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 202204.12. ךיראתמ 3 רפסמ ןוירוטקריד תבישי לוקוטורפ

 :םירבח םיחכונ

 ןוירוטקירד ר"וי – לוקלטס ינב •
  ןוירוטקירד רבח – תבש יטומ •
 ןוירוטקירד תרבח – םחנמ הרוא •
 ןוירוטקריד תרבח – רב לאריש ד"וע •
 ןוירוטקריד רבח – רנוק סכלא •
  ןוירוטקירד תרבח – רכלב תאיל •
 

 :םירבח םניאש םיחכונ

 תשרה ל"כנמ – רהבל םהרבא םות •
 ל"כנמ תרזוע -סלפ לגת •
 ל"כנמ תכשל תלהנמ -דירפ ימת •

 

 :םיחכונ םניא

 ןוירוטקירד רבח – ןניירב םיסקמ •
 ןוירוטקירד רבח – ירסל םרילא •
 ןוירוטקירד רבח – ביגע םימחר •
 ןוירוטקירד תרבח – ןהכ יתור •

 

 :םיאשונ

 תאלממ תחא ,הצעומ תורבח יתשש ןייצל הצור ינא זא ,ןוירוטקרידה תבישי תא חותפל הצור ינא :ינב
 ,םות םע דחי הפוקת ךשמב ולמע תמאבש ,הפ אל איהש תורמל הצעומ תרבח היינשהו ,ריעה שאר םוקמ
 לע ךרבנו הבוט םיסחי תכרעמ שיו רבזגה םע תונבהל עיגהל וחילצה רבד לש ופוסבו רצק תצק היהש דע
  .םירבדה רתיל רובעל לוכי התאו ןושארה קלחה לש רופיסה םת הזבו .דובכה לכ ,הז

 1 חפסנ - 2 רפסמ תמדוק הבישי לוקוטורפ רושיא .1

 ןוירוטקריד תבישי .םכילא ףרוצמ 2 רפסמ ןוירוטקריד תבישי לש םויה רדס לוקוטורפ ,ןושאר אשונ :םות
 ופרטצה ונא'ג קיתה קיזחמו ריעה שאר ןגסו ןילוסא תנע .27.2ב ,רכוזש ימל ,םיריעצ זכרמב היה 2 רפסמ
 ותוא רשאנש ,לוקוטורפה לע לכתסהל הצורש ימל ,הינש ולכתסת ואוב .םירבדה תא הפיט ונמכיס ,ונילא
  .םדקתנו

  .ייקוא :ינב

 ,תוגלמה אשונ תא םתילעה הבישיה ירחא ?הפיט רפסא ינאש ,הבישיה לע follow up השעא ינאש :םות
 ,המיס ךרד ,םיריעצ זכרמ לש תוגלמה אשונב הנושאר הבישי ונישע .םיקלוחמ םה ךיא ,םירדוסמ םה ךיא
 ידי לע תובצקותמש הלאכ שי .ריעב שיש תוגלמ 113ה םצעב םיקלוחמ ךיא ןיבהל ידכ תצק ,ונא'ג ךרד
 םיקיידמ רתוי ונחנא הפיט זא .הזה ךילהתה לכו ריעה שאר ידי לע תובצקותמ אלש הלאכ שי ,ריעה שאר
 דואמ הרוצב הז לע םתרביד ,תמדוקה הבישיב בושח דואמ היה הז .םכל גיצהל לכונש ידכ ,םתוא



 
 

 
2 

 

 םי תירקב יתליהק זכרמ
 )צ"לח( מ"עב לדנמ ש"ע
 560 .ד.ת תרש השמ תורדש

 04-8743945:סקפ 04-8750678 יווק בר ןופלט
 

The Mandel Community Center 
Kiryat-Yam 

Moshe Sharet Avenue P.O.B 560 
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945 

 
 המ ,םיכלוה םה הפיא ,קיידנ םא הפיט ,האבה ןוירוטקריד תבישיל םתוא איבהל לכונש .הפ תיתועמשמ
  .תיתועמשמ דואמ הרוצב הילע םתרבידש תחא הדוקנ הז .דבוע ךילהתה ךיא ,םישוע םה

  .רשואמ הז יתניחבמ שיש המ :תאיל

  .אבה אשונל רובענ ונחנא .סחייתהל והשמ דוע והשימל שי םא .רומג רדסב זא .ייקוא :םות

  2 סמ הבישי לוקוטורפ תא תרשאמ סנתמה תלהנה -הטלחה

 2 חפסנ ,תמדוק הבישימ ךשמה – םיבייח להונ .2

  .ימת ,תמדוקה הבישיהמ םיבייח להונ :םות

 ,7 ףיעסל םיפיעס המכ דוע יתפסוה תמדוקה הבישיב םתילעהש המ תא יביל תמושתל יתחקל .ןכ :ימת
 חמשנ זא ,אל םאו .עומשל חמשא ינא ,תופסונ תורעה שי םא .ןייעל םילוכי םתא זא ,ומצע בתכמה תאו

  .הזה םימולשתה ףדרמל ףוס והשזיא הזל םישל בייח תמאב יכ ,הזה להונה יפל דובעל ליחתהל

 לע רבדמ קוידב אוה ,תחא הינש ותוא וארקת .ןקתל םתשקיבש יתועמשמה ףיעסה אוה 7 ףיעס :םות
  ,בתכמה תא שי ןכמ רחאל דומעו .םתשקיבש םייונישהו ,הזה רבדל ףסאתמ יתמ תוחנה תדעוו ,םיכיראתה

 ?8.3 עבקנ הז המ יפ לע ,הז המ יפ לע 8.3 :ינב

 ברעל אל ידכ ,ףוסב לבא .ל"כנמה לש תוכמסב הז תא ריאשהל ךירצ יתעדלש בשוח ןיידע ינא  :םות
  ,רחא דחא ףא אלו ךתוא

  .לפטיו הנעי םותש שקיב אוה ,שקיב ביגעש המ הז לבא ,ןכ :לאריש

  .הנשמ הז המ ,םייתש לש המיתח םע יתניחבמ :תאיל

 ?לעופל תאצל רשפא ,הז תא םינשמ ונחנאש עגרב זא :לאריש

 םע רבדת וא יתיא רבדתש יאדכ ,הלאה םיכילהה לכ תא ליחתמ התאש ינפלש םישנא שי .אל :ינב
 .דואמ תושק תויעב םע םישוע ונחנא הז .ריעה שאר םע ,תושרב םירחא םימרוג

  ,הרקמ שיש ינפל ריעה שאר תא ברעמ ינא ,הלאכ םירקמ שי םא  :םות

  .ןכ ,םישנאה תא םיריכמ ונחנא ,יפיצפס הככ ,ןכ :ינב

  .הכשלה תא ןבומכ םינכדעמ ונחנא ,הרוק הזשכ לבא :םות

 עדוי אוה ,לעופה יבגל ונחנא ,המ אלא ,רומג רדסב םג בתכמה .בתכמה דע לכה .ןיוצמ ןויער יל שי :ינב
  .אשונב לעפת התא ,רידסמ אל אוה םימי 7 ךות םאש

 .ןוכנ :םות

 .לכה הז .לועפל תוכמסה תא וישכע ךל םינתונ ונחנא זא :ינב

 ?8.3 ,םכתניחבמ רשואמ הז .הלחא :םות

  .ןכ .ןכ :ינב
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  .הבר הדות ,הטלחהה תאז :םות

 ןכדועת 'םיבייח להונ' תא תרשאמ סנתמה תלהנה -הטלחה

 רפסמ ןוירוטקרידה תבישיל ךשמה – םינורהצב םדא חוכ אשונב תיגטרטסא תינכות תגצה .3
  םינורהצ תיגטרטסא 2021 5 תינכות

 תבישיב .המינפ לולצנ זאו הרוחאמ םוכיס והשזיא השעא ינא ,תגצמ הניכה לגת .םינורהצה אשונ :םות
 לגת תא םג יתאבה  .םינורהצב םדאה חכ תייגוס תא רוקסנש םתשקיב םישדוח השימח ינפל ןוירוטקריד
 םגו ,םהיניב רבחל םיסנמ הפ ונחנא .תיתושרה הדעוה לש רופיסה לכב ונתוא הוולמ הרוא .הרוא תא םגו

 לכב המידקמ הבישיב ונתיא התייה לארישו ,הפ תבשויש לגת לש תפתושמ הדובע הז וישכע רחא והשמ
 ,היגוסה לע םילימ המכב חותפל הצור תא םא ,לארישל ןתא ינא .הלש םיטופניאה תא עמשנ ,אשונה
  .בושחו ךבילל בורק אשונ היה הזש ללגב

 ינא ישיא ןפואבש יתרמאו םינורהצ לע החיש והשזיא היה .הזה אשונה תא יתילעה ונמזב ינא :לאריש
 דואמ דואמ תועשה םצעבש ללגב ,ןורהצל תודבוע ,םידבוע ,ןורהצל תודבוע סויגב ישוק שיש תעדוי

 דצב ,ינש דצמ לבא .תורירב הברה ונל ןיאש תמאה ,המ עדוי ימ אל םימלשמ םצעבש ללגבו ,תומצמוצמ
 ,ילואש םדא חכ תמאבש םג תועדומהו ,םויה הרוקש המ רואל דחוימב ,ששחה תא דימת שי הזה רבדה
 אקווד ואל ,עיגמ ףוסבש הז אוה ,תויעבל דעומש ילוא לבא ,בוט קיפסמ אל דיגהל הצור אל ינא דיגנ אוב
 םידדומתמ אלש םישנא שי לבא ,םיבוט דואמ םישנאש תויהל לוכי .םידלי םע דובעל םיאתמ תמאבש ימ
 ינאשכו .בוט םדא חכ איבהל חילצמ אל התא םיאנתה ללגב ,דחא דצמש איה הכמה .םידלי םע תויעב םע
 ינא .והשמ וא םידמולמ םישנא תויהל ךירצ הזש תרבדמ אל ינא ,אקווד ואל הז ,בוט םדא חכ תרמוא
  .םידליב לפטל םימיאתמש םישנא ,תרמוא

  .םיוסמ דעי להק ןיא :ימת

 בוט רתוי תצק להק ךושמל םג ךרד יהשזיא ונל היהיש יתיצר ןכ לבא ,םיוסמ דעי להק ןיא :לאריש
 תושעל ךא ,ונלש הטישב השענ ונחנאש הדימ תומא ינימ לכ עבקנ ךכ רחאש והשמ דוע םגו הדובעל
 תוהזל ילוא ,עונמל ידכ ,ונלש תועייסה לש בצמה המ לש בקעמ ןמזה לכ תושעל ךיאו תרוקיב יהשוזיא
  .דלוויהל תולוכיש תויעב לש םירקמ שארמ

 םוקמהמ .בוטה םוקמהמ אובל ,תרוקיב השענו ךלנ ונחנאש דיגנש םוקמבו ,ךופה ןוויכב תכלל :תאיל
 ינימ לכל הפל םתוא איבהל .תועשל רבעמ רשקב תויהל רתוי ,תולפטמל םייתייעבה םירבדל רתוי קבחמה
  .םירבד

 .הדובע תומוקמב הז תא םידבאמ םישנא .הרזעל תונפל תולוכיש ךרד יהשוזיא אוצמל .הלחא :לאריש
 לכב ץורל לוכי ללכבש ,ןונגנמ והשזיא רוציל ,אבה בלשה .םדא חכ לש תוביצי םירצוי ונחנא ךיא לכ םדוק
 ואלו ,תפטעמ ,חוקיפ לש ןונגנמ ,ךישמהל לוכי אוה זאו םינושארה םיעצמאה תויהל םילוכי ונחנא .קשמה
 םיבצמל הכימתהו קוביחה תא םהל תתל ,ךופה קוידב .דיחפהל ידכ אקווד ואל .דיחפהל ידכ חוקיפ אקווד
  .םיטושפ אלה

  .םירבדה ירקיע תא ונל שי ,תגצמה לע תחא הינש רובענ זא :םות

 רותב הפ תדבועו ,ימוקמ ןוטלשל םירעוצה תינכותב תרעוצ ינא ,לגת יל םיארוק ,דואמ םיענ :לגת
 .םינורהצה לש הזה םוחתה לכ לע ריבסת תצק הככש תגצמ יתנכה תמאב זא .ל"כנמ תרזועו םיטנדוטס
 עברא תלעפומ איה םי תירקב ,םינצינ תינכות ,ךוניחה דרשמ לש תינכות איה םינורהצה תינכות ,לכ םדוק
 קפוא ילעב םידיקפתב דובעל ,תאצל םירוה דדועל הז תינכותה תרטמ םצעב ,ונחנאש ללגב .םינש
 ואוב .9 דע 3 יאליגמ םינורהצ ןתונו ונתוא דסבסמ ךוניחה דרשמ ןכל ,5 ויצוס דדמב ונחנאו ,יתקוסעת
 םינורהצל םאתהב הנתשמ הזש ןבומכ .םינורהצב תודבועו תועייס 62 םויה ונל שי .םידבועה לע תצק רבדנ

 םצעבו ,םילקש םישיש םג תורומו םילקש םישיש תולבקמ תוננג .הנתשמ םידבועה רפסמ הככ ,םיחתפנש
 םהש עגרב הרשכה םירבוע םינורהצב דובעל תועיגמש תודבועהו תועייסה .םילקש 37 תולבקמ תועייסה
  .ךוניחה דרשמ ךרד ,דוקפתב הרזע הז םאו םיישק םע תודדומתה הז םא ,םיעיגמ
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 ?ס"נתמב הפ תורוקש תורשכה :תאיל

 םה םירגתאהש ןיבהל בושח .תוביצי יא ,לכ םדוק .וניהיזש םירגתאה .ס"נתמב הפ תורוקש תורשכה :לגת
 ,תוביצי יא שי ,םדא חכ תניחבמ זא .הנידמה לכל יתכרעמ אוהש והשמ הז אלא ,םי תיירקב אקווד אל
  .םויב תועש עבראל שולש ןיב ענ הז ,םצמוצמ דואמ דואמ תועש ףקיהה

  .םיירהצב םגו :תאיל

  .םיירהצב ,ןכ :לגת

  .םוי עצמאב :תאיל

 ישוק ,ונרמאש ומכ .םידבוע לש תוביצי יאל םרוג הז םג זא ,םשל אל הז ,הפל אל הז זא םוי עצמא :לגת
 לוהינ .תרגתאמ דואמ הדובעה םג ,תועש תוחפ הזש םוקמהמ םג ,םידבועה לש הקיחש ,סויגב יללכ
 ונל שי .ךוניחה דרשממ ונילא עיגמש ארוק לוק יפ לע םידבוע ונחנא ןורקעב .רפסה תיבב תוזכר הטילשו

  .תועייס םג הז םינגב םינורהצה תא תוליבומש ימ בורל .תוננג ונל שי םינגה לכב אל .תוננגב רוסחמ

 ?תועייסהמ תודחוימ תושירד שי .עגר קר :ינב

 תננג יל ןיא ,םינג 7 .תוננג 12 יל שי םכותמ ,םינג 19 יל שי .תננג היהי הזש ךלש סרטניאה ,םינג :םות
 םע הרוק המ הלאש הפ שי וישכע .ןיא לבא ,חמשמ רתוי יתייה ,הצור התייהש יהשימ יל היה םא .םהב
 .דחא רבד הז .ןיא ינש ןגבו ,וליפא תועייס יתש דוע וא תרחא תעייס דועו איה ,ןגב תאצמנ איהש תעייסה
 ירעצל ,םיימוי ינפל קר יכ הז תא רמוא ינא .ומחרי הללא הז ,םירבח ,םירוה םע דובעל םויה השק דואמ
 ,עומישה לע רתוול הטילחה איה .דלי יפלכ המילא הרוצב הלהנתהש תעייס םע הטושפ אל החיש יתישע
 ןגב הזו ,הרקמה תא יתקדבש דיגא ינאו .תומילאב ולומ הלעפ לבא ,םדא חכ תדעווב התייה אל ןכל זא
 םיאצמנ ונחנא ,רמוא ינא זא .הז תא םיניבמ אל םקלח םירוההש ,םמצע םידליה םע תומילא תויעב ול שיש
 לודג םקלחש ,םירוהה לומ םגו .םירגתאמ דואמ םהש ,םויה ונל שיש םידליה לומ םג ,השק דואמ רגתאב
  .םירקמהמ קלחב םהלש דליה םע היעב שיש ןיבהל ןכומ אל

 .תושק תועש םג הז .ינשה תא דחא םיטיהלמ ,םמצע ןיבל םירוהה ןיב רוביחהש ,הידמה תא םג שי :תאיל
 .רצק אוה םלוכ לש תונלבסה ףס רבכ יכ ,תועש הז ,רפס תיב לש םוי ,ןג לש םוי ירחא םיירהצב םידליה

 םויכ .םיזכרה תוכיא ,לכ םדוק .םכינפל םתוא םיאיבמו םיגיצמ ונחנאו ונבשח הככש תונורתפה המ :לגת
 תחקלו אובל הז ונלש העצהה זא .הרשמ 50%מ תוחפ ,םצמוצמ דואמ ףקיה םע םג ,זכר שי רפס תיב לכב
 לש םיכרצה תא ןיביש ,תכרעמל ילאיול היהיש דחא זכר תחקל ,הלאה תודדובה תועשה לכ תא
 החנמ לש ןקת תריצי .םיזכרה תא ךונחיו ,הווליו רפס יתב המכ לע יארחא היהי םצעב אוהו ,תכרעמה
  ,תיגוגדפ

 ?םינורהצ תיארחא ,םינורהצב הזכ רבד ןיא :תאיל

  .םינורהצ יארחא ונל שי :םות

  .ןתוא ףטוע התאו תוחמש ויה ןהו הלאה תולפטמל ףסכ ףיסומ תייה םא ,זכר םוקמב תרמוא ינא :הרוא

 ,םינגב הוולתש תיגוגדפ החנמ לש ןקת תריצי םג ,ונרמאש ומכ זא .אבה רבדל קוידב תנוויכ ,הרוא :לגת
 ,הליבומה לש דיקפת רמוא הז המ .הליבומ לש דיקפת תריציו ,תוננגה םע ,תועייסה םע דומצב שממ
 תתלו אובל לש ןורתפה לע ונבשח ןכל ,תוננג ונל שי םינגה לכב אל .םילקש 37 תולבקמ תועייס ונרמא
 45 לבקתש הליבומ תננג לש ןקת םישל ,ןויסינו םיוסמ המוזרל םאתהב ,םימיוסמ םיאנתל םאתהב
 ידכ תמאב ,הלחתהב הרוא תרמאש ומכו .37 םוקמב םילקש 45 לבקת איהש הליבומ תעייס .םילקש
 אובל ,תיתרבחה תפטעמה זא ,הדובעל םגו תשרל םג ,רוביחה תאו תוכייש תשוחתה תא םהל רוציל
  .תורשכה ,ףיכ ימי םהל תושעלו

  .קוידב ,ןוכנ :הרוא
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 דע ,םיעדוי םתאש ומכ .האבה הנשל ,המידק םינפה םע ונחנא הככו ,ונילא ןתוא רבחל ארקנש המ :לגת
  .םי תירקב תושדחה תונוכשל תושדח תוחפשמ 1,813 סנכיהל תוכלוה ,2023 תנש

  .תוריעצ ,םיריעצ :הרוא

 אוה ,ולש הוותמה תא הניש ךוניחה דרשמ וישכע םג .םינטק םידלי םע תוריעצ תוחפשמ ןה בורל :לגת
 וישכעמ ,6,350 ומליש םויה דע .ותא דדומתהל םיכירצ ונחנאש והשמ ,םג הז זא .םירוהל דוסבס ןתונ רתוי

 הז ,900 וא 800ל םידלי 700מ לודגל םיכלוה ונחנא םג .רעפ והשזיא הז ,3,850 םימלשמ םיכלוה םה
  םינורהצ חותפל ונל היהיש ידכ ,םדא חכל ךרעיהל םיכירצ ונחנא הזה רבדה ךרוצלו .לדוג ירדסה
  .והז .לודיגה םע דדומתהלו

 ?האבה הנש רכשה לע תרמא המ ,עגר :תאיל

  ,הנתשמ :לגת

  .הליבומ תעייסל :ימת

 ?רתוי םימלשמ םג םירוההו ,עגר .הלועמ .םג ויה ינפל דחאו 45ל 37מ הליבומ :תאיל

  .אל :םות

  .תוחפ םימלשמ םירוהה :לגת

  .הנידמהמ דוסבס רתוי שי :תאיל

 ונחנאו ,םירוהל דוסבס רתוי ןתונ ךוניחה דרשמ ,רבד לש ופוסב םצעב ,וק רושיי השענ עגר םא :לגת
 הנידמה יכ ,רתוי ןימז ,לסב ךלצא היה םויהש המ ,םישדוח ןיתמהל ךירצ םימעפל התא ,םי תיירקו ,םיכירצ
 תא תצק םיטחוס םימעפל הז םידוסבסה םיעיגמש דעו ,דסבסא ינא ,רתוי ךומנ ריחמ םיבוג םתא תרמוא
 תויהל תכפוה ריעה ,תוריעצ תוחפשמ תועיגמ יכ ,ונל בוט םג הז לבא ,םירוהל בוט םג הז ,תמאב זא .ץימה
  .םידלי םע הריעצ רתוי

 הצור אל ינא ,ריחמה ללגב םינורהצב ושמתשה אל םעפש הלא ,תומייקה תוחפשמהמ ,ינש דצמ :תאיל
  .תיבב ותוא קיזחהל רשאמ ןורהצב תויהל לוז רתוי דיגהל

 םע ראשנ ןיידע הזה ךמסמהש תרכוז ינא לבא .הברה הז לע תדבעש תעדוי ינא ,דואמ הפי ,לגת :לאריש
 יכ ,םדא חכ רתוי סייגל חילצנש הזל םורגי הז םא הלאשה ןיידע .הפ םתוא םישל הווש תמאבש המליד
 תויושרה לכ יכ ,תורחא תויושרמ רתוי םיעיצמ ונחנא המו .םדא חכ תניחבמ הרצ ינפב םידמוע ונחנא
 ,עורג רתוי וליפא הז ונלצאו .סייגל תלוכי רסוח תניחבמ רעפ ותואב םלוכו ,ונומכ קוידב םדא חכ תוסייגמ
  .דוסבסה תא תולבקמש תוירקב תויושרהמ דחא ונחנא יכ

 ,תורחא תוירקל האוושהב ,וארת .רכשה לש אשונב קדב דוע ונישע ,לאריש םע ונבשיש ירחא :םות
 תאז ,םידסבוסמ אל םידלי ינג ,ביבסמ תויושרה לכש ללגב .תעייס לש יתלחתהה רכשה המ איה הלאשה
 םאש תרמוא תאז .יתלחתה רכש 35ל 32 ןיב עוני הליחתמ תעייס לש רכשה ,985 םימלשמ םירוהה תרמוא
 יאובת ,יתלחתה הובג רכש יכה לבקל הצור ינא הפיא תרמואו רוזאב הפ הרג ,המצע תא תלאוש תעייס
  .ונילא

  .רכש תניחבמ בוט םוקמב ונחנא תרמוא תאז :תאיל

  .קושל קתו תושוע םויה תועייס ,תוסנכנ אל טעמכש םויה ןיינעה .בוט יכה םוקמב :םות

  .תעדוי ינא :תאיל
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 ,תניעל הפל העיגה ,ןיקצומב םויה תדבועש תעייס ,רמולכ .ימינפ קבאמ הז ,ומצע לופה ךותמ הזו :םות
  ,עמש יל רמא ןיקצומב םיס”נתמה תשר ל"כנמש בצמל עיגה הלש להנמה

  .היעב הז ,התוא יל חקית לא :תאיל

  .בוט רתוי הברה בצמב ונחנא יתלחתה רכשב ,תורחאה תוירקה לומ ,וישכע :םות

 ?הליבומ םע המ :תאיל

  .םינגב תוננג ןיא קילאיבמ קלחו ןיקצומב ,יתקדב ןיקצומב דיגנ ,הליבומש ,והז :םות

  .הליבומ תעייס ללכ ךרדב :תאיל

 םומיסקמה ,הפ םישל םילוכי ונחנאש םומיסקמה הז ,םילקש 50 אוה הליבומה תעייסה לש רכש :םות
 תיבל סנכנ הזה ףסכהש ללגב ,קילאיבו ןיקצומב ,םלצא ,םינגב הליבומ תעייסש דיגא ינא .םילוכי ונחנאש
 ראשנ ,ראשנש המ יכ ,וליפא 50 וא םילקש 45 הליבומ תעייסל םלשל םהל ףידע ,םהלש קסעלו םהלש
 תומוקמה דחא ונחנא הז ללגב .ונל שי םדא חכ המכ יפל םיבצקותמ ונחנאש ,ונלצא רשאמ .םלצא
  .תוננג ונל ויהיש םיצורש םידיחיה

  .םינצינ תינכות לש םיפירעתב םג דמוע הזו :תאיל

  .ןחבמב דומעל םיכלוה ונחנאש םירבד הפ שיו  .רורב :םות

 יתוכיאה םדא חכה תניחבמ יאדכ יכה תמאב המ ,תורחא תויושר רובע ןחבנ הזה רבדה םא הלאשה :ינב
  .הנווכה

 שי זא .םייונישה תא תושעל םיכלוה ונחנא ,הזה הוותמה תא ורשאתו הדימבש ,םירבד הפ שי :םות
 ונחנא יכ ,הז תא ורשאיש ךוניחה דרשממ הז ,רפס תיבב םיזכר תרשמ דוחיאה לשמל ,וחילצהש תומוקמ
 רתוי הכינחו ,וילע חוקיפ יעצמא ונל שי םא ,הלאכו הברה ףלחתמ אוהש םדא חכ ונל שי םאש םיעדוי

 םינש שולש ,ןגל תועייס יתש סינכמ תייה םאש ,םיניבמ ונחנא המ יכ .לק רתוי הברה ונל היהי .םיבוט
 םג ןכלו ,ןתוא ךונחל ךירצ רתוי הברה םויה התא .הזב תודבוע ןהו ןויסינ ןהל שי יכ ,רדסב לכה ףוצר
 ןיינעה תא הפ רבחל ידכ ,םיזכר תורשמ דוחיא םגו ,הזו םינגה לכב תאצמנ תיגוגדפ הקלחמ לש ןקתה
  ...ונל תתלו הזה

 בושחל הווש ,סונוב והשזיא היהיש ,ראשיהל הלאכל םורגי הז ?ןקת יפל לומגת לש ןונגנמ םע המ :תאיל
  .הז לע

  ,סונוב ידי לע אלש ןוויכל ךלנ ואוב זא ,העצה וז ,יארת :םות

  .תיתייעב איהש הרשמ הפ שי .םידבועה לכלו תשרה לכל אל הז ,תידוחיי ךכ לכ הרשמ הפ ןיא :תאיל

 ,ןכ ,םינייטצמ םידבוע דדועל םג .םינש X ירחא והשמ וא תומלתשה ןרק ,לדומ עיצהל רשפא זא :םות
  .תונייטצמ תודבוע

  .סונוב תולבקמ תונייטצמ תודבוע :הרוא

 יכ .סויגב םוסרפל ףסוותהל לוכיש והשמ הז הלאה םירבדה לכש תבשוח ינא .והשמ רמול הצור ינא :ימת
 תעדוי ינאו ,םיוסמ דיקפתל הצלמה האור ינאו ,הדובע תשפחמ ינאש םוקמב ימצע תא המש ינא םא
 הז זא ,ו ,ו ,ו הנש ירחא רכש תאלעהו םודיק תויורשפאו תומלתשה ןרק הנש דוע יל םושר ומצע םוסרפבש
  .תורשמה ראש לכל סחיב יטמוטוא ןפואב תודמעומ שיגהל יל םורגי
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 איהש םוקמבש תרמוא תאז .הז ירחא תיגוגדפ החנמ תויהל התוא םדקל לוכי רתוי תננג ,וארת :םות
  .חקפלו אובל לכות איהש הדוקנל םדקתת איה ,ןגב קסעתת

  .הזל םאתהב ,תוצלמהל םאתהב ,תונטק תויתוא שי :ימת

  .הז תא ימשרת ,ימת :םות

 ,םיטרפה לכל םתסחייתה ,תקדקודמ הנכה שממ ,הנכה לע דובכה לכ ,םכל דיגהל הצור ינא :תאיל
 ןוכנ הז ,תיעוצקמ ןוכנ הז ,תויגוסה לכ תא םתפקה ,הפ הלעמ אוהש המ לכש תבשוח ינא .םישרמ דואמ
  .דובכה לכ שממ זא .ךורא חווטל ןוכנ הז ,לומגתה תניחבמ

 עובקל םיכירצ םג ונחנא .הזה הוותמה תא ריאשהל וטילחת םאש ,םירבדה תעברא לש תפטעמה הז :םות
  .ףסכ לש לס ונל שי ףוסב יכ ,ךיא

 14 וא 13 ,תורגסמ תוחפ ונל שי הנשה םאש תרמוא תאז .הנשל הנשמ הנוש אוה ףסכב גניטפישה :םות
 םינורהצה תא האבה הנשב דסבסמ התא םא ,אמגודל .תושעל הזה גניטפישב לוכי התא ,םידלי 15 וא
 שמתשהל לוכי התא הזה ףסכהמ זאו .יתועמשמ רתוי אוה תוחנהה ביכרמש תרמוא תאז ,685ב אלו 365ב
  .םירחא םירבדל

  .דוסבסה תא לטבמ ,םעפ דוע ךל ץיפקמ אוה רחמש ,ןיינעה ךרוצל םתס ,ךל חיטבמ ימ םג :תאיל

 ותוא לבקמ רבד לש ופוסב ס"נתמה ,לבקמ ינא ףוסב דוסבסה יכ ,יתועמשמ אל אוה דוסבסה ,אל :םות
 הזש ,וישכע םיבשותהמ רתוי תנתונ הנידמה .הנידמה המכ ,םיבשותה המכ איה הלאשה .ףסכ םוכס
  .ששח דימת אוה ששחה .הבבס

  ...תולוכי ךלש תוסנכהה םג זאו דרי םידליה רפסמ זא ,הלעי םיבשותה לש סחיהשכ ,םא לבא ,אל :תאיל

 אצמנ הפ .הנשה אל ,האבה הנש קר תורקל לוכי הז ,תורגסמ םיחתופ ונחנאשכ רמוא ינא ,רדסב :םות
 ,יתנשה עצוממה תא םידירומ ונחנא ,תונטק תורגסמ םיחתופ ונחנאש עגרב יכ ,הזה רשקהב ונלש ששחה
 עינהלו ותא קחשל לוכי התאש ףסכ תוחפ ךל שי ,ךומנ ריחמב רצומ ךל שישכ ,הפ םינכסמ ונחנא זאו

 ?רדסב .ותוא

  .ןכ :תאיל

 המו תומלתשה ןרק אשונל םג תבשל םיכירצ ונחנאו םושרת ימת לבא ,ששח והשזיא רצוי הז הפו :םות
 .דיתעל תושעל ?דוע

  ,ונלצא ראשיהל םידבועל םורגיש לומגת ןונגנמ לע בושחל ןמז ךירצ :תאיל

  .ךורא חווטל :תאיל

 םימלגמ אל םהש תומוקמ םג שי ,תורחא תויושרב םיישפוח םהש ללגב ,רכש תומרה זא ,ןכ :םות
 ןיינעה ךרוצל יתייה יכ ,ונתוא רגתאמ הזו .רתוי לבקת איה ,רתוי הצורו אובתש ימ ,תרמוא תאז .םירדוסמ
  .יצוביק םכסהל וישכע סנכנו ,לודג יכה ס"נתמ אוהש ,ףסוי הוונ ס"נתמב

  ,הז תא השענ ונחנא זא .ןוכנ :תאיל

 המזוי ,םיס"נתמל הרבחה לש המזויל ונפרטצה ,הזה רבדה תרגסמב ,והשמ דועב םכתא ףתשא ינא :םות
 ךושמל ימוסרפ ןייפמק לש ,וידרב םג ,היזיוולטב םג ,םיבורקה םייעובשב תולעל תכלוהש תיצרא ללכ
 לכ תא םיסינכמ ונחנא .םיקיפא דוע רציינ ילואו ס"נתמה לש וגולה .רדסב .םינורהצב הדובע ךותל םישנא
 .םתיא ונחנא ולאה םירבחה לכ .יתפרצ םיסינ .רורב ,סבו'גלוא ,רמולכ .שי ונלש םיירשפאה םיקיפאה
 ,סייגל םיחילצמ אל ונחנא םש ,דחוימה ךוניחב לשמל .תורגתאמ רתוי תויגוסב םילקתנ ונחנא ,הזמ רתויו
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 םי תירקב יתליהק זכרמ
 )צ"לח( מ"עב לדנמ ש"ע
 560 .ד.ת תרש השמ תורדש

 04-8743945:סקפ 04-8750678 יווק בר ןופלט
 

The Mandel Community Center 
Kiryat-Yam 

Moshe Sharet Avenue P.O.B 560 
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945 

 
 הנטייק יל ןיא המל רמואו בשות אבש תרמוא תאז .םדא חכ סייגל םיחילצמ אל ונחנא רקובב םג לבא
  .דחוימ ךוניחב ידוחיי אוהש םדא חכ שרוד ךוניחה דרשמש ללגבו .הז תא ךירצ ינא ,דחוימ ךוניח דליל

  .הלאה םירבדב קסעתהל אובל לוכי דחא לכ אל הז .חטב :ינב

 .ןיא םירוהל רמוא התאש הטושפ אל היצאוטיס תרצונ זאו ,םדא חכ םהל ןיא ,הלא לכ ,עדוי אל  :םות

  ,ירלופופ יכה אוהש רבד אל הז הזה רבדה ,דיגנ אוב ,הז עוצקמה ,הארת :תאיל

 והשמ הפ תקרוז םתס ינא ,תעדוי אל ינא ,תויהל לוכי לבא .ורהצב תלפטמ ינא רמוא ,אב התא :תאיל
 םא ,הזב םג עייתסהל רשפא םא ,הלאכ םירבד וא ,והשמ וא תוריש תונב םא תעדוי אל ינא .ללחל
  ,רשאמ רתוי ילוא הווש הזש תויהל לוכי זא .רבד לכל תודבוע ומכ םה זאו םיוסמ םוכס םימלשמ

  .תוריש תונבה לש רופיסה לע ,תיצרא הז לע םידבוע ונחנא :םות

 .הלועמ .ייקוא ,הא :תאיל

 אוהש ןורתפ הז םג ,תוריש תונבה לבא ,ירמגל אל .םיירהצה רחא ןתוא תווצל רשפא םא תוארל :םות
  .יקלח

 ,םהלש תויוכיאה המ ,םש םיאצמנש הלא ,המ תעדוי ינא ,האור ינא יכ ,יקלח אוהש תבשוח אל ינא :תאיל
 ,תלכתסמ ינא .הז לע תלכתסמ אל ינא לבא ,תעדוי ינא .םייתנשל תואב ןהו ,ןמזה לע לבחש תויוכיא הז

 ,הרומת לבקלו ,הזה ףסכה תא ס"נתמכ ונחנא עיקשהל הוושש תויהל לוכיו םהל םימלשמש תעדוי ינא
  .האלמ הרומת הפ םילבקמש תבשוח ינא

 תא תושעל ליבקמבו הזה הוותמה תא םירשאמ ונחנאש איה הטלחהה ,תחא הינש ואוב זא ,ייקוא זא :םות
  .הזה רבדה יבגלו ,תומלתשה ןרקה לש ,הפ םתרמאש המ לש הקידבה

 ,תיתוכיא איהש עדוי התאש תחא ,תלהנמ אל אקווד יהשימ  ,תדבוע איבהל הוושש תבשוח ינא :תאיל
  .הדוקנה תא תתלו אובל תולוכי ןה םג ,תוחומ רועיסה ךותל התוא איבהל

 ינא ,הז תא לסופ אל שממ ינאו .םתרמאש המ קוידב יבגל ,התיא החיש יל התייהש תועייסה תחא :םות
  .ינויגה הזש בשוח

 גצוהש יפכ םינורהצה לדומ תא דחא הפ לבקמ ס"נתמה ןוירוטקירד -הטלחה

  .ןכ :תאיל

 עבר דוע ונל שי ,וישכע הבישיב ףסונ אשונ וישכע חותפל הצור אל ינא ,תצק ןמזהש ללגב יל הארנ :םות
  .ןמזה ינפל תוקד המכ ךלנו הבישיה תא םייסנ ךתושרב ,ינב זא ,תיסוכ תמרה העש

  .םלוכל הבר הדות ,םייסנ זא .יפוי ,רדסב .אל המל ,ףיכב :ינב

 

 

 ,המשר

 דירפ ימת

 .ל"כנמ תכשל תלהנמ


