצ האירוק םורדו לארשי .ןיס-לארשי

 .םימת ביכרב רבודמ יכ הלגתה הקידבב .לוגיר תרטמל ביכר תללוכ םירשל תורירגשה הקינעהש הנתמש תודשח
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