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 לארשיב םירוזאו םירע יננכתמו תוננכתמ לש קוסיעה שפוח :ןודנה
 

  ,ןוינכטהו ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,תירבעה הטיסרבינואב תודיחי ישאר ונא .1
 םירעה ןונכת עוצקמ .םירוזאו םירע יננכתמ תורישכמה ךמסומ ראותל תימדקא תוינכת תועיצמה
 תולכירדא ומכ םירחא תועוצקממ ןחבומו ומצע ינפב דמועכ ,20-ה האמה עצמא זאמ תוחפל ,רכומ
-ב לועפל ולחה לארשיב תו/םיננכתמ תרשכהב וקסעש תונושארה תוימדקאה תוינכותה .הסדנהו

 ןוירוג ןב  תטיסרבינואב םג ןונכתל תוינכות תולעופ םויכו תירבעה הטיסרבינואבו ןוינכטב 1969/70
 .ביבא לת תטיסרבינואבו
 

 ,ימדקא ראות אלא יושר ונניא םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמ ,הסדנההו תולכירדאה תועוצקמל דוגינב .2
 ןמודיקב ,תוינכות תנכהב ,ןונכתה םוחתב קוסעל ויכמסומ תא רישכמה ,םיקסע להנימו הלכלכ תמגוד
 םיירוביצ םיפוג םיאיצומש םיזרכמב בור יפ לע העיפומ הז ראותל השירד .םהילע תירוביצה היצלוגרבו
 .םייאמצע ןונכת ידרשמ ידי לע םגו

 
 תוינכות תנכהב םיקסועה ןונכת ידרשמ ילעבו םייאמצע םג שי ,וניכמסומ םהש ,םירעה יננכתמ תליהקב .3

 רזגמב םיריכב םידיקפת םיאלממו ואלימ םג וניכמסומ .תובר םינש הזמ תוטרופמ תוינכותו ראתמ
 להנימב םיפסונ םיריכב ,)התמדוקו תיחכונה( ןונכתה להנימ תלהנמ םהבו ןונכתה םוחתב ירוביצה
 .תוזוחמ יננכתמו ןונכתה
 

 ןונכתה תוכיא םודיקל תוביוחמ ההובג הלכשהל תודסומב םירוזאו םירע ןונכתב םידומילה תוינכות .4
 ומכ ,קרפה לע םידמועה םירגתאה םע תודדומתהל ועייסיש םי/תוכמסומ תרשכהלו לארשיב ינוריעה
 ,תינוריע תושדחתהב םיכורכה םייתרבח םירגתא ,תילכלכ החימצ םדקמ חותיפ דצל ,רוידה רבשמ
 .אמייק-רב חותיפו יתרובחתה שדוגה םוצמצ
 

 םירעה ןונכת עוצקמ הב ,הסדנהו תולכירדאל הצעומה תרגסמב יכ )הרקמב( ונתעידיל האבוה הנורחאל .5
 םוסרפ ותואב .ריע ןיינב תינכת שיגהל לוכי ימ הרשל ץילמהל הדיקפתש ,הדעו-תת המקוה ,גצוימ וניא
 .םירע ןונכת עוצקמב קוסעל תשרדנה הרשכההו םילכה ,םינכתה תא ןחבת הדעווה-תת יכ םג בותכ
 הניא וז הצעומו תולכירדאו הסדנהל הצעומב גצוימ וניא יושר וניאש םירעה ןונכת עוצקמש שיגדא
 .תולכירדא וא הסדנה םניאש םירחא תועוצקמב קוסעל תשרדנה הרשכהב וא םיאנתב ןודל תכמסומ
 םייטוקא םיטביה וב שיש ,הינבה םוחתל סחייתמ תולכירדאהו הסדנהה ימוחת יושיר ,ונתנבה בטימל
 דעו הנוכשמ קלח וא הנוכש לש םצמוצמ יפרגואג הדימ הנקמ ,ןונכתה םלועש דועב ,םדא ייחל םיעגונה



 הביבסו הרבח ,הלכלכ לש םיטביה תבלשמה ,תיביטרגטניא הרשכה שרוד ,תיצראהו תירוזאה תומרה
 דומילה תורגסמב תנתינה הרשכהה יהוזו ,עקרקה ידועיי ןונכת לש םייזיפה-םייבחרמה םיטביהה םע
 .ןונכתב תוימדקאה
 

 תרדסה יכ שקבנ ,לארשיב םיננכתמה דוגיא םעטמ ךילא חלשנש 27.1.2022 ךיראתמ בתכמל ךשמהב .6
 םיכמסומ יפלאו תואמ ללוכש ןונכתה עוצקמב העיגפ ךות השעת אל הסדנההו תולכירדאה םוחת
 היישעל םתויעוצקמב םימרותהו ,ההובג הלכשהל תודסומה ידי לע תובר םינש ךשמב ורשכוהש
 .תובר םינש הזמ תינונכתה
 

 הצעומב םיגצוימ םניאש ףאו ,הז אשונב יזכרמ ןיינע ילעב םה ןונכתב םיימדקאה םיראתה ילעב רוביצ .7
 תבילב אוהש םוחתב טרפבו ,םהלש קוסיעה שפוחב עוגפל ריתמ רבדה ןיא ,הסדנהו תולכירדאל
 תוליעיל םורתת אל םג וזכ העיגפ .תובר םינש הזמ תיעוצקמה םתיישעו תימדקאה םתרשכה
 .תוכופה תואצותל אקווד איבהל הלולעו רוידה רבשמ ןורתפלו ןונכתה תכרעמ תויביטקפאו
 

 תולכירדאהו הסדנהה תצעומל תורוהל ךשקבנ ,םיננכתמה דוגיא םעטמ חלשנש בתכמל המאתהב .8
 םינויד םויק רתלאל קיספהל התרגסמב המקוהש הדעוה-תתלו )הלש ר"ויכ תשמשמ הרשה דובכש(

 ץעייתת אל הרשה יכ ריהבהלו םכתוכמסמ םיגרוחה םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמל םיעגונה םהשלכ
 .םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמב קוסיעל עגונה לכב תולכירדאבו הסדנהל הצעומב

 
 
 
 
 ,בר דובכב     
      

 רטסנפ יבוט 'פורפ                                                  ןזור דעלג 'פורפ 
 ירוזא -ינוריע בוציעל ןונכתל .א.מ לולסמ תשאר          םיירוזאו םיינוריע םידומילל ןוכמה להנמ
 ביבא לת תטיסרבינוא                       םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
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 יתביבס חותיפו היפרגואיגל הקלחמה | רבח רוספורפ                 םירוזאו םירע ןונכתל הקלחמה שאר  
 ןוירוג ןב תטיסרבינוא                                                              ןוינכטה   
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