
 

 

 תלוז ןוכמ תמזוי

 :היטרקומדה ינונגנמ קוזיח

 לארשיב תוגלפמה ישארל תלוז ןוכמ לש תויתקיקח תומרופר

 

 ,םייתנש ךות תוישימח תוריחבל הכילהו תסנכה תורזפתה ,ךשמתמה יטילופ-ירטשמה רבשמה לצב

  .לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד ,שדח חוד םסרפ םדא תויוכזו ןויוושל תלוז ןוכמ

 ןוויכל רחא וא הז הלשממ שאר לש תוישיאה ויתויטנב רקיעב יולת היהי אל רטשמה ביטש ידכ

 תא קזחל תויושע ןה ולבקתי םא רשא קוח תועצה לש הרוש ןיכה תלוז ןוכמ ,ינתוכמסה וא יטרקומדה

 ןוכמה לש תופסונ תועצהל תופרטצמ הלא תועצה .לארשיב רטשמה לש םייטרקומדה םיביכרה

 .לארשי תנידמב היטרקומדה תונורקע תא ןגעל ןדועייש

 לש תפומ התייה אל םלועמ לארשי תנידמש הארמ חודהש ןוויכ דדחתמ הלא תועצהב ךרוצה

 ןיב בלשמה ,ידירביה לדומ היה הב םייקתהש רטשמה לדומ םינושארה הימימ .תילרביל היטרקומד

 ןמ דחא רבע לא התטנ הגוחמה תונוש תופוקתב רשאכ ,םיינתוכמס םיביכרל םייטרקומד םיביכר

 .ינתוכמסה וא יטרקומדה – תווצקה

 תוביסנ עקר לע םג אלא ,רחא וא הז הלשממ שאר ללגב קר לחה אל לארשיב יטרקומדה רבשמה

 דציכ הארמ חודה .הנידמה תמקה זאמ תוימואלניבו תוימוקמ ,תוילכלכו תויתרבח ,תויטילופ ,תוירוטסיה

 לוהינל ליבוהש רבד ,הנידמה המייקתה ובש דחוימה רשקהה תא הערל ולצינ םינושה הלשממה ישאר

 יללכ״ תא ורבש רשא םייטרקומד-אל םיידסומו םייתקיקח םיכלהמ וללכש תונתוכמס יכרדב הנידמה

 .לארשי תנידמב ״קחשמה

 ךרעיהל ןכו רטשמה לש םיינתוכמסה ויתודוסי םע דדומתהל אופא ודעונ תלוז ןוכמ לש קוחה תועצה

 יטרקומד רטשמ לע היפלש הסיפת לע תוססובמ תועצהה .תונורחאה םינשב ודדחתהש תונכסל

 הרוש דבכל רומא יטרקומד רטשמ .תינוטלש תוברעתהמ ישפוח יחרזא-ירוביצ בחרמ לש ומויק רשפאל

 תעד לוקישו תוניידתה םייקל םיחרזאל ורשפאיש ךכ ןהילע ןגהלו תויסיסב חרזאו םדא תויוכז לש

   .םהייח חרואו םהיגיצנ תריחבב

 ןמ ,רטשמה לש םייטרקומדה םיביכרה תבילב תועגונה קוח תועצה ןיינעב דחוימבש רובס תלוז ןוכמ

 תוגלפמ רשאכ ןה תויבטימה תוניגההו תופיקשה .ףוקשו ףיקמ יטילופו ירוביצ ןויד םייקתיש יוארה

 םתדמע תא עיבהל ולכוי םיעיבצמהש ךכ ,תוריחבה םרט ,ןהיתונווכ לע שארמ תוריהצמ תויטילופ

 .יפלקב ןהיבגל

 ןהלש תונויערהו תונורקעה תא וא קוחה תועצה תא בלשל תויטילופה תוגלפמל ץילממ תלוז ןוכמ ,ןכל

  .תוריחבה םרט ןהיתונווכ לע תורהצהבו יטילופה ןעצמב רבכ
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 :תירלודומו תיאשונ הקולח יפ לע הז ריינב תונגרואמ תלוז ןוכמ לש קוחה תועצה

 תויתכלממל הרזחל קוח תועצה -

 יטילופה קחשמב תופתתשהה קוזיחל קוח תועצה -

 ןויוושה קוזיחלו ןוגיעל קוח תועצה -

 האחמהו יוטיבה שפוח לע הנגהל קוח תועצה -

 םדא תויוכז לע הנגהה ינונגנמ קוזיחל קוח תועצה -

 תיחרזאה הרבחה לש תואמצעה קוזיחל קוח תועצה -

 יללכ -

 

 תויתכלממל הרזחל קוח תועצה

 אושמו ארומ אלל תויעוצקמ תורשמ יאשונ תלועפ ןוגיע( הלשממה :דוסי קוח ןוקיתל העצה -

 )םינפ

 )תוריבעה תמישרב זוינ קייפ( 1969-ט”כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוח ןוקיתל העצה -

 )זוינ קייפ לע רוסיא( תוגלפמ ןומימ קוח ןוקיתל העצה -

 )זוינ קיפ ץיפהל הרטמב תוזחתה( 1977-ז”לשת ,ןישנועה קוחל ןוקיתל העצה -

 )ינעגופ ןכותכ זוינ קייפ( – )1982-ב”משת( ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוח ןוקיתל העצה -

 )הריבעכ זוינ קייפ( 2003-ג”סשת ,העישפ ינוגראב קבאמ קוח ןוקיתל העצה -

 2021-א”פשתה ,)הקיקח ינוקית( תויתלשממ הקידב תודעוו הריקח תודעו תופיקש קוח תעצה -

  )םירש תודעוו הלשממ תובישי תופיקש( הלשממה :דוסי קוח ןוקיתל העצה -

 ידיב הרטשמה לש יללכה חקפמה דיקפתל םידמעומ תעצה( הרטשמה תדוקפ ןוקיתל העצה -

 2020-פ”שתה ,)תירוביצ-תיעוצקמ רותיא תדעו

 

 יטילופה קחשמב תופתתשהה קוזיחל קוח תועצה

  )”תנגוה יתלב הערפה”כ זוינ קייפ( 1959-ט”ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוח ןוקיתל העצה -

 )המישר וא דמעומ לוספל תוריחבה תדעו תוכמס םוצמצ( תסנכה :דוסי קוח ןוקיתל העצה -

  )תודעווב היציזופואה תועיסל םלוה גוציי( 1994-ד”נשתה ,תסנכה קוח ןוקיתל העצה -

 )”הקיתש םירבוש קוח“ לוטיב( 1953-ג”ישתה ,יתכלממ ךוניח קוח ןוקיתל העצה -

 )”החדהה יקוח“ לוטיב( תסנכה :דוסי קוחו תסנכה קוח ןוקיתל העצה -

 יוהיז לשב טפוש תונמל ןיא( 1984-ד”משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח ןוקיתל העצה -

 )םינפ אושמל ששח שי םא וא תיתגלפמ וא תיטילופ תוכייתשה
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 ןויוושה קוזיחלו ןוגיעל קוח תועצה

 2022-ב”פשתה ,ןויווש :דוסי קוח תעצה -

 תודעו קוח“( תויפותישה תודוגאה תדוקפל )6()א(ג6-ו )5()א(ג6 םיפיעס לוטיבל העצה -

 )”הלבק

 )קוח תועצהב ןויוושל תוסחייתה( תסנכה ןונקת ןוקיתל העצה -

 2022-ב”פשתה ,תוחפשמ דוחיאב הילפא רוסיאל קוח תעצה -

 2022-ב”פשתה ,רוזחמ ירצומל ףסומ ךרע סממ רוטפ קוח תעצה -

 2022-ב”פשתה ,ךוניח דסומב םניח רוזחמ ירצומל תוכז קוח תעצה -

 2022-ב”פשתה ,םיירוביצ םיפוגב רוזחמ ירצומ תשגנה קוח תעצה -

. 

 האחמהו יוטיבה שפוח לע הנגהל קוח תועצה

  )לגד תפנה רוסיא( הרטשמה תדוקפב 82 ףיעס לוטיבל העצה -

 2022-ב”פשתה ,אווש יבוכיעב קבאמל קוח תעצה -

 2022-ב”פשתה ,םירטוש תומילאב קבאמל קוח תעצה -

 2022-ב”פשתה ,יוטיבהו האחמה שפוח קוח לע תונגהה קוזיחל הקיקח ינוקיתל תועצה -

 )”הבכנה קוח“( 1985-ה”משת ,ביצקתה תודוסי קוחל ב3 ףיעס לוטיבל העצה -

 2020-פ”שתה, )הנגפה תעב ףוג תומלצמב שומיש תבוח( הרטשמה תדוקפ ןוקיתל העצה -

 2020-פ”שתה ,םיאנותיע לע הנגהל הקיקח ינוקיתל תועצה -

 2020-פ”שתה ,)תונגפה רוזיפ רבדב תוארוה( הרטשמה תדוקפ קוח ןוקיתל העצה -

 2020-א”פשתה )םיירוביצ םייניינעב תויטרפב העיגפ( עדימה שפוח קוח תעצה -

 

 םדא תויוכז לע הנגהה ינונגנמ קוזיחל קוח תועצה

 2022-ב”פשתה ,םדא תויוכז תוביצנ קוח תעצה -

 2022-ב”פשתה ,םדא תויוכז ינגמ קוח תעצה -

  )םדא תויוכז לע הנגה( הנידמה רקבמ :דוסי קוח ןוקיתל העצה -

 םיפוגה תרימש תא ןוחבל רקבמה תוכמס תרדסה( הנידמה רקבמ :דוסי קוח ןוקיתל העצה -

 )תורכומה םדאה תויוכז לע םירקובמה

 קודבל ימינפה רקבמה תויוכמס תרדסה( 1992-ב”נשת ,תימינפה תרוקיבה קוח ןוקיתל העצה -

 )ןימ תוריבעל תוקלחמ( טפשמה יתב קוח ןוקיתל העצה)םדא תויוכז לש םיאשונ
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 תיחרזאה הרבחה לש תואמצעה קוזיחל קוח תועצה

 תועוצקמבו ירוביצה תורישב םיקסועה ברקב תונעזגב קבאמל הקיקח ינוקיתל תועצה -

  2022-ב”פשתה ,הנידמהמ יושיר םיבייחמה

  2011-א”עשת ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל בל יוליג תבוח קוח לוטיבל העצה -

 2011-א”עשת ,םרח תועצמאב לארשי תנידמב העיגפ תעינמל קוחה לוטיבל העצה -

 תסינכ תלבגה םירשפאמה םיפיעסה לוטיב( 1952-ב”ישת ,לארשיל הסינכה קוח ןוקיתל העצה -

 )םרחב ותכימת לשב לארשיל םדא

 

 יללכ

 2022-ב”פשתה ,תונתוכמס ינפמ תונגהה קוזיחל הקיקח ינוקיתל תועצה -

 2021-א”פשתה ,)זוינ קייפ( תובזוכ תועידי םע תודדומתהל הקיקח ינוקיתל תועצה -

 

 


