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תויונמוימ חותיפ 01



שוכרל ןתינש תויונמוימו םירושיכ לש ףסוא איה תוגיהנמ

 ןורשיכ וא תשכרנ תלוכי איה תונמוימ״
 רצות בינהל תודעוימה תומיוסמ תולועפ עצבל
 תניחבמ ליעי ןפואב ,היוצר האצות וא
)הידפיקיו( ״.היגרנאו ןמז יבאשמ

תוכר תויונמוימ תושק תויונמוימ

:תויונמוימ לש תוצובק יתש



תוכר תויונמוימ תושק תויונמוימ

  ,תינכט הדימלו עדיב ןרקומש תולועפ
 קר שישו קיודמו יבקע ןפואב תועצובמה

.ןהלש עוציבל תמלשומו תחא ךרד

 תלוכיו תישגר היצנגילטניאב ןרוקמש תולועפ
 יביטיאוטניא ןפואב תועצובמה ,תישיאניב

.ןהלש עוציבל םיכרד רפסמ שישו

ילקיסומ עטק לע ןמאתמה ןרתנספ●
ןובשח ליגרת ןורתפב הסנתמה דימלת●
םייפסכ תוחוד חתנמה ןובשח האור●

רישב תיב תרתלאמה תרמז●
ןויאירב וירסמ תא ןרמתמה יאקיטילופ●
יתרבח יוניש תלבוה●

תויונמוימ חותיפ

.םוקמ לכל םכתא ואיבי תוכר תויונמוימ ,׳ב-ל ׳אמ םכתא ואיבי תושק תויונמוימ



ןחבמ ירקמ 02



ליחתאש ינפל

תודוקנמ המכ םכתא קולחל רחוב ינא
קפסל ידכ ייחב רתויב תויתועמשמה ןויצה
.תישעמ הדימלל אוהשלכ רוקמ ,לכה ינפל םכל

הנכ הארשה םג םכב ררועל יתחלצה םא
.ילש ולוכ חוורה זא



ןחבמ ירקמ

1998

,״דלי לכל בשחמ״ תינכתב ףתתשהל יתיכז10  ליגב
רוציל בהוא ינאש :םירבד ינש הנושארל יתיליג םש
.תולבגומ םע םדא ינאשו תבשחוממ הקיפרג תועצמאב

דלי לכל בשחמ .1

בשחמ לועפתו הלעפה
םייתוזח םיעצמאב םירסמ תרבעה
טשפומ ןויער לש וא ישיא יוטיב



ןחבמ ירקמ

2006

הכרדה תחלשמב םוקמ לע םיימעפ יתדדומתה15  ליגב
 ןושארה ןויאירה .תידוהיה תונכוסה םעטמ ב״הראב הרבסהו

ילש היינשה תודדומתהב .תועדה לכל עורג היה יתתנש
.ךיאו רמול המ יתדמל רבכ

תחלשמה .2

תישילש הפש רופיש
תישיא ןיב תרושקתו יוטיב
ימצע רוגנס



ןחבמ ירקמ

2009

 תוששח אלמ םעו הנושארל יתמשרנ20  ליגב
 וקלח .תרושקת ידומילב ןושאר ימדקא ראותל
 .תבאוכ תודידבב ןייפאתה ראותה לש ןושארה

.תרחא ירמגל הרוצב םייתסה ינשה וקלח

טנדוטס תויהל .3

תוימדקא תולטמו םילהנב הדימע
םייתרבח םירשק חופיט
תישיא המזוי



ןחבמ ירקמ

2012

 תאו ייח תא הבציעש הדובע תעצה יתלביק24  ליגב
 התומע תרגסמב יכוניח זכרכ ,רעונ ינב תורשע לש םהייח
 העצהה .יפויתא אצוממ םילארשי ברקב תוניוצמ םודיקל
.יל עירפהש אשונב וידרב יתקנעהש ןויאיר תובקעב העיגה

תישיא אמגוד .4

דיקפת תושירדו םילהנב הדימע
תישיא אמגוד
ימצע רוגנס



ןחבמ ירקמ

2017

דסייל יתרחב ינש ראותל טנדוטסכ ,27  ליגב
.ימוקמ ילאיטנדוטס ןיערגן״מס תינכת תרגסמב
 ןיערגה לש החיתפה עוריא ,ולש תובישחה אל םא
.חוכשל חמש יתייהש םירבדה דחא תויהללכי

2 טנדוטס תויהל .5

ןוגראו רדס ,עוציב
ןוצרחכו הדמתה



ןחבמ ירקמ

האלהו
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 תויונמוימ חותיפתומגמ
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ןחוב ירקמ

04

םוכיס

:אבה קרפב



.הדות


