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 ןורכיזה םויל רועיש ךרעמ - ונלוכ לש םיחאה םה ונלש םיחאה
 אובמ

 יעגפנו ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי תא ןייצנ ,14.4.2021 ,א״פשת רייאב 'ב ,יעיבר םויב
  .הביאה תולועפ

 ונא .תודידבו םיכוכיח ,תואדו רסוחב האלמ ,ונלוכל תבכרומ הנש התייה הנורחאה הנשה
 החפשמה ינבל ,ונלש םירבחל ,ונלש םיחאל רבחתהל ,ונילא רבחתהל הנשה םכתא םינימזמ
  .תודחא לש עסמל תאצלו ונלש

 רוציל הרטמב ,םיבדנתמו םילוכש םיחא ידי לע 2017 תנשב המקוה "ונלש םיחאה" תתומע
 .לארשי תנידמב םילוכשה תויחאהו םיחאה רובע המיצעמו תכמות הליהק

 תיווז םיאיבמ םיחאה .תבחרנ הרוצב רפוס אל םלועמ םילוכשה תויחאהו םיחאה לש םרופיס
 תוטש יעגר ,םיפתושמ תומולחו תויווח ,הווחאו תורבח הבוחב תנמוטה תישיאו תידוחיי
  ."לוכש חא" ראותה םע םייחהו תיתחפשמה תודדומתהה רופיס תאו ,רומוהו

 םתא וב ,שגרמו ידוחיי ,רועיש ךרעמ םייקל ,םיכנחמו תוכנחמ ,םכתא םינימזמ ונא ,הנשה
 ןורכיזה םוי לע תקתרמ טבמ תדוקנל ,קימעמ ןויד תלבוה ךות ,ופשחית םכלש םידימלתהו
 ינש לש םינוטרסב הוולי ךרעמה .ונלוכ לש םיחאה םה ונלש םיחאה - תולוכשה תוחפשמהו
  .ןוידל תוחנמ תולאשו םילוכש םיחא

 הרטמ

 םוי לע םילוכשה תויחאהו םיחאה לש תידוחייה םטבמ תדוקנל םיפתתשמה תא ףושחל
  .הנורוקה רבשמ לצב ןורכיזה םוי לעו לוכשה דצל םייחה לע ,ןורכיזה

 םירזע

  רועישה ךרעמ •
 תופצל שי :החנמל הרעה( בויטויל ולעוהש םינוטרס 5 ךותמ הריחבל ,םינוטרס 2 •

 )םידימלתל ומיאתיש םינוטרס 2 רוחבלו שארמ םינוטרסב

 לטו יונ  :1 ןוטרס

 זרילאו לאירוא ,ףסילא :2 ןוטרס

 בדנו עטנ :3 ןוטרס

 ידעו לאינד :4 ןוטרס

 אחו'גו רימא :5 ןוטרס

 .תוקד 45 -כ תוליעפה ךשמ
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 תוליעפה ךלהמ

  תוקד 5 - ת/כנחמה לש החיתפ

 יתתיכ חישל תולאש

 ?ןפוא הזיאב ?ןתיא רשקב םתא םאה ?תולוכש תוחפשמ םיריכמ םתא םאה -
  ?םינושה ןורכיזה םוי יסקטב הנש ידימ םיפתתשמ םתא םאה -
  ?ןורכיזה יסקטל תכלל בושח םכתעדל עודמ -
  ?תומדוקה םינשהמ הנשה ןורכיזה םוי הנוש המב -
 םיסקט םייקל ןתינ אל םהב ,הלא םימיב םג רוכזל ךישמהל ןתינ םכתעדל ךיא -

  ?ליגרכ
 

 םהינב תא ודביאש םילוכשה םירוהה ביבס אוה ירוביצה חישה כ"דבש ריבסי החנמה
 םיחאה לש םרופיס הזו וילע םיעמוש אלו טעמכש דצ דוע שי ,תאז םע דחי .םהיתונבו
 חאה ןדבוא םע דדומתהל םיצלאנ םהו ותנתשה םתחפשמו םהייח דחא םויבש תויחאהו
 ותא ווחש רקי םדא לש ןדבוא ,םהלש דוסה שיא ,םהלש רבחה היהש ,םדיצל לדגש
 .תונורכיזו תויווח

 הרטמב ,םיבדנתמו םילוכש םיחא ידי לע 2017 תנשב המקוה "ונלש םיחאה תתומע"
 םימיבו ,לארשי תנידמב םילוכשה תויחאהו םיחאה רובע המיצעמו תכמות הליהק רוציל
 תא םירפסמ םיחאה םהב םלועבו ץראב םישגפמ תואמ םימייקתמ ןורכיזה םוי ינפלש
  .ישיאה םרופיס

 

 תוקד 25 - םינוטרס 2 תנרקה

 .םידימלתל ומיאתיש םינוטרס 2 רוחבלו שארמ םינוטרסב תופצל שי :החנמל הרעה
 )רוכזי רתא ךותמ םילפונה לש םהירופיס לע ביחרהל ןתינ(

 לע חישה תא ביחרהלו םיעצומה םינוטרסה ןיבמ דחא ןוטרס רוחבל :תפסונ תורשפא
 .לפנ וב המחלמ/עצבמה

 

 לטו יונ  :1 ןוטרס

 -ב ןתיא קוצ עצבמב לפנש ,זוגא תרייס םחול ,חרפי לט ןטקה היחא לע תרפסמ יונ
2014  

 

 זרילאו לאירוא ,ףסילא :2 ןוטרס

 ,ינלוג תביטחב םיניצק ,ץרפ זרילא ן"סרו לאירוא ןגס ויחא לע רפסמ ץרפ ףסילא
 .2010 -ב הזעב ינשהו 1998 -ב ןונבלב דחא -תויעצבמ תויוליעפב ולפנש
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 בדנו עטנ :3 ןוטרס

 ןונבל תמחלמב לפנש ,זוגא תרייס םחול ,הולאב בדנ היחא לע תרפסמ הולאב עטנ
 .2006 -ב היינשה

 

 ידעו לאינד :4 ןוטרס

 ,'ןלגמ' לש הלבחה ךרעמב םיאולימ לייח ,םילס ידע לודגה היחא לע תרפסמ לאינד
 .2006 -ב היינשה ןונבל תמחלמב לפנש

 

 אחו'גו רימא :5 ןוטרס

 ,יתעבג לש רבצ דודגב דקפמ ,לגנלק אחו'ג יאחוי ןרס בר ויחא לע רפסמ לגנלק רימא
 .2015 -ב בד רהב תיעצבמ תוליעפב לפנש

 

 תוקד 10 - ןוידו ףותיש

 

 ןוידל תולאש

 ?םינוטרסב הייפצה םכב וררוע תושגר וליא -
  ?םיחאה ירופיסב וילא םתרבחתה יכהש רבדה והמ -
 והשמב וא ,םרופיסב ונתוא ופתש ,ןכ םא ?םילוכש םיחא םיריכמ םתא םאה -

 .םהמ םידמול םתאש
  ?םתיפצ םהב םינוטרסב םירופיסה 2 ןיב הנוש המו המוד המ -
 ?עודמ ?רתוי םתיהדזה ןוטרס הזיא םע -
 ?םכתעדל המל ?הנוש וא המוד תוהדזה תשוחת םתשגרה םירקמה ינשב םאה -
  .הייפצה ךלהמב םכרובע יתועמשמ עגרב ופתש -

 

 תוקד 5 -םוכיס          

 םהירופיסל בלו ןזוא הטנ .ןורכיזה דיפל תא תאשל ךישמנ ,הנשה םג :החנמ
 םתומב רשא ,םילפונה לש םהירופיס תא עמשנ .םילוכשה תויחאהו םיחאה לש
 רואל תלהנתמה תפומ תרבח לארשי תנידמב םייקל ףאשנו םייחה תא ונל וויצ
 הלאלו הב םייחל היואר היהתש וזכ ,תידדה תוברעו תוירדילוס לש םיכרע
 .המויק לעו התנגה לע ולפנש

 )חא יל היה ,רבח יל היה ןוטרסה תא ןירקהל רשפא(

 

 :בותיכה םע םיטלש םיקיזחמ םלוכשכ ,תפתושמ םוז תנומתב םייסל ןתינ -
 תתומע תא גייתלו קובסייפל תולעהל !ונלוכ לש םיחאה םה ונלש םיחאה
  ."ונלש םיחאה"

 


