
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2022-ב״פשת רעונהו םידימלתה תוצעומ לש תיצראה הדיעווה ךמסמ

 רייאב ׳ז ,םויה ונסנכתה ,לארשי תנידמב רעונהו םידימלתה תוצעומ ירבח ,רעונה יגיצנ ,ונא

 יניינבב רעונהו םידימלתה תוצעומ לש 28-ה תיצראה הדיעווב ,2022 יאמב 8 ,ב״פשת

 :םיארוק ,״!ךוניח – תוניחבה לכמ״ תרתוכה תחת ,םילשוריב המואה

 

 םיקהל ,םיגרדה לכב תוטלחה ילבקמלו ךוניחה תכרעמל ,רעונהו םידימלתה תוצעומל .1

 תושר לכב ,ךוניח דסומ לכב ,תוינידמ יעבוק – רעונ יגציימ – םירוה לש יפותיש םורופ

 לכב רעונהו םידימלתה ףותיש תא םיצעהל הרטמב תיצראה המרבו זוחמ לכב ,תימוקמ

 .תומרה לכב ,היישעבו תוטלחהה תלבק יכילהת

 

 עובק סיסב לע תוטלחהה ילבקמ םע גולאידו תופתוש רוציל רעונהו םידימלתה תוצעומל .2

 לארשי תנידמב םיחרזאכ םירגובה םייחל הנכהה תא ומדקי רשא םינכת תעמטה ןעמל

 .ךוניחה תכרעמב

 

 ךוניחה לש העפשהה תאו תוליעפה ילגעמ תא ,םיבאשמה תא לידגהל ,ךוניחה תכרעמל .3

 תוחתפתהל ,תנגומ תוסנתהל ,תונייטצהל  בחרמ רעונל שיגנהל ידכ ילמרופ-יתלבה

 הליהקב ןגועכ ולש סוסיב ךות ,תאז לכ .תוירחא תחיקללו יתרבחו  ימצע יוטיבל ,תימצע

 .תילמרופה ךוניחה תכרעמבו

 
 .רעונה לכל תיתרבחו תישגר תפטעמ רוציל ,ךוניחה תכרעמלו רעונהו םידימלתה תוצעומל .4

 ימרוג תא קזחלו שיגנהל ,םיישגר םירגתא םע תפתושמ תודדומתהל חוטב חיש םייקל

 .תוליהקה לכבו ףטוש ןפואב הליהקבו רפסה תיבב עויסה

 

 יונישל לועפל ,רעונהו םידימלתה תוצעומלו ההובג הלכשהל הצעומל ,ךוניחה תכרעמל .5

 ,ימצע בושמו תיתוכיא תילולימ הכרעה תובלשמה תוטישל ךוניחה תכרעמב הכרעהה יכרד

 יוצימלו תוניוצמל הפיאש ךות ,הרענ לכו רענ לכ לש ישיאה לאיצנטופב תודקמתה ידי-לע

 .רעונה לש יבטימ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תיתרבח היישע םדקלו תישיא המגוד ןיגפהל ,תוירחא תחקל ,רעונהו םידימלתה תוצעומל .6

 ,רעונה ברקב תומייקה יכרעו הנוכנ תימילקא תוברתל תועדומה תאלעה ןעמל תיתועמשמ

 רזגמה םע ,ימוקמה ןוטלשהו הלשממה ידרשמ םע תועובק תויופתוש תריצי ךות הלאו

 .ישילשה רזגמה םעו יקסעה

 

 ךרעמב םיפתושלו רפסה יתבב םייכוניחה םיתווצל ,רעונהו םידימלתה תוצעומל .7

 ,האירב תויגוזלו האירב תוינימל עגונב ןובנו דבכמ חישל םילכ תונקהל ,יגולוכיספה

 םיידוחייה םינייפאמה יפל ,םירוהלו רעונל ,ןויוושלו תונלבוסל ,תינימ העיגפ םע תודדומתהל

 .הנידמב הליהק לכל

 

 לש ידוחייה ספיספה תא רמשל תוטלחהה ילבקמלו ךוניחה תכרעמל ,לארשיב רעונל .8

 םייח תריצי םשל ,הליהקה ייחב תוברועמו תויתרבח תולועפ ידי-לע תילארשיה הרבחה

 .רתוי תדכולמ הרבח שוביג םשלו תופתושב

 

 לועפל ,רעונהו םידימלתה תוצעומ םעו ימוקמה ןוטלשה םע דחי ,לארשי תלשממל .9

 ילמרופה ךוניחה תודסומ תשגנהלו ךוניחב םיילכלכהו םייתרבחה םירעפה םוצמצל

 .תויולבגומו םידחוימ םיכרצ ילעבל ילמרופ-יתלבהו

 

 םידימלתה תייסולכוא תשק לכל הנופ ״!ךוניח – תוניחבה לכמ״ תיצראה הדיעווה ךמסמ

 תוצעומ לכ לש תויתנשה הדובעה תוינכותל סיסבה תא הווהיו לארשי תנידמב רעונהו

 לא ךוניחה תכרעמ תא םדקל הרטמב ,ג״פשת תוליעפה תנשב ץראב רעונהו םידימלתה

 .תילארשיה הרבחב רעונה לש ךוניחה תא םדקלו 21-ה האמה

 .הדיעווה ךמסמ תאו רעונה ןוזח תא םשייל ידכ ונתלוכיבש לכ תושעל תאזב םיבייחתמ ונא

 


