
 ,םירקי םירבח

 .םיקקזנל םיפסכ םורתל תוכזה תסנכה תיב לש הקדצה ןרקל שי םינש רבכ
 דומעל השקש תואצוה יוסיכל לבגומ םוכס קינעהל לכונש תנמ לע הרצונ ןרקה
 םניהש תיב קשמ וא החפשמ ,דיחיל תידוחיי הרטמ רובע ןתינ קנעמה .ןהב
 .ודי לע וצלמויו הליהקה ירבחמ דחאל םירכומה םילשורי יבשות
 
 אחמק ללוכ ,₪ 250,000 לש ללוכ םוכס הקדצה תדעו הקליח 2019 תנשב
 לבקל תוקקזנ תוחפשמ 58 וכז רקיעבו ,תוכומ םישנ טלקמל הכימת ,אחסיפד
 .החפשמל עצוממב ₪ 3,000 -כ לש ףקיהב םיתוריש וא םיטירפ ונתיאמ
 תא םיארוקשכ .תושקב לש תואמגוד המכ הרצקב גיצנ הז בתכמ ףוס תארקל
   .םילבקמהמ אלו םינתונהמ ונאש ,ונקלח לודג המכ םיניבמ ,תוביסנה יטרפ
  
 ןרק תדעו ,הנורוקה ףיגנ תפוקתב םיבצנה םיברה םירגתאה רואלו ,ולא םימיב
 ירבחב ךומתל הנדועו התייה תינושארה ןרקה תרטמש ריכזהל הצור םג הקדצה
 ו"ח םא ןבומכ .הפוחד הרזעל םיקקזנ תימואתפ הרוצבש )םהירכמו( הליהקה
 יוסח ןפואב הרזע טישוהל ןאכ ונחנא ,הכימתל ת/קקזנ ה/ומצע הליהקה ת/רבח
 !דבוכמו
 

 ,תוליעפב ךישמהל לכונש ידכ םורתלו סייגתהל הליהקה ירבחמ םישקבמ ונא
 הבוחה תא השיגדמה ,הרשע הנומש תליפתב הנורחאה הכרבה תא םייקלו
  :ולא םיקקזנל רוזעל

 תלטומ ,ךשמהבו "...ונילע םימחרו דסחו ןח הכרבו הבוט םולש םיש"
 ךינפ רואב יכ..." :םינימאמהו םיללפתמה ונילע םימחרהו דסחה תמישמ
  "...םימחרו הכרבו הקדצו דסח תבהאו םייח תרות וניקולא 'ה ונל תתנ

 

 םיזגהל רשפא יא  .ונילא תועיגמה תוברה תושקבה לש הנטק המגוד קר הנה
  .םהל ןיאש וניחא לא תונפהל ונילעש םימחרהו דסחה תובישחב
 

 םייניש לופיטל עויס

 דבכ תלתשה בקע תושק תואירב תויעבמ תלבוסה ,7 תב הדליל םאו הנמלא
  .םייניש לופיטל הקוקז התייה םאה .תוכנ תבצקמ היחו ןטרס תלחמו התחדנש
 הנתנ ןרקה  .לופיטה תולעב דומעל השק הל היה ,תדסבוסמ האפרמב וליפא
 .לופיטה תמלשהל ₪ 2,000 הל

 



 

  םידלי רדחל ןורא תשיכרב עויס

 רשא םידחוימ םיכרצ תלעב הריכבה םכותמ ,םינטק םידלי העבראל תינדיחי םא
 .םיישדוח ינפל דלונ ריעצה הנב .ימואל חוטיבל דסומב תרכומ איה םניגב
 ,התוריעצב תושק תועיגפ התווח םאה .יתועמשמ ילכלכ ישוק החפשמל
 .דבלב ימואל חוטיבל דסומה י"ע םויכ תכמתנו הדובעה לגעמל רוזחל השקתמ
 .רתויב הכומנה הסנכהה תמר איהש 'א תואכז תגרדב תרכומ החפשמה
 טהורמ תיבה .ילאיצוס רויד לש תרגסמל םישדוח המכ ינפל הרבע החפשמה
 .₪ 000,3 תולעב םידליל ןורא תשיכרב העייס ןרקהו  תיסיסב הרוצב

 

  הטימ תשיכרב עויס

 השק תויגוז הרבעש ,םידכנל אתבסו םירגוב םידלי העבראל םאו השורג השיא
 םוי סיסב לע עייסלו ךומתל הרטמ ךותמ ,הנורחאל םילשוריל העיגה .המילאו
 הדבע השאה .הינרפוזיכסה תלחמ םע םידדומתמו םיאושנה הינבמ םיינשל ימוי

 םע תדדומתמ המצע איהו הדוקפת עגפנ ,םינשה םע ,ךא תיחבטכ הרבעב
  םיתורישו תוכנ תבצק תלבקמו ימואלה חוטבל תרכומ איה .תויתואירב תויעב
 ךומס שרק לע הנשי איהו תוטימ ןיא תיבבש אצמנ ךרענש תיב רוקיבב .םידחוימ
 ןנווכתמ ןקתה םע הטימ הקדצה ןרקמ הלביק איה .בג יבאכמ תלבוסו הפסל
 .₪ 3,000 ךסב בג יבאכב הלקהל

 

 הסיבכ תנוכמו הטימ תשיכר

 אשינ היבאו 1991-ב התלע ,12 ליגמ םאמ המותי ,יפויתא אצוממ השיא
 תיבל רוזחל השקיבו הבלתשה אל ךא ץראב היימינפב המשוה איה .שדחמ
 דע היבאב הלפיט – הירוה  לש תירקיעה תלפטמכ תשמשמ איה זאמ .הירוה
 איה .הבר תוריסמב תגרוחה המיאב תלפטמ םויכו םינש רפסמ ינפל רטפנש
 ןואכידב ,הירבדל ,היורש התייה ןהב םינש רפסמ רחאל הכשילל התנפ
 איה .הייח תא םקשל םיבר םיצמאמ השוע איה םויכ  .התיבב הרגתסהו

 םירבד םירסח ןיידע ךא ,הנורחאל תצק הצפושש רדימע לש הרידב תררוגתמ
 .המטסא ללגב הפצרה לעש ןורזמה לע ןושיל השקתמ איהו ףרוחב רק .םייסיסב
 הטימ המרת הקדצה ןרק .דיב תסבכמ םויכ יכ הסיבכ תנוכמל הקוקז ןכו

 .₪ 4,000 -ךסב הסיבכ תנוכמו המישנה יכרד לע לקהל ידכ תננווכתמ

 



 ידיל ונאיבה ה"בקהש הליהקה ירבח ,ונא לכונש ידכ הבחר דיב ומרת אנא
 .וב ונכיזש עפשהמ ןטק קלח םהל קינעהל ,םיבוט םייחו החוור

 .ליימב חלשת הלבק  .ןאכ כ"היב רתא ךרד הקדצה ןרקל םורתל ןתינ §
 רובע" ןייצלו "םיאפר קמע תסנכה תיב" תדוקפל תואחמה םושרל ןתינ §

 חולשלו )תסנכה תיב לש ליגרה ןובשחל הנפוי ףסכה תרחא( ."הקדצ ןרק
 .םילשורי ,3 קרב 'חר ,דובכ רז םחנמל

 .659307 ןובשח 748 ףינס םילעופה קנבל תיאקנב הרבעה עצבל ןתינ §
  :השדח תבותכ ךרד הקדצה ןרק תדעו תורבחל תונפל רשפא §

tzedakah@yael.org.il 

 

 ,הלועפה ףותיש לע הדות

 הקדצה ןרק תדעו

 


