
,ברםולש הביטחה יקיתול

 ,הזע ףטוע יבושיל עייסל תויורשפא קודבל ונלחתה "ןתיא קוצ" עצבמ ףוס תארקל
 םויסב ,ןופצבש ימולשב תרדא ןתנוי תלבוהב ותעשב התשענש תוליעפל המודב
.)ףקיה ותואב אל יכ םא( היינשה ןונבל תמחלמ
 זכרמ םעו בגנה רעש תירוזיאה הצעומה םע הלועפ ףותיש ימוחת רפסמ ונקדב
.תורדשב םיריעצה
: םהב םיליעפ ונאש הלועפ ימוחת2 והוז הכ דע
 םוריחב םינפתמ םיצוביק תייסולכוא תטילק לש שארמ םאותמו רדוסמ ןוגרא .1
.ץראה זכרמב תויריעב
 תורדשמ תיגולונכט הלכשה ילעב םיריעצל םייתקוסעת תונורתפ תאיצמב עויס .2
.יברעמה בגנה רוזיאמו
 םינומיאה סיסבב הזע ףטועמ ןוחטיבה תוחוכ ישנאו ןוחטיב יזכרל רויס ונגריא ןכ ומכ
.תיריוואה היישעתה לש םיט"למה לש םייוסינהו

 תורדשב םיריעצ6000-מ הלעמל לש דעי להק ברקב לעופ תורדשב םיריעצה זכרמ
 ,םידומיללו הקוסעתל ץועייב ,תיעוצקמ הנווכהב קסוע זכרמה .)35-18 ליגה תצובק(
 ףקיה לכה ךסב .תויוליעפ לש ןווגימ דועבו ,תימוקמ תיתרבח תוגיהנמ חופיטב
.םישרמ תוליעפה

 ,הביטחה יקיתו ,ונתלוכיב שי יכ הנקסמל ונעגה ,זכרמה ישנא םע ונמייקש תושיגפב
 ,תילארשיה היישעתב ונתאמ םיטעמ אלל שיש תויורכההו םירשקה ןווגימ לשב
 תיגולונכט הלכשה ילעב םיריעצל םייתקוסעת תונורתפל עויסל םתריהלו םורתל
.יברעמה בגנה רוזיאמו תורדשמ
 תומרב( תיעוצקמ הרשכה םיריעצ600-כ הנש לכ םימייסמ יברעמה בגנה רוזיאב
 תונורתפ םהל םיאצמנ אלש םיריעצה תצובק יהוז .)סדנהמ- יאסדנה- יאנכט
 תילילש הריגה לש ששח םייקו ,יברעמה בגנב םהירוגמ םוקמ תברקב םייתקוסעת
 ורשפאיש תונורתפ םהל ואצמיי אלו הדימב הז יתוכיא םדא חוכ לש רוזיאהמ
.ססבתהלו תוחפשמ וב םיקהל ,רוזיאב םהייח תא תונבל ךישמהל
 ,יעוצקמ םדא חוכ יריתע ,םילודג םיפוג רותיאל איה תונורתפ תאיצמב תופידעה
 וא ,עבש ראב-תג תירק-ןולקשא-דודשא  : ןושארה לגעמה לש יפרגואיגה סוידרב
 ןגרואמ ןפואב םהב טולקל היהי רשפאש ,צ"לשאר-דול-תובוחר-הנבי : ינשה לגעמה
.תיגולונכט הרשכה ילעב םיריעצ לש תוצובק

 תורכהו םיישיא םירשק תועצמאב רקיעב איה הביטחה יקיתוו לש המורתה תלוכי
 הקידבב ונלחתה רבכש םיפוג ינש ,אמגודל( הלאכ םיפוג לש םיל"כנמ םע הבורק
 יבגל םיפוג םתואב תיניצר הניחב ורשפאיש ,)אתלא- תיריווא היישעת : םלומ
.יברעמה בגנה רוזיאמ תיעוצקמ הרשכה ילעב םיריעצ תוצובק לש הטילק תויורשפא

 תונפל ,הז םוחתב םורתל ונוצרבוותלוכיבשישהביטחהיקיתומ ימ לכל ארוק ינא
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תורישי וא הביטחה רתא ךרד ,ילא
)omegiddo@megidpro.co.il(, הז בושח םוחתב תוליעפ םדקל ידכ.
הדותבו הכרבב
ודיגמ דדוע

רתאל הסינכ | הז ליימיא תצופתמ יתוא קחמ
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