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 :םוריח תעשל תנווקמ תירוטומ תוברעתה תינכותל הוותמ
 היפרתויזיפ  

 

 ,בר םולש םי/תורקי םי/תויטסיפרתיזיפ

 הרגשהו רדסה .יולגה לע בר הב רתסנה רשא ,תרגתאמו השדח הפוקת לומ תיחכונה תעב םיבצינ ונא

 .ונייח ילגעמ ברב הריחבמ םניאש םייונישל םישרדנ ונלוככ ונאו עגר ןיב ושטשטה םילגרומ ונא םהילא

 הרגש לש ןגוע קפסלו תוסנל ידכ םימיכ תוליל השוע ,יעוצקמה ונתיב ,םזיטואב רקחו לופיטל זכרמה

 הריחבה ונתשיפתל .םי/תויטסיפרתויזיפה םכל ךכמ תוחפ אל ךא ,םהיתוחפשמלו םידליל ןוחטבו

 םיבר םיצמאמ םיעקשומ ןכ לעו הילאמ תנבומ הניא תרכומ יתלבו השדח תנוכתמב דובעלו ךישמהל

  .הז רגתאמ ךילהתב םכל ועייסי רשא םילכ תיינקהו תוינכת תיינבב

 עגמ ,הברקב םילגרומה ,םי/תויטסיפרתויזיפה ונרובע וכופיהו רבד טעמכ אוה קוחרמ ילופיט הנעמ ןתמ

 ילופיט ךלהמ םושייל ונילכ זגראב יתועמשמ יעצמא הווהמ ונפוג םנוקיתכ םימיב .יעצמא יתלב רשקו

 תעב .תירוטומ תוחתפתהלו הדימלל ונווכלו ןוחטיב תשוחת דליב ךוסנל תיעבטה וניכרד איה וז .יבטימ

 דגנמו םלוע יכרד יוניש דחמ ,תכל תקיחרמ תועמשמ לבקמ ״אספוקה ןמ תאצל״ גשומה תיחכונה

 רמשל ולכות וכרד יפולח ביתנ לולסל םכל עייסל דעוימ יחכונה הוותמה .תושדח תויורשפא לש הדימל

 םידליה לש תירוטומה תוליעפל םכתויחמומ םוחתמ םורתלו הרגש תיינבב םהל עייסל ,םידליה םע רשק

 .םהיתוחפשמ וא/ו

 תנווקמה תוברעתהה תינכת תורטמ

 לע הרימש ,ןגה ןיבל דליה ןיב רשק ,׳ויזיפל דליה ןיב רשק לע רומשל תדעוימ תוברעתהה תינכת

 תוליעפ דדועל ,ןגב תונושה תוביבסהו תויוליעפה ,תויומדה סיסב לע םיעודיהו םירכומה םינגועה

 .דליב לופיטה תורטמל הקיזב ילופיט ףצר רמשלו הנהמו תיתיווח תירוטומ

 דליב לופיטה תורטמל הקיז

 תינב ךרוצל תוירוטומה תויוליעפה יאשונ תריחב תא וולי דליב תוילופיטה תורטמהו תינילקה הבישחה

 יפכ תינכותה תורטמ תא בטיה רוכזל שי .םינוטרסה םוליצו םהיגוס לע םירישיה םיינטרפה םישגפמה

 לש םירוהה םה םירוהה יכ ,דוע שיגדהל בושח .תמדוקה הקספב םתובישח רדס י״פע םיטרופמ םהש

  .הלאכל םתוא ךופהל תוברעתהה תינכת תנווכב ןיא יכו ,ולש םיטסיפרתויזיפה םניא ,דליה

  תנווקמ תוברעתה תינכת בכרה

 תחא םירוהל חלשת רשא ,תטרסומ תיעובש תוליעפמו רישי ינטרפ שגפממ תבכרומ תנווקמה תינכותה

 תנוכתמ יבגל ׳ויזיפה תא החני םאתהבו םירוהה םע ןושאר רשק תריצי לע יארחא ןגה זכר .עובשל

 תנוכתמ .)רחא יטנוולר עדימ לכו םישגפמה ךשמו תורידת ,היצקארטניאה גוס( םידליב ולש לופיטה

 :םיאבה םינפואה ןיבמ דחאב השעת ינטרפה שגפמה

 הרוה יווילב דליה םע רישי ןווקמ שגפמ .1
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 :תואבה םיכרדה יתשמ תחאב הרוה םע רישי ןווקמ שגפמ .2

 תולאשל הנעמ ןתמו דליה םע תוליעפל הרוהל תישעמ הכרדה .א

 שארמ ׳ויזיפל וחלשיו הרוהה י״ע ומלוציש דליה לש םינוטרס סיסב לע הכרדה .ב

  תנווקמ תוברעתה תינכת םושייל םיחנמ תונורקע

 .םינוטרסל ןהו םירישיה םיינטרפה םישגפמל ןה ,םינושה לופיטה ינפואל םיטנוולר םיאבה תונורקעה

 םיינטרפ םישגפמ תיינבל תוצלמהו טוריפ :םינוטרסו םירישי םיינטרפ םישגפמ תיינבל תוצלמה

 .הז ךמסמל חפסנב עיפומ םינוטרסו םירישי

 ןבומכו םירוהל היינפה ינפל ,בלש לכב תוצעייתהל ןגה זכרלו םיכירדמל תונפל ץלמומ :תיעוצקמ הנווכה

 .ישיאה ךירדמה םע ץעייתהל בושח ,דליל ןוטרס חולשמ דעומ/שגפמ תעיבק ינפל .הדובעה ךלהמ לכב

 ןתינ הדובעה יבגל תוינורקע תולאש .ורושיא רחאלו זכרה םע םואיתב קרו ךא וחלשי םינוטרס

 .הדיחי תלהנמו ןג זכר תעידיב ,רוטקסה תלהנמ לומ םג תולעהל

 ףא תעכ םיכירצמ ,דחאכ תישיאו תיעוצקמ ,תוברעתהה תינכת םושיי ירגתאו תובכרומ :תווצ תדובע

 תווצה ישנא לש ףתושמ שומישו םואית םוזיל בושח .תפטוש תווצ תדובעו םירוביח דימתמ רתוי

 ,ןגה לא רשקה תרימשב דוע ךומתל לכונ הז ןפואב .ןגה תביבסמ דליל םירכומה םיילופיט םיעצמאב

 .הרגש לש תמייוסמ תרגסמ לע הרימשו רכומל דליה לש רוביחה

 ןלהל .םינווקמה םישגפמה םויקל יעצמאה תא שארמ רחבי ׳ויזיפה :תונווקמ ואדיו תוחישב שומיש

 :םוז תיצקילפאב שומישל רבסה רושיק

https://drive.google.com/file/d/1dnsvX4TLb_9jcTO08yEO_H8hwFDtZ6nE/view 

 ךורעל הנפתי ׳ויזיפה םהב םיירשפא םינמז תיבה ינב ראש םע םאתל ץלמומ :םירישי םישגפמ ידעומ

 דעומ דועבמ םירוהה םע םתעבק םא .םירוהה םע הלא םינמז םואיתל הנכהכ םירישיה םישגפמה תא

 םיאנתב םידבוע ונאו תעה לכ םינתשמ םיאנתה יכ רוכזל שי ,תאז םע דחי .ךכב דומעל בושח העשו םוי

 .ידדה םואיתו םייוניש םיכירצמה םירכומ אלו םישדח

 םירשפאמה םידדה םיאנת רצייל תדעוימ םוליצה םג ומכ שגפמה תביבס :םוליצ/שגפמה תביבס

 םיאנתה תריצי לע ץלמומ .׳ויזיפה לש תוחפ אל ךא הרוההו דליה תויטרפ לע הדפקה ךות תרושקת

 :םיאבה

 םיפסונ םישנא לש תוחכונ אלל טקש רדחב עצבתי םוליצה/שגפמה .א

 עקר תוערפה אלל החיש רשפאתת הב העש רוחבל בושח .ב

 םייוריג תתחפומ דיחאו ידילוס עקר תלעב הביבס רוחבל ץלמומ .ג

 המגדה רשפאי רשא בחרמ רוחבל ץלמומ .ד

 שגפמה ירזע תא שארמ ןיכהל ץלמומ .ה

 המגדהה בחרמ לש ןהו ׳ויזיפה לש ןה ,ךסמהמ תטבינה הנומתה תא שארמ ןוחבל בושח .ו
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 זכר ךרד שארמ עדימ ףוסאל ץלמומ תוברעתהה תינכת םושייל הנכהכ :םידקמ עדימ ףוסיא

 :ץלמומ עדימ טוריפ ןלהל .דליה לש בשחוממה ישיאה קיתה/תווצה/קיתה/ןגה

 תיבה ינב ראש לש תויטנוולרה תדימבו םירוהה ,דליה לש ישגרה בצמל רשאב עדימ – ישגיר עדימ .א

 חכונ םירוהה תושוחת :ןתינש המכ דע החפשמה יכרצל םאתומ תויהלו ךרעהל לכוי לפטמהש ידכ

 ייחב ׳ויזיפה ספות ותוא םוקמה ,םידדומתמ םתיא םיישק ,םייונישה חכונ דליה בצמ ,םוריחה בצמ

 ראשל וא/ו דליל ירוטומה םוחתב תוליעפו הנווכהב םירוהה ןוצר ,םירוהה לש טבמה תדוקנמ דליה

 .החפשמה ינב

 רפסמ( יתחפשמ הנבמ ,הז ללכבו םייתחפשמהו םייתביבסה םיאנתל רשאב עדימ – ינוגרא עדימ .ב

 םיפסונ םידלי ,םיעייסמ םילודג םידלי ,תיבב םיפסונ םירגובמ ,החפשמב דליה םוקימ ,םידלי

 ול הצוחמו תיבה ךותב תוליעפל יתביבס בחרמ ;)םידחוימ םיכרצ םע םיפסונ םידלי ,םיפרטצמה

 םתושרל םידמועה םיעצמא ;תיחכונה הפוקתב םמוי תרגש לע עדימ ;)תויצראה תויחנהל םאתהב(

  .דליה לע תובוהא תויוליעפו םיקחשמ ;בחרמב תוליעפ ךרוצל
 םע חישו דליה לש ישיאה קיתה ךותמ ול ץוחנה עדימה תא שארמ םילשי ׳ויזיפה – ילופיט עדימ .ג

 ילופיטה ךלהמו קוזיחהו קזוחה ימוחת ,םיבוהא םיקחשמו תויוליעפ ,ןיינע ימוחתל רשאב ,תווצה

 .הכ דע השענש

 םכל ועייסי רשא םיחנמ םיווק םיגצומ הוותמה תרגסמב :םילאוטריו םיילופיט םירזעו עדימ רגאמ

 .אמגודכ תיסיסב העצה הליכמה הלבט תאבומ קלח לכ ףוסב .םינוטרסהו םירישיה םישגפמה תיינבב

 .םיאשונל הקולחב תונויער לש הפוסא ללוכ רשא יטנרטניא םירמוח רגאמ התומעה הדימעה םכתרזעל

 ללכל חלשי רגאמל רושיק .םינוש תורוקממ הפוסא םקלחו התומעה חותיפ ירפ םה תונויערהמ קלח

 תורכיהה סיסב לע םינכתה תיינבל םיכירדמב רזעהלו תווצה ישנא םע תונויער קולחל ץלמומ .םילפטמה

 .םידליה םע םכלש

 טלחהב ןתינ .תוקד 45 דע וכראי ,םידליה םע ןהו םירוהה םע ןה ,םירישיה םישגפמה :םישגפמה ךשמ

 רבודמשכ ךכמ תוחפ אל ךא ,םידליה םע םישגפמב רבודמ רשאכ יאדווב רתוי םירצק םישגפמ םייקל

 תורישי םירוההמ םירבעומה םירדשל םיינריע תויהל דאמ בושח .םהידליל תונימזל םישרדנה םירוהב

 .םפוג תפש ךרד וא

 אל/עצוב( הליגרה תנוכתמב דליה לש בשחוממה ישיאה קיתב השעי םישגפמה דועית :חווידו דועית

 ץלמומ .יטנוולרו בושח עדימ הלועו הדימב קיתה/ןגה זכר תא ןכדעל ץלמומ .)טוריפ ךרוצה תדימבו עצוב

 .תוטבלתה לכב ךירדמה םע ץעייתהל

 לע תמאתומ הרימש םג תשרדנ הלכההו תושימגה דצל :םילפטמה תויטרפ תנגהו עדימ תחטבא

 וייח יבגל תונרקסו תולאש ולעיש ןכתי .םירדגומ ןמז יכשמו תוריבס תועש לע דיפקהל בושח .תולובג

  תולובגה תרימש ךרוצל ןגה זכרבו ישיאה ךירדמב ןתינש לככ רזעיהל ץלמומ .לפטמה לש םיישיאה
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 תיחכונה לופיטה תנוכתמ רואל יכ ןייצל בושח .ותחפשמו דליה לש הלאל המודב לפטמה תויטרפו

 רשא בתכמ םירוהל חלשנ ,םינושה תרושקתה יצורעב םירוהל םירבעומה םינוטרס םוליצ תללוכה

 .קוח י״פע םילפטמה תויטרפ תנגהו עדימ תחטבא תרימש אשונל סחייתמ

 

 ונממ קזחתהל ,רגתאה תא חולצל םכל רשפאי ,םינכתה תיינבב םכל עייסי הז הוותמש הווקת ילוכ

 תולוכי םכינפב םיפשוחו ילופיטה ךילהתב החפשמה תא םיברעמה לופיטל םישדח םיקיפא תולגלו

 .םכב תומולגה תושדח

 

 תו/יכירדמל ,םינגה תו/יזכרל ישוק וא תוטבלתה ,הלאש לכב תונפל םישקבתמ ףאו םינמזומ םכנה

 םכתיישעבו םכב ךומתלו עייסל וחמשי םלוכ .רוטקסה תלהנמלו תויתדיחיה רוטקסה תוזכרל ,םיישיאה

 !!ךכ לכ תיתועמשמהו הבושחה

      

 

  ,חכ רשיו המלש תואירב תכרבב

 לארה לעי         
 תיתוחתפתה-וריונ תיטסיפרתויזיפ        
 היפרתויזיפ רוטקס תלהנמ        

 
 חפסנ :ףרוצמ
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 םינוטרסו םירישי םיינטרפ םישגפמ תיינבל םיחנמ םיווק :חפסנ

  םיחנמ םיווק - דליה םע רישי ינטרפ שגפמ :׳א תורשפא

 ןוצרו הבר תושגרתה דליה לצא ררועל היושע השדחה תילופיטה היצאוטיסה – דליה םע רשפאמ חיש

  ךלהמה ןובשח לע אב רבדה םא םג תושדחה ויתויווחב ףתשל דליל רשפאל בושח .ףתשלו קולחל

 םישחמומ תולובג רציילו תוסנל בושח ,םיאבה םישגפמב םג ומצע לע רזוח רבדהו הדימב .ןנכותמה

 לא איבהל ץלמומ .״לותח ומכ רדחב לחזנ זאו תחא היווח ינאו תחא היווח רפסת התא״ תמגודכ

  .תירוטומ תוליעפ םג רשפאמ וניאש חישל תרזוח הייטנ תררועתמ םהב םיבצמ הכרדהה

 תושיגר ,הבשקה לע דיפקהל בושח דליה םע תינטרפה הדובעה תרגסמב - םינוא רסוח תשוחת

 םיכרדב ונתוא רגתאל םייושע םידליהמ קלח .תויתריציו תושימג לע ןכו ,םירוההו דליה יכרצל המאתהו

 ,עגרל רוצעל דימת ןתינ ...דועו וכבי וחרבי ,ולהביי ,הלועפ ופתשי אל םיברש ןכתי .תויופצ אלו תושדח

 ךות ץעייתהל ,דבעל ,בושחלו ןוחבל ןמז היהי כ"חא .עגרה לש היציאוטניאה לע ןעשהל ,בושחל ,םושנל

 רשאכ הרקמ לכב .ליעומו הרופ הוקתב היהיש הדובע ךילהת תונבל ךכו ,תווצבו םיכירדמב תועייתסה

 השק" לשמל ,בצמל סחייתהל ץלמומ ,דליה לש ובצמ לשב שגפמה תא ךישמהל םעט ןיאש הארנ

 שיגרי אל דליהש בושח .שגפמל םיענ םויס רוציל תוסנלו "לבלבמ הזו בשחמה ךרד יתוא תוארל םואתפ

 סקט םייק םאו "םייסל םיכירצ ונחנא וישכעש הארנ" רמול ףידע ןכלו ותוגהנתה ללגב רמגנ שגפמה יכ

 .םויסה ינפל ןתינה לככ ומייקל יוצר עובק םויס

 ףתושמ שגפמה היהי ףא תובורק םיתעלו שגפמב הפוצו חכונ הרוהה יכ רוכזל בושח - םירוהה תוחכונ

 ובש בצמ ןכתיי .הז ןידע בצמב םייחרכה תויטופיש רסוחו הלבק ,הכימת ,היתפמא .דליו םירוה לש

 רחא םוקמל החישה תא תונידעב בתנל שי זאו ,דליה לע החישל שגפמה תא לצנל הצרי הרוהה

 ושאר לעמ החישמ ענמיהל בושח .דליה תוחכונ אלל הרוהה םע תישיא החישב ךכ לע רבדל חיטבהלו

 הברה קחשל ךל ףיכ שממש תרפסמ אמא" לשמל .וילא םג תורישי תרושקת לכ ןווכל אלא ,דליה לש

 ."דפייאב

 חתפב וגצוהש יפכ תנווקמה תוברעתהה תינכת תורטמ לע םיססובמ םישגפמה ינכת - םישגפמה ינכת

 לע תינכתה םושייל רשאב תעד לוקיש ליעפהל וכלהמב ךא שארמ ךלהמה תא ןיכהל בושח .הז ךמסמ

 םתיא תונוצרלו םיכרצל םאתהב םיינטנופס םייוניש ךורעלו תיתבשחמ תושימג ליעפהל שי .היקלח לכ

 .דליל הנימזמו תיבויח היווח רצייל דעוימ ןווקמה שגפמה לכה לעמש רוכזל שי .שגפמל עיגמ דליה

 םיקלחב .םויסו שגפמ תביל ,החיתפ ללוכה עובק םישגפמ הנבמ לע רומשל בושח - םישגפמה הנבמ

 ,תאז םע דחי .ןגב לופיטה יווהמ רכומה לע םיססבתמה םימוד םינכת רמשל יוצר םויסו החיתפה לש

 ךרואל היצקארטניאב וחתפתיש םיכילהתה תאו דליה לש תוישיאה תולוכיה תא ןובשחב תחקל שי

 חווטב .הלבטב טרופמכ תיעובשה תוליעפה לש המגדה לולכי םויסה קלח .תנווקמה תוברעתהה תינכת
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 תנכהב .תיעובשה תוליעפה לש המגדה ןוטרס םירוהל חולשלו ןיכהל שי שגפמה רחאל םימי רפסמ לש

  .רישיה שגפמה תרגסמב תוליעפה עוציבמ ולעש תונקסמה תא ןובשחב תחקל בושח ןוטרסה

 ,םיפרפרש ,תואסיכ ןוגכ( תיבה תביבסמ םינימז םילודג םירזע וללכי תוליעפה ירזע – תוליעפ ירזע

 שמשת וז הכרע .שארמ ןיכהל ץלמומ רשא םינטק םירזע תכרעו )דועו םינורזמ ,םימ יקובקב ,םיסונוק

  םיכוותמ םילמס לולכת וז הכרעש ץלמומ .םינוטרסה ימוליצו םירישיה םישגפמה תרגסמב ׳ויזיפה תא

 ושמתשי תווצה ישנא לכ יכ ץלמומ דוע .לופיטהו ןגה יווהמ דליל םירכומה םיעוצעצ ןכו תוליעפלו חישל

 תא דימצהל ןתינ וילע ׳צטוקס םע חול הכרעהב לולכל ןתינ .םיכוותמ םילמס םתואב ןתינש המכ דע

 םואיתב תויוליעפה ךוויתל ושמשי רשא יבוד/הבוב הכרעב ליכהל ןתינ .עובשה תומי לש הלבט ,םילמסה

 ,ששח ררועל לולע םאה ןוגכ( תיתשוחתו תישגר דליל המאתהה תא ןוחבל קיתה זכר/הרוהה םע

 תא ןיכהל םירוההמ שקבל יאדכ לופיטה תארקל .)דועו ףיצמ ילאוזיו יוריג ,תוילילש תויווחל תרוכזת

  .)המודכו רודכ ,תוירכ ,םיפרפרש ,ןוגכ( תוליעפה תא עצבל ידכ ורזעי םידליה םהב םיצפחה

 תויפיצ םואית ,תורכיהה ןונעירל דעוימ הז שגפמ – הרוהה םע םייקתי ןושאר רישי ינטרפ שגפמ

  :הרצק הכרדהו

 חיש הז ללכבו ,דליב ולופיט םעו ׳ויזיפה םע הרוהה לש תורכיהה תדימל תמאתומ ״חרק תריבש״ .א

 ןתינ )שארמ השענ אלו הדימב( וז תרגסמב .הפוקתה חכונ ותחפשמו דליה בצמל רשאב םאתומ

 .הנושאר םולש תכרב תרימאל ףרטצי דליה שגפמה םותבש הרוהל עיצהל

 ,ןגה םעו ׳ויזיפה םע רשקה לע הרימשב םידקוממה תיחכונה תנוכתמב לופיטה ידעי לע רצק רבסה .ב

 הקיזב הנבת רשא דליל הנהמו תיתיווח תינפוג תוליעפל דודיע ,תועיבקו הרגש רצייל תונויסינ

 .םיירוטומה ויכרצל

 ,תיבב םינימז םירזע ,םוקמ ,םיפדעומ םינמז( םושייל םיאנתה לעו םהיתונוצר לע םירוהה םע חיש .ג

 .)םיפסונ םידלי לש תופתתשה ,דליה לע םיבוהא םיעוצעצו םיקחשמ

  .שגפמב דליה תא תוולל תונפתהל לכוי הרוהה וב עובק ןמז תעיבקל הנווכה .ד

 .ןתינש המכ דע תוחסהו םייוריג תלוטנ תרשפאמ הביבס תריחבל הנווכה .ה

 .דליה םע שגפמל ושמשי רשא םירזע תריחבל הנווכה .ו

 לופיטה תרגסמב ולש תויוליעפה יווהמ ול תרכומה דליל הרצק תירוטומ-וסנס תוליעפל הכרדה .ז

 האר( הנושארה תיעובשה תוליעפה תא הווהי רשא ןושארה ןוטרסב הוולת הכרדהה .׳ויזיפה

 .)דליל םינוטרס ףיעסב תואמגוד

 .ךכל שארמ ןכוהש רחאל הנושאר םולש תרימאל דליה תופרטצה .ח

 :םיאבה םיביכרמה תא ליכי הז ןושאר שגפמ יכ ץלמומ – דליה םע ןושאר ינטרפ שגפמ

  .לופיטהו ןגה יווהמ םירכומה םיעצמאב םולש תרימא .א

  .םינווקמה םישגפמה תנוכתמ לע םילמסב רופיס .ב

 .םירוהל הכרדהה תרגסמב הנתנש וז יוצר ,הרצק תפתושמ תירוטומ/תירוסנס תוליעפ .ג
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 .עובשה תוליעפכ שמשת רשא השדח וא תיכשמה תוליעפ .ד

 .םולש תרימאו ןגהמ דליל תרכומה םויסה תוליעפ תועצמאב השעי שגפמה םויס .ה

  

 תואמגודו םיצלמומ םיעצמא שגפמ יביכרמ שגפמה גוס
 ינטרפ שגפמ
 םע ןושאר
 דליה

 - החיתפ
 םולש תרימא

 ,רקוב( םויב ןמז ,עובשב םוי - הרגש רומישל םיצלמומ םיביכרמ
 םיחצחצמ ,רקובב םימק( העובק םוי תרגש רוכזא ,)ברע ,םירהצ
 ןג/לופיטהמ רכומ ריש ,)׳דכו רקוב תחורא םילכוא ,םייניש
 םויה תרגש ,םויב ןמז ,עובשה ימי לש םילמס – םירזע

 - החיתפ 
 תנוכתמ רופיס
 השדחה לופיטה

 ,ולשב דחא לכ תיבב תעכ ונינשש ךכ לע רבסה – םיצלמומ םיביכרמ
 םג ,םהלש תיבב ןגהמ םירבחה לכ ,׳דכו ח״עב ,םיחא ,אבאו אמא םע
 אבא/אמא םגו בשחמה תרזעב שגפנ ונחנא ,ןגהמ תויומד דועו תננגה
 ינאו תיבב תושעל בהוא התאש םירבדה לע יל רפסת התא ,ונתיא ויהי

 תולמעתה השענ דחיבו ךל רפסא
 רופיסה תא וולי רשא םילמס הב אספוק ןיכהל ץלמומ – םירזע

-וסנס תוליעפ 
 תירוטומ

 םירוהל החלשנו הנתינש הכרדהה ךותמ תירוטומ-וסנס תוליעפ .1
  ןושארה שגפמב
 תיעובשה תוליעפכ שמשת רשא השדח וא תיכשמה תוליעפ .2
 ,תוליעפה לש המגדה ,השדחה תוליעפה לש למס :םיצלמומ םיביכרמ
 ,תורזח רפסמ לש הרדגה ,הרוהה םע דחיב/יווילב תוליעפה עוציב
 )׳דכו םייפכ ,v ,ןכייח( עצוב אל/עצוב ןמסמש למס
 עובשה ךשמהב עוציבל היחנה .3

 רדס ךלהממ קלחכ )קייודמ אל( םויב ןמז תעיבק :םיצלמומ םיביכרמ
 תוליעפה למסו םויה רדס לש םילמס ;עובשה תומי תלבט ג״ע םוי

 חוצחצל למס ,רקובב המיקל למס :אמגודל ,ךלהמהמ קלחכ םקוממ
 תורזח רפסמ תעיבק ;תוליעפה לש למס ,רקוב תחוראל למס ,םייניש
 למס תגצה ;תומכ/רפסמ לש למס תועצמאב תוליעפל םאתהב
 עובשה תומי תלבט לע עצוב אל/עצוב למס תקבדה ;עצוב אל/עצוב
 ;תיטסיפרתויזיפל חולשלו עצבמ דליה תא םלצל העצה ;אמגודכ
 תועצמאב עובשה תומי תלבט יבג לע אבה שגפמה דעומ תעיבק
 עבקנש םויב דליהו תלפטמה לש הנומת תדמצה

  רצרצק קחשמ/רפס ךותמ רצק רופיס/םולקד/םויס ריש םויס 
 םג וניכיש םירוהה םע םואיתב שארמ םיאתמה רזעה תנכה :םיביכרמ
 קורזל ,תוחפטמ/םינופנופ ףיעהל ,ןובס תועוב תחרפה :ןוגכ ,םלצא
 ןולב סופתלו
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 תוליעפה לע החיש ;החיתפ רישו םולש תרימא :םיצלמומ םיביכרמ החיתפ ךשמה ישגפמ
 תבהא יכה המ ?ףייכ ךל היה םאה( עובשה תלבט תגצהו תיעובשה
 שגפמל תוליעפה ךלהמ תגצה ;)?םימעפ 3 ץופקל תחלצה ?תושעל
  .םילמסו חול תועצמאב יחכונה

 ,ףוגה ירביאל םולש ,םיילענ תצילח - :ןוגכ ,ףוגה תנכהו םומיח .1 הביל תוליעפ
 דליה לש םיירוסנסה םיכרצל תונווכמה תויוליעפ ,העונתו ףוג יריש

  :*דליב לופיטה תורטמל םאתהב הביל תויוליעפ .2
 תוגצומה תויסיטרכ ךותמ לפטמ-דלי תורותב תויוליעפ תריחב .א

 דליל
  לולסמ ביכרהל ןתינ םהמ םירזע תריחב .ב
  לפטמה תייחנהב ירוטומ קחשמ .ג
 יוקיח תויוליעפ .ד

 םיחא/םירוהה ףותישב ןתינ*
 תכרע ,תויח תונומת י״פע תויוליעפ ,הגוי תויסיטרכ :םיירשפא םירזע
 תוליעפה ךלהמל םימאתומ םילודג םירזעו םינטק םירזע

 ךותמ הריחב/שגפמב ושענש תויוליעפה ךותמ עובשה תוליעפ תריחב םויס
 םירזעה תכרע
 טרופמכ רצרצק קחשמ/רפס ךותמ רצק רופיס/םולקד/םויס ריש
 ןושארה שגפמב

 

 םיחנמ םיווק – הרוהה םע רישי ינטרפ שגפמ :׳ב תורשפא
 ןפואב םייקתת וז תוברעתה םירקמה ינשב – הרוה םע שגפמ תנוכתמב תוברעתהה לדומ תויורשפא

 הרוהל ׳ויזיפה ןיב ינטנופס חיש לע ססובמ הנושארה תנוכתמב שגפמה .הרוהה םע רישי ינטרפ

 םג .הרוהה י״ע םימלוצמה דליה לש םינוטרס לש שארמ החילשו הנכה לע תססובמ הינשה תנוכתמהו

 .הז הוותמ תישארב תוגצומ ןהש יפכ תוברעתהה תורטמל תנווכמ רישי ינטרפ שגפמ לש וז תורשפא

 תויהל שי .הרוהה לש ויתונוצרו ויכרצל תונעהל דעוימ שגפמה – הרוהה םע רישיה שגפמה תוהמ

 וא הרוהה םע דליל ,דליל תירוטומ תוליעפל תונויערב דקמתת הרוהה תרטמש ןכתי .ויתונווכל םיבושק

 אמגודל דליה לש םוימויה ידוקפתב תומאתהל השקב תויהל היושע תרחא תורשפא .ויחא םע דליל

 םידוקפתל תורושקה תולאש ולעיש םירוה ויהיש ןכתי .המודכו םידגב תטישפו השיבל ,הנייגיה ,הליכאב

 םישגפמה ךרואל תונתשהל םילוכי הלא םיאשונ .דועו הכילה ימגד ,המישנ ,הלימג ןוגכ םייגולויזיפ

  .לפטמה לש הנעמה םג םאתהבו

 התכימת ךות תדבכמו תמאתומ ,הרורב הפשב ושעי הכרדההו הנעמהש בושח – הכרדהל םישגד

 הכרדהה םא םירוהה םע אדוול ןתינ .רשפאה תדימב םינוטרסו תומאתומ תונומת תועצמאב השחמהב

 ״?יתעצהש תוליעפ לע תופסונ תולאש ךל שי םאה״ חסונב הלאש תועצמאב הרורב הרוצב הרבעוה

 הצלמה רדגב םה םירוהל םיעצומה םינכתה יכ רוכזל שי .ותנבה יבגל הרישי הלאשמ ענמיהל בושחו
 .תמאתומ הרוצב םירוהל םתוא ךוותלו שגפמב םירבעומה םירסמב תאז רוכזל שי .הבוח םניאו

 אל הכרדהה םושיי םא תוילילש תושוחתו לוכסת םירוהה לצא ורציי רשא םירסממ ענמיהל בושח
  .חלצ
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 תעצומש יפכ הבילה תוליעפ לע ססבתי שגפמה הנבמ – תיתיווח תירוטומ תוליעפל תידועיי הכרדה

 הלבטב טרופמכ החיתפ תוליעפב ליחתהל םירוהל עיצהל ץלמומ .״ךשמה ישגפמ״ קלחב הלבטב

 ץלמומ .רוביחו הרגש רמשל ידכ תאזו ןגהמ רכומה לע תוססובמה עובק ןפואב םויס תוליעפב םייסלו

 ״רדחב לעי םע השוע התאש יפכ...״ חסונב םיטפשמב םעפ רחא םעפ דליה תא רכזתל הרוהל עיצהל

  ידכ הממיב עובק ןמזב תוליעפה תא עצבל םירוהל עיצהל ץלמומ .׳ויזיפה לש הנומת ול תוארהל ףאלו

 ץופקל רשפא״ :ןוגכ( ילמיסקמ הנבומ ןונימ עובקל יאדכ .הצלמה קר יהוז ךא ,תועיבקו הרגש לע רומשל

   .השתהמ ענמיהלו האנה רמשל ידכ תוליעפה לש )״םימעפ יתש דע הרזחבו חבטמל ןולסהמ ףצרב

 רישי ינטרפ שגפמ״ ףיעסב ׳א תורשפאב תעצומה תנוכתמב עצבל ץלמומ – הרוהה םע ןושאר שגפמ

 ״הרוהה םע םייקתי ןושאר

 תווחיהל לוכי השיגפה םויס .החישה תא םינושאר קתנל םירוהל תתל יאדכ - הרוה םע שגפמ םויס

 ינפל הקתונ החישהש אדוול בושח .קותינה תלועפ תא םירוהל ריאשהל םעט שי ,ןכל .דח קותינכ

 .'וכו תיבה ינב םע םר לוקב רבדל ,האלה םיכישממש

 
 םיחנמ םיווק – דליה רובע םינוטרס תנכה

 איה .התוהמב תינווכ דח איה ןוטרס תחילש לש תוברעתה - םינוטרס תססובמ תוברעתה תוהמ

 החילש הנימזמו ,ןווקמה שגפמה דע וא אבה ןוטרסה חולשמ דע בושו בוש וב תופצל דליל תרשפאמ

 לש ובצמ י"פע ,םהינשב וא וללה תוברעתהה ינפואמ דחאב רוחבל לוכי לפטמ .לפטמל דליהמ תרזוח

 ןיכהל ןתינ ,םיאתמ אל וא םישי אל דליה םע יביטקארטניא שגפמ רשאכ .לפטמה תויורשפאו דליה

 ךלהמב וב תופצל לכוי דליהש ידכ םירוהל חלשייו ,תלפטמה ידי לע עובש ידמ םלוציש ,דליל ישיא ןוטרס

 .הרוהה םע רישי שגפמל ילכ שמשל םילוכי םירזוח םינוטרסו הלא םינוטרס .עובשה

 רובעיש ןוטרסה לש ןכותה המ שארמ הרוהל ריבסהל בושח – םינוטרסב שומישל רשאב םירוהל ץועיי

 הביבסה תנכהב ךרוצ שי םא דחוימב ,טרסב תופצל ץלמומ הביבס וזיאב ,דליל וגיצהל יאדכ ךיא ,וילא

 גצומה םושיילו הייפצל םיצלמומה םיפתושה ימ ,םינכתה םושיי ךרוצל םיצוחנ םירזע הזיא ,תוליעפל

 דליב ןוטרסה ריתוהש היווחה לע םירוההמ קבדיפ לבקל בושח .ןוטרסב ןנובתהל יאדכ יתמ ,ןוטרסב

 שומיש השוע/הפוצ דליה תא םלצל םירוהל עיצהל רומאכ ןתינ .ןוטרסל ויה םייתוגהנתה םייוטיב וליאו

 ןונכתל סיסב ווהי ,םירזוח םינוטרס רשפאה תדימבו דליה תובוגת לע הז עדימ .׳ויזיפל חולשלו ןוטרסב

 .םיאבה רישיה ינטרפה שגפמה וא/ו ןוטרסה

  .דאמ ךורא וניא דליה לש בשקה חווטש חינהל שי .תוקד רפסמ ןב היהי בורל - ןוטרסה ךשמ

 דליל םימאתומ םינוטרסהש בל םישל ךא יטנרטניאה רגאמב שומיש תושעל ןתינ – םינוטרסה ינכת

 בושח .המודכו םייתנבה ,םירוסנס ,םיישגיר םיטביה לש ןובשחב החיקל ךות תיתוחתפתה הניחבמ

  .זכרה רושיא אלל םינוטרס חולשל ןיא .םינוטרסה תחילש ינפל ךירדמה םע ץעייתהל
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 שמשל םילוכי םינוטרסה .דליה רובע םיצלמומ םינוטרסל תונויער ןלהל – םינוטרסל םיצלמומ םיאשונ

 ינב םע וא הרוהה םע דליה לש תפתושמ תוליעפל ,ןוטרסה לומ דליה לש תיאמצע תוליעפל ,הייפצל

  .םיפסונ החפשמ

 

 ןכותל תונויער אשונ

 ,אמא ,אבא םע ולש תיבב אוהו ילש תיבב ינאש ןייצל ,ונשגפנ יתמ ריכזהל ,ימצע תא גיצהל םולש תכרב
 יל חולשל לוכי אוהו םינוטרס ול חלשא םייתניבו ןגב ותוארל הכחמ ינא ,ח״עב ,םיחא

 םירכומ םינכת
 לופיטהמ

 ןגה לש םימולצתב רשפאה תדימב רזעיהל ,רדחה תאו םישגפמה ינכת תא דליל ריכזהל
 לופיטה יווהמ דליל םירכומה החידב/רצק רופיס/ריש ,ןגהו לופיטהמ םירכומ םילמסב וא/ו

 ןגה וא

 תוליעפ
 ירוסנס תוסיוול

 תא םיתסוומה םירכומה םיעצמאל םאתהב רחבת רשא ףוגה לש הנכהו תוסיוו תוליעפ
 ןחלוש ףוחדל ,הכימש ךותב לוגלג ,ףוגה לע תוחיפט ,םיידיה םע ףוגה ףושפש ןוגכ ,דליה
 תיבב םירזעה עציהלו דליה יכרצל םאתהב דועו םימ םע םיקובקב םירהל ,דבכ

 ונצפק״ חסונב ןוטרסה ךלהמב רוכזא ךות לופיטה יווהמ דליל תרכומה תירוטומ תוליעפ תרכומ תוליעפ
 ״תודנדנה ןיב ןגב רצחב ונצפקש ומכ ורגנק ומכ

 תוליעפ
 תירוטומ
 השדח

 תוברעתהה תינכת תומדקתהו לופיטה תורטמל הקיז םע הנהמו תיתיווח תירוטומ תוליעפ
 ומכ תחא לגר לע הדימע :ןוגכ ,ירוטומ לוגרת לש ידועיי םוליצ לולכל לוכי הז קלח .תנווקמה
 קחשמ יריש לע תססובמה תוליעפ ;הרזחבו חבטמל דע תועבצאה תוצק לע הכילה ,הדיסח
 ,״רמא ךלמה״ תמגודכ החנומ יתצובק וא ישיא ירוטומ קחשמ לש המגדה ;םיירוטומ
 תושעל ןתינ .המודכו תורותב וא דבל ועוציבו לולסמ תיינב ;״תואסכה קחשמ״ ,״רטנולפ״
 ״םינוטרסה ינכת״ ףיעס תחת םיטרופמה םישגדל בל תמיש ךות יטנרטניאה רגאמב שומיש

 תוליעפ
 תיתצובק

 .הצובקב ופתתשיש םידליה ללכ ירוהל וחלשיש םינוטרס לע ססבתת תיתצובק תוליעפ
 לולכתש הצובק ביכרהל ןתינ .ףתושמ הנכמ סיסב לע ומאתוי הצובק לכב ופתתשיש םידליה
 .׳ויזיפה תא םיריכמש הלאכ ךא ,תירוקמה תינגה הצובקב ופתתשה חרכהב אלש םידלי

 החיתפב .םויסו הביל תוליעפ ,החיתפ לש שלושמ הנבמ ותוא הנבמ לע ססבתת הצובקה
 ,תימע בוט רקוב ,ודיע בוט רקוב״ ומכ חסונב הצובקה ידלי ללכל תוסחייתהש בושח םויסבו

 ״ןולא תוארתהל ,תימע תוארתהל ,ודיע תוארתהל״ ;״׳דכו ןולא בוט רקוב

 ,תואסיכל תחתמ הליחז ,םיידיה לע לקשמ תאישנ ךרוצל הטימהמ םיידיה תופכ לע הדירי תיבב הרגש
 לקשמ יוויש לוגרת ךרוצל הדימעב סנכמ תשיבל

 ףוטשל ידכ ףרפרש לע הילע :ןוגכ ,תיבב םוימויה תרגשמ קלחכ עצבל ןתינש תויוליעפ םוימוי ידוקפת
 יטרפ לש הטישפו השיבל ,תוגרדמב הדיריו הילע ,קחשמ דירוהל ידכ אסיכ לע הילע ,םיידי
 שובל


