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 יתאה דוקה – הפיח תטיסרבינוא

 

 הדועיי .ץראה ןופצ לש ימדקא דקומו לארשי תנידמב תיזכרמ רקחמ תטיסרבינוא איה הפיח תטיסרבינוא
 םלועלו תילארשיה הרבחל המורתו ,תימדקא תוניוצמ ךות ומודיקו עדיה תגשה אוה הטיסרבינואה לש
 חפטל תפאושו ילאוטקלטניא רשוילו תימדקא תוכיאל תביוחמ הפיח תטיסרבינוא .הארוהו רקחמ תועצמאב
 .)חפסנ ואר( ימדקאה שפוחה אצמנ יאטיסרבינואה לאידיאה בלב .תויתריציו תוימוחת-בר ,תונשדח הברקב
 הליהק – היירופו תנווגמ ,תיתוכיא תו/םידמולו תו/םירצוי ,תו/םירקוח תליהק רוציל תרתוח הטיסרבינואה
 עדיה תוודח הבש ,)תוילאיגלוק( םיתימע תווחאו םדאל דובכ ,ןוידהו הבשחמה תוריח ךותמ תלהנתמה
   .םייתוכיא הארוהו רקחמ םידילומ םורתל ןוצרהו םמשל יוליגהו

 רובע יביטמרונ הוותמו הלש תיכרעה תוהזה תדועת אוה ,הפיח תטיסרבינוא לש יתאה דוקה ,הז ךמסמ
 תיכרע הניחבמ המצע תא הרידגמ הטיסרבינואה ךמסמב .תיאטיסרבינואה הליהקהו הטיסרבינואה
 התוא תוחנמה תומרונלו תפאוש איה םהילאש םילאידיאל סיסבכ הלש דוסיה יכרע תא הגיצמו ,תינורקעו
 יבצמ לכב ןאכ ןודל הנווכ וא תורשפא ןיא .הירעשב םיא/תואבהו היד/היתודימלת ,היד/היתודבועמ תופוצמו

 םג היוארה הלועפה תא וחני רשיה לכשהו דוסיה יכרעו ,םייטנבלר תויהל םייושעה םיללכה וא הלועפה
 ,הטיסרבינואה תקוח ,ןידל ףופכו ,יכוניחו יתרהצה אוה וחפסנ לע ךמסמה .םירכזומ םניאש םירקמב
 םיא/תואבהו היד/היתודימלת ,היד/היתודבוע לע םילחהו הב םיגוהנה תעמשמה יללכו הילהנ ,הינונקת
  .הירעשב

 תוברתו עדמ יסכנ הקינעמ איה :ילאוטקלטניא תיב היתודימלתו הידימלת רובע הווהמ הטיסרבינואה
 םילכ הנקמ הטיסרבינואה ,דבב דב .תישונאה חורה תורצואל השיג תרשפאמו םינושה דומילה ימוחתב
 גיהנהל ,דקפתל ,אצמתהל הב תודמולהו םידמולה לש םתלוכי תא תמדקמו ,תיעוצקמו תישיא תוחתפתהל
 םישנ/א החימצמ הטיסרבינואה ,תילארשיה הרבחה רובע .ינרדומה םלועבו תילארשיה הרבחב חילצהלו

 ,םינווגמ םימוחתב תו/םיבוט עוצקמ תושנ/ישנא הרישכמו ,תו/םירצויו תו/םיליכשמ ,תו/םיבשוח
 .ושכרש תא םשיילו גיהנהל ,חתפתהל ךישמהל תו/םיפאושהו ימוחת-בר הלועפ ףותישל תו/םיחותפה
 ,הקמעה ,הנבהל הריתח ךות ,תיתרוקיבו תיאמצע ,הרשי ,החותפ הבישח םיחתפמ הטיסרבינואב םידומילה
   .תויתריציו קויד ,םוכחת ,תויתטיש

 תטיסרבינוא הדיפקמ ,הייפואב תידוחיי ריעבו תנווגמ הרבחב תלעופה ,לארשי תנידמב הטיסרבינוא התויהב
 .תיטסילרולפו תפתשמ ,תינלבוס ,החותפ השיגב תטקונו ,הנידמה יקוחו םדאה דובכ תרימש לע הפיח
 תא תרקבמו ,ןתינה לככ היולגו תיטרקומד הרוצב להנתהלו ימונוטוא ןפואב לועפל תרתוח הטיסרבינואה
 ,החוטב דומילו הדובע תביבס תרימש לע תדמוע הפיח תטיסרבינוא .רפתשהל תדמתמ הנווכ ךותמ המצע
 .תומילא וא הלפשה ,תורמעתה לש םירחא םיגוסו תינימ הדרטה עונמל תביוחמו ,םדא ינב תדבכמו היישפוח
 ,ןימ ,אצומ ,עזג ןוגכ םילוקיש סיסב לע הלפמ הניאו יניינעו ןגוה ,ינויווש ןפואב לכל תסחייתמ הטיסרבינואה
  .תיטנבלר אל תולבגומ וא תינימ הייטנ ,יתחפשמ בצמ ,תיטילופ הפקשה ,םואל ,תד ,רדגמ

 

 דוסיה יכרע
v תימדקא תוניוצמו עדיה תבהא 

v הארוהו רקחמ ידי לע םלועלו תילארשיה הרבחל המורת 

v ימדקא שפוח 

v םדאה דובכ  
 

 תומרונו םילאידיא
 תאו תושרדנה תויונמוימה תא ,עדיה תא קמועל וריכי ימדקאה לגסה ישנא תורקוחהו םירקוחה
 ןפואב ופאשי ן/םה .תוניוצמו תונעוצקמ ידכל ן/םמצע תא חתפל ורתחיו ן/םמוחתב תושדחה תויוחתפתהה
 תוימדקאה תומבב םסרפלו ימדקאה רקחמל םורתל ,שדחלו רוציל ן/םהיתולוכי יוצימ ךותו יתטיש
 ילאוטקלטניא רשוי ךותמ ולהנתי ן/םה .תו/םיתימע טופיש גוהנ ןהבש ן/םמוחתב תורכומה תויתוכיאה
 תווחאב וגהני תורקוחהו םירקוחה .תו/םיתימע תרוקיבל תוחיתפו תימצע תרוקיב ךות תישיא הרשויו
 ודיפקי ן/םה .ן/םהירקחמל ן/םהידימלתו ן/םהיתימע לש ן/םתמורתב התואנ הרכה לע ודיפקיו ,תו/םיתימע
 יפלכ תוירקחמה ן/םהיתויוביוחמב הדימעל ורתחיו םיניינע דוגינמ וענמיי ,תויטה לוטנו יאמצע רקחמ לע
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 הקיתאה יללכ לע ודיפקי תו/םירקוחה .רקחמה עוציב םשל ורשקתה םמיעש םימרוגהו הטיסרבינואה 
 .היוארה תושיגרב וגהניו םייח ילעבבו םדא ינבב םייוסינבו רקחמב

 תיגוגדפה ן/םתונמוימבו ן/םהיתועידיב תעה לכ ורפתשיו ונכדעתי ימדקאה לגסה ישנא תוצרמהו םיצרמה
 ן/םהידימלת תושרל דימעהל ופאשי ן/םה .תיתריציו תינשדח ,תניינעמ ,תיתרוקיב ,החותפ הארוהל ורתחיו

 םימדקתמ םיראתל הארוהב .ן/םמוחתב רקחמה תיזח תא ן/םהינפב וגיציו ינויחה ימדקאה סיסבה תא
 ךשמהל םיצוחנה רתויב םיינכדעה םילכב ן/םתוא דייצל ופאשיו תו/םירקוח לש ךשמה רוד חופיט לע ודקשי

 ימדקאה שפוחב יואר שומיש ושעיו יניינעו יעוצקמ ןפואב ודמלי תוצרמהו םיצרמה .תירקחמה ן/םתוחתפתה
 ךותמ ילהנמה לגסה ישנאו תו/םיטנדוטסה ,תו/םיימדקאה תו/םיתימעה םע ולהנתי ן/םה .)חפסנ ואר(
 תואיכ םדקל ופאשיו הארוהל תו/םירוסמ ויהי תו/םיצרמה .יארחאו בושק ,ןימז ,דבכמ ,ןגוה ןפואבו הרשוי

   .ן/םהידימלת תא

 םיימדקא םיגשיהל ופאשי ,תיעוצקמו תילאוטקלטניא הניחבמ ומדקתיו ודמלי תויטנדוטסהו םיטנדוטסה
 תוברל תימדקאה ן/םתולהנתהב הרשוי לע ודיפקי ן/םה .ן/םהידומילב תישיא תוירחא ךותמ ולעפיו םיהובג
 תו/םיצרמה םע ולהנתי תוי/םיטנדוטסה .םינגוהו םיתואנ סוחייו טוטיצ לעו קיודמו ןימא ,יתימא חוויד לע
 הביבסל ן/םקלח תא ומרתיו דובכבו תוניגהב םידומילה לספסל ן/םהיתימעו ילהנמה לגסה ,תו/םירקוחהו
 .היירופו תיבויח ,החותפ תידומיל

 ,תוריסמב ,רשויב הב םילהנתמה הארוהלו רקחמל עייסיו הטיסרבינואה תורטמ םודיקל לעפי ילהנמה לגסה
 .תיעוצקמה ן/םתעד תא עיבהל וססהי אל ילהנמה לגסה תושנו ישנא .תעד לוקישבו תוליעיב ,תויעוצקמב
 ן/םמע תו/םיאבה םע ולהנתיו ,תופיקשב ולעפי ,םיניקת לוהינו להנמ יללכו םימכסה דוביכ לע ודיפקי ן/םה
 .יארחאו בושק ,ןימז ,דבכמ ,ןגוה ןפואבו הרשוי ךותמ ,הל הצוחמו הטיסרבינואב ,ן/םתדובע תרגסמב רשקב

 לש היתורטמ שוביגב תו/םיפתוש ויהי תונושה תודיחיבו תומרב הגהנהו לוהינ ידיקפתב תו/םישמשמה
 ,הז ךמסמב םיגצומה תומרונהו םילאידיאה ,דוסיה יכרע סיסב לע ןתוא וליבויו היתודיחיו הטיסרבינואה
 תא חתפלו להנל ורתחי ן/םה .תישיא המגוד ןתמו תרוקיבל תוחיתפ ,תוגיהנמ ,תירוביצ תוביוחמ ךותמ
 ולעפיו ,דיתעהו הווהה יכרוצ ןיב ןוזיא ךותמ ,יארחאו יתריצי ,יעוצקמ ןפואב היתודיחיו הטיסרבינואה
 .תופתוש תשוחתו תוביוחמ ,המזוי חפטל

 רשויב ולעפי הלש תו/םיטנדוטסהו )דחאכ ילהנמהו ימדקאה לגסה( הטיסרבינואה תודבועו ידבוע ללכ
 הטיסרבינואה תו/ידבוע .םיניינע דוגינ הב שיש הלועפמ תוענמיהו תודימה רהוט לע הדפקה ךות ,בל םותבו
 .)חפסנ ואר( ימדקאה שפוחב יואר שומיש ושעיו ,תורמ יסחיו חוכ תודמע הערל ולצני אל תוי/םיטנדוטסהו

 שוכר לע ורמשי ,ינחור ןיינקו םירצוי תויוכזב העיגפמ וענמיו שרדנכ ןויסיחו תויטרפ לע ודיפקי ן/םה
 הטיסרבינואה תו/ידבוע .הטיסרבינואה םש תא הערל ולצני אלו ,היבאשמב ליעי שומיש ושעי ,הטיסרבינואה
 תו/םייבויח תו/םירבח ויהיו הטיסרבינואה תליהקל תו/םיפתושכ םמצע תא וארי תוי/םיטנדוטסהו
  .התוללכב הטיסרבינואבו תו/םיכייתשמ ן/םה ןהילאש תוילהנמהו תוימדקאה תודיחיב תו/םיליעפו

 תיבטימ הדובע תביבס חתפל רותחת הטיסרבינואה .ההובג הלכשהל רכומ דסומ איה הפיח תטיסרבינוא
 .היביצקתבו היבאשמב לכשומ שומיש השעתו תוליעיבו תוירחאב המצע תא להנת איה .הארוהלו רקחמל
 סחייתת איה .רשפאה תדימב תופיקשל ףאשתו ,הל הצוחמש םימרוג םע תונגוהב להנתת הטיסרבינואה
 םירטוז תודבועו םידבועל תואנ סחי לע תדחוימ הדפקה ךות היתודבועו הידבוע ללכל דובכבו תונגוהב
 הב דומילל תויורשפא חתפל ףאשת הטיסרבינואה .תורגסמה לכב היתו/הידימלתלו ,תועיבק ילוטנלו
 הביבסל תוירחאו תועדומ ךותמ גהנת איה .תויולבגומ םע םישנאל השיגנ תויהל רותחתו ,תובחר תויסולכואל
 .קוחכ הב םיכרענה םייח ילעבב םירקחמב ךורכה לבסה תא רעזמל הסנתו ,תלעופ איה הברקבש
 יפוליח םדקלו םלועב םיימדקא םימרוגו תודסומ םע םיימואלניב םירשק חתפל לעפת הטיסרבינואה
 הנזאהל עגונה לכב בחרה רוביצל רשפאה תדימב הירעש תא חתפית איה .תו/םיטנדוטסו תו/םירקוח
 הידמהו הלש םירפסה תאצוה תועצמאב םג תיללכה הלכשהל םורתת ,התיירפסל השיגלו תוחותפ תואצרהל
 םע רשקה תא רמשל לעפת הטיסרבינואה .הליהקב הישנא לש תובדנתהו תוברועמ דדועתו תינורטקלאה
 רוצילו חתפתהל ךישמהל ךכב תו/םיניינועמה סומידב םיימדקא תו/םירקוחל רשפאל ףאשתו ,תו/םיאלמגה
 םירגובה םע רשק לע רומשל לעפתו תו/םימרותלו הטיסרבינואה תו/ידידיל דובכב סחייתת איה .התרגסמב
 ןפואב דובכ םשל םיראת קינעתו תומורת תלבקב יכרע תעד לוקיש ליעפת הטיסרבינואה .הלש תורגובהו

  .הלש דוסיה יכרע םע בשייתמש

 רחבת הטיסרבינואה .הלש תו/םיטנדוטסהו תו/םידבועה לגס תכרעהו תריחבב דיפקת הטיסרבינואה
 תולטמל ן/םתמאתהו תימדקאה ן/םתונייוצמ יפ לע יניינעו ןגוה ,יעוצקמ ןפואב ימדקא לגס תושנ/ישנא
 םיטרדנטס יפלו יניינעו ןגוה ,יעוצקמ ןפואב תועיבק ן/םהל קינעתו ן/םמדקת איה .הארוההו רקחמה
 יפ לע ילהנימ לגס תושנ/ישנא רחבת הטיסרבינואה .רתויב םיהובגו םיתואנ םיימואלניב םיימדקא
 ןפואב תועיבק ן/םהל קינעתו ן/םמדקת ,היכרצל םאתהבו המוחתב םישרדנה םידיקפתל ן/םתמאתה
 ,םייטנבלרו םינְבומ םיימדקא םינוירטירק יפ לע תויטנדוטסו םיטנדוטס לבקת איה .יניינעו ןגוה ,יעוצקמ
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 םיטרדנטסה יפ לע םיימדקא םיראת קינעתו יניינעו ןגוה ,יעוצקמ ןפואב םיסרפו תוגלמ ,תומאתה ןתית 
  .םייוארה םיימדקאה

 ףאשתו הז ךמסמבש תומרונהו םילאידיאה ,דוסיה יכרע לש העמטהו הנבהל לעפת הטיסרבינואה תליהק
  .םהיפל להנתהל

 

 ימדקאה שפוחה :חפסנ
 ההימכבו תונרקסב הישרושש תדחוימ תוריח – ימדקאה שפוחה אצמנ יאטיסרבינואה לאידיאה בלב
 חרזאה תויוכז לאו וילא תפסוותמו יוטיבה שפוחל הרושקה הימדקאל תנתינה תוכזו ,עדיל תישונאה
 תגשהל רותחל תורשפאהו תוכזה ודוסיב אוה ימדקאה שפוחה .תיטרקומד הנידמב תומייקתמה תורחאה
 ימדקאה שפוחה לש ותובישח .ימדקאה רשקהב ישפוח ןפואב דומללו דמלל ,םסרפל ,רוקחל – ומודיקו עדיה
 םג יוטיבה שפוח ומכ ,תאז םע דחי .הטיסרבינואה תורטמ שומימל יאנתכ ןהו תינורקעה המרב ןה תיזכרמ
 .ןהיניב תוגירח תויושגנתה לש םירקמב ,תורחא תויוכז ןיבו וניב םינוזיאל ףופכ תויהל לוכי ימדקאה שפוחה
 תילארשיה הרבחל הטיסרבינואה לש התמורתלו ,תימדקא תוניוצמו עדי תגשהל סיסב אוה ימדקאה שפוחה
 לש םינש תואמ ורשפאתה תואטיסרבינואב ימדקאה שפוחה תרוסמל תודות .הארוהבו רקחמב םלועלו

 אלב השדחה תעב תוברתהו עדמה ,הבישחה יגשיה תא ראתל רשפא יא .םיילאוטקלטניא םיגשיה
 יחרכה יאנת םה רשפאמ אוהש שפוחה תשוחתו ימדקאה שפוחה .חטבומ ימדקא שפוחה ןהב תואטיסרבינוא
  .ךרדה יצרופ םיימדקאה דומילהו הריציה ,הריקחה רובעו תילאוטקלטניאה תונרקסה תחירפל

 ,הי/היתודימלתו הי/היתודבוע לש ןידה תולובגב יוטיבה שפוח תא הטיסרבינואה דבכת ימדקאה שפוחה דצל
 .הילהנב רידסת ושומימ תא רשא הימוחתב ןיגפהלו ףסאתהל ,דגאתהל שפוחה ללוכ

 תיטילופה תכרעמה יפלכ הלש הבחרה הימונוטואב תישאר שממתמ הטיסרבינואה לוהינב ימדקאה שפוחה
 ימדקאה שפוחה .תוימדקאה תודיחיה לש ןיינעה יפל תמלוה הימונוטואב ,הכותב תינשו ,הל ץוחמש הרבחהו
 יוארו יזכרמ לקשמ ןתמ ךות תימדקאה תוניוצמלו עדיל הריתחה תא רשפאל אב הטיסרבינואה לוהינב
 הארוההו רקחמה תורגסמ תעיבקב יוטיב ידיל האבה הימונוטוא ללוכ אוה .םייניינע םיימדקא םילוקישל
 ם/ןייונימב ,ימדקא לגס יר/תורבח סויגב ,תוימדקאה תויופידעה לע הטלחהב ,תימדקא הניאשו תימדקאה
 .תפטושה תילהנמהו תימדקאה תולהנתהבו םי/תויטנדוטס לש הכרעהבו הלבקב ,הגרדב ם/ןתאלעהבו

  .תכמות תישונאו תיעוצקמ הביבסו םימלוה הדובע יאנת םויקמ הנבנ ימדקאה שפוחה

 ולוהינב ,רקחמה יאשונ תריחבב תורקוחלו םירקוחל ןתינה בחרה שפוחה תא ללוכ רקחמב ימדקאה שפוחה
 םיצרמל ןתינה בחרה שפוחה תא ללוכ הארוהב ימדקאה שפוחה .ומוסרפו ותגצהבו ,םיימדקאה םיללכה יפל
 יכרוצל ףופכבו( םיימדקאה םיטרדנטסה תרגסמב הינפואו הינכת ,הארוהה יאשונ תריחבב תוצרמלו

 ימדקאה שפוחה .הארוהה ךלהמב ן/םהלש בחרה יוטיבה שפוחבו ,)תונושה תוימדקאה תודיחיב הארוהה
 תויורשפא ןוחבל ,תקולחמ יררועמ וא םילבוקמ אל םיאשונב קוסעל תוריחה תא םג ללוכ הארוהבו רקחמב
 םתוביוחמ .תויראלופופ אל תועד עיבהלו תרוקיב עימשהל ,תומכסומ לע רערעל ,קפס ליטהל ,תויתייעב
 תובישח האור הטיסרבינואה .ן/םהל תיארנ איהש יפכ תמאל איה תו/םיצרמהו תו/םירקוחה לש תינושארה
 הרוזנצמ ששח אלל ואטבתיו ורקחי התרגסמב תו/םיקסעומה ימדקאה לגסה תורבחו ירבחש ךכב הבר
 תא תדדועמ הטיסרבינואה .ךכל איה ףא תמרות ריכבה ימדקאה לגסה תו/ירבחל תועיבק ןתמ .תויצקנסמו

 לגסה תו/ירבח תא הבגת איהו ,תיעוצקמו תילאוטקלטניא תוניצרו תוביוחמב תניינועמו תישפוחה חורה
 תוארוהלו הילהנל םאתהב תו/םילעופו ימדקאה שפוחב יואר שומיש תו/םישוע םה דוע לכ הלש ימדקאה
  .קוחה

 :התואינ תולהנתהל תשרדנה תדחוימ תוירחאב הוולמ תו/םיצרמהו תו/םירקוחה לש ימדקאה שפוחה
 לעו ,תורמ יסחיו חוכ ,תוכמס םיוולתמ דחוימב הארוהל .םדא ינב תדבכמו תנגוה ,הנימא ,תיניינע ,תיעוצקמ
 הרדהל םורגיש ןפואב ימדקאה שפוחה תא הערל ולצני אל תו/םיצרמ .הערל םלצנלמ ענמיהל תו/םיצרמה
 ורשפאיו ,העד שפוחל ן/םתוכז תא וא ן/םהידימלת תא דבכמ וניאש ןפואב וא ,תיניינע אל הילפאל וא
 ןפואב ודמלי םה .הצרמה לש הי/ויתודמעל תודגונמה הלא ללוכ ,תונווגמ תויניינע תועד לש העמשה תוחיתפב
 ןיפיקעב וא ןירשימב תורושק ןניא םא הזע תקולחמ תוררועמ תויואטבתהמ ענמיהל ולדתשיו יניינעו יעוצקמ
 רקחמב תו/םיקסועה לש ימדקאה שפוחל .תויעוצקמ אל לילעב ןהש תורטמל תורמאנ ןהו הארוהה יאשונב
 ידוגינמ ענמיהל ,םירז םילוקישו תוינפ לוטנ ,יעוצקמ ןפואב ן/םרקחמ תא עצבל תדחוימ תוירחא תיוולנ
 תושנ/ישנא לש ימדקאה שפוחל תיוולנה תוירחאה .תיאמצע טופיש תלוכי לע תע לכב רומשלו רקחמב םיניינע
 תוימדקאה תולאשב םייעוצקמה תועדה יקוליח תא תואיכ וגיצי ן/םה יכ הייפיצה תא תללוכ ימדקאה לגסה
 תושמממה תויואטבתהב ודיפקי ימדקאה לגסה תושנ/ישנא .הילע הנגהו ן/םהלש ן/םתעד תעבה דצל תונודנה
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 תא תוגציימ תוישיאה ן/םהיתועדש השוחתה תא רוציל אלש יבמופב ן/םהלש ישיאה יוטיבה שפוח תא 
  .הטיסרבינואה וא םהלש תימדקאה הדיחיה

 ימדקאה םויה רדס תרגסמב תועדו תודמע אטבל שפוחה תא ללוכ תו/םיטנדוטסה לש ימדקאה שפוחה
 תולהנתהל ן/םהמ הייפיצב הוולמו ,תוימדקאה תולטמבו דומילה תותיכב ,)הארוהה יכרצל תופיפכב(
  .םדא ינב תדבכמו תנגוה ,הנימא ,תיניינע

 המורתה תאו תימדקאה תוניוצמהו עדיה תגשה תא םדקמש ,הטיסרבינואב דוסי ךרע אוה ימדקאה שפוחה
 יברימ ,חותפ ןפואב הטיסרבינואה תליהקב ושומימ .םלועלו תילארשיה הרבחל הארוהבו רקחמב תימדקאה
  .תיזכרמ תובישח לעב אוה יוארו

 


