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 ג"פשת ןושח 'א
 2022 רבוטקוא 30                                                                                                             

 לח אוה .לארשי תנידמב ימשר גחל ךפה אוהו היפויתאב זא יא עבקנש ןימוי קיתע גח אוה דְגיִסה
 םידוקיר ,הליפת ,תודחוימ תוכרבב הוולמש ,גחה  .םירופיכה םוי רחאל םוי  50 קוידב הנש ידמ
 רקיעב םייקתמ אוהו םתרות םעו םמע םע היפויתא ידוהי לש תירבה שודיח תא למסמ ,םירישו

 Iֶרָבְיַו " בותככ תווחתשהו הדיגס ,אוה "דְגיִס" םשה תועמשמ .םילשוריבש ביצנה ןומרא תלייטב
 םִיַּפַא הָוהיַל ֻּוֲחַּתְׁשִּיַו ּודְּקִּיַו םֶהיֵדְי לַעֹמְּב ןֵמָא ןֵמָא םָעָה לָכ ּונֲעַּיַו לֹודָּגַה םיִהLֱאָה הָוהְי תֶא אָרְזֶע
  . )'ו-'ה ,'ח ,הימחנ( "הָצְרָא

 

  :ךוניחה תכרעמב דגיסה גח

 תודסומ קוחה תארשהב .)2008 ינויב 30( ןוויסב ז"כ םויב לארשי תסנכב לבקתה "דְגיִסה גח קוח"

 תא קזחל דעונ ךוניחה תכרעמב גחה ןויצ .תיתרבחו תיכרע תידומיל תוליעפב הז גח םינייצמ ךוניחה

 לש םייתוברתה םיסכנל הקיז קימעהל םהל רשפאל ,םתשרומל הליהקה ינבו תונב לש רשקה

 גציימש ינחורהו יתוברתה עפשב םהיתורבחו םהירבח תא ףתשל םתוא דדועלו ,תיפויתאה הליהקה

 םידמול ךוניחה תכרעמב ,ךכיפל ,היפויתאמ היילעה השדחתה תונורחאה םייתנשב ,ונתחמשל .גחה

  .לארשיל ולעו היפויתאב ודלונש םידימלת 4,660 םכותמו הדעה ינבמ םידימלת 11,332 םויהל ןוכנ

  (23.11.22 )  ג"פשתה ןוושחב ט"כ ךיראתב דְגיִסה גח לוחי הנשה

 ,הווחא ךותמ םמע גוגחלו תיפויתאה הדעה יגהנמ תא בורקמ ריכהל תונמדזה אוה דְגיִסה גח םוי 
  .תילארשיה הרבחב תיתרבחה תודיכלה תא קזחלו ןיינעו תוחיתפ

 

 םע תורכיהל ךוניחה תכרעמ ידימלת תא ףושחל ודעונש תויוליעפ הנמייקתת םינגבו רפסה יתבב

 םידימלתה תויוליעפה תרגסמב .תיתועמשמו תיתייווח ךרדב ,היפויתא תודהי לש הפנעה התשרומ

 ירבחו תורבח תמורת תודוא עדימלו הליהקה יאצוי לש שפנה תוריסמו הרובגה ירופיסל ופשחיי

 .לארשי תנידמל תיפויתאה הליהקה
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 :תויוליעפל תואמגוד

o תיאנותיע הבתכ ביבס תוליעפ :היפויתאב לש תינויצה העונתב םיגיהנמ – תוגיהנמ 
 םיקימעמו גיהנמ םירחוב .היפויתא תודהי לש תונויצה ירשבמ םיגיהנמ אשונב
 .ויתודוא דומילה

o החפשמ וב לולסמ קחשמב םייתוברת םיטביה - דְגיִסה רהל עסמ-ןגב דְגיִסה גח 
 תלהנמ ,םידליה םע תבשוי תננגה .דגיסה גח תא גוגחל הכרדב היפויתא תאצוי

 ."םייניעה הבוג"ב החיש םתיא
o רופיכ םויל  דְגיִסה גח ןיב האוושהו ,גחה יכרע תרכה – תועובשו רופיכ םוי ,דְגיִסה 

  .תועובשלו
o הנשה לגעמ ,היפויתא תודהי תשרומ אשונב הדימל – םילשוריל יתעגעגתה 

  ....דועו תיפויתאה הדעב םיעיפשמ םיגהנמו םישיא ,תיפויתאה תרוסמב
o ותועמשמו ויגהנמ ,דְגיִסה גח םע תורכיהל תוליעפ – תושדחתהו רומיש ,הווהו רבע 

 .רעונו םירגובמל דעוימ ףתושמ דומיל ףד - ןויצל ההימכל תירבה שודיח .ונא ונימיל
o םיאקיזומבו היפויתאב ונגינש הקיזומב תקסועה תוליעפ - היפויתאמ םילילצ 

  .תיפויתא הקיסומ םויה םינגנמש
o תורכזמ םתיבמ איבהל יפויתא אצוממ םידימלת דדוענ – םייתחפשמ םירופיס, 

 םיבסהו םידודהמ ,םהירוהמ ועמשש תונורכיזו םירופיס רפסלו םילכאמ ,תונומת
 .תותבסהו

   ןוושח ט"כ ,דגיסה גח :רושיקב םירמוח ןווגמ ,הארוה ידבוע לטרופב ,םכתושרל

  דֵהְּב דְגיִס םָקְלֶמ תכרבב

 ריונילג הריט
 םילוע םידימלת תטילק ףגא תלהנמ

 
  :םיקתעה
 ךוניחה תרש ,ןוטיב-אשאש תעפי ר"ד
 ךוניחה דרשמ תיל"כנמ ,רבואטש תילד 'בג
 יגוגדפה להנימה תלהנמו הריכב תיל"כנמס ,ןמצלז הניא 'בג
 תיגוגדפה תוריכזמה ר"וי ,לסילש ירימ ר"ד
 יתדה ךוניחה להנימ תלהנמ ,רגנ שוש 'בג

 רעונו הרבח להנימ להנמ ,סורג יגח רמ
  יתליהק יתרבח ךוניח תיצרא תחקפמ לגיפש ישוש 'בג
 ידוסי לע ךוניח 'א ףגא תלהנמ מ"מ ,רצנ זר ןרק ר"ד
 ידוסיה ךוניחל ףגאה תלהנמ ,שולל הנח 'בג
 ךרה ליגל ףגאה תלהנמ ,זפ הנרוא 'בג

 


