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םיטנדוטסל קר תויהל םיבייח אל תונועמ :העד
 ימ ● דבלב םיטנדוטסל דעוימש ינמז םירוגמ הנבמכ םויכ םירדגומ םיטנדוטס תונועמ
 ,לארשיב רוידה תקוצמל תונורתפה לסמ קלחכ ● בצמה תא תונשל רשפא יאש רמא
הייסולכואה ללכל תונועמ לע םג בושחל ןמזה עיגה
11/3/20קיפ הצינ

 תונבומ הרואכל תוארנה תורדגהב םג הספוקל ץוחמ הבישח תבייחמ ,לארשיב רוידה תקוצמ
 םיטנדוטס תונועמ לש םתרדגהב יוניש אוה ,ןובשחב חקלנ םרטש םינוויכה דחא .ןהילאמ
 רוביצה רובע םג הלאכ "תונועמ" תמקהל תורשפאה תחיתפו ,דבלב םיטנדוטסל םידעוימכ
.בחרה

 .דבלב םיטנדוטס רובע ,ינמז םירוגמ הנבמכ הנידמה ידי לע םויכ םירדגומ םיטנדוטס תונועמ
 .יתנש סיסב לע הרכשהל אלמ ןפואב תורזבואמו תודיוצמה תונטק תודיחי םהב תוננכותמ
 םיפתושמ םירוביצ םיללח תועצמאב "םירשקנ"ו תחא ןיינב תפטעמב םימרענ םירוגמה ירדח
.דועו הסבכמ ,עונלוק ירדח ,רשוכ ירדח ,תוספרמ ,םינודעומ ומכ

 ררקמ ללוכה( ןוחבטמ ,הבישי תניפ :אלמ ןפואב טעמכ השענ םירוגמה ירדח דויצו טוהיר
 הביתכ ןחלושו הליל תדיש ,ןורא ,הטימ רבכ םייוצמ הנישה רדחב .הצחר רדחו )םייריכו ורקימ
.םיישיאה ויצפח תא איבהל קר ול רתונ תונועמב רוגל טילחהש טנדוטסש ךכ

 השולש תרידו םירדח ינש תריד ,גוז רובע וידוטס ,דיחיל וידוטס ללוכו ןווגמ תורידה ליהמת
 תונועמ לש לועפתו היינב .הטימל ר"מ 20-כ לש תולופכב תוריד ילדגב םיפתושל םירדח
 וא תוללכמלו תואטיסרבינואל ךומסב םויכ םימדוקמ ,וללה תורדגהל םאתהב ,םיטנדוטס
.ריעה זכרמב

 לכוי אל ילארשי ריעצ לכש עודמ ?דבלב םיטנדוטס לש םתלחנ ראשת וז תורשפאש עודמ
?ןפואה ותואב לוזו חונ םירוגמ לדוממ תונהיל

 לש הפוקתל הללכמ וא הטיסרבינואב דמולה םדא חרכהב הניא טנדוטס לש ותרדגה ,םויכ
 םיסרוק תועצמאב הרשכה םירבועו ילנויצנבנוקה לולסמה לע םירתוומ םיבר .םינש שולשכ
 הרשכהה םיתיעל .רחא םוחת לכב וא קטייהב םא ןיב ,םייפיצפס תועוצקמל ,םישדוח המכ לש
 רובע .ליגר טנדוטס לש טמרופב וניא אוה ךא ,דומיל ךילהת השענש ךכ ,ןיילנוא ללכב איה
 לש ןורתפ ,םיטנדוטסכ תימשר םירדגומ םניא םהש תורמלו ,הלאכ תורשכה םירבועה םיריעצ
.ןיוצמ תויהל לוכי תורזבואמ תנוטק תורידב םיינמז םירוגמ

 החימצ ןונגנמכ תאז לצנל הלוכי ריעה .וחיוורי קר םמוחתב הלאכ םימזימ ומדקיש תויריעה
 תפוקל ילכלכ לטנ תווהל ילב ,ריעה תאייחהל תיתריציו השדח חור תסנכהב רוזעל לוכי רשא
 , רפס יתב ,םידלי ינג( םיירוביצ םיתוריש םרובע דסבסלו תונבל גואדל תבייחש הייריעה
 זכרמב 20%-כ לש ליהמתב )מ"למ ( םירזבואמ הרכשהל םירוגמ לש ןונכת .)'וכו ס"נתמ
 ,םידרפנ םיניינבב וננכותי םא ןיבו ןיינב לכב ובלושי םא ןיב ,רחסמו םידרשמ ירוזאב וא ריעה
.הלילה תועשב ריעה תא ויחי

 ןולוח ,ג"ר זכרמ לשמל( םישדחתמש םינשי ריע יזכרמב םימקומ תויהל םילוכי הלאכ םימזימ
 תלבוס הייסולכואהו ,םינשי םיניינבה ,תרגובמ איה םהב הייסולכואהש )הוקת חתפ וא
 ףקיהב תושדח הניש תונוכש תמקהב ןהיבאשמ בור תא תועיקשמ תויריעה יכ הדבועהמ
.)הווקת חתפב תובשומה םא תמגוד( ריעה
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 רחסמ טעמו םידרשמ ילדגמב ןיטולחל םידקמתמה הקוסעתה יזכרמ םה ףסונ ירשפא םוקימ
 םירוזאה תא ומיקה תויריעה .)דועו קרב ינבב רסב רוזא ,הירא תיירק ,םידיתע תיירק לשמל(
 רפס יתבו םינג - ךוניחב העקשה אלל הנונרא םיסינכמ םה .ריעל תילכלכ םיבוט םה יכ ולאה
.םישומיש בוריע לש רדעיהמ םילבוסו ,הלילב םיקיר לבא םויב םייח ולא םירוזא .םיקראפו -

 תורשפאה תא ולקשי האבה הלשממה תא םיקהל תויושעה תונושה תוגלפמה יכ יוארה ןמ
 תוינוריע תוינכותל יונישה לש הריהמ הסנכה .תובורקה םינשל ןהיתוינכתב אשונה תא בלשל
 םג תויהל תולוכי תונטק תורזבואמ תוריד ,ר"מ 75 איה ןונכתה תכרעמב הנטק הריד םויה(

.הבר תוריהמב לארשיב רוידה תנומת תא תונשל היושע )ר"מ 30-20

 םג םישקתמו ,םירוגמ תריד תשיכר םמצעל תושרהל םילוכי םניא םיבר םיריעצ םהב םימיב
 תונטק תודיחי ןונכת - תולודגה םירעה יזכרמב הרכשהל המיאתמ םירוגמ תדיחי תאיצמב
 םירוגמ םישפחמש םיריעצ רובע ןיוצמ ןורתפ תווהל לוכי םיפתושמ םיללח םע תורזבואמ
.היופש תולעב ריע זכרמב הרצק הפוקתל םיינמז

םילכירדא קיפ דרשמב תלהנמ הפתוש ,תילכירדא איה תבתוכה
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