
 

 
 ןוינכטה תלהנהו ימדקאה לגסל יתא דוק

 )2021 ,יאמב 9 ,ןושאר םויב ןוינכטה טנס ידי לע רשוא(
 

 םתרשכהו םידימלת ךוניחב ןוינכטה ידעי שומימל םיביוחמ ,הלהנההו ימדקאה לגסה ירבחו תורבח ,ונא
 דוסי יכרע םיחנמ וניתויוליעפ תא .תושונאה ללכ תחוורלו לארשי תנידמ תורישל ,ימושייו יסיסב רקחמבו

 םיענמנו ישונאה ןווגמה חופיט תובישחב םיריכמ ונא .הרשויו תוירחא ,רקחמ שפוח ,תמאל הריתח לש
     .רדגמ וא םואל ,תד ,אצומ סיסב לע הילפאמ
  

 ונתוליעפב .ימדקא לוהינבו ךוניחב ,יסדנהו יעדמ רקחמב ונתוא םיחנמ הסוסיבו תמאל הריתח
 תמאל םיביוחמ ונא תירקחמה ונתוליעפב .ונידימלתל תמאב תוקבדה ךרע תא םינקמ ונא תיכוניחה
 םיטרפלו ויגיצנו רוביצל ,תיעוצקמה הליהקל ,םיתימעל ,םידימלתל ויתואצותו רקחמ ילכ תגצהב הל קרו
     .עדמה םודיקל םימרותה תודסומו
  

 ונתונרקסל רורד ןתינ .תמאל הריתחל ינויח – הימדקאה לש הפא תמשנ – יוטיבהו רקחמה שפוח
 יקניסלה תזרכה תונורקעל ,קוח תוארוהל ףופכ ,ינוציח ביתכת אלל ,רקחמ יאשונ תריחבב וננוימדלו
 לעפנ לוהינ ידיקפת אשינ רשאכ .המודכו םייח ילעבב םייוסינל םיבייחמ םיללכל ,םדא ינבב םייוסינל
 תביבס םייקל ףאשנ ,םילהנמכ ןהו םירקוחכ ןה .רוקחל וניתימע לש שפוחה תרימשל האלמ תונווכתהב
     .ששח אלל תועד תעבה תרשפאמהו קפס תלטהו תרוקיב תדדועמה הדובע
  

 חיטבהל םיארחא ונא ,םירקוחו םירומ ,םיכנחמכ .תימדקאה תוליעפה ימוחת לכב תוירחאב םיאשונ ונא
 ףוגה ןוחטיב תרימשל ,םדא לכ תדבכמ תוגהנתההו רובידה תוברת הבש םידומילו הדובע תביבס
 םיבבוסה לש םנוחטיב לע הרימשלו ונדיצלו ונמיע םידבועש םימלתשמהו רקחמה תווצ לש שפנהו

 םתוקבדלו ,םימלתשמו םידימלת לש םייבטימ ךוניחלו הרשכהל ,היחנהל תוירחאב םיאשונ ונא .ונתוא
 םירע היהנ .םהיתואצות תגצהבו םירקחמ עוציבב ,הארוהב ,ךוניחב הז ךמסמב םיראובמה םיכרעב
 ,ול הצוחמו ןוינכטב םידיקפת הנומאב אלמל םיארחא היהנ .הביבסה לעו םדאה לע ונירקחמ תוכלשהל
 ונילע לטומה תא אלמל תוירחאב אשינ ,לוהינ ידיקפתב ןוינכטה תא תרשנ רשאכ .םיימואל-ןיבו םיימואל
     .םינפ אושמ אללו יניינע חרואב
  

 ענמיהל ,וניתויואטבתהבו וניתולועפב םינימא תויהל :הרשויב גוהנל וניתויוליעפ לכב םיביוחמ ונא
 רוזעל תונוכנבו ידדה ןומאב ,תוחיתפב תלהונמ תימדקאה ונתיישע .רחאה תא דבכלו הילפאמ
 וא הדמע םיטקונ ונניא ,תוינפ רסח תעד לוקישב םיתימעו םידימלת םיטפוש ונא .םיפתושלו םידימלתל
 ,רקחמל םיפתוש לש תומורתב אלמ ןפואב םיריכמ ונאו םיניינע דוגינל ששח םייקתמ ןהבש הלועפ
 םע המכסה-יא לש םירקמב תונימאבו תוניגהב םיגהונ ונא רקחמ תוצובק ישארכ .הגהנהל וא הארוהל
 תואיגש וא תויועט לע תותואנ תומבבו האלמ תופיקשב זירכהל םיביוחמ ונאו ,םידימלת וא םיתימע
 .ונירקחמ תואצות חווידב ולפנש
 

  


