
 םיברועמ םימוחתב תולודג תותיכב םינייטצמ הגמ םירומ :33 טסופ

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 יאשונב ישיאה יעוצקמה ינויסינ סיסב לע םירואית אלא םיוסמ אשונב תיעוצקמה תורפסה לש םוכיס איבמ וניא הזה טסופה
  .1טסופה

 םישקו םילודג םיסרוק תודמלמש תונייטצמ-הגמ תוצרמ יתש לש יטנתוא רואית גיצמ הז טסופ
 ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו ריהבה הרומה תשיגב ,ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ היצטניירואב
  הנבומ
 לש תיתבישח/תיביטינגוק :תוירוגטק יתשמ בכרומש 11 טסופמ הבוט הארוהל לדומה לע ססובמ התיכב הרומה תוגהנתה רואית
 )בשקו זוכיר קזחתמו ןיינעמ ,ריהב רועישה ,םינגרואמ רועישהו סרוקה( ׳םיטנדוטסל רמוחה תא רשקתמ הצרמה ךיא׳
 תויצקארטניא םויק׳ לשו ׳הדימלל ןוצרו תוחיתפ תקזחתמה המיענו תיבויח תידומיל הריווא תיירשה׳ לש תישגר/תיביטקפאו
 .׳תוליעומו תויבויח

 הירוטסיה – םיכר םימוחתב תו/םיצרמ העברא םיראתמ 32-31 םיטסופ .הקיזיפ - ׳השק׳ ןכות םוחתב הזכ הצרמ ראתמ 30 טסופ
   .היגולוכיספ :ךר-השק - ברועמ םוחתב תוצרמ יתש ראתמ יחכונה טסופה .םיטפשמו

 ״םירפסמ םינייטצמ םיצרמ״ תרתוכה תחת ביבא לת ׳בינואב הארוהה םודיקל זכרמה לש רתאהמ םיחוקל םיצרמה ירואית
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 ברועמ םוחתב תנייטצמ הגמ הצרמל א המגוד
 לאוי הנפד ׳פורפ :הצרמה
 
 !!!176 םימושרה םידימלתה ׳סמ ,׳א הדימל :סרוק
 ,6.44 םינגרואמ םירועיש , )הובגה 7 ,7..1 םלוס לע( 6.31 הצרמה לש תיללכ הכרעה :הארוהה רקסב הגוריד
 םידימלתל הצרמה סחי ,6.15 תורעהו תולאשל הצרמה תובוגת ,6.02 םיניינעמ םירועיש ,5.78 םיריהב םירועיש

 .6.22 םירועישל ץוחמ תונימז ,6.07
 .רועישה ןוגרא אוה רתויב תנייטצמה התנוכת
 
 ?יללכ ןפואב הירועיש לע םיטנדוטסה םיבתוכ המ

 יקוח לע הדפקהו םעונ ,תוניצר ןיב ןוכנ בוליש :המיע הארוה תנדס רובעל םיכירצ הטיסרבינואב םיצרמה לכ יתעדל •
  םירורב הכרדה

  אלפנ םיגדהלו בטיה ריבסהל ,רורב ,רדוסמ רועיש תונבל הצרמה לש התלוכיל עגונב קפס ןיא •
 הטיסרבינואב םיצרמ הברה םע הרוק אלש רבד – דובכ תארי תררועמ •
  היגולוכיספל גוחב רתויב תומכחהו תויניצרה תוצרמה תחא •
 םיהדמו ןגפומ ןפואב תיעוצקמ ,הריהב ,דאמ תנגרואמ •
  המיענ תאז םע ךא החושק ,תפחוסו תיעוצקמ הרוצב סרוקה תא הריבעמ •
 הניא ,ההובג הדימל תמר לע תרמוש ןמזה לכו רגתא תדדועמ ,תוניינעמ תואמגוד תבלשמ ,ןיוצמ הריבסמ הצרמה •

  םידימלתל תונעל הנוכנ דימתו עגרל זוכיר תדבאמ
 קשח השוע – רטסמסה יל היהש ןיינעמ יכה סרוקה .םידימלתה לש העדותל דואמ בוט "לחליח" הריבעהש רמוחה •

  !!!'ב הדימל תא תחקל
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  תקתרמו תחלוק ,הריהב הרוצב רמוחה תא הריבעמ איה .םיקתרמ טושפ םירועישה •
  וב בושחל םישרדנ ונאש ראותב םידדובה םיסרוקה דחא •

  ?ןגרואמ רועיש הגישמ איה ךיא

 הז ישוק לע רבגתהל ידכ .םינומיסו תוירואית ,םישדח םיגשומב סמועה איה הז סרוקב הדימלב ישוקל תוביסה תחא
 :תואבה הארוהה תויגטרטסאב ךכ םשל תשמתשמו רדסו ןוגרא ,תוינבומ לש ההובג המר לע הדיפקמ הצרמה

 לודג סרוקב דחוימב בושח דיחא טמרופב םירועיש לוהינ .סרוקב םירועישה לכל דיחא טמרופ לע הרימש .1
 זכרתהל םייונפ םיטנדוטסהו הצרמה ,שארמ היופצו הרורב רועישה לש תינוגראה תרגסמה רשאכ .השקו
 ןמז הביצקמ רועישה תישארב :אוה טמרופה .הנבהל םישקו םיקומע םינכת לש הדימלו הארוה לש םיטביהב
 רועיש לכ תארקל .שדחה רמוחה תא הגיצמ איה ןכמ רחאל .םדוקה רועישה יבגל םיטנדוטס תולאשל
 םהב םישדח תונויערבו םיגשומב שומיש תללוכהו סרוקה רתאב תמסרפתמה הבוח תלטמ םיעצבמ םיטנדוטסה
 .אבה רועישה קוסעי

 רועישב ןושארה קלחה .לודג ךכ לכ סרוקב ינויח הז ןיינע .רועישב תוערפה ןיא – לזרב תעמשמ לע הדפקה .2
 םהב םירקמב .םיטקש םיטנדוטסה רשאכ קרו ךא יתפומ ןפואב להנתמ ,תולאש םילאוש םיטנדוטסה וב
 ..שדח רמוח דמלל הליחתמו תחאב ןוידה תא הקיספמ איה ,תפפורתמ תעמשמה

 תורשפא ןתמ ,דחא דצמ :םינפ ינש הז טביהל – רועישה ידכ ךות םיטנדוטסה תולאש לש ןומזתה לוהינ .3
 - ינש דצמ .דמלנה רמוחה לע תולאש לואשל ,ךכב ךרוצ םישיגרמ םהשכ - רועישה ךלהמ לכב םיטנדוטסל
 ואוב"( הארוהה ףצר תא תושבשמ וא ןויער לש ותגצה תא תומידקמ ןה ןהב םינמזב םיטנדוטס תולאש תייחד
  )״.אולמב ןויערה תא גיצהל תמייסמ ינאש דע תולאש םע הכחנ

 – רבעב דמלנש עדיל תסחייתמ ,םימוחת ןיב תרשקמ ,תוירואית ןיב הוושמ הצרמה – תורגסמב עדיה ןוגרא .4
 .רועישב גצומה ברה רמוחה דוביעב םיטנדוטסה לע םילקמ הלא לכ

 שי םא תלאושו תרצוע איה ,הדיחי לכ תגצה םויס םע .םירורב םיקלח/תודיחיל גצומה רמוחה תקולח .5
 יתש לכ ןיב "המישנ תקספה" םיטנדוטסל תרשפאמו ןורכיזב רמוחה תא ןגראל תרזוע וז הקולח .תולאש
 .רמוחה לש תודיחי

 ול רורב אלש ימ .דואמ הבושח הדוקנ תאז - בל ומיש" :תובושחה תודוקנה לש ילולימ ןפואב ןויצו השגדה .6
 ךורעל םהל תרשפאמו םיבושח רתויה םירבדה תא םיטנדוטסה רובע ההזמ וז ןיעמ השגדה ."וישכע לאשיש
  .רמוחב םיללכנה םיברה עדיה יקלח ןיב תובישח לש גרדמ

  :םיטנדוטסה תורעה יפל ?רועישב תוריהב תמדקמ איה ךיא

  ךכב ךרוצ היה רשאכ תורזח התשעו הרצע ,התיכה לש הנבה יא / הנבהה תמרל דואמ הבושק

 תדבאמ הניא ,ההובג הדימל תמר לע תרמוש ןמזה לכו רגתא תדדועמ ,תוניינעמ תואמגוד תבלשמ ,ןיוצמ הריבסמ הצרמה
  םידימלתל תונעל הנוכנ דימתו עגרל זוכיר

 םייחה ימוחת ראשבו רועישה ירחא יתיא וראשנ ןה .תופלאמ ויהו סרוקב ןיינעה תא וריבגה ישונאה םלועהמ תואמגודה

  :הבישח תולאש םעפ ידמ רועישב לואשל הדיפקמ הצרמה

 יתיאר הלחתהב .דימ הנעי אלו הבושתה לע הקד ךשמב ימצע ןפואב בושחי םהמ דחא לכש תשקבמו ,הלאש תחסנמ ינא
 תא םידבעמ םה - הזה תולאשה גוסל הלודג תובישח שי .ךכל ולגרתה םה ךא ,רועיש ךלהמב הלאכ תולטמל םיליגר אל םהש
 ..ותוא הביחרמ ינא ךכ-רחא קרו שארב ןויערה



 רתויב הליעי איה ליעל 1 ףיעסב ורכזוהש סרוקה תולטמב תשמתשמ יפד הב ךרדה ,םידימלתה תורעהמ םג הלועש יפכ
 לש םינייפאמ ינשל תודוה תאז .רועישל רועישמ ןנוכתהל םיטנדוטסה תא איבהל חילצמו "דבוע" הלש ןוכתמה–
  :תשרדנה הדימלה

 תולאשמ היונב הלטמה .)הלעמל ואר( סרוקה רתאב עובשל תחא תמסרופמה הלטמב הוולמ שדחה רמוחה תאירק
 הצרמה .ןויצב םיטנדוטסה תא הכזמ הלטמה עוציב .האירקה רמוחמ םייסיסב םיגשומ לש הנבה תושרודה תורוגס
  :רועישה תנבהב םידימלתל עייסמ הלטמה עוציבש השיגדמ

 .םישדחה םיגשומה םע תורכיה לש המרב איה הלטמה עוציב תרטמ .רועישב ושרדייש םישדחה םיגשומב תקסוע הלטמה
 ,שדח גשומ םע תורכיה לש ןמזה תא םיכסוח ונא ךכו ,היינשה םעפב םיגשומה תא םיעמוש םה רועישב תאז תובקעב
 ןמזב הנושארה םעפב םיגשומ הברה ךכ-לכ םיעמוש ויה וליא תשחרתמ התייהש וזמ ההובג רתוי תצק המרב הדימל םיגישמו

  רועישה

 !ןיוצמ ןויער ,שחרתמה רחא בוקעל וחירכהו דואמ ורזע סרוקה רתאב תולטמה :םיטנדוטסה יפל

 לע תולאש םילאוש םיטנדוטסה וב סרוקה רתאב םורופ – "תילאוטריו הלבק תעש" תולהנמ סרוקה תלגרתמו הצרמה
 .םיימוי -םוי ךות תובושת ןהילע םילבקמו רועישה
 םג שיו תולאש םילעמ םיבר םיטנדוטס – םיטנדוטסה לש תיביסמ תופתתשה תוארל ןתינ ןכא םורופה רתאב תוננובתהמ
 בישת אל הצרמהש ולאכ םג( סרוקה יאשונ לכ לע תובר תולאש תליאשל המב הווהמ םורופה .םהל םיבישמה הלאכ
 )רועישה ךלהמב ןהילע

 ?רועישב ןיינע תמדקמ איה ךיא

 תויניינעהו התונעדי ,התוניצר אוה התארוהב קזחה דצה – ךפיהל .םיטנדוטסה תא רדבל םיצמאמ השוע הניא איה
 בר ישיא ןוחטיב תנגפה ןיב חצנמ בוליש התארוהב םייק .רועישה לוהינבו רמוחה תגצהב הניגפמ איהש ןוחטיבהו
 ןהילע בישהלו םיטנדוטס תולאש עומשל הבר תונכומ ןיבל )"ןיוצמ רמוחה תא תעדוי ינא" םיטנדוטסה רובע ועמשמש(
 האיקב םהלש הצרמהש ,ךומסל ימ לע םהל שיש םישח םיטנדוטסה ,רמולכ .)"םכליבשב ןאכ ינא" םרובע ועמשמש(
 .םהיתולאשל הנעמ תנתונו ,םהל הבישקמ איה יכ ,םירועישל עיגהל םהל יאדכשו ,תטלחומ הרוצב רמוחב

 ?םהיתולאשל תובושתו םידימלתל יבויח סחי תמדקמ איה ךיא

  תונלבסב הלאש לכ לע הנוע

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  היגולוכיספ - ברועמ םוחתב תנייטצמ-הגמ הצרמל ב המגוד

 היגולוכיספ  ,לבוי תילג ׳פורפ :הצרמה

 128 :םימושר םידימלת רפסמ .ןושאר ראותב ׳א הנש ידימלתל תיגולויזיפ היגולוכיספ סרוק

 ,6.34 םיריהב םירועיש ,6.62 םינגרואמ םירועיש ,6.64 )7..1 םלוס לע( הצרמה לש תיללכ הכרעה :הארוהה רקסב גורידה
 .5.92 םירועישל ץוחמ תונימז ,6.58 םידימלתל הצרמה סחי ,6.58 תורעהו תולאשל הצרמה תובוגת ,6.35 םיניינעמ םירועיש

  .תוישארה הארוהה תויוגהנתה לכב טעמכ ןפוד אצוי ןפואב תנייטצמ הצרמהש דיעמ הארוהה רקסב הגוריד



 ?יללכ ןפואב הירועיש לע םיטנדוטסה םיבתוכ המ

 העוגרו המיענ הריווא הרשמ תילג •
  לזלזמ אלו םיענ ,יבויח םיטנדוטסל תילג לש סחיה •
  רתוי ןבומל םואתפ ךפוה לוכה רמוחה תא הריבסמ איה רשאכ •
  ותוא ןיבנש התלוכי בטימכ התשע איה השק היה רמוחהש המכ דע •
  הנבהה לע דאמ תולקמש תוטושפ םילימב יביטיאוטניא אלו ךבוסמ רמוח ריבעהל החילצמ •
  רועיש לכל הנכומו הרובידב תמרוז דאמ ,הלדגו תכלוה ישוק תמרב רמוחה תא ריבעהל תגאוד •

 הצרמה םע ןויאיר

 גיצהלו תיעדמ הבישח םהל תונקהל ,עדמה תובישחב ריכהל םיטנדוטסל םורגל תונמדזה יהוז .תוחילש איה תילג רובע הארוה
 ךרדה איה תיעדמה ךרדהש ,םיטנדוטסל םג וז יתנומא ליחנהל הסנמו הנימאמ ינא״ .הטיסרבינואב רקחמה ימוחת תא םהינפב
 תא דואמ ןיינעמ אוהו ,םייטנוולר םירקחמלו ןכותה םוחתל הפישחו עדי תיינקה איה סרוקה תרטמ  ."עדי רובצל הנוכנה
 .לק וניאש רמוחה תא ןיבהל םיטנדוטסה לע לקיש ריהב ןפואב דמלל אוה הז סרוק תארוהב ירקיעה רגתאה ,התעדל .םיטנדוטסה
 .םיטנדוטסה םע היצקארטניאה דואמ הל הבושח ."יתיא ןמזה לכ םיטנדוטסה ובש רגתאמ רועיש" אוה תילג יניעב חלצומ רועיש
 תורגתאמ תולאש םהל גיצהלו תולאש לואשל םיטנדוטסל רשפאל תששוח הניא איה םיטנדוטס 100 -מ הלעמל םע תותיכב םג
 תדימ תא ,םהלש ףוגה תועונת יפ לע םגו תולאשה יפ לע ,קודבל ןמזה לכ הסנמ איה רועישה ךלהמב .רמוחה תרהבהב תורזועש
 רמוחל תורושק ןניאש תולאש ירחא ררגיהל אלש הדיפקמ איה תאז םע .םירבסהה לע תרזוח ךרוצה הרקמבו רמוחה לש הנבהה
  .רועישה ירחא הילא אובל םילאושה תא הנפמ ךרוצה הרקמבו

 ?םירועישה תא הניכמ איה ךיא

 תא ןגראל ,םתוא תוארלו םיטנדוטסה לומ דומעל הל רשפאמ תוגצמב שומישה ,הירבדל .תוגצמב הוולמ איה היתואצרה לכ תא
 תוגצמה תא תמסרפמ לבוי ׳פורפ .רועישב ןיינעל םימרותו רמוחה תא םירישעמה םינוטרסו תונומת ,תויצמינא בלשלו ,רועישה
 ךלהמב קר הארמ איה ןתואש "תועתפהה" תא רומשל הפידעמ איה םימעפל םלוא ,ןאולמב ללכ ךרדב ,רועישה ינפל סרוקה רתאב
 .רועישה

 ?רועישב תוריהב תמדקמ איה ךיא

  בוט קיפסמ בשוי אל רמוחהש השיגרמש ןכיה תואמגוד האיבמו ךירצש ןכיה תבכעתמ •
 תורזוע דואמו ללכה ןמ תאצוי הרוצב תורדוסמ תוגצמה •
  רמוחה תטילק תרוצב יונישו אתחנתא ןתונ םגו םרותש שדח דמימ םיסינכמ )םינוטרסה( םירזעה •

 ?רועישב ןיינע הגישמ איה ךיא

  הלש תובהלתהה םע םיפחסנ םידימלתה – "קבדמ" הזו רמוחה תא תבהוא דאמ הצרמהש םיאור •

 ?םהיתולאשל תובושתו םידימלתל יבויח סחי תמדקמ איה ךיא

 האצרהה לכ ךרואל יתיא ויהיו רמוחה תא וניבי םלוכש הגאדהו ,עוצקמהמ ילש תובהלתההש החינמ ינא :הירבדל
 רועישב הבוט הריווא הרשמ

  תולאשל תונעל הנכומ דימתו המיהדמ הצרמ תילג •
  הנעמ אלל תחא הלאש תרתונ אל הלש רועישה ףוסב •



  םיניינעב תויהלו בושחל ונל םרוגש המ ,ןמזה לכ תולאש תלאוש איה •
 .)הברה( תולאש לואשל םיטנדוטסל תתלו רמוחב "ץורל" ילב הזו .הצור איהש המ תא הקיפסמ דימת איהש השגרה שי •

 סרוקה לש ההובג המר לע הרימש ךות הז לכ

  .םישקה םימוחתהמ בוש םעפה – םינייטצמ הגמ םיצרמ ינש הנורחאה םעפב גיצא אבה טסופב

 


