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ጥልፍ - תובוחרב יתליהק ישנ בחרמ תמקה -דחיב תויווח תומקור- 1ףְלְט. 

 תוברתה ימוחתב בחרה רוביצל תובר תויוליעפ הייריעה תוסחב תומייקתמ ,תוברתהו עדמה ריע ,תובוחרב
 ,ההובג הלכשהל םודיק ,הרשעהל םיסרוק ןוגכ תויוליעפ ןווגממ םויכ תינהנ תובוחרב םישנה תייסולכוא .יאנפהו

 ,ללכב 35-55 יאליגב םישנל תויוליעפב רוסחמ ריעב םייק תאז דצל .דועו תיקסעו תיתרבח תומזי ,תישנ תוגיהנמ
 .תיפויתאה הליהקהמ םישנל טרפבו

 ןניא ,דבלב תוינמז ןה ריעב תיפויתאה הליהקה תושנל םויה תומייקה תויוליעפה יכ ונאצמ ונעציבש 2יופימב
 תועצומ רשא תויוליעפה בור יכ הלוע יופימהמ ,תאזמ הרתי .םישנל קיפסמ תושגנומ ןניאו תושיגנ אל ,תויבקע
 םיכילהת ןהמ ענומ ,תויוליעפב םישנה לש תופתתשהה תלוכיב עגופ רבדה .ןהיכרצל תומאתומ ןניא םישנל
  .תכרעמב ןנומא תא רערעמ ףאו תומיצעמ תויווח תריבצו םייכשמהו םייתועמשמ

 רשפאש ,יתוברת ןגוע התייהו היפויתאב המייקתהש תישנה אתורבחה תא תורכוז דוע ריעב הליהקה תושנמ תובר
 תצובקב םישנה יכ הארה ונכרעש רקס .תידדה הרזעו המזוי ,חיש ,הריצי לש שגפמל עובק ןפואב שגפיהל םישנל
 יפל לעפיש תויטופיש אלל בחרמ ;תוחתפתהל הכימתו ןוחטיב תשוחת קינעמה רשפאמ בחרמל תוהמכ דוקימה
 .לארשיל היילעה םע ןהל הדבא רשא ,תיפויתאה תישנה אתורבחה תונורקע

 רוביחו תוהדזה רשפאי רשא ,״יתליהק -ישנ בחרמ ףְלְט - $ጥልፍ ״ תא ריעב םיקהל תוניינועמ ונא תאז לכ רואל
 תבשות לכל המיענו החוטב ,תרשפאמ תרגסמ הווהי ,יאנפו הרשעה תוליעפ תועצמאב תיפויתאה תוברתל
 .ריעב תיתליהקהו תיתרבחה ןתוברועמ תא דדועיו איה רשאב תובוחר

 םינורחאה םישדוחב תובר ונלמע ,חטשהמ ולעהש םיכרצה לעו 3רקסה תופתתשמ לש ןהיתובושת לע ססבתהב
 ,בחרמה לש ינכותהו ינויערה טפסנוקה תא תונבל הרטמב ונלעפו תואיצמל םולחמ ״ףְלְט-$ጥልፍ״ תא ךופהל  ידכ
 דמעמל ריעה שאר תצעוי ונדיצל ודמע ךרדה לכ ךרואל .לועפל לכוי ונממ יזיפ תיב אוצמלו ותוליעפל ביצקת סייגל
  .תוליעפה לש התליחת ךרוצל ןטק ביצקת ונל וצקה ףאש ,התווצו יבלח הביבא ׳בגה ,השיאה

 עוריא .תובוחר יתליהק רושיג זכרמב ״ףְלְט-$ጥልፍ״ לעפי םישדוח השולשכ לש טולייפ תפוקתלו התע תעל
 ןפואב ומייקתיו 03.01.23 ךיראתב ולחי ןכותה ישגפמ .27.12.22 ,ישילש םויב םייקתי בחרמה לש יגיגחה החיתפה
   .ברעה תועשב ישילש םוי לכב עובק

 הירוטסיה ,תיסנניפ הלכשה ,הריירקו ימצע חותיפ תונמל ןתינ טולייפה תפוקתב בחרמה עיציש םינכתה ןיב
 תובוחר תובשות ןקלח ,םישנ ידי לע םלוכ ורבעוי ״ףְלְט-$ጥልፍ״ ב םינכתה .דועו תישנ תואירב ,תיפויתא תוברתו

 קוזיחלו תוימוקמ םישנ לש המצעהל המרופטלפ וב האורה הסיפתמ קלחכ תאזו ,ריעב תיפויתאה הליהקה ברקמ
 .םינטק םיקסע תולעב

 לש הלועפה ףותיש תא תושקבמו השארב דמועלו תובוחר תייריעל תונופ ונא ,המקהה בלש םייתסהשמ ,תעכ
 לש התרזעל קקדזנ רקיעב ;טולייפה תפוקת רחאל םג ״ףְלְט-$ጥልፍ״ לש תוליעפה תקמעהו ךשמה ךרוצל הייריעה
 םוסרפב עויסבו תוליעפל עובק םוקמ תרדסהב ,העובק תזכרלו תפטושה תוליעפל ביצקת תאצקהב הייריעה
  .הצפהבו

 אתורבחמ תונהל ,ריעה תובשות לכל המרופטלפ הווהי ףְלְט-$ጥልፍ  יתליהק -ישנ בחרמ יכ תוחוטבו תוכומס ונא
 תופתושב תונבל ,דמללו דומלל ,תוישפוחב אטבתהל ,הרישעהו הפיה תיפויתאה תוברתל יטנתוא רוביחמו תישנ
 .תומיצעמ תויווח וידחי םוקרלו
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  :ישיאו יתוברת רשקה -דחיב תויווח תומקור- 1 ״ףְלְט- ጥልፍ״

 -ונלש ישיאהו יתצובקה ךילהתה ךותמ דלונ ״ףְלְט- ጥልፍ״ ישנ בחרמ
 ההימכו עוגעג ךותמו -תובוחרב ״ךלוק תא יעימשה״ סרוקה תופתתשמ
 תופסונ םישנלו ונל תרכומה ,תישנ תוירדילוסו הווחא לש תישרוש היווחל
 .ץראל היילעה םע ונל הדבא רשאו ,תיפויתאה הליהקב
 

 םייקתהש ,בושח יתוברת ןגוע וויה תישנ אתורבח לש םישגפמה ,היפויתאב
 שגפמכ -רתוי בחר ןפואב ןהו )תונכש ןיב לשמל( םצמוצמו ימוימוי ןפואב ןה
 ןוחטיב תשוחת הליהקה תושנל ונקה םה .רפכ/הנוכשה תושנ לכל ישדוח
 ,תוישפוחב וב אטבתהל היה ןתינש ,תויטופיש אלל בחרמ ןהל וקפיסו הכימתו
 .וז לע וז רומשלו וזל וז רוזעל ,וידחי םוזיל ,רוציל
 

 גואדל ,תוירט תוהמיא תוחנהלו תודלויל רוזעל םישגפמב וגהנ ,לשמל ךכ
 :םימוחת ןווגמב םישנה תמכח תא ריבעהלו ךרוצה תדימב םילוח רוקיבל
 בושיי ,יתחפשמה אתה תרימש ,םידלי ךוניח ,הנוזת ,תואירב ,תויגוז

  .דועו די תכאלמ ,םינכשו תוחפשמ ןיב םיכוסכס
 

 אתורבחה לע םג םינשה ךלהמב ועיפשה ץראב םייחה יפואו היילעה יישק
 ומצמטצה ןמזה םעו ,םישגפמ םייקל ןמזו םוקמ טעמכ ןיא לארשיב .תישנה
 רשקההו יתליהקה ןגועה רשאכ ,החפשמה תרגסמל םיישנה םישגפמה
   .םהמ ומלענו וכלה יתוברתה

 םישנ ונפתישש לככו ,יתצובקהו ישיאה ךילהתב ונחנא ונמדקתהש לככ
 הרסח תישנה אתורבחה יכ רתויו רתוי ררבתהו ךלה ,וניתובשחמב תופסונ
 בחרמ תריציב רורבה ךרוצה ונלוכל רהבתהו ךלה ןכו ,הליהקב תובר םישנל
 תוליעפ תועצמאב תיפויתאה תוברתל רוביחו תוהדזה רשפאיש יתליהק -ישנ

 תובוחרב תבשות לכל החוטבו תרשפאמ תרגסמ הווהיש ,יאנפו הרשעה
 תויווח וידחי םוקרלו תופתושב תונבל ,דמללו דומלל ,תוישפוחב אטבתהל
 .תומיצעמ
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