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תוסיו תועצמאב  הביבסה  לע  העפשהה  םוצמצ 
םירקבמה תומכ 

תועפשה סחייתהב ל" יכ  בתכנ  חלמה  םי  םורדב  תורייתה  םחתמ  תלפכהל  תינכתל  ךרענש  הביבסה  לע  העפשהה  ריקסתב 
םירתאה תיברמ  ןודינה , בחרמב  עבטה  ירתאו  תורייתה  ידקומב  תויוזחה  םירייתהו  םישפונה  תועונת  לע  תינכתה  לש  תויוזחה 

תומכ לש  תיתועמשמ  הלדגהש  קפס  ןיא  םרב , .לוחכה  וקה  םוחתב  םיאצמנ  םניא  תינכתה  לש  העפשהה  חווטב  םיאצמנה 
(. ףיעס 4.2.4 " ) תשרומהו עבטה  יבאשמ  לע  ץחלה  תא  ריבגת  רוזאב  םירייתה 

הלא םירוזאב  .תוהובג  תושיגרו  תויכרע  ילעב  םירוזא  םג  ראשה  ןיב  םיאצמנ  תינכתה , תולובג  וק  אוה  לוחכה , וקל  ץוחמש  םיחטשב 
ללוכ  ) םודס רה  בחרמ  חלמה ; םי  יפוח  ראשה : ןיב  םיללכנ , הלא  םירוזאב  .םירקבמ  לש  רתי  יסמועמ  האצותכ  העיגפל  ששח  םייק 
ןגאה לכ  הל ; םורדמ  םיראווחה  יבחרמו  םודס  רכיכ  ותביבסו ;) רהוז  דצמ  ללוכ   ) רהוז לחנ  סרפו ;) רמֵח  םיצרפ , ילחנו  זעימע  רושימ 
חלמה םי  יפוחל  תיצרא  ראתמ  תינכתל  םאתהבו  ימלוע  תשרומ  רתאכ  הדצמ  לע  "ו  קסנוא תזרכהב  רדגומכ   ) הדצמה רתאמ  הפצנה 

תונולמל הדומצה  קקוב , לחנ  תרומש  תא  דחוימב  ןייצל  יואר  .ןארמוק  ימואל  ןגו  םיקוצ  תוניעו  ידג  ןיע  תורומש  "א 13 ,)] מת ]
תרדסהל תירוטוטטס  תינכת  הנשי  .לחנב  העיגפל  םויכ  רבכ  םימרוג  וב  םירקבמה  יסמועש  םימ , תוכרב  םע  ןטק  רתא  והז  .םימייקה 

.חוקיפו םירקבמה  תוסינכ  תוסיו  ללוכ  הסינכהו , הינחה 

ימואלה ןגב  לש כ-725,000  יתנש  עצוממ  לע  תונורחאה  םינשב  תדמוע  םינגהו  עבטה  תושר  לוהינב  םירתאב  םירקבמה  תומכ 
.קקוב ןיע  תרומשב   100,000- כו ידג  ןיע  עבטה  תרומשב  כ-500,000  הללוסה ,) דיל  ןוינחב  םינלו  ןויזיחב  םירקבמ  ללוכ   ) הדצמ
םיחטשב םירקבמה  רפסמ  לש  הכרעה  ןלהל  השחמה , םשל  .איש  יסמועמ  םג  עפשומ  תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  האישנה  רשוכ 

 – הדוהי רבדמ  , 15,000 ןטקה –  שתכמהו  זעימע  רושימ  חטשב :) בכר  ילכ  תריפס  לע  ךמתסהב   ) חספ 2013 ךלהמב  םיחותפ 
רובע 2011 ו- תוכרעהל  האוושהב  הדח  הדירי  אטבמ  חלמה  םי  יפוח  רובע  ןותנהש  ןייצל  יואר  . 10,000 חלמה –  םי  ףוחו   12,000

(. המאתהב 15,000 ו-20,000 ,  ) 2012
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םאתהב הנתשמו  ימניד  ןפואב  אישה , תונועבו  םיגחב  םירקבמה  תויומכ  לש  תוסיו  תבייחמ  םירתאב  םירקבמה  יסמוע  תרבגה 
: תולועפ ןווגמ  טוקנל  שי  תאז  גישהל  ידכ  .םהב  םירקבמה  יסמוע  לומ  לא  םירתאב  עבטה  תוכרעמ  רוטינל 

םודס רכיכב  הדוהי , רבדמב   ) עבט תורומשב  םירוקיבה  תא  להנל  םינגהו  עבטה  תושרל  רשפאיש  ןונגנמ  תריצי 
הזכש ןונגנמ  דועו .) קקוב  ןיע  תרומש  ידג , ןיע  תרומש  הדצמ , ימואל  ןג   ) להק יטלוק  םירתאבו  תורחא ) תורומשבו 

בשחוממ תונמזה  זכרמו  םילויט  םואיתל  דקומ  וב  ולעפישו  ןולמה , יתב  םחתמב  םקויש  םירקבמ  זכרמ  תויהל  לוכי 
השעייש יואר  םיחותפה  םיחטשב  םירקבמה  לוהינ  םג  .םינגהו  עבטה  תושר  לוהינבש  להקה  יטלוק  םירתאה  לכל 

.םינגהו עבטה  תושרו  רמת  תירוזאה  הצעומה  תויחנהל  םאתהב 
תועש תכראה  םירתאה , יתווצ  רובגת  הקוזחת , בויב , םיתוריש , הינח ,  ) םירקבמה תטילק  תויתשת  גורדשל  תוכרעיה 

.ורובע םיבאשמה  תאצקהו  םירתאב ) רוקיבה 
הלועפ ףותישב  ןנכותמו  השענש  יפכ  תורייתלו , תולייטל  תירוטוטטס  םירומש  םיחטשו  םיחותפ  םיחטש  תרשכה 

םוקיש םזימב  והיצמא ,) לחנ  דיל   ) םודס רכיכל  הסינכה  תאובמב  םינגהו  עבטה  תושרו  רמת  תירוזאה  הצעומה  לש 
שמשמה הדצמ  תולגרמל  םחתמב  ורוזחשלו , חלמה  םי  ילעפמ  לש  םידבועה  הנחמ  םוקישל  תינכתב  רמֵח , לחנ 

". םינעלובה קראפ  " בו הליל , ןוינחלו  הרפוא  יעפומ  ןוגכ  םידחוימ , םיעוריאל 
, םימזיה םע  םאותי  תונולמב  תורייתה  גותימ  .תשרומהו  ףונה  עבטה , ירתאלו  תונולמה  םחתמל  דרפנ  גותימ  תריצי 

.םינגהו עבטה  תושר  םעו  תורייתה  דרשמ  םע  רמת , תירוזאה  הצעומה  םע 
םיאשונב קוסעיש  םינגהו , עבטה  תושרלו  רמת  תירוזא  הצעומל  םיריית , יליבומל  םיאנולמל , ףתושמ  םורופ  תריצי 

םיסיטרכ תויגולוקאה ; תוכרעמב  העיגפ  אלל  םירתאב  רוקיבה  תועש  תכראהל  תורשפא  שי  םא  הניחב  ןוגכ : םינוש ,
חטשב םיעוריא  םיינפואב , וא  חטש  יבכרב  לגרב , לויט   ) םינושה דעיה  ילהק  חוליפ  םירתאל ; הסינכל  םיבלושמ 

.םינושה דעיה  ילהקל  םידחוימ  םירצומ  חותיפ  םלוכל ; רדוסמו  רדגומ  הנעמ  ןתמו  "ב ) ויכו חותפ ,
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