
 םכסמ ח״וד
 ידוסי רפס תיב תמקה אשונב רוביצ תוצעוויה ךילהת

ברעמ םינג תנוכשב

2020 רבוטקוא



ונחנא ימ

ךותםייווילבוםמודיקב,םלוהינבהחמתמוםייתביבסוםיינוריעיונישיכילהתהליבומונתרבח

ותועצמאבםירצויוםוקמלהליהקןיבשגפמבןומטהלאיצנטופבםינימאמונא.ףיקמץועייןתמ

.תושדחתהויוניש

הצלמהשבגלוסיסבלעויעוצקמוףוקשרוביצתוצעוויהךילהתליבוהלתנמלעהרחבנונתרבח

.הצעומהרובע

.ויתובקעבהלבקתהשהטלחההוויאצממ,ךילהתהירקיעתאגיצמהזח״וד

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



ךילהתל עקר

 .הווקת ינג לש יברעמה םושירה רוזא ידימלת תא שמשמה ירקיעה ידוסיה רפסה תיב אוה ׳םיביבר׳ רפסה תיב

 השירדה תא םג ךא ,תודימלתהו םידימלתה ףקיה תניחבמ תיחכונה תירוביצה השירדה תא קפסמ הז רפס תיב

.ישמה ךרדב םינבמהסולכיאו הנוכשה תובחרתהםע דיתעב תירוביצה

.הריחב אלא חרוכ הווהמ הניא שדח רפס תיב תמקה וז הביסמ

 תושקב תובקעב ברעמ םינג תנוכש תובשותו יבשות רובע שדח ידוסי ס״יב םיקהל הטלחה הלבקתה רבעב

 םעפה ךא ,הלבקתהש הטלחהה תא תינשב ןוחבל טלחוה ,ךכל תבייוחמ הניא הצעומהש תורמל ,תעכ .תו.םיבשות

 .אשונב רוביצה תועדו תודמע תא םג םייעוצקמה םילוקישה לס לא סינכהל טלחוה

 תונבות תולעהלו ,תובשותהו םיבשותה ברקב תוכיישה תשוחת תא ריבגהל ךכב ןתינ יכ הנבה ךותמ תאז

.תיפוסה הטלחהה תא ורפשיש חטשהמ תונקסמו

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

1 םושיר רוזא

2 םושיר רוזא

םושירה רוזא
ןנכותמה 3 םושיר רוזא

4 םושיר רוזא

םילבוי

םינג
םיביבר

 ס״יבתוליא
ןנכותמה

םושירה ירוזא תפמ

 םינג תנוכש
ברעמ

 םושירהרוזיא
יחכונה



רפסה תיבל עצומה ןונכתה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

 האיציו הסינכ
 הרוקמ הינחל

 חותפ ירוביצ חטש
 צ״החא תועשב



דוסי תוחנה

ינונכתה טביהה

 ברעמ םינג תנוכש לש החותיפ םע .קהבומ ךרוצב הכורכ הניא הנוכשב שדח רפס תיב תמקה ינונכתה טביהב

 הנעמה תא קפסל לוכי םיביבר ס״יב2040 תנש דע יכ תופוצ תומייקה תויזחתה ךא ,הייסולכואב לודיג יופצ

 תועבוק  ׳1959-ט"ישת ,)םושיר( יתכלממ ךוניחו הבוח דומיל תונקת׳ ,ףסונב .םיאליגה לכל תותיכ לש שרדנה

 םיביבר ס״יב ןכלו .םירטמוליק ינש לע הלעי אל ידוסיה רפסה תיבל תודימלתהו םידימלתה ירוגמ ןיב קחרמה יכ

.קחרמה תניחבמ ןהו תיתומכ הניחבמ ןה הנוכשהתו.ידלי רובע ס״יבכ שמשל לוכי

.םייתנוכש רפס יתב תמקהב תכמות ךוניחה דרשמ לש תינכדע תוינידמ ,ןכ ומכ

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



1
2

3

4

דוסי תוחנה

ינונכתה טביהה

בושיב תידיתעה ׳כואה תפסות תוגלפתה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

52%–3 םחתמ
)וסלכוא יצחכ(

30%–4 םחתמ

18%–1,2 םחתמ

 תנוכש
 םינג
ברעמ

חותיפב- ינופצה עבורה



דוסי תוחנה

תופולח

 .ירוביצ הנבמ שומישל הצקומ ישמה ךרד תניפב שרגמה יכ עבקנ בושיה לש ראתמה תינכותב

 .רחא רוביצ הנבמ וב םקוי ,הז חטשב ס״יב םקוי אלו הדימב

:הז חטשב תונביהל םילוכיש םיירוביצ םישומישל תואמגוד

oשישקל ןודעומ ,רעונ תעונת וא רעונ ןודעומ ,יתליהק זכרמ ומכ הליהקו תוברת יתוריש

oהרשעהו חותיפל ךוניח תודסומ ,םינג ומכ ךוניח יתוריש

oתיתשתו הנבמ תוכרעמ ,םייסדנהו םיינכט םינקתמ

 ןומימב ךוניחה דרשממ עויס לבקתמש יפכ ,המקהה ןומימב יתלשממ עויס לבקת אל הצעומה תופולחה בורב

.ידוסי ס"יב תמקה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



דוסי תוחנה

םיירוביצה םישומישה בוליש ןורקע

 עקרקה יבאשמ לש ליעי לוצינל בר ךרע שי ןכל .םיטעומ םניה הצעומה לש עקרקה תודותעו טופישה חטש

 .םויכ םימייק םניאש םיידיתע םישומישל הנתשמ םלועב תושימגו ,םימייקה

 דחא והזו ,םינוש םיירוביצ םישומיש בוליש לש המגמ הנשי רוביצ ינבמל םידעוימה םישרגמב שומיש לעיל ידכב

 .הז םצמוצמ באשמ לש ןוכנ לוצינל הצעומה לש םיליבומה םילכה

 תובכש ללכל הנעמ ונתיש םינווגמ םייתנוכש םיזכרמל ךוניח תודסומ תכיפה אוה הז ןורקע לש דחא יוטיב

 ישרגמב םיאצמנה טרופסה ינקתמ תחיתפ ידי לע המגודל .םיאלמגו םירגובמ ,םידלי ,רעונו םיריעצ- הייסולכואה

 וא תונועמהו םידליה ינג לש תונוילעה תומוקב שומיש ,םידומילה תועש רחאל הליהקה לכ שומישל רפסה תיב

 .ברעהו צ״החא תועשב םיגוחו םינורהצ תלעפה

.םייתליהקו םייכוניח םיכרע חיוורהל םג םיבאשמ לוצינו תוליעי לש חוורה דצל רשפאתמ ךכ

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



דוסי תוחנה

תירוביצה תולעה

 .ח״ש ןוילימ20-כ הניה ישמה ךרדב ידוסי ס״יב תמקה תולע

.ךוניחה דרשמ ןומימבח"שלמ12-כ– רתיהו הצעומה ןומימב םכותמ ןוילימ8-כ

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



דוסי תוחנה

תרקובמה הריחבה ןונגנמ

 םה וילא ןכותה םוחת יפל ס"היב תא רוחבל ולכוי םידימלתהש ידכ .ולשמ תוידוחיי בושייב ידוסי רפס תיב לכל

 ךותמ רפס יתב השולש רוחבל הרוה לכל רשפאמ הז ןונגנמ .ידוסי ס"יב תריחב ןונגנמ בושיב םייק םירבחתמ

 תורשפאה .םושירה ירוזא יפלה.דליה ךיושמ וילא ןגועה רפס-תיב תויהל בייח השולשה ןמ דחא רשאכ ,השימחה

 ,תושקבה לכל תונעיהל ןוצרה דצל .ס"היב ותואב יונפה םוקמב היולת םושירהרוזיאל ץוחמ ידוסי ס"יבל תכלל

.רפסה-יתב לכ ןיב ןוזיא לע רומשלותו.םידימלתה ללכל גואדל תוירחא ךותמ תיתכרעמ בר הייארל תביוחמ הצעומה

 םישרודה הנוכשהתו.יבשות רובע ןורתפכ תוליא ס״יבב הריחב רשפאמ הז ןונגנמ ברעמ םינג תנוכש יבשות רובע

תו.בשות רובע יבחור ןורתפ הווהמ וניא הז ןונגנמו האלמ הסופתב אצמנ ס״יב םויכ לעופב ךא ,רתוי בורק ס״יב

.ס״יבל רתוי רצק קחרמ םישרודה הנוכשה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה





 המו םדקל וניצר המ
?ןיבהל וניצר

 רוזאב רוביצה תודמע ןהמ רוריבו תינשב רפסה תיב תמקה תא ןוחבל הצעומה תונוכנל תועדומ

ישמה ךרדב ידוסי ס״יב םיקהל הטלחהה ןיינעל םושירה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



 דעיה להק והימ
?ךילהתל

 ס״היב םקויו הדימב ןנכותמה םושירהרוזיא יבשות לכ

ברעמ םינג תנוכשב

2,4,6,8,10,13,15,17 ישמה ךרד

21,30,32 םיה ךרד

9,11תוליא ךרד

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

תוסלכואמ ד״חי460-כ
וסלכוא םרט ךא ורכמנ ד״חי120-כ ףסונב



רוביצ תוצעוויה ךילהתהטישה

 םיטרקומד םיכרע לש העמטה
םיפתשמו

תוכיישה תשוחת קוזיח
יתרבח קדצ םודיק

רתוי בוט ןונכת םודיק

תורישה לועפתו לועיי

תויודגנתה םוצמצ

 לש תלוכיהו יחרזאה עדיה תקמעה
בושיב השענל ביגהל ת/בשותה

?עודמ
עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

הצעומב ןומאה קוזיח



םיחנמ תונורקע

 ףתשמ ךילהת
Inclusiveתופיקש

 ססובמ חיש
 תודבוע
םינותנו

 אלו תולוקה ללכ תעימש
 תולוקה קר
םייטננימודה

 עדימ תגפה ,שיגנ עדימ
הטומ וא יוגש

 ,עדימב תופיקש
 ךלהמב ,םילוקישב
ויתואצותבו ךילהתה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



 עיגהל ידכ וטקננש םידעצה
דעיה להק לכל

 הסינכב רטסופ הלתנ
 רוזאב ןיינב לכל

םושירה

 תבותכ לכל ןורסמ חלשנ
*םושירה רוזאב

 תצובק החתפנ
WhatsApp

םינוכדעל

 תעדוה החלשנ
WhatsAppלכל תישיא 

בישה אלש רפסמ

 רפסמ לכל ונרשקתה
ךילהתב קלח חקל אלש

תו.ילעב םע רשק ונרצי
 םרטש םיניינבב תורידה

תורבחה ךרד וסלכוא

ןיינב לכב םירטסופ ולתנ הנונראב םימושר אל רשא ילהקל עיגהל תנמ לע ,הצעומב הנונרא ףגאב םימייקה םינותנה לע ססובמ עדימה רגאמ*

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



 ךילהת רשפאל ידכ וטקננש םידעצה
עדימ ססובמו ףוקש

 אשונב יעוצקמה עדימה לכ תא הגיצה רשא תנווקמ הריז המקוה
 הטלחה תלבקב הצעומה ינפב םידמועה םילוקישה ללכו

 ןופורקימ׳ טמרופב רוביצה םע םינווקמ םישגפמ ומייקתה
יעצמא יתלבו חותפ חישרשפיא רשא ׳חותפ

 םוכיס םע דחי תנווקמה הריזל הלעוה שגפמ לכ לש ואדיו
ולעש תויוסחייתהל הצעומה תובושתו שגפמה ירקיע

רוביצל ומסרופ ויאצממו ךילהתה ךלהמ לכ

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



תודמע תא ונפסא ךיא
עקר?רוביצה

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

םירויסיופימ

תנווקמה הריזב תוינפתותשרב חיש

תודמע רקס
רוביצ ישגפמ

– דיקפת ילעב םע תוחיש
 תלהנמ ,הצעומה סדנהמ

םיביבר ס״יב





 המכו ךילהתל ףשחנ דעיה להקמ המכ
?דעיה להק תא תוגציימ ופסאנש תודמעהמ

ךילהתל הפישח
עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה  רתאל וסנכנתו.םירקבמ
 תוקד5-כ וב ורקיבו ןווקמה

עצוממב

 תביתב ולבקתה תוינפ
רתאב תוינפה

 וחקלתו.םיפתתשמ
 םישגפמ3-ב קלח

םינווקמ



71%

29%

ךילהתל הפישח

 תורידהמ71% תוחפל יכ תמאל ונחלצה
 וא רקסב ופתתשה– ךילהתל ופשחנ
ךילהתל ופשחנש ןופלטה תחישב וחוויד

תמאל ונחלצה אל תורידהמ29%
 םיבבס ינשל ונע אלו רקסב ופתתשה אל(

)ןופלט תוחיש לש תוחפל

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

תוסלכואמ ד״חי460-כ ךותמ



ךילהתב תוברועמ
 ךילהתל ופשחנשתו.םיבשותהמ המכ
?קלח וב תחקל ורחב ןכא )ד״חי323(

42%

13%

46%

 ךילהתב ליעפ קלח וחקל42%
תודמעה רקסב ופתתשהו

תו.םיניינועמ אלן.םהש ודיעה13%
ן.םרובע יטנוולר אלש וא קלח תחקל

 אל לעופב ךא ןיינע ועיבה46%
תודמעה רקסב ופתתשה
״רקסה לע תונעל יתקפסה אל דוע״
״רחואמ רתוי רקסה לע הנעא ינא״
״יתטלחה אל דוע״

״ונל יטנוולר אל ןכל ,םידלי ונל ןיא״
״םהב קוסעל םירעוב רתוי םיאשונ ונל שי״
״רתוי הנוכשב םירג אל״

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



62%

38%38%
דגנ

62%
דעב

ישמה ךרדב ידוסי ס״יב תמקה דגנו דעב

:תודמעה רקס יאצממ
תו.םיפתתשמ256



77

22

23

78

םידלי ילבםידלי םע

23%

78%
דגנ

77%
דעב

22%

דגנו דעב חוליפ
13 ליגל תחתמתו.םידליל םירוהתו.םיכמותה ךותמ המכ
 ?ולא םיאליגבתו.םידלי אללתו.םידגנתמה ךותמ המכו

 הבש הדמעה ןיב המילה שי
תו.םידליל תורוה ןיבל םיקיזחמ
ידוסי ליגב

 הדמעב םיקיזחמה ולא זוחא
ההז הצובק לכב הכופהה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



דגנו דעב חוליפ
?םירוגמה םוקמ ןיבל םיקיזחמ הב הדמעה ןיב סחיה המ

 ס״יבל רתוי בורק םירגש לככ
ותמקהלתו.םידגנתמ רתוי ןנכותמה
/
 ס״יבמ רתוי קוחר םירגש לככ
 תמקהבתו.םיכמות רתוי םיביבר
 דעוימה חטשההנוכשב ס״יב

ס״יבל

6 ישמה ךרד 8 ישמה ךרד

2 ישמה ךרד4 ישמה ךרד

10 ישמה ךרד

9 תוליא ךרד

11 תוליא ךרד

היינבב

17 ישמה ךרד

15 ישמה ךרד

13 ישמה ךרד

85%
32 ,30 ישמה ךרדדעב

97%
דעב

21 םיה ךרד

67%
דעב

100%
דעב

80%
דעב

דעב57%
דגנ43%

דעב59%
דגנ41%

דעב48%
דגנ52%

דעב56%
דגנ44%

85%
דגנ

92%
דעב

םיה ךרד

מה ךרד
יש

תוליא ךרד

דעב60% לעמ

דגנ60% לעמ

תקהבומ הערכה ןיא

דעב םידלי םע15%
דגנ םידלי םע43%
דגנ םידלי ילב41%

תידיתע היינבבתידיתע היינבבתידיתע היינבב



 תעברא חותינ
 םייזכרמה םיגשומה

חישב
 רסוח
ןומא

 העונת
 תוכיאו

םייח

 ונחנא
םהו הליהק

- םידדצה ינש לש טבמה תודוקנ ךרד
תו.םידגנתמותו.םיכמותה



םייח תוכיאו העונת
 רובע .חישב רתויב םייתועמשמ ויה העונת יסמועו ןוחטב ,תוחיטב ,תויתכילה ומכ העונתה םלועמ םיגשומ

 תמקהבתו.םיכמותה רובע.םייח תוכיאלן.םהיתויפיצון.םהיתונוצר תא ואטיב הלא םיגשומ םידדצה ינש

תו.םידליל רשפאלו תועסה לש םוי רדסמויטרפה בכרהמ תולתה תא ריסהל ןוצרה רכינ הנוכשב ס״יב

 .תואמצעו שפוח

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

 ץיקב דחוימבו ידוסי ידלי רובע הכילהל ריבס אל םיביבר ס״יבל קחרמה״

״מ״ק1.4ל עיגהל לוכי ילמיסקמה קחרמה– ףרוחבו
 ,תוינח ךרד רבעמ ,םיבר היצח ירבעמ– חוטב אל ס״יבל הכילהה יאוות״

״תויתד תונוכשב רבעמ
 םוי רדס רציימש ךכב םייחה תוכיאב עגופ– בכרב העגה בייחמ קחרמה״

״תועסה לש

״המרה תנוכשתו.יבשות רובע העונת יסמוע תרציימ בכרב העגהה״
״העונת יסמוע רציי הנוכשה אלו בושיה שומישל םקויש רוביצ הנבמ לכ״



םייח תוכיאו העונת
 ןמז זבזבל וצלאי רשא העונת ילשכ תריצימ ענמיהל ןוצרה רכינ הנוכשב ס״יבל םידגנתמה רובע

.תוריפצו םיבכר לש שער יעגפמו םויה ךלהמב םיקקפב רקי
עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

 ס״יבל יווילב החפשמה םע תוכיא ןמז תרציימו ידוסי ידליל תירשפא הכילהה״

״םיביבר
״םויה רבכ םימייקה םיסמועל ףסונב םיבר העונת יסמוע רציי ס״יב״

 לולעו יתוחיטב עגפמ הווהת םינוינחל תואיציהו תוסינכה יובירו םיבכרה תפסות״
״תונואתל ליבוהל

 ס״יבל ןונכתה דועב העונת יסמוע םימייק ןיידעו תוסינכ4 תומייק תוליא ס״יבל״

״דבלב תחא הסינכ ללוכ םירימא
״ן.םתוא ועיסי אלו לגרבןהיתו.םהידלי תא וחלשי םירוה יכ הנומא רסוח״



דסומכס״יבבקסעס״יבביבסחישהתיברמ

דסומכס״יבלעחישתמועליתרבח-יתליהק

אלוטעמכ.תופצלהיהןתינשיפכיכוניח-יגוגדפ

דומילהתוינכותב,ס״יבלשתיגוגדפהתוכיאבונד

ןתינהזךותמ.םהשלכםייגוגדפםידדמבוא

הנוכשהתו.יבשותלשתובישחהוןוצרהלעדומלל

הליהקלךוניחןיבשרשקהוםיימינפהליהקייחל

היתלוכיבהצעומבןומאלעו.ן.םהמתו.םיבררובע

.יתוכיאךוניחקפסל

הזןיינעבחתמהםגהלעהליהקלשךרעהםעדחי

.היצרגטניאולודיבןיב

הליהק

 וא רעונ זכרמ ,ס״נתמכ שמשל לוכי חטשה״

 יתליהק זכרמ םג תווהל ךכבו תויונמוא זכרמ

״ס״יבב םיכורכה םיעגפמה ילבמ

 תונוכשמתו.םידלי םעתו.םידליה בוברע״

 ךרע רציימ םיביבר ס״יבב רשפאתמה תורחא

 םירשקו תורכיה תריצי ידי לע יתליהקו יכוניח

 ״הייסולכוא לש רתוי בחר ןווגמ םע

 הווהמ ס״יב יכוניח דסומ ותויהל ףסונב״

״הנוכשל הזכ זכרמ םויכ ןיא ,יתליהק זכרמ

 צ״החא םייתרבח םירשק קזחתל תורשפא ןיא״

 תונוכשבתו.םירגתו.םירבחהו תויה

״העסה תובייחמה תוקחורמה

 םע קחשל ולכויתו.םידליהשתו.םיצור ונחנא״

״הטמל םיעושעש ןגבתו.םירבחה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



 ,תישאר .םיפסונ םיחתמ ולע ךילהתה ךרואל היצרגטניאו לודיב ןיבש חתמה תא התלעה רשא הליהקה תייגוסל ףסונב

 ,תוצעוויהה ךילהת ינפל הברה הלחהו םינש תבר איה וז היגוס.הנוכשב ס״יב תמקהל םידגנתמל םיכמותה ןיבש חתמה

 םייתדל םינוליח ןיבש חתמה ,תינש .תוהובג םידדצה ינש לצא תויצומאה יכ התמצועו תוברועמה ףקיה יפ לע רכינו

תו.יבשות תא שמשי ס״יבל דעוימה חטשב השעיש שומישה יכ ששחה ביבס תחא םעפב.םימעפ רפסמב הלע בושיב

 סיסב לע ס״יבל ךרדב הייתדה הנוכשב רבעמב תוששחה ביבס תפסונ םעפב .רחא שומישב ןהו ס״יבכ ןה םייתדה בושייה

 םיברתו.םיבשות .בושייב תונוכשה רתיל ברעמ םינג תנוכש ןיבש חתמה אוה הלעש ישילשה חתמה .בושיב ורקש תויווח

 תונוכשה רתי לכבש ךכב קדצ רסוחו הילפא לש םיגשומב ךכל וסחייתהו תונוכשה רתילן.םהלש הנוכשב בצמה תא וושה

 קרמ רתוי הבחר תועמשמ םיפשוחו ׳םה׳ו ׳ונחנא׳ ,גוליפ ,לודיב לש תושוחת םיפיצמ ולא םיחתמ .יתנוכש ס״יב םייק

.׳המ׳ה קר אלו ׳ךיא׳ה תובישח תא השיגדמ איהש םושמ הבושח וז הנבות .יזיפ הנבמ לש המקה ןיינע

.ללכב טעמכ הצעומה תמרב תויתליהקו היצרגטניא לש הדמעה התלע אל

תוצובק ןיב םיחתמ

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



 רסוח תוצובקה יתש רובע.תו.םידגנתמה לצא ןהותו.םיכמותה לצא ןה– םידדצה ינש לצא הטלב ןומאה רסוח תיגוס

 ךרדב רפס תיב תמקה תייגוס.ךילהתה יפלכו הצעומה יפלכ ןומא רסוח דחאה רושימב .םירושימ ינשב אטבתה ןומאה

 רשא תוחטבה ולביק דציכ וראית םידדצה ינשמתו.םיבר הכלהמב רשא תובר תויופעתסהו הכורא הירוטסיה תלעב ישמה

 תא ואטיבש ולאכ ויה םידדצה ינשב ףאו הז גוסמ תושוחת םע ךילהתל עיגהתו.םיברש אלפ אל .ן.םתיווחב ורפוה

 תמקהל םידגנתמה.ן.םמצעתו.םיבשותה יפלכ אטוב ןומאה רסוח ינשה רושימב .םייפכ יקנ וניא ךילהתה יכ םהיתוששח

 ורציי ךכבו בכרה םען.םתוא ועיסי אלו לגרב ס״יבלןהיתו.םהידלי תא וחלשיי ןכאשתו.םיבשותב ןומא רסוח ועיבה ס״יב

.ךומסבתו.םירגה ולאל העונת יסמוע

ןומא רסוח

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



תופסונ תויוסחייתה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

הרידה תא ושכרשכ

ס״יב תמקה לע ועדי אל

תו.םיכמות
ס״יב תמקהב תו.םידגנתמ

ס״יב תמקהל

עיגפ
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ה ךר
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ת

שער עגפמ

רוביצ יפסכ זובזב

יגפ
 הע

רעב
ה ך

וריד
ת

רואל תורידה תא ושכר
ס״יב םקויש החטבהה

רבכ הלבקתהש הטלחה
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רחא

 היולת הטלחהה
הפולחב





 .רחא וא הזכ הנבמ תמקה לע תיתורירש הטלחהב רבודמ ןיא .היגוסה קמועו בחור תא תא שיגדה רוביצה תוצעוויה ךילהת

 תחאו דחא לכש םייחה חרואב ,הכותב ויהיש םיסחיה ,תויחלתו.םיצור הבש הליהקה יפואב ,ךוניחב תקסוע הטלחהה

 .ה.וייח תואיצמ לע עיפשהלת.בשות לכ לש תלוכיבו היטרקומדב ,הצור

 ךכב ,םשוית הטלחהה הבש ךרדה הבושח לבקתתש הטלחההמ בושח תוחפ אל יכ ןיבהל עויס ךילהתה יאצממ

.ולוכ בושיהו הצעומה ,הנוכשהתו.םיבשות ללכ רובע תונמדזה הנומט

תונמדזהה

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה



:היביטימ הטלחה תלבקל תונורקעה םה הלא דוסיה תוחנהו תוצעוויהה ךילהת יאצממ סיסב לע

הטלחהה תלבקל תונורקע

עקר

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה  תתחפה ,תויתכילה דודיע

 ךותב יטרפה בכרב תולתה

 התחפה ךכמ האצותכו בושיה

העונתה יסמוע לש

 תנוכש רובע תויתליהקה קוזיח

 תמקהו תחתפתמה ברעמ םינג

 תונבה םודיקל יתליהק דעו

לבקתתש הטלחהה ביבס

 ׳םיביבר׳ ס״יב לע הרימש

תיגודגפ תיתשת םע ס״יבכ

בושיב הליבומ תיכוניח

 הצעומה ןיב ןומאה קוזיח

 ושחשתו.םיבשותה ןיבל

ורפוה רבע תוחטבהש



עקרהטלחהה

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

 ךילהת יאצממ םע דחי םייעוצקמה םילוקישה לולקש

 הצעומה תטלחהל ליבוה רוביצה תוצעוויה

16.11.2020-בישמה ךרדב ידוסי ס״יב םיקהל
19:00 העשב

 ןווקמ רוביצ שגפמםייקתי

 הטלחהה ,ךילהתה תגצהל

 תולאש לע הנעמו

הצעומה שאר תוחכונב



עקרהטלחהה

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

תיחפי,תויתכילהדדועיהנוכשבס״יב

יסמועתיחפיויטרפהבכרבתולתהתא

ס״יברוזאבםויהםימייקההעונת

הדימבישמהךרדרוזאבואםיביבר

ללכתאשמשישרוביצהנבמובםקויו

.בושיה

תוכיארופישלתונמדזההנומטךכב

.תוברוםיברלשן.םהייח

רשפאיהנוכשבידוסיס״יבתמקה

ךוניחהדרשמביצקתבשמתשהל

תאלצנלו,המקההתולעמ60%ןומימל

ירוביצהנבמתמקהבתונמדזהה

הכומנתימצעתופתתשהביתועמשמ

.תיסחי

ללכרובעיתליהקזכרמהווהיס״יב

ןה,תחתפתמההנוכשהתובשותויבשות

תו.םידימלתהםעתו.םיבשותהרובע

.הנוכשהתו.יבשותללכרובעןהו

בושיבתונוכשהרתיםעהיצרגטניא

תורגסמבםויהםגהרוקשיפכרשפאתת

תורגסמבוילמרופיתלבהךוניחה

.ןוכיתוב״טח–תורגובהךוניחה



עקרתפתושמ הנמא חוסינ

היגולודותמ

םיאצממ

תונמדזהה

 .םיבר תוששח הלעה רוביצה תוצעוויה ךילהת הנוכשב ידוסי ס״יב תמקהב תוברה תויונמדזהה דצל

.תופתושמ תונבהל העגהו תורבדיה לש ןפואב תיתליהקה המרב ולא תוששחל הנעמ תתל ןתינשתו.םינימאמ ונא

 לוגע ןחלושל ףרטצהל תוצעוויהה ךילהתב קלח וחקלש תובשותהו םיבשותה תא םינימזמ ונא

 הנמא חסנלו תוגייתסה ועיבהשתו.םיבשותו הכימת ועיבהשתו.םיבשות קלחוחקי וב

.תוששחה ללכ ןוזיא ךות ס״יב תמקהו הטלחהה תעמטהב עייסתש תפתושמ

yairil@gantik.org.il- הצעומב ינברוא חותיפ להנמ ,ןליאריעיל תונפל ןתינתופרטצהו םיפסונ םיטרפל



ךילהתב קלח וחקלש תובשותהו םיבשותה לכל הדות

 רתויב הביטימה הטלחהה תלבקלתו.םיבשותבו הצעומב ןומא ונתנ ךכבו


