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לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 
רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 

.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 

ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 
תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 

םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 
.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 
ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 

דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 
.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקא תונורדסמ  לוהינב  הלועפ  יפותיש 

ריפכ  רמת 
רצואה דרשמ  ןונכתה , להנִמ  בלושמ , ןונכת  ףגא 

ןטרב  יגמ 
רצואה דרשמ  ןונכתה , להנִמ  בלושמ , ןונכת  ףגא 
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שיבכה תלילס  םע  עטקנש  ןורדסמב  רבעמ  ביתנ  רוציל  דעונש  דעימע , תמוצל  ךומס  שיבכ 85  לעמ  יליע  רבעמ 
ןורוא הילט  םוליצ : ותבחרהו | 

? םייגולוקאה תונורדסמל  /ת  להנמ /ה  שורד המדקה :
לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 

רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 
.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 

ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 
תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 

םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 
.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 

https://magazine.isees.org.il/?p=22638



ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 
דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 

.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

תבכש םיקפסמה  םייגולוקא  תונורדסמל  וגאדי  תוירוזאה  תוצעומה 
םייאלקח םיחטשל  הנגה 

לאיומא  ןנער 
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ  רפכה , חותיפו  ןונכתל  ריכב  ףגא  להנמ 

" | ודיתע תא  חיטבמו  ויכרצ  תא  םג  תרשמ  ןורדסמהש  ןיבהל  יאלקחה  לע  ןיקת , ןפואב  דקפתי  ןורדסמש  ידכ  "
םתור ןתוד  םוליצ :

? םייגולוקאה תונורדסמל  /ת  להנמ /ה  שורד המדקה :
לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 

רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 
.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 

ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 

https://magazine.isees.org.il/?p=22638

https://magazine.isees.org.il/?p=22638


תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 
םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 

.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 
ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 

דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 
.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

לוהינל תויארחא  תויהל  תוכירצו  תולוכי  תוירוזאה  תוצעומה 
םייגולוקאה תונורדסמה 

בוטיר  רימע 
היינבלו ןונכתל  תיצראה  הצעומב  תוירוזאה  תוצעומה  זכרמ  גיצנ  ןורשה ; בל  תירוזא  הצעומ  שאר 

ןהכ יניפ  םוליצ : יאלקחה |  חטשב  יגולויבה  ןווגמה  תא  לידגהל  ידכ  וערזנש  םייתנש  – דח רב  יחמצ 

? םייגולוקאה תונורדסמל  /ת  להנמ /ה  שורד המדקה :
לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 

רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 
.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 

ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 
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תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 
םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 

.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 
ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 

דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 
.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

םושייל הירואתמ  לארשיב –  םייגולוקא  תונורדסמ 

םתור  ןתוד 
םינגהו עבטה  תושר  קשממהו , עדמה  תביטח  םיחותפ , םיחטש  גולוקא 

ידקש  עשוהי 
םינגהו עבטה  תושר 

םתור ןתוד  םוליצ : הווקת |  חתפ  רוזאב  שיבכ 4 , ךרואל  יעבט  חמוצ  יראשמו  תואלקח  יחטש  יחרזמה —  ןורדסמה 

? םייגולוקאה תונורדסמל  /ת  להנמ /ה  שורד המדקה :
לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 

רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 
.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 

ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 
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תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 
םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 

.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 
ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 

דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 
.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

םייגולוקא תונורדסמ  לוהינב  ךרוצה  הקיטקרפ –  לומ  הקירוטוטטס 

יאבג  ירפע 
עבטה תנגהל  הרבחה  עבטו , הביבס  רומיש  ףגא 

ירוזנז  ףסא 
עבטה תנגהל  הרבחה  עבטו , הביבס  רומיש  ףגא 

: םוליצ ןוריע |  לחנ  רוזאב  יגולוקאה  ןורדסמה  לש  תוירושיקב  תעגופה  רדג 
ןוסלדנמ תימע 

? םייגולוקאה תונורדסמל  /ת  להנמ /ה  שורד המדקה :
לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 

רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 
.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 
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ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 
תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 

םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 
.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 
ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 

דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 
.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

אוה םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  להניש  ףוגה  תוהז  תלאשב  קוסיעה 
ןכוסמ

ןוסלטייפ  ןרע 
םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה  היפרגואגל , גוחה 
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 | קפסמ בחור  לעו  יגולוקאה  םדוקפת  לע  רומשל  שי  ךא  יעבט  יגולוקא  ןורדסמ  םה  םהיתודגו  םילחנ  .ןושיקה  לחנ 
ןמקוב רחש  םוליצ :

? םייגולוקאה תונורדסמל  /ת  להנמ /ה  שורד המדקה :
לש יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  יעצמאכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םמויק  חרכה  רבדב  האלמ  המכסה  הנשי  תיגולוקא , הניחבמ 

רורשל םיכירצש  םיאנתל  רשאב  ונתנבה  תא  רפשל  ידכ  רוטינו  רקחמ  ךשמהב  יתוהמ  ךרוצ  ונשי  יכ  םא  לארשיב , חמוצהו  יחה 
.תונורדסמב

יכ םא  יבחרמה , ןונכתב  חישהמ  קלח  איהו  ןונכתה  תונורדסמב  העמטוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  תסיפת  תינונכת , הניחבמ 
.תונושה תומרב  ראתמה  תוינכותב  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס  ןוגיעל  ךרדה  הקוחר 

ךירצש לוהינה  גוס  והמ  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ  תייגוסב  רתוי  יתועמשמ  קוסיעל  לשב  ןמזהש  המדנ  תוינידמ , תניחבמ 
? םהלש הפיכאו  חוקיפ  יכלהמ  ועצוביו  תונורדסמה , יחטשב  רוסאלו  רתומל  סחיב  םיבייחמ  םיללכ  ועבקיי  םאה  םהב ? םייקתהל 

תמאתה רבדב  םהלש  הכרדה  ךות  תונורדסמה , םויקמ  קיפהל  םילוכי  םהש  תלעותל  תועקרקה  ילעב  לש  תועדומה  תאלעה  ילוא 
? רתוי תובוט  תואצותל  איבת  תונורדסמה , לש  םייגולוקאה  םיכרצל  םהלש  תוליעפה 

ימוקמ תויהל  ךירצ  לוהינה  םאה  םייגולוקאה ? תונורדסמה  תא  להנל  ךירצ  ימ  תבכרומה : הלאשה  תא  תררוג  לוהינה  ןפוא  תרדגה 
וא םימייקה  םינוגראהמ  דחא  היהי  אוה  םאה  דחא , ףוגב  רבודמ  םאו  תונורדסמה ? לכ  לוהינ  תא  זכריש  דחא  ףוג  תויהל  ךירצש  וא 

, ןובשחב איבהל  ךירצ  הז  תא  םגו  ילואו , םייגולוקאה ?) תונורדסמה  תלהנמ  ןונגסב   ) וז הרטמל  ידועייו  שדח  ףוג  םיקהל  שיש 
? לוהינ םיכירצ  אל  תונורדסמהו  המוקמב , הניא  ללכ  הלאשה 

םושמ ןכו  תוינידמהו , ןונכתה  היגולוקאה , ימוחתמ  תונבותו  עדי  בוליש  ךירצמ  ןהל  הנעמהש  םושמ  תובכרומ , וללה  תולאשה 
תינוגראה תוברתב  תולוכיב , תורטמב , הזמ  הז  םילדבנה  םילודג  םיפוג  םויכ  םיברועמ  םילודגה  םיחטשה  לוהינב  רבד , לש  ופוסבש 
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םיסרטניא לש  הפיפח  םהב  שיש  תומוקמה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה  תונושה , ףא  לע  .םייגולוקאה  תונורדסמל  סחיב  תוסיפתבו 
.םייגולוקאה תונורדסמה  דיתע  תבוטל  םתוא  םותרלו 

ונא .םיאבה  םידומעב  םכינפל  תוסורפ  םהיתודמעש  ןיינע , ילעבו  םינוגרא  יגיצנ  םיחמומ , רפסמל  ונינפ  הלא  תולאשב  ןויד  תבוטל 
ומרתי ביבא ) - לתב טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומב  ב-31.3.2019 ,  ) הז ןויליג  תקשה  עוריאב  וכשמה  םג  ומכ  ןאכ , ןוידהש  םיווקמ 

דיתעל םיינויח  הכש  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  םדקל  היוארהו  תירשפאה  ךרדה  רבדב  תומכסהל  העגהלו  תויגוסה  ןובילל 
.לארשי לש  יגולויבה  ןווגמה 

םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
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