
 היגרלאמ םילבוסה םידימלת
ןוזמ ירצומל

 םע םידימלת לש םתוחיטבו םתואירב תחטבה :הרטמה
ס"היבב ןוזמל היגרלא

 רותרא הרדסהמ עטק
תויגרלא לע

https://www.youtube.com/watch?v=0Vg3kEQNmKQ


ןוזמל היגרלא
 תינוסיחה תכרעמה לשרתי תבוגתאיה היגרלא•
 םניא ללכ ךרדבש םיביכרמ לש העילבל וא הפיאשל,עגמל
 .ןוסיחה תכרעמ לש הבוגתל םורגל םירומא

 ןוסיחה תכרעמ לש רתי תבוגת איה ןוזמל היגרלא
.ןוזמב םיינובלח םיביכרמל



ןוזמל היגרלא

 לשתירעזמ תומכל הפישח
 הבוגתל םורגל הלולע "ןגרלא"
.תיגרלא
 :הנתשמ הבוגתה תמצוע
 דעו תושק דע תולק תועפותמ
!םייח תנכסידכ



 לש ןטק רפסממ תומרגנ ןוזמל תויגרלאה תובוגתהמ90% כ
:ןוזמ יגוס

הצופנה איה,וירצומו בלח ,הרפ בלח ןובלחל היגרלאה
ץראב רתויב
ןאקפ ,קוטסיפ ,וישק:ןוגכםיזוגא

   םינטוב תאמח ,הבמב :םינטוב םיליכמה םירצומוםינטוב

הניחט:ןוגכ וירצומוםושמוש



 ירדחל רפסה יתבמ ונפוה םידימלת450כ ,2016תנשב •
.ןוזמל תיגרלא הבוגת תובקעב,ןוימ

.תוומל םורגל הלולע ןוזמל השק תיגרלא הבוגת •

.םיריעצ םירגובמבו םירגבתמב רתוי םיחיכש ולא םירקמ
 לכב םידליה ברקב ןוזמל תויגרלאה רועיש:תעדל בושח
! הלוע- לארשיב םג ךכו םלועה



ןגרלאל הפישחה

.ןגרלאל ףשחנ דלי רשאכ הליחתמ תיגרלאה הבוגתה
:םיכרד ןווגמב שחרתהל הלולע הפישחה

ינגרלאה ןוזמהתליכאידי לע בורל •

םע רועה תויריר וא רועה לשעגמידי לע םיתיעל •

ינגרלאה רמוחה



 רמוחה אצמנ ובש רוזאבריווא תפיאשידי לע םיתיעלו
 וא הקבא רוזיפ תובקעב , לושיב תעב( ינגרלאה
 ינגרלאה ןוזמה םע תיקש תחיתפ תעב םינטק םיקיקלח
)...המודכו



תיגרלאה הבוגתה תושחרתה

 םייתעשכ דעו תוקד ךות העיפומ תיגרלאה הבוגתה •
.ןגרלאל הפישחהמ

 ,תחרפת- תמגודכ תימוקמ הבוגתל םורגל הלולע הפישחה •
 ,םייניעב "תוציקע"כ םיארנה םיעגנ וא המודא תוחיפנ ,תויווכ
.ב"ויכו םייתפשב תוחיפנ

 תויהל הלולע הבוגתה ,תוברועמ המישנה יכרדש הדימב •
.םייח תנכסמו השק



הפישחה רחאל תועיפומה תויגרלא תובוגת
 רקיעב( תטשפתמ תדרגמ תחרפת ,ףוגה לכב תוחיפנ
,)םינפב

תלזנ,תועמוד םייניע

תודירצו לוק ייוניש,ינדרוט לועיש,המישנ רצוק,העילב יישק

הרכה דוביא,םד ץחלב הדירי

ןטב יבאכו לושליש,תואקהו תוליחב



:תויגרלא תובוגתל םיילולימ םירואית

"עולב יל עוקת והשמ"*"ידמ ףירח לכואה"*
"הדבכ ילש ןושלה"*"תפרוש ןושלה"*
"תוחותמ ילש םייתפשה"*                 "ןושלב יל דרגמ"*
"עולב הטולב יל שי"* "הפב יל הנושמ"*
"ןושלה לע תורעש יל שי וליאכ"*



:תיטקליפנא הבוגת

העיפומה,השקתיגרלאהבוגתאיהסיסקליפנא
ןגרלאלהפישחהעגרמםייתעשדעתוקדךות
.תוומלםורגללולערשאםוריחבצמהווהמו



:תיטקליפנאה הבוגתה ינייפאמ
תדרגמ המודא תחרפת

ןופליע,השלוחל תמרוגה םדה ץחלב תדירי•

המישנ יכרדב תקצב בקע המישנ יישק•

עולב תוחיפנ•

לובלב,טקש יא*



 לופיט תבייחמ תיטקליפנאה הבוגתה
!יידימ

    ןילנרדא תקרזה- ינושארה לופיטה •
"ןפיפא" קרזמ תועצמאב



רפסה תיבב תולהנתה

 לש ,דליה לש תפתושמ תוירחא איה יגרלאה דליה לע תוירחאה
.יכוניחה דסומה לשו החפשמה
:הרטמה

.דליה לש ותוחיטב-ותואירב לע רומשל •

 .ותלוכיל םאתהב תוליעפ לכב יגרלאה דליה תופתתשה תא רשפאל •

.ויפלכ תונוירבו געל עונמלו יגרלאה דליה לע המגיטס תריצי עונמל •



:ס"היב תוירחאב

דימלתל האירבו החוטב הביבס תריצי
יכוניחה תווצה ללכ-תיגרלאה הבוגתה ינמיס תרכה  •
ךרוצה תדימב-ןפיפאה תקרזהתועצמאב הנעמ ןתמ  •
ךרוצה תדימב- םייח תלצה םשלא"דמל היינפ  •

רשפאש לככ ןגרלאמ םייקנ םיחטש תעיבק



 תוביבס,םירומה רדח טעמל,ס"היב יחטש לכ תזרכה *
.ןגרלאה תא ןכותל סינכהלןיאש,תוחוטב

.םיחוטבה תומוקמה לש טלוב טוליש *

 תופיסאבו םידומילה תנש תחיתפ תארקל,ס"היב ירוה לכ עודיי
ללכלע תולחה תויתנוזתה תולבגמה לע,תונושארה םירוהה
.םידימלתה



 תדימב עגפית אל רפסה תיב תרגשש ןפואב תולהנתהה ןונכת
 היגרלאמ לבוסה דימלתה לש ותוחיטבש תאז םעו,רשפאה
.ןוזמ ירצומ רפסמל היגרלאב רבודמשכ רקיעברמשית

תווממ 'קד15 קוחר ילש ןבה

תיגרלא הבוגתמ הרטפנ הריעצ

https://www.youtube.com/watch?v=Ysb5ZHi3XsA
https://www.mako.co.il/news-law/2021_q2/Article-0456db6b034d871027.htm


םידומילה םוי רדסו דימלתה תכרעמ ןוגרא
 לבוסה דימלתל םירועישה לכש הבוח
,םאה-תתיכב ודמלי היגרלאמ
.ג"נחו תונעדימ,םיעדמ טעמל
 ךרעיהל שי םירחא םיבחרמב הדימל תעב •
 .ןויקינה לע הדפקה ידי לע דעומ דועבמ

 :רפסה תיב תווצ לכ לע

 תכירצ רתות-תועייס ,תורומ/םירומ ,הלהנמ
.םירומה רדח ימוחת ךותב קרו ךא ,הלא םירצומ





  יוטיחל לוהוכלא סיסב לע תוסימתב שומישה:רוכזל שי
!םינגרלא תוריסמ ןניא הלא תוסימת ,קיפסמ אל םיידי

!!!ןוזמ תנכה ירחאו ינפל םיידי תציחר
:םילכ יוקינ
  יוקינ םידימלת ןיב םילכ תפלחה רוסיא לע הדפקה
      וירחאו שומישה ינפל הדובע יחטשמו לכוא יחטשמ



תישגר הכימת
,םימויאל ןברוק תויהל םילולע תויגרלאמ םילבוסה םידלי
.התיכל םהירבח ידי לע קוחצלו געלל,הדחפהל

 רבעמ,דליל שממ לש ןוכיס תווהל תולוכי הלא תויוגהנתה
.השקהתישגרה העיגפל

.ולא תועפות םע דדומתהלו תונריע תולגל בושח



 יפ לע,דימלתה לש יווילל גואדל ץלמומ
 דסומה לש גולוכיספה/ץעויה ידי לע,ךרוצה
.וב הכימתלו



!תיטקליפנא הבוגת לש הרקמל תונכומ

 !תוננכותמ ןניא תויטקליפנא תובוגת- דימת םינכומ ויה •

!שארמ הבוגתכ םוריח יבצמב תולהנתה תינכת וניכה •

 !תע לכב ףקותב )ןפיפא( ןילנרדא קרזמ תואצמיהל וגאד •

!תיטקליפנא הבוגת ינמיס ריכהל ועד •

)!ןפיפא( ןילנרדא קרזמב שמתשהל ךיא ועד •



 ןוזמל תיגרלא הבוגתב ידיימ לופיטל הלועפ תינכת
סיסקליפנאלו

ןפיפא קרזמב םישמתשמ ךיא

לכ  ידי לע שומישל דעוימ קרזמה •
.םדא

 וקלוחש םיקרזמל המוד קרזמה •
 תוכרעב לארשי תנידמ יחרזא ללכל
.תיגולויב המחולל

 איה דציכ עודי אל הבוגתה תליחתב•
.םייתסת

https://www.youtube.com/watch?v=txYaby2qY1c


 תיגרלאה הבוגתה תרמוחל רשאב קפס לש הרקמב•
,השקה
 ייח תא ליצי הז שומיש-  קרזמב שומישה ףידע
!!!דליה

"אווש" תקרזהמ םייתועמשמ םיכוביס ןיא


