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בוציעב םיטהול םידנרט 5 :חבטמב םח
ילארשיה חבטמה
םימח יכה םיטנמלאה לכ תא םתללכ םא וקדב ,אבה חבטמה תוינכות תא םירגוס םתאש ינפל עגר
םיפלשנ םירצומ דעו םיעיתפמ םייבוציע םיטנמלאו הדובע יחטשממ :קושב

שופיח

תספרמו הניגםירדח בוציע ךירדמהיטבמא ירדחהניש ירדח בוציעםידלי ירדח בוציעםיחבטמ בוציעןולס בוציע



ובש םוקמה ,החפשמה ינבל לכואה בטימ אצוי ונממ םוקמה והז .חבטמה אוה הריד לעב לכ לש תויבוציעה תויזטנפה תחא
ושב הנורחאה הקעצה םהש למשח ירישכמ ,םיינשדח םיעבצב תונורא ,םינוש םירמוחמ םיחטשמ םיסרפנ ובו חוריאל
תבצעמ תרמוא ,"םינוקה לש םביל תמושת תדקוממ וב ירקיעה םוקמה אוה חבטמה" .בוציעה תויונח בטיממ םייטושיק
מה םע םילבמ םה וב ןמזה תא םג ןבומכ ןובשחב םיחקול תוחוקלה ,חותפ אוה םאו ,ןימזמו בטיה קזחותמ היהיש ינויח ןכל"
ל םתא םא זא ."בל תמושת ךשומו ילנויצקנופ ,ינכדע חבטמ רחא שופיחל הביסה וז .חוריאב וליפאו יוליבב ,תויתחפשמ
רונתב קר אלו ,טהולו םח יכה המ ונכדעתתש יאדכ ,אבה חבטמה תא םיננכתמ הלא םיעגרב שממ וא ,םייקה חבטמה גורדש

:םידנרטו םיחבטמ דוע
תשקה יעבצ לכב חבטמ תונורא :דנרט
תיבב טלוש רוחשה עבצה :דנרט
2017 תנשל םיחבטמב םימחה םידנרטה :ואווה טקפא

הפילש תוריהמ

ונכט לש תצאומ תומדקתה םושמ םג ,ההובגה תוליעיה לשב םג יוושכע חבטמב םיטלובה םיטנמלאה דחא אוה הפילש
טמב לולכל םיצור ונייהש םיצפחו םיטיהר ראשו םיכסמ ,םידא יטלוק ,תונחלוש לש הפסוה דימת ונל רשפאמ וניא ללחהש
."ילב שיגרהל םע תכלל" רבעב תאז םינכמ ונייהש ומכ קוידב .םליבשב םוקמ קיפסמ



ןונרא תירוא :םוליצ .רדק תימע :בוציע

הנוש דחא טנמלא

ןתינ ,ליעפ וניא אוהשכ םג ,םמעשמהו םמושה ובצמב ותוא ריאשהל אל ידכו ,תויח אלמ רוזא אוה חבטמש רבכ ונרמא
יטופס ,דלח לא תדלפ ,םירטעמ םילנאפב שמתשהל רשפא ,הנימזמ תוידוחיי ןיאשכ" :ןרה .םינוש םיטנמלא תועצמאב



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל

 לש הריחב ידי לע רצייל ןתינ טקפא ותוא ."דועו ידוחיי זרב ,ספיספ ריק ,חיטשכ תועיפומה הקיאזומ תופצרמ ,תונוראל
.היושע איה ונממ רמוחב וא עבצב ,הלש ןונגסב עיתפתש ,חבטמה ראשמ םינוש הנותחת

ןנוג דעלא :םוליצ .למס :חבטמ .טייח זרא :בוציע



הדובע חטשמכ טינרג

הל ףסונב ,שומישל חונו יטקרפ תויהל וילע הזככו ,הז ללחב רתויב םיליעפה םירוזאה דחא אוה חבטמב הדובעה חטשמ
נהל רשפא" .ןמז ךרואל םייפוי לע םירמוש רשא רתוי םידימע טינרג יחטשמב שומישב היילע תרכינ הנורחאל .תויטננימוד
 ילב ,רתויב ףירחה ולו ,יוקינ רמוח לכב םתוא תוקנל ןתינו ,תוטירשל ששח ילב הדח ןיכסב םהילע ךותחל ,םימח
בג תופיפצ תלעב איה טינרג ןבא" :תונורתיה תא םינייצמ "םיחבטמ למס"ב  .ןרה תנע םינפה תבצעמ תרמוא ,"םיקדייח
ינווג ףוסניאב העיגמ טינרגה .תיעבט ןבא התויה םצעמ יח הארמ תרצוי איה ,ףסונב .םימתכ גופסלו טרשיהל הטונ הניא
מיאתמ אל יוקינ ירמוחב שומיש בקע םיתיעל םלענש קרבה תא הל ריזחהל תנמ לע ,םינש רפסמ לכ שוטיל תועצמאב
  ."הנוכנ



ןייטשפא יש :םוליצ .םחש סטרק הטינא :בוציע .יאה תא ףטוע רוחש טינרג חטשמ

ריקהמ קלחכ םיחותפ םיפדמ



םיפדמ – הנורחאה הפוקתה לש יונישהו תויבחור תופלק ,םיכרואמ םינוילע תונורא תוללוכ חבטמב ריקה עדיש תוכופהתה
ג ריקמ םויה יונב ובורש חבטמל תוירירווא לש "הרטנוק" םיקינעמ רקיעבו םהלש תויטושיקב ןיעה תא םיכשומ הלא
 .הרקתב םייתסמו הפצרב ליחתמה

רדמס דדוע :םוליצ .למס :חבטמ ,םריבא ירשואו יקסרימשוק הנד :בוציע



ןנימב תודחוימ תוידי

ימת ,םירחא םיחבטמב וסעלנ רבכש תותלד םתרחב םא םגו ,שיש רתויב תוירוקמה חרכהב ןניא חבטמל תורחבנה תותיזחה
ןרה הריבסמ ,"בל תמושת םיכשומו םישיבלמ הלאכ םירזיבא המכ ןימאהל השק" .םתומכ וארנ םרטש תוידי וא םיריצ םע
."ונממ םלעתהל רשפא יאש יתונמא ךפונ םיפיסומ םה .םוצע אצויה לעופה לבא ,הבר העקשהב הכורכ



ןילוסא תיזפ :םוליצ .קילג ןרק :בוציע .קיתע ןונגסב זילפמ ינוציח לוזרפב שומישל המגוד




