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 2022 ראוני בשותל בתכמ םוסרפ
---------------------- 

 
 בתכמ ריעה יבשותל הנונראה יבויח תעדוהל הייריעה שאר ףרצ 2022 ראוני שדוח תליחתב
 .ותנוהכ תחת 2021 תנשב הייריעה תולועפ תא ללהמו טרפמ אוה ובו ,ותמיתחב
 

 :םיקרפ ינשל תקלחתמ וז התליאש
 

 .וינכתו םוסרפה םצעל .1
 .ויתורטמו םוסרפה תוביסנל .2

 
 

 :םוסרפה םצעל .1
 

 ושענש םיכלהמב ריעה יבשות תא ןכדעל ״ותומימתב״ דעונ הז םוסרפ םא .א
 ״.יתרביד תמא״ תניחב - יתימאו יתדבוע היהיש וילע הקזח - םישענו

  .םיכמסמב הבוגמ היהיש וילע הקזח .ב
 םיפיעס תתו םיפיעסל תוסחייתה  ,תאז התליאש תרגסמב ,תבייחתמ ןכ לעו .ג

 .םוסרפב
 גיצהלו תולאשל בישהל ,םוסרפה לע םותחה הייריעה שאר שקבתמ ןכ לעו .ד

  :ויתובושת יוביגל םישרדנה םיכמסמה תא ריעה תצעומל
 

 
 ללכ״  :הרימאה תא םיבגמה  תיתשת תודובע רמג רבדב םיכמסמ )1

 ״ןלית לע תודמוע רבכ תויתשתה
 השיגפ םוכיס וא סינטה זכרמב ינוריעה קארפב ןונכת יפוג םע תורשקתה )2

 קראפ ןונכתב ונלחתה״  :הרימאה תא הבגמה ךילהת לכ לש הענתהו
 .״ףקיה בחר ינוריע

 הרימאה יוביגל – יבוק תיב ןונכתל םיעגונה הדובע תנמזה /םיכמסמ )3
 ״..יבוק תיב ומכ תוברת תודסומ ןונכתב ונלחתה״ :בתכמב

 ןג הוונ תנוכשב םוירוטידוא תיב ןונכתל םיעגונה הדובע תנמזה /םיכמסמ )4
 ומכ תוברת תודסומ ןונכתב ונלחתה״ :בתכמב הרימאה יוביגל – ןופצ
 .״ןופצ ןג הוונ תנוכש

  :הרימאה תא הבגמה קרפה לע תודמועה תופסונ תוינכת לש המישר )5
 ״.קרפה לע תודמוע תוינכות ןומה דוע״

 קיתווה ריעה זכרמ תא םירבחמ ונא״ דציכ טרפל שקבתמ ריעה שאר )6
 ״ריעה תא תבבוסה םישיבכה תשרל

 ?הייריעה שאר ןווכתמ ריעה תא תבבוסה םישיבכ תשר וזיאל )7



 ריעה זכרמב םיננכתמ וא םינוב ינא רוביצ ינבמו ךוניח תודסומ וליא )8
 תא ץרמה אלמב שדחל םיכישממ ונא״ ףיעסב רמאנש יפכ קיתווה
 ״....קיתווה ריעה זכרמ

  .ןונכתבו היישעב עגרכ תואצמנ זוקינו בויב תויתשת וליא )9
 הייריעה שאר ןווכתה המל – ״דועו״ :הלימה הרמאנ ףיעס ותואב דוע )10

  ״דועו״ הלימב בתכמה לע םותחה
 

 
 

 ויתורטמו םוסרפה תוביסנ .2
 

 תא שטשטל דעונ  - םיבר ןושלל דיחי ןושל ןיב ןווכמ בוריע לש – םוסרפה ןושל .א
 וז ריעה״ תניחב  - רבורג יבא – הייריעה שאר – שיאה ןיבל הייריעה ןיב תולובגה
  .״ינא

 ידיב הלפנ״ | ״..יטיס תולילג תא תוארלו רובעל חמש ינא״ :ונממ םיטוטיצ ןלהל .ב
 הבחר הביטקפסרפ יל תנתונ הנש החיתפ לכ ... ריעה שאר תויהל הלודג תוכז
 ״... דאמ תודוהל הצור ינא״ | ״ונלש היישעה לע

 ףאו ןורשה תמר תייריע אלו  ״רבורג יבא ן.םכלש״ :בשותל בתכמה לע המיתחה .ג
 סכנל ריעה שאר לש בתכמה תנווכל רשאב קפס הריתומ הניא  ,וראותב אל
 .הרואכל ״םיגשיהה" תא  - רבורג יבא :שיאה – ומצעל

 
 

 :ןלהלדכ תולאשל תובושת תושרדנ ךכל יא
 
 

 ?בתכמה ןויער תא הגה ימ )1
 ?בשותל בתכמה תרטמ התייה המ )2
 ? 2021 -ו , 2020 2019 תומדוק םינשב הלאכ םיבתכמ ומסרופ םאה )3
 ?2022 ראוניב םוסרפה יותיע תביס המ )4
 הייריעה שאר לעפ ,לכנמ ירזוח וא ,תויריעה תדוקפב ףיעס הזיא יפל )5

 ?בתכמה תא םסרפל ואובב
 ?םוסרפל םיפתוש ויה הייריעב םיפוג וליא )6
 ?ימב ןכ םאו ?ןכותו תרושקת יצעויב הייריעה שאר רזענ םאה )7
 ?בתכמה חוסינב קסע ימ )8
 ?טסקטה לש תוהגהבו תינושלה הכירעב קסע ימ )9

 ?בתכמה תא דמיע /בציע ימ )10
  ?סופדה תיב רחבנ ךיא )11
 ?הדובעה עוציבל סופדה תיב םע רשקתה ימ )12
 ?סופדה תיבל בתכמה תא חלש ימ )13
 ?ץועייה ?הביתכה רובע :םיביכרמה תא טרפ אנ ?םוסרפה ביצקת המ )14

 ?חולשמ ?תוספדה
 
 
 
 
 הכרבב
  ןורוד לאכימ
 תיב תעיס


