
 

 
 לארשי הקיתזומ
 הליהקה תוכזב הקיזומ

 
 תויסולכוא ינפב הליהקב םיבר םיטרצנוקב העפוה היפל ,יסאלקה ילקיסומה ךוניחב תינשדח השיג תמדקמה תינכת איה הקיתזומ
 םיריעצ םיאקיסומל תונתינ ,הז ןפואב .תוניוצמל םיריעצ םיאקיסומ לש ילקיסומה םכוניחמ דרפנ יתלבו יתוהמ קלח הווהמ תונווגמ
 קלח דועב .תילקיסומה תונשרפה תויונמוימ תא חתפלו להק ינפל טרצנוקב הניגנה תונמא תא לגרתלו דומלל תויונמדזה םינייטצמ
 ,הרדה תנכסב םיאצמנ וא ,םירדומה ,םידחוימ םיכרצ םע םילהק ינפב םיגצומ םבור ,םייתרוסמ םיטרצנוק תומלואב םיעצובמ םיטרצנוקהמ
 םיטרצנוקה תומלואמ רתויב ההובגה המרב תיסאלקה הקיסומה תא הקיתזומ האיצומ ,ךכ .הקיסומל הפישחל תויונמדזהמו הרבחהמ
 .יתרבח יוניש תללוחמו התוללכב הרבחל
 תיתרבחהו תישיאה העפשהבו יעצמא יתלבה רוביחב הקיתזומ תינכת תדחייתמ ,דדובמהו ינטרפה ,יתרגשה ילקיסומה ךוניחהמ הנושב
 תושיגנ ןניא ,טרפב תיסאלק הקיסומו ,ללכב תונמאש ,תונווגמו תונוש הייסולכוא תוצובק ןיבל םיריעצ םיאקיסומ ןיב תחפטמ איהש תידדהה
 ,אסיג דחמ ,םיריעצ םינגנ לש תילקיסומה תוכיאה תא קקזמש ,הלבקו הניתנ לש ידדה ישונא שגפמ העיצמ הקיתזומ .עובק סיסב לע ןרובע
 םיכרצ ילעב םילהק םתוא ןה ,םיריעצה םיאקיסומה ןה .אסיג ךדיאמ ,םידחוימ םיכרצ םע תויסולכואל תישגרו תיתונמא היווח קינעמו

  .םירכשנ םיאצוי הללכב תילארשיה הרבחה ןהו םידחוימ
 הרבח לשו דחמ תירמאק הקיסומ לש םיקהבומ םיכרע – הבשקההו גולאידה ,ףותישה תא סנ לע הקיתזומ תינכת הלעמ היטביה לכב
 .ךדיאמ תירדילוס
 

                                  

  םיטרצנוקה תומלואבו הליהקב םיטרצנוק
 ,דחוימ ךוניחל רפס יתבו םידלי ינג ,םיימוקיש םילוח יתבו םוי יזכרמ ,ןילא ,ט״ולא ,ם״יקא ,ן״ליא לש תודסומב םיעיפומ הקיתזומ יבכרה
 רעונל תודסומ ,תוכומ םישנל תונועמ ,העימש ידבכלו םירוויעל םיזכרמ ,האוש ילוצינל םינודעומ ,םיידועיס םיתבו םישישק ינודעומ
 תודסומב הרומת אלל םינגונמ םיטרצנוקה .דועו שפנה תואירבל םיזכרמב תורוגס תוקלחמ ,אלכ יתב ,םיטסיטואב לופיטל תודסומ ,ןוכיסב
  .האלמ תושיגנ םלוכל רשפאל תנמ לע םמצע
 ןוירוטברסנוקה םוירוטידוא ןוגכ ,תונמאל תוירלגבו ץראב םייזכרמה םיטרצנוקה תומלואב בחרה להקל םיטרצנוקב ףא םיעיפומ םיבכרהה
 א"קמי םלוא ,א"ת ןואיזומב לטנמולב הנזימ הירלג ,ןודרוג הירלג ,תוברתה לכיהב רקוצ םלוא ,ןוסירא דתו ןיל ש"ע א"ת הקיסומל ילארשיה
 ,ןוליא תשקב ןיירוא-רב םלוא ,םרכ ןיעב רימת-ןדע הקיסומל זכרמ ,םילשורי הקיסומה זכרמ ,םילשוריב הקיסומל הימדקאה םלוא ,םילשוריב
 .דועו וכע ןוירוטברסנוק ,םידומעה תיב ,עגניע הירלג ,תונמאל םוקמ הירלג ,טפושה ןיעב תותשקה תיב ,עבש ראבב תוברתה לכיה

 תיתנש תוליעפ 
 הקיתזומ תייעיבר
 םיבלשב םינייטצמ םיריעצ םיאקיסומ םה הירבחש העובק תשק ילכ תייעיבר הנש ידמ תחפטמ הקיתזומ 

 םיאקיסומ תכרדהב םירידס םירועישל הכוז ,ףיצר ןפואב תדבוע הייעיברה .םיימדקאה םהידומיל לש םימדקתמ
 ןווגמ להקל םיטרצנוק הקינעמו ,תועובק תורזח תמייקמ ,תירמאק הקיסומ עוציבבו הארוהב ןויסינ ילעב םיריכב
  .לארשיל ץוחמ הקיתזומ תועובשב ףא ףתתשמ בכרהה .םיזכורמ הקיתזומ תועובש תרגסמב ץראה לכב
 .ול'צב רצלמ ןרה ,הלויוב קטווק פיזוי ,רוניכב ידעס ןמאיו רלטוק ידא :הקיתזומ תייעיבר ינגנ

 
 הקיתזומ תועובש
 םיריעצ םינגנ םיצבקתמ הקיתזומ עובש תרגסמב .ץראה יבחרב םירוזא ןווגמב ,הנשב םיזכורמ תוליעפ תועובש 10-8 תמייקמ הקיתזומ
 בכרהה קינעמ תורזח ימי רפסמ רחאל .ותופתתשהבו ריכב הרומ תכרדהב ירמאק בכרהב םינגנמו ,תינכתה תוניחב תא החלצהב ורבע רשא

 .בחרה להקל דחא יבמופ טרצנוק תוחפלו ,םידחוימ םיכרצ םע תויסולכוא לע שגדב ,םינוש תודסומב םיטרצנוק 14-12
 



 

 
 הליהקב תירמאק הקיסומל ימואלניבה הקיתזומ לביטספ

 תופתתשהב ,הליהקב תירמאק הקיסומל ימואלניב לביטספ ,תישישה הנשה וז ,הנש ידמ תמייקמ הקיתזומ
 תורזח ימי רפסמב חתפנ לביטספה .ל״וחמו ץראהמ םירחבנ םיריעצ םיאקיסומו םיריכב םייעוצקמ םיאקיסומ
 ידכ ךות ,רחבנה ראוטרפרה תא םיריעצה םיאקיסומה םע דחי םיכירדמה םיניכמ  םכלהמב ,להקל תוחותפ
 םיכרצ םע תויסולכואל םינוש תודסומב םיטרצנוק 20-מ רתוי םיעצובמ תורזחה ימי רחאל .תפתושמ הניגנ
 בחרה להקל םייבמופ םיטרצנוק השולש םימייקתמ ,ןכ ומכ .םיטרצנוקה תומלואמ םירדומה םילהקלו םידחוימ
 ילארשיה ןוירוטברסנוקה םוירוטידוא ,ביבא-לתב תוברתה לכיהבש רקוצ םלוא :םהיניב ,םיטרצנוק תומלואב

 .דועו וכע ןוירוטברסנוק ,עבש ראבב הקיסומל ןוירוטברסנוקה םוירוטידוא ,םילשוריב א״קמי םלוא ,ביבא לתב הקיסומל

 להקהו םיאקיסומה ירבדמ
 .ביבא לתב "ביתנ" דחוימ ךוניחל ס״יבב דלי ,״הקיסומהמ ץוח רבד םוש לע יתבשח אל״ §
 .ביבא לתב "הנח תיב" ימוקיש םוי זכרמב הדלי  ,״הדגא רופיסב ומכ יתשגרה״ §
 םלועל התאש תישיא ךכ לכ ,ןיזאמה לע הקומע תישיא העפשה שי השוע התאש המלש הניגנה ןמזב ךילע תלפונש הנבה שי״ §

 .רנכ ,טשריפ לט ,״רבודמ קוידב המב ףוסה דע ןיבת אל
 לכ .הליהקל םיטרצנוקה םתיא םיאיבמש הניגנה תייווחו שגפמה תמצוע תא ןיבהל יתלוכי אל ימצעב תאז יתיווח אלש דע״ §

 הקיסומ ספות ינאש ךיא לעו ימצע לע תונבות ותיא איבהו יתוא לשיח םיטרצנוקה ףצרו הליגר יתלב היווח היה ונגינ ובש םוקמ
 .ןל׳צ ,ידנא יאמ ,״התיא תושעל לוכי ינאש המ תאו

 

  םירפסמב הקיתזומ
   םייבמופ םיטרצנוק 80  הרומת אלל םייתליהק םיטרצנוק 555  םינש 5.5

   הליהקב םינוש תודסומ 120     הקיתזומ תועובש 31   םיימואלניב םילביטספ  6
 תושגרמ תויווח    םירומ 19     םיריעצ םיאקיסומ 72      םיניזאמ 30,920

  תודות
 תוברתה ףגא – ופי-ביבא לת תייריע ,ןוסירא דת ש"ע תיתחפשמה ןרקה :הקיתזומ תוליעפב םיכמותה םיירוביצה םיפוגלו תורבחל ,תונרקל
 תויגולונכט טניופ ק'צ ,תישארב ןרק ,תוברת להנימ – טרופסהו תוברתה דרשמ ,תונמאלו תוברתל הצעומה – סיפה לעפמ ,תויונמאהו

  .יירג ןו׳גו לדא ש״ע תיפורתנליפה ןרקה ,םילעופה קנב ,הנכות
 ,שטלוו איג ,ןמסטוג ףסא ,ןמסטוג םענ ,ןמסטוג באוי ,ןמסטוג בדו לחר תחפשמ ,רקוצ יזועו רקס הקברל דחוימבו םייטרפה םימרותה לכל
 םיבר םימרות דועו ,רימש ירואו הנוי ,בירי ןומא ,טסב ןב הדה ,רזעילא ןב יבצ ד״וע ,דורמנ ןרו יפא ,ןריש סויו הרובד ,ריקי ןד ,יטאנקר הניד
  .הגושגש תאו תינכתה םויק תא םירשפאמה ,םירוסמו
 הטהמ-ןמכוב ש"ע הקיסומל ס"היב :הקיתזומ םע הלועפ םיפתשמה הקיסומב תוניוצמל ךוניחה םוחתב ץראב םיליבומה תודסומל
 תשק ,םילשורי הקיסומל זכרמה ,ביבא לת הקיסומל ילארשיה ןוירוטברסנוקה ,םילשורי לוחמלו הקיסומל הימדקאה ,א"ת תטיסרבינואב
 .דועו ,וכע ינוריעה ןוירוטברסנוקה ,ןוליא
 קמע תצעומ ,קמעה רמשמ ץוביק ,םחורי תימוקמ הצעומ :םהימוחתב הקיתזומ תועובש חוריאב םיכמותה תוירוזאה תוצעומלו םיבושייל
  .תיזג ץוביק ,ןוילע לילג תירוזא הצעומ ,טפושה ןיע ץוביק ,אסאס ץוביק ,ןדריה
  .ןורדג ינב ,רכייט לי׳ג ,ןילרב יקסבודס וידוטסו הדש תליא :תודות
 

  הקיתזומב הכימת
  :לארשיב סמב תורכומ תומורת

 .054-4754908 :ןופלטב וא .www.musethica-israel.org/support :התומעה רתא ךרד יארשא סיטרכ תועצמאב §
  .40005 ןובשח ,543 ףינס םילעופה קנב ,הקיתזומ :תיאקנב הרבעה תועצמאב §
 .5231289 ןג תמר ,א11 שיק ,הקיתזומ :תבותכל חולשל ןתינ הקיתזומ תדוקפל האחמה §

  :PEF ךרד ב״הראב סמב תורכומ תומורת
 .musethica-israel@musethica.org :הקיתזומל תונפל אנ םיטרפ תלבקל §

 


