
 

 םימולשתה רתאב שומיש ןונקת

 אובמ .1
 

 .)"התומעה" :ןלהל( )ר"ע( הלס לכימ םורופ לש םימולשתה רתאל םיאבה םיכורב .1.1

 :ןה התומעה תורטמ .חוור תורטמ אלל התומע אוה הלס לכימ םורופ .1.2

  ;תומילא רוגימל םייתרבח םימזימו םייגולונכט םימזימ םודיק )1(

 ;ירדגמ ןויווש םודיקלו תומילא רוגימל רקחמ םודיקו ,ךוניח ,תועדומ תאלעה )2(

 תוליעפ :ידי-לע ראשה ןיב ;תלוזל בשקהו ימינפה בשקה תרבגה תועצמאב ישפנו ינפוג ןסוח קוזיח

 .תיביטרופסו תמייקמ ,תיכוניח ,תיתוברת

 .היתורטמ םודיק ןעמל התומעל ףסכ םורתל ולכות הז רתא תועצמאב .1.3

 תוליעפל ןונקת הווהמ וניאו דבלב םימולשתה רתאב שומישה תא רידסמ הז ןונקת יכ רהבוי .1.4

 .תותומעה םשר רתאב ואר התומעה ןונקת רבדב םיטרפל .התומעה

 
 שמתשמה תרהצה .2

 
 :ןלהל( םולשתה עצבמ תרהצהכ האריי הז רתא תועצמאב יהשלכ הלועפ וא םולשת עוציב םצע .2.1

 םיכסמ אוהו הז ןונקת לש ויתוארוה תא ןויעב ארק אוה יכ )"םולשתה עצבמ" וא "שמתשמה"

  .ןהל

 
  .התומעה ןיבל םולשתה עצבמ ןיב בייחמ םכסה הווהמ הז ןונקת .2.2

 
 .הז רתאב יהשלכ הלועפ עצבלמ ענמיי ,שומישה יאנתמ והשלכ יאנתל םיכסמ וניא רשא שמתשמ .2.3

 
 תולבגהו םיאנת .3

 
 ,םינש 18 מ הלעמל ינב םהש םישמתשמל קרו ךא רתומ הז רתאב םימולשתה תורישב שומישה .3.1

 .לארשיב ןידכ םימושרו םידגואמ רשא םידיגאתל וא האלמ תיטפשמ תורשכ ילעב

 
 .םתולעבב יוצמה ףקת יארשא סיטרכ תועצמאב םולשתה תא עצבל רתאב םישמתשמה לע .3.2

 יכ ריהצהש ימכ ותוא וארי – רחא לש יארשא סיטרכ תועצמאב םולשת רתאב עציב רשא שמתשמ

 .הלועפה עוציבל סיטרכה לעב לש ותושר תא לביק אוה

 
 הפקת ינורטקלא ראוד תבותכ ול ןיאש ימ רובע רתאה תועצמאב םולשת תקילס רשפאתת אל .3.3

 .המע םייטמולפיד םירשק לארשיל שיש הנידמב וא לארשיב תינכדע םירוגמ תבותכו

 
 רושיא תא לביקש ימכ ותוא וארי ,הז רתאב הלועפ עציב סופורטופא ול הנומש שמתשמ וב הרקמב .3.4

 .הלועפה תא עצבל סופורטופאה

 
 טוקנת התומעה .תילילפ הרבע תווהל היושע שמתשמה ידי לע םיבזוכ םיטרפ תנזה יכ רהבומ .3.5

 .רומאכ ,םיבזוכ םיטרפ ןיזה רשא שמתשמ דגנכ ,שרדנכ םייטפשמ םידעצ

 
 

 הקילסה ךילהת .4
 

 תרש ךרד ,םייעוצקמ הקילס יתוריש הרבחל קפסמה קפס תועצמאב השעיי םימולשתה עוציב .4.1

 .קושב םילבוקמה עדימ תחטבא יעצמאב חטבואמה םימולשת



 

 
 תרבחל הכרדו הקילסה תרבחל ,היטרפ תקידב רחאל ,רבעות רתאל ןזות רשא םולשתה תארוה .4.2

 תרבח לש רושיא .םולשתה םוכסב התומעה ןובשח תא תוכזל שקבתת רשא יארשאה יסיטרכ

 .הקסעה עוציבל םידקמ יאנת אוה יארשאה יסיטרכ

 
 ינורטקלא ראוד תעדוה םלשמה םרוגה לא םימולשתה תרש חלשי ,םולשתה תארוה תטילק רחאל .4.3

 .םולשתה עוציבל הארוהה תטילק לש רושיא תללוכ רשא

 
 תעב שמתשמה ןיזהש ינורטקלאה ראודה תבותכ לא לעופב םולשתה תקילס רחאל חלשית הלבק .4.4

 .םולשתה עוציב

 
 הקסע לוטיב .5

 
 ,)הקסע לוטיב( ןכרצה תנגה תונקת לא םינפומ םכנה .ןידה תוארוהל םאתהב השעיי םולשת לוטיב .5.1

 .2010 א"עשת

 
 .העוציב דעוממ םימי רשע העברא ךותב הקסע לטבל ןתינ .5.2

 
 תועצמאב םג השקבה תא חולשל ןתינ .דבלב בתכב הרבחל חלשית הקסע לוטיבל השקב .5.3

 .ינורטקלא ראוד וא הילימיסקפ

 
 ,ףסונב .םהיניבמ ךומנה יפל ,₪ 100 וא הקסעה יוושמ 5% לש רועישב ויהי הקסעה ןיגב לוטיב ימד .5.4

 .הקסעה לוטיב ןיגב הקילסה תרבח וא יארשאה תרבח הבגתש הלמעב שמתשמה ביוחי

 
 ותועצמאבש יארשאה סיטרכ יוכיז לש ךרדב עצבתי ,הקסע לוטיב לש הרקמב ,יפסכה רזחהה .5.5

 .הקסעה ימד ומלוש

 
 םיפסונ םיאנת .6

 
 הז ןונקת יאנת ולוחי וילע ,שמתשמה ןיבל התומעה ןיב רכמ םכסה שבגתי ,הנמזהה עוציב תעב .6.1

 .תורישו תוריש לכ רובע התומעה הקיפנהש םינושה םיכמסמב םיעובקה םיאנתו

 
 ,ץיפהל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא .התומעה לש תידעלב תולעבב ןה רתאב ינחורה ןיינקה תויוכז לכ .6.2

 לש הרושיא תא ךכל לבקל ילבמ אוהש שומיש לכ רתאב עיפומה ןכות לכב תושעל וא םסרפל

 .שארמו בתכב ,התומעה

 
 תוליעפ ןיגב וא רתאב םישמתשמ ושעיש תיקוח יתלב תוליעפ ןיגב תוירחאב אשית אל התומעה .6.3

 גישהל הלוכי אל התומעהו הילע הטילש הרבחל ןיא רשא ,רתאה תועצמאב תרחא תיקוח יתלב

 .םיריבס םיעצמאב שומיש ךות הילע הטילש

 
 ןכדועמה חסונה היהי עבוקה חסונהו ,םעפל םעפמ ,ןונקתה תא ןכדעל התוכז לע תרמוש התומעה .6.4

 .רתאב םסרופמה

 
 ,תויטרפה תנגה קוחב תועובקה תוארוהל םאתהב רמשיי הז רתא תועצמאב הרבחל רסמייש עדימ .6.5

 .םילבוקמה עדימ תחטבא יעצמאב שומיש ךות ,1982 – ב"משת



 

 
 .םימולשתה תקילס ךרוצל דבלמ שומיש לכ הז רתאל ןזויש עדימב השעת אל התומעה .6.6

 
 תוכמס .דבלב לארשי תנידמב גהונה ןידה היהי הז ןונקת לש ויתוארוה ושרופי ויפל יתוהמה ןידה .6.7

 תוריש תנמזהל רושקה רחא אשונ לכב וא/ו רתאב םימולשתה עוציבב ךורכהו רושקה לכב טופישה

 .דבלב ביבא לתב םיכמסומה טפשמה יתבל היהת הז רתא תועצמאב העצובש

 

 וא ,o@michalsela.org.ilinf :תבותכב ינורטקלא ראוד תועצמאב התומעה םע רשק רוציל ןתינ .6.8
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