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 םיכמסמו תונמא

 םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכה

לע םיברב העידוהו תודחואמה תומואה תרצע הלבק1948 רבמצדב10-ב
.םיאבה םיפדב האולמב העיפומה ,םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהה
 תא םסרפל תורבחה תונידמה לכל תרצעה התנפ הז ירוטסיה השעמ תובקעב
 רפסה יתבב רקיעב רבסותו ארקית ,רדחות ,ץפותש תוארלו" הזרכהה חסונ
 ."תוצראה וא תונידמה לש ינידמה ןדמעמב לדבה אלל ,םירחא ךוניח תודסומבו

 המדקה

 תוושה םהיתויוכזבו םדאה תחפשמ ינב לכל רשא יעבטה דובכב הרכהו ליאוה
 .םלועב םולשהו קדצה ,שפוחה דוסי אוה תועקפנ יתלבהו

 השק ועגפש םייארפ םישעמ ולישבה ןייוזיבו םדאה תויוכזב לוזלזהו ליאוה
 רובידה תוריחמ שונא ירוצי לכ ונהיי ובש ,םלוע ןינבו ;תושונאה לש הנופצמב
 .םדאה לכ לש ויתופיאש שארכ זרכוה ,רוסחממו דחפמ תוריחה ןמו הנומאהו

 ,קוחה לש ונוטלש חוכב תונגומ הנייהת םדאה תויוכזש אוה ינויח חרכהו ליאוה
 תוצירעב הדירמ לע ובהי תא ךילשהל ,ןורחא טלפמכ ,סונא םדאה אהי אלש
 .יוכידבו

 ליאוה .תומואה ןיב תודידי יסחי לש םתוחתפתה תא םדקל אוה ינויח חרכהו ליאוה
 םתנומא תא הליגמב ורשיאו ורזח תודחואמה תומואה ןוגראב םידגואמה םימעהו

 ;השאלו רבגל הווש תוכזבו ותוישיא לש הכרעבו הדובכב ,םדאה לש דוסיה תויוכזב
 .תוריח רתי ךותב םייחה תמר תאלעהלו תיתרבח המדיקל עייסל םתיא רומגו יונמו

 ,תודחואמה תומואה ןוגרא םע ףותישב ,לועפל ובייחתה תורבחה תונידמהו ליאוה
 .ןמויק לע הדפקהו דוסיה תויוריח לאו םדאה תויוכז לא יללכ דובכ סחי חופיטל

 המויקל בושח יאנת אוה הלא תויוריחו תויוכז לש ןתוהמב תפתושמ הנבהו ליאוה
 .וז תובייחתה לש םלשה

 תויוכז רבדב תאזה הזרכהה תא םלועה יאב לכ ינזאב תרצעה הזירכמ ךכיפל
 יתרבח ףוג לכו דיחי לכש ידכ ,תומואהו םימעה לכל תיללכ םיגשיה תמרכ םדאה
 תויוכזה לא דובכ לש סחי ,ךוניחו דומיל ךרד ,חפטל ףאשיו ויניע דגנל דימת הוושי
 הרכההש ,םיימואלניבו םיימואל ,םייתגרדה םיעצמאב חיטבהלו ,וללה תויוריחה לאו

 תונידמה יסולכוא ברקב הליעיו תיללכ אהת םהילע הדפקההו הלא תונורקעב
 .םטופיש תוצראבש םיסולכואה ברקבו תורבחה

 .א ףיעס

 הנובתב וננוח םלוכ .םהיתויוכזבו םכרעב םיוושו ןירוח ינב ודלונ םדא ינב לכ
 .הווחא לש חורב והערב שיא גוהנל םהילע הבוח ךכיפל ,ןופצמבו

 .ב ףיעס

 ימעטמ יהשלכ הילפה אלל וז הזרכהב ועבקנש תויורחלו תויוכזל יאכז םדא לכ .1
ימואל אצומ ללגב ,תורחא תויעבב העד וא תיטילופ העד ,תד ,ןושל ,ןימ ,עבצ,עזג
 .רחא דמעמ וא הדיל ,ןיינק ,יתרבח וא

 יפ לע וא התוכמס יפ לע ,ינידמה הדמעמ יפ לע םדא הלפוי אל ,וזמ הלודג .2
 איה ץראהש ןיב ,ךייש אוה הילאש ץראה וא הנידמה לש ימואלניבה הדמעמ
 התונובירש ןיבו ימצע ןוטלש תלוטנ איהש ןיב,תונמאנל הנותנ איהש ןיבו ,תיאמצע
 .תרחא הלבגה לכ תלבגומ

 .ג ףיעס

 .ישיא ןוחטבלו תוריחל ,םייחל תוכזה ול שי םדא לכ

 .ד ףיעס

 .םהיתורוצ לכל ורסאיי םידבע רחסו תודבע;דבעושמ וא דבע םדא היהי אל

 .ה ףיעס

 וא םיישונא יתלב ,םיירזכא שנועל וא סחיל אלו,םייוניעל ןותנ םדא היהי אל
 .םיליפשמ

 .ו ףיעס

 .קוחה ינפב תוישיאכ םוקמ לכב רכומ תויהל יאכז םדא לכ

 .ז ףיעס

 םיאכז לכה .קוחה לש הווש הנגהל הילפה אלל םיאכזו קוחה ינפל םיווש לכה
 התסה לכ ינפמו תאזה הזרכהה תווצמ תא הריפמה הילפה לכ ינפמ הווש הנגהל
 .וזכ הילפהל

 .ח ףיעס

 םישעמ דגנ םיכמסומה םיימואלה ןידה יתב םעטמ הליעי הנקתל יאכז דחא לכ
 .םיקוחהו הקוחה יפ-לע ול ונתינש דוסיה תויוכז תא םיריפמה

 .ט ףיעס

 .יתורירש ןפואב הלגוי אלו רצעיי אל ,םדא רסאיי אל

 .י ףיעס

 יתלב ןיד-תיב לש יבמופו ןגוה טפשמל ,ותלוז םע רומג ןויווש ךותמ,יאכז םדא לכ
המשא לכ ררבלו ויתובוחו ויתויוכז עובקל םיאבש העשב םינפ אושמ אללו יולת
 .ודגנ האבוהש תילילפ

םיחוויד ןויכרא

ליימ-יאב םינוכדע

תונומת

תופמ

ואדיו

RSS 
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 .אי ףיעס

 קוחכ ותמשא החכוה אלש דע ,יאכז אוהש ותקזח תילילפ הריבעב םשאנש םדא .1
 .ותנגהל תושורדה תובורעה לכ ול ונתינ ובש יבמופ טפשמב

 םתעשב ובשחנ אלש החנזה לע וא השעמ לע תילילפ הריבעב םדא עשרוי אל .2
 שנועהמ רומח שנוע לטוי אל .ימואלניבה וא ימואלה קוחה יפל תילילפ הריבעל
 .תילילפה הריבעה תא רבעש ןמזב גהונ היהש

 .בי ףיעס

 ,ונועמב ,ותחפשמב ,םייטרפה וייחב תיתורירש תוברעתהל ןותנ םדא אהי אל
 תנגהל יאכז םדא לכ .בוטה ומשב וא ודובכב העיגפל אלו ולש םיבתכמ תפילחב
 .הלאב העיגפ וא תוברעתה ינפב קוחה

 .גי ףיעס

 .הנידמ לכ ךותב םירוגמו העונת שפוחל יאכז םדא לכ .1

 .וצרא לא רוזחלו ,וצרא תוברל ,ץרא לכ בוזעל יאכז םדא לכ .2

 .די ףיעס

 .תופידרמ טלקמ תורחא תוצראב אוצמלו שקבל יאכז םדא לכ .1

 ישעמב יתימאה הרוקמש תילילפ המשאהלש הרקמב וז תוכז לע ךמתסהל ןיא .2
 תומואה לש ןהיתונורקעלו ןהיתורטמל דוגינב םהש םישעמב וא םיינידמ-אל עשפ
 .תודחואמה

 .וט ףיעס

 .תוחרזאל יאכז םדא לכ .1

 ףילחהל ותוכז תורירש ךרד חפוקת אלו תורירש ךרד ותוחרזא םדאמ ללשית אל .2
 .ותוחרזא תא

 .זט ףיעס

 ,החפשמ םיקהלו ןיאושינה תירבב אובל םיאשר םקרפל ועיגהש השאו שיא לכ .1
 השעמב תווש תויוכזל םיאכז םה.תד וא תוחרזא ,עזג ימעטמ הלבגה לכ אלל
.םלוטיב תעשבו ןיאושינה תפוקתב ןיאושינה

 .םידעוימה גוזה ינב לש האלמו תישפוח המכסה ךותמ קר וכרעיי ןיאושינ .2

 לש הנגהלת יאכזו הרבחה לש תיסיסבהו תיעבטה הדיחי איה החפשמה .3
 .הנידמהו הרבחה

 .זי ףיעס

 .םירחא םע דחיב ןיבו ודבל ןיב ,ןינק לעב תויהל יאכז םדא לכ .1

 .תורירש ךרד וניינק םדאמ ללשיי אל .2

 .חי ףיעס

 רימהל תוכזה תא תללוכ וז תוריח ;תדהו ןופצמה ,הבשחמה תוריחל יאכז םדא לכ
 תושרב ,רוביצב וא ודבל ,ותנומאל וא ותדל יוטיב תתלו ותנומא תא וא ותד תא
 .תווצמ תרימשו ןחלופ ,גהונ ,הארוה ךרד ,םיברה תושרב וא דיחיה

 .טי ףיעס

 לכ אלל תועדב קיזחהל תוריחה תוברל ,יוטיבהו העדה תוריחל יאכז םדא לכ
 .תולובג יגייס אללו םיכרדה לכב ןרסמלו ןלבקלו ,תועדו תועידי שקבלו ,הערפה

 .כ ףיעס

 .םולש יכרדב תודגאתההו תופסאתהה תוריחל יאכז םדא לכ .1

 .הדוגאל תוכייתשה םדא לע ופכי אל .2

 .אכ ףיעס

 תוגיצנ ךרד ןיבו הרישי תופתתשה ןיב ,וצרא תלהנהב ףתתשהל יאכז םדא לכ .1
 .תוישפוח תוריחבב הרחבנש

.וצרא לש ןונגנמב תורישל הסינכב ןויוושל יאכז םדא לכ .2

 תוריחבב ונוצר תא עיבי םעה .הלשממה לש התוכמסל דוסיה אוה םעה ןוצר .3
 ,תיאשח העבצהבו הוושו תיללכ הריחב תוכז יפל ,תונמוזמ םיתעל תונשנה תורשכ
 .הזב אצויכ תישפוח הריחב לש רדס יפל וא

 .בכ ףיעס

 תויללכה תויוכזהש עובתל יאכזו ילאיצוס ןוחטבל יאכז ,הרבחה רבחכ םדא לכ
 לש תישפוחה תוחתפתהלו םדאכ ודובכל תוינויח ןהש ,תויתוברתהו תוילאיצוסה
 הנוגראל םאתהב ימואלניב הלועפ ףותישבו ימואל ץמאמב וחטבוי ,ותוישיא
 .הנידמה לש היתורצואלו

 .גכ ףיעס

 םיקדוצ הדובע יאנתל ,ותדובע לש תישפוח הריחבל ,הדובעל יאכז םדא לכ .1
 .הלטבא ינפמ הנגהלו םינגוהו

 .הווש הדובע דעב הווש רכשל יאכז ,הילפה לכ אלל,םדא לכ .2

 דובכל יוארה םויק ותיב ינבלו ול חיטבי רשא ,ןגוהו קדוצ רכשל יאכז דבוע לכ .3
 .תילאיצוס הנגה לש םירחא םיעצמא ידי-לע ,ךכב ךרוצ היהי םא ,םלשויש םדאה

 .ויניינע לע ןגהל ידכ תודוגאל ףרטצהלו תויעוצקמ תודוגא דגאל יאכז םדא לכ .4

 .דכ ףיעס

 תלבקתמה הדימב הדובעה תועש תלבגה הז ללכבו ,יאנפלו החונמל יאכז םדא לכ
.תונמוזמ םיתעל רכשב השפוחו תעדה לע

הכ ףיעס

Page 2 of 3ימואלניב טפשמ- םלצב

14/02/2022mhtml:file://C:\mht\4140.mht



 .הכ ףיעס

 ,ותיב ינב לשו ולש ,םתחוורלו םתואירבל התואנ םייח תמרל יאכז םדא לכ .1
 ןוחטבל תוכזו שורדכ םיילאיצוס םיתוריש ,יאופר לופיט ,ןוכיש ,שובל ,ןוזמ תוברל
 רחא רוסחמ וא הנקז ,ןומלא ,הדובעל רשוכ-יא,הלחמ ,הלטבא לש הרקמב
.וב תויולת ןניאש תוביסנב

 וא ןיאושינב ודלונש ןיב ,םידליה לכ .עויסלו דחוימ לופיטל תויאכז תודליו תוהמא .2
 .תילאיצוס הנגהמ הווש הדימב ונהיי ,ןיאושינב אלש

 .וכ ףיעס

 ;םיידוסיהו םינושארה םיבלשב תוחפל ,םניח ןתניי ךוניחה .ךוניחל יאכז םדא לכ .1
 ךוניחהו ,לכל יוצמ היהי יעוצקמהו ינכטה ךוניחה.הבוח אוה ןושארה בלשב ךוניחה
 .ןורשכה דוסי לעו הווש הדימב לכל חותפ היהי הובגה

 םדאה תויוכזל דובכ סחי חופיטלו תוישיאה לש אלמה החותיפל ןווכי ךוניחה .2
 םיצוביקהו םימעה לכ ןיב תודידיו תונלבוס ,הנבה חפטי ךוניחה ;תוידוסיה תויוריחלו

 .םולשה תא םייקל תודחואמה תומואה לש ץמאמל עייסיו,םייעזגהו םייתדה

 .םהידליל ךוניחה ךרד תא רוחבל הרוכב תוכז םירוהל .3

.זכ ףיעס

תונהיל ,רוביצה לש םייתוברתה וייחב תוריח ךות ףתתשהל יאכז םדא לכ .1
 .ותכרבבו עדמה תומדקתהב ףתוש תויהלו תויונמאהמ

 הריצי לכב םיכורכה םיירמוחהו םיירסומה םיסרטניאה תנגהל יאכז םדא לכ .2
 .וחור ירפ איהש ,תיתונמא וא תיתורפס ,תיעדמ

 .חכ ףיעס

 תא ןאולמב םייקל היהי רשפא ובש ,ימואלניבו ילאיצוס רטשמל יאכז םדא לכ
 .וז הזרכהב ועבקנ רשא תויוריחהו תויוכזה

 .טכ ףיעס

 תורשפאה ול הנותנ ללכה ךותב קר יכ ,ללכה יפלכ תובוח ול שי םדא לכ .1
 .ותוישיא לש האלמהו תישפוחה תוחתפתהל

 לע קוחב ועבקנש תולבגהה ןתואל טרפ,ויתויוריחבו ויתויוכזב םדא לבגוי אל .2
 ןכו ,ןהילא דובכה סחי תאו תלוזה לש תויוריחבו תויוכזב הרכהה תא חיטבהל תנמ
 ךותב ללכה תבוט לשו ירוביצה רדסה לש ,רסומה לש תוקדוצה תושירדה יולימ תא
 .תיטרקומד הרבח

 לש ןהיתונורקעלו ןהיתורטמל דוגינב הלא תויוריחבו תויוכזב ושמתשי אל םלועל.3
 .תודחואמה תומואה

 .ל ףיעס

 דיחיל וא רוביצל ,הנידמל תונקהל אב אוה וליאכ שרפתי אל וז הזרכהב רבד םוש
 תוריח וא תוכז לכ חפקל םתילכתש השעמ עצבל וא הלועפב קוסעל איהש תוכז לכ
.תאז הזרכהב תועובקה תויוריחהו תויוכזה ןמ
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