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 םבצמב תויתועמשמ תועיגפב םיוולמה רעונו םידלי לש םיימוימויה םהייחב םייטמרד םייונישל םרג הנורוקה רבשמ

 שי ,םיליעי תוברעתה תויגטרטסאו תוינידמ חתפל ידכב .םיבר םישדוח דוע ךשמהל יופצש רבשמ ,ידוקפתהו ישפנה

 תודדומתה םירשפאמה הנגההו ןסוחה ימרוג לעו רעונה ינב לע רבשמה תעפשה לע ינכדע יעדמ עדימב יטוקא ךרוצ

 םירקחמ 3( תויסולכוא-תת שולשמ םידימלת ברקב הנורוקה רבשמ ירגתא םע תודדומתהב דקמתי הז רקחמ .תיבטימ

 .תיברע ירבוד ׳בי-׳ז תותיכ ידימלתו תירבע ירבוד ׳בי-׳ז תותיכ ידימלת ,תירבע ירבוד ׳ו-׳ה תותיכ ידימלת :)םיבלושמ

 תורכמתהו שומיש ,ןוכיס תויוגהנתה יסופד ,תישפנה החוורה לע תינכדע בצמ תנומת לבקל )1( :רקחמה תורטמ

 תייסולכוא ברקב םידומילב תויגשהו תוכייש תשוחתו תוירפס תיב תוסיפת ,תוקתנתהו היומס הרישנ ידדמ ,םיכסמל

 םינותנה תאוושה ךות ,הנורוקל תורושקה תודרחו תוישפנ תוקוצממ םילבוסה םידימלתה רועיש ללוכ ,רעונה ינב

 תמר לש היצקנופכ וליא תואצות ןחבנ )2( .הפגמה ץורפ ינפל רבעוהש 2019 תנשמ  HBSC-ה רקס לש םיאצממל

 םהייח לע הנורוקה לש העפשהה יבגל םידימלתה תוסיפת ,ףיגנה לש תונכוסמ תוסיפתו עדי ,הפגמל הפישחה

 הכימתה תורוקמ תא ןחבנ )3( .הנורוקה תויחנה םע תונעיהה יסופדו ,הלשממה תוינידמב ןומאו תוסיפת ,םיימוימויה

 ,תיתחפשמ תוברתו תודיכל ,םייתועמשמ םירגובמ תכימת ומכ ,תיבטימ תודדומתה םיאבנמה הנגההו ןסוחה ימרוגו

 הרטמב  ,הליהקב וא ךוניחה תכרעמב הכימת תורוקמל תושיגנו ,תיתרבח תורבוחמ ,ימצע ךרעו תולגוסמ תשוחת

 :רקחמה תוטיש .םיבוט תידוקפתו תישפנ החוור ידדמב תאטבתמה הבוט תודדומתה םיארמה םידלי לש ליפורפ רייצל

 םידימלת 4,000 -ל רבעויש ,םוז רועיש ךלהמב תיתתיכ תרגסמב ימצע יולימל ימינונא ןולאש םע םידימלת רקס

 HBSC-ה לש הבילה ןולאש תא ללוכ ןולאשה .םידרפנ םייצרא םיגציימ םימגדמ םיווהמה דעיה תויסולכוא תשולשמ

 לש וזל תמאות היגולודותמה .הפוריאב הנורחאל ונחתיפש COVID -ה תועפשה לע שדח הבחרה ןולאש תפסותב

 3 םע ךרוא רקחמל עצומה רקחמה תא ךופהתש ךרדב ,1994 תנשמ  לארשיב עצובמה ימואל-ברה HBSC-ה רקס

 םיאצממה :רקחמה תוכלשה .)האבה ל״הנשב( 2021/2 -ו ,)םויה( 2020/1 ,)הפגמה ץורפ ינפל( 2019 :ןמז תודוקנ

 תידוקפתהו תישפנה םתחוור לע הנורוקה רבשמ לש תועפשהה תכרעמ תנבהל תובושח תונבותו ינויח עדימ וקפסי

 תויגטרטסאו תוינידמ חתפל ורשפאיש תוברעתהל םינתינה הנגהו ןסוח ימרוג לע ועיבציו ,לארשיב רעונ ינב לש

  .ןמיהמו ינכדע יעדמ עדי לע םיססובמה םיליעי תוברעתה
 


