
 ןגרואמ – הנבומ ןפואב עדי תרבעה לש השיגב הרומ תזכורמ הארוה :30 טסופ
 )תיליע תואטיסרבינוא עבראב הקיטמתמה תארוה תאוושה לש ׳ג קלח( ריהבו

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

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

 עבראב ןושאר ראות יסרוקב הקיטמתמה תארוה לש האוושה - הרומ תזכורמ הארוה
  תונייטצמ תואטיסרבינוא

 ,)דרופנטס ,ןוינכטה ,ביבא לת ,תירבעה( תיליע תואטיסרבינוא עבראב הב יתיפצש יפכ הקיטמתמה תארוה תא יתיוושה 29 טסופב
 הארוהה יכילה תא יתגצהו ,ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ איהש הארוהל היצטניירואב )םויכ םג תמייקתמו( המייקתה םלוכבש
 תא ריבעמ/קלוחה הרומה לש 2םיטנדוטסה ידי לע תפדעומ תוחפ יכה םג איהש וז היצטניירואב תינוציק יכה השיגב הדימלהו
  .םדוק דוע ילואו 20-ה האמה עצמאמ לחה תונושארה םינשה תורשעב ל״נה תואטיסרבינואב הטלש וז השיג .עדימה

 ידי לע רתויב תפדעומש השיגב הפלחתהו ,ףצרבו הגרדהב םינשה ךשמהב התנתשה ולא תואטיסרבינואב הארוהל השיגה
 )תויפיצה תניחבמ תוחפל( תטלשה השיגה יהוז םויכ .הנבומ ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו ריהבה הרומה לש – 2םיטנדוטסה
 לחה ץראב שחרתה יונישה .תוללכמהו תואטיסרבינואה לכבש הארנו תואטיסרבינוא ןתואב ןושאר ראותל הקיטמתמה תארוהב
 רכש לע רמולכ ,םידימלת לע תורחת תואטיסרבינואה ינפב וביצהש תוברה תוללכמה תוחתפתה בקע 20 ה האמה לש 90 ה תונשמ
 לע תורחתה תירבה תוצראב .םיטנדוטסה רובע הדימלה יאנת לש תויביטקרטאה תא ריבגהל ןתוא וחירכהו הלשממ יביצקתו דומיל
 איהש דעומה ינפל תובר םינש הטלש וז השיג ךכ םושמו ןכ ינפל םינש תורשע דוע תמייק התייה םיימדקא תודסומ ןיב םידימלת
 .ץראב תואטיסרבינואה ידי לע םושייל הלבקתה

 ךיא - הלאשל יטנתוא רואית גיצהל יל תורשפאמ םדוקה טסופב ראותמכ תואטיסרבינוא לש ןווגמב הקיטמתמה יסרוקב יתויפצת
 תא םיספות םידימלתה ךיאו ?תיתתיכה הארוהב הארוהל היצטניירואה לש תודגונמ ךכ לוכה תושיגה יתש תומשוימ השעמל
 ךיאו התיכב גהנתמ 3הצרמה ךיא יתראית ).ב-.א תורתוכה תחת( םדוקה טסופב ?תושיגהמ תחא לכב הדימלב םהלש תוסנתהה
 השיגב הארוהב םיטנדוטסה תדימלו םיצרמה תוגהנתה תא ראתא ןלהל .עדימה תרבעה/תקולח לש השיגב םידמול םיטנדוטסה
 .ןיינעמו ריהב - הנבומ ןפואב עדי תרבעה לש - ףצרה לש ידגנה הצקבש

 תיווח יהמ ,תאז תובקעבו התיכב םיצרמה םיגהנתמ ךיא :ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ היצטניירוא
 ?םיטנדוטסה לש הדימלה

 ?הנבומ ןפואב עדי תרבעה לש השיגב גהנתמ הצרמה ךיא .ג
 הצרמה ,עדימ ריבעמה הצרמל דוגינב לבא ,ירקיעהו ישארה ןקחשכ שמשמו התיכב הארוהב טלושש הז אוה הרומה וז השיגב םג
 אוה ךכ םשל .רועישה רמוח תא בטיה ןיבהלו דומלל םיטנדוטסל רשפאל הנוילעה ותוירחאכ ספות הנבומ ןפואב עדי ריבעמה
 תילמיטפואה הדימב םיטנדוטסל ורזעיש םייגוגדפ םיטנמלא לש ותארוהב בולישל רועישה תנכה ךלהמב םיבר ץמאמו ןמז שידקמ
 תיבויח הריוואב השעיי הדימלה ךילהתשו ,ותוא דומללו ותוא ןיבהל ,ותוא דומלל תוצרל ,רועישה רמוחב זכרתהלו ןיינעתהל
 .הדימל תמדקמה המיענו
 

                                                        
  םדוקה טסופב רואית ואר 1
 27 טסופ 1 הלבטב ואר 2
 םישנל םג םיסחייתמ ןבומכו רכז ןושלב םיבותכ םירואיתה  3



 .הבוט הארוה לש תויללכ תויוגהנתהב םייזכרמה םיטביהה לש רקחמ-ססובמ לדומ יתגצה 11 טסופב ?םייגוגדפה םיטנמלאה םהמ
 לש תיתבישח/תיביטינגוק :תוירוגטק יתשל הצרמה לש תוישארה הארוהה תויוגהנתה תא ןייממ )תיפרג הרוצב םש גצומה( לדומה
  .׳התיכב הרשמ אוה תידומיל הריווא וזיא׳ לש תישגר/תיביטקפאו ׳םיטנדוטסל רמוחה תא רשקתמ הצרמה ךיא׳
  םידימלתל רמוחה רושקתב הרומה ירושיכ תא תגציימ תיתבישח-תיביטינגוקה הירוגטקה

 :תוישאר הארוה תויוגהנתה לש תוירוגטק-תת שולשמ תבכרומ וז הירוגטק

 סרוקה לש תרגסמב רועישה לש יחכונה בלשה םוקימ יבגל עדימ תופיצרב קפסמ הרומה – םינגרואמ רועישהו סרוקה •
 המ רמולכ ,וישכע אצמנ ןכיהו ,ךלוה ןאל ,עיגמ הרומה ןכיהמ רועישהו סרוקה לש בלש לכב עדוי דימלתה – רועישהו
 .הדימלל בטיה לצונמ רועישה ןמז ,ךכל ףסונב .אבה בלשב ודמלי המו ,וישכע םידמול המ ,הכ דע ודמל

 םידימלתל םירשפאמה םינבומו םירורב םירבסה גיצמ אלא ,"רמוחה תא ריבעמ/ךפוש" וניא הרומה – ריהב רועישה •
 םתנבה תא םשייל םילגוסמ ויהיש ןפואב ,רועישה רחאל ןהו רועישה ךלהמב ןה רמוחה תא םתנבה תא םמצעב תונבהל
 .דמלנש רמוחה לע תוססובמה תיבה תולטמ תא עצבלו

 םתוברועמ תאו דמלנה רמוחב םידימלתה זוכיר תא קזחתמו םדקמ הרומה – בשקו זוכיר קזחתמו ןיינעמ רועישה •
  .רועישה לכ ךלהמב הדימלב

 

 תקזחתמה המיענו תיבויח התיכ תריווא תריציב הרומה ירושיכ תא תגציימ תישוגיר-תיביטקפאה הירוגטקה
  .הדימלל ןוצרו תוחיתפ

 :תוישאר הארוה תויוגהנתה לש תוירוגטק-תת יתשמ תבכרומ וז הירוגטק

 ,ךכ םשל הרזע ןתמו הדימלב וחילצי םהש ןוצר ,הדימלב םהלש םיישקל היתפמא ,םידימלתל דובכ :לש הנגפה •
 .םידימלתל דהואו םח סחי תנגפה יללכ ןפואבו

 .םהיתולאשל תוליעומ תובושת ןתמו תולאש תגצהל דודיע ומכ םידימלתה םע תוליעומו תויבויח תויצקארטניא םויק •

 

 .רועישה ךלהמב ולאב ולא תוברועמו תורוזש הרומה לש תוישארה תויוגהנתהה לכש שיגדא

 

 םרואית יבגל .ילש תויפצתה ךמס לע עדימ ריבעמ/קלוחה הרומה לש השיגב הדימלהו הארוהה יכילהת תא יתראית םדוקה טסופב
 לש וירואית תא יטנטואו רישי ןפואב גיצהל יתפדעה ,)הנבומ ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו ריהבה הרומה לש( היינשה השיגב
 ?הרומה והימ .וידימלת ירואית תאו וז הארוה תשיגב ןייטצמה םיוסמ הרומ

 םינתשמה ינש ןיב ךופה סחי םייקש  םיארמ התיכה לדוג ןיבל הארוהה ירקסב הצרמה גוריד ןיב רשקה תא וקדבש םיבר םירקחמ
 םהש לככש םינימאמ לגסה ישנא תיברמ ,ףסונב .רתוי ךומנ גרודמ הרומה ךכ ,רתוי הלודג התיכהש לככ ,עצוממבש ךכ וללה
 ךומנ םתוא וגרדי םיטנדוטסה ךכ ,תיבה ירועיש לש ישוקהו תומכהו ידומילה רמוחה ישוק תניחבמ םיטנדוטסהמ רתוי םישרוד
 ,ךכל יא .םיכרה תועוצקמב וללה רשאמ רתוי ךומנ םיגרודמ םישקה תועוצקמב םיצרמש 15 טסופב וניאר רבכ ןכ ומכ .רתוי
 ,דואמ לודג ,ןושאר ראותל הקיזיפ אובמ סרוקב דמלמ אוה :ךומנ גורידל ןוכיס ימרוג השולש גציימ ןאכ גיצהל יתרחבש הרומה
 י״ע עצוממב רקסב הארוהה לש תיללכ הכרעהב גרוד אוה ,תאז לכ ףא לע .השק סרוקכ הארוהה רקסב ותוא וגריד םידימלתהשו

 50 כש איה תועמשמה .7 אוה ילמיסקמה גורידהשכ 6.7 ל בורק )סרוקה ידימלתמ 90% טעמכ( סרוקה לש םיטנדוטס 136
 םיאנת ףא לעו רבעמו לעמ םירקסב םגורידב םינייטצמש םירומ הנכמ ינא  !!!7 ותוא וגרד 86 כו 6 ותוא וגרד םיטנדוטס
  .״םינייטצמ הגמ״ םשב ,הובג גוריד לע םישקמש

 תויהל רשפאש לגסה ישנא ללכל רדשל בושחכ יתאצמ ,ביבא לת ׳בינואב הארוהה םודיקל זכרמה שארכ יתשמישש םינשה ךלהמב
 םגו םידימלתהמ תושירדהו המרה תא םידירומ אל םא םג ,ןייטצמ הרומכ םהיניעב ספתיהל רמולכ ,םיטנדוטסה ידי לע הובג גרודמ
 תוניוצמה תא םיגישמ םיצרמש אלא הארוהב ןייטצהל הדיחי ךרד ןיאש רדשל התייה תפסונ הרטמ .דואמ תולודגו תולודג תותיכב
 ןווגמב ,״םינייטצמ הגמ״ םיצרמ 14 ונרחבו הארוהל זכרמה לש תוצעויה לגסב יתרזענ ךכ םשל .תונווגמו תונוש םיכרדב םהלש



 תואצות תא םסרפל םתושר תא ונלביקו ,םהלש םיטנדוטסה ןיבמ םידחאו וללה םיצרמה תא ונייאיר .םיימדקא םימוחת לש
 ״םירפסמ םינייטצמ םיצרמ״ תרתוכה תחת הארוהה םודיקל זכרמה לש רתאב תוגצומ תואצותה .םיטנדוטסה י״ע רקסב םהיגוריד
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 ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו ריהבה הרומה תשיגב ןייטצמ ״הגמ״ הצרמ - המגוד
 ׳השק׳ ןכות םוחת – הנבומ

 136 םיבישמה זוחאו רפסמ ,םיטנדוטס 158 םע ״1 תינויע הקיזיפב תוטיש״ סרוקב הארוה רקסב גרוד ןמלדנא דוד ׳פורפ
 .7..1 םלוס לע 6.69 אוה ״הצרמה לש תללוכ הכרעה״ לע וגוריד .דואמ ההובגכ םדי לע הגרוד סרוקה לש ישוקה תגרד .)86%(
 .ליעל ראותמכ ןפוד תאצוי תונייטצה יהוז

 תיתבישח-תיביטינגוקה הירוגטקה

 ?סרוקהו רועישה ןוגרא לע םיעדוי ונא המ

  .ןפוד תאצוי תונייטצה יהוז .7..1 םלוס לע 6.74 אוה ״םינגרואמ ויה םירועישה״ טירפה לע ירפסמה גורידה

  .ןוגרא לע םיטנדוטס לש תוילולימ תורעה הז םוכיסב יתאצמ אל

 :הצרמה םע ןויאירהמ עטק

 אל ילש יסיסבה ןוגראה רסוחש תנמ לע עיקשמ ינאש םיצמאמל תודוה תאזו רדוסמ ינאש ילע ודיגי םיטנדוטסה לכ •
  .יתארוה לע הערל עיפשי

 תנגרואמ הרוצב חולה לע בתוכ ינא •

 ?סרוקהו רועישה תוריהב לע םיעדוי ונא המ

 תוילולימ תורעה ןלהל .ההובג תונייטצה יהוז .7..1 םלוס לע 6.39 אוה ״םיריהב ויה םירועישה״ טירפה לע ירפסמה גורידה
 .םיטנדוטסה ידי לע תודחא

 םהלש הנבהלו םיטנדוטסל גאוד •
 םייניעה הבוגב רבדמ •
 בצקה תא טאהל תושקבל הנענ •
 םיטנדוטסה תנבהל םורתל ידכ ותלוכי לככ השוע •
 רמוחה תא ןיבנש ול בושח •

 :ומיע ןויאירהמ םיעטק

 יתלוכי לככ רמוחה תנבהב םהל רוזעל לדתשמו םיטנדוטסה לש םיכרצהו םיישקה תא דמול ינא •
 הסנמו ,םתוא גיצהל ידכ םינוש םינפוא לע ,סרוקב דמלאש םיאשונה לע בשוחו םירועישה תארקל בר ןמז עיקשמ ינא •

 תאז תושעל ידכ רתויב תחלצומה ךרדה תא אוצמל
 תולאשל ןמז ןתונ ינא •
 םירתוימו םיבוסמ דואמ םיחותיפב ״זיגפמ״ אל •
 םייניעה הבוגב םיטנדוטסל רבדל שי •
 רמוחה תנבהב םהל עייסל תוסנלו םיטנדוטסה יישקל םיעדומ תויהל ךירצ •



 לש תוילולימ תורעהמ םיעטק .הנבהה תרבגה םשל םיטנדוטסה םע תרושקתב רועישה תרגסמל ץוחמ ץמאמו ןמז ןומה שידקמ אוה
 :םיטנדוטסה

 ולא םירועיש .התיכה ידימלתמ 3/4 כ םיעיגמ םהילא ,רטסמסה ךשמב םימעפ 6-5 רובגת ירועיש םייקמ ןמלדנא ׳פורפ •
 וילא םיחלוש םיטנדוטסה רובגת רועיש לכ תארקל .םיילמרופה םירועישב ודמלנ רבכש םיאשונה דודיחל םידעוימ
 .םהיתולאש ביבס רועישה תא הנוב אוהו תולאש

 אוהו תולאש לואשל ידכ הז ץורעב םישמתשמ םיטנדוטסה .ל״אודב הצרמל םיטנדוטסה ןיב הרע םיבתכמ תפלחה תמייק •
  .םיימוי-םוי ךות – הבר תוריהמב בתכמ לכל בישמ

 רוזעל לכיש עדימ וא ,יהשלכ העדוה ,סרוקה רתאל הלעהש שדח רמוח יבגל ל״אוד םיטנדוטסל חלוש אוה עובש ידמ •
 םהל

 תועשב קר אלו ,תולאש לואשל תע לכב ודרשמל סנכיהל םינמזומ םיטנדוטסה – החותפ תלד לש תוינידמ גיהנמ אוה •
 .הלבקה

 ?רועישבו סרוקה רמוחב ןיינעה תריצי לע םיעדוי ונא המ

 ראש לשמ ולש רתויב ךומנה גורידה והז .7..1 םלוס לע 5.77 אוה ״םיניינעמ ויה םירועישה״ טירפה לע ירפסמה גורידה
 .הז אשונב םיטנדוטסה לש תורעה רמאמב יתאצמ אל .םיטירפה

  :הצרמה םע ןויאירהמ םיעטק

 תא םיפקועש םינונגנמ יתינב םינשה ךשמב .הלאכ םירושיכ יל ןיא לבא ,קחשמ ירושיכב ךרוצ שי הארוהבש עודי •
  .ילש תולבגמה

 תירוטסיה הדבוע גיצמ וא יטסירומוה והשמ רמוא ינא םעפ ידמ ןכל .״םישבי״ו ״םידבכ״ םיבשחנ דמלמ ינאש םיסרוק •
 .תוינוטונומה תא רובשל ידכ

 

  תישוגיר-תיביטקפאה הירוגטקה
 הדימלב וחילצי םהש ןוצר ,הדימלב םהלש םיישקל היתפמא ,םידימלתל דובכ תנגפה לע םיעדוי ונא המ
 ?םידימלתל דהואו םח סחי תנגפה יללכ ןפואבו ,ךכב הרזע ןתמו

  .ןפוד תאצוי תונייטצה יהוז .7..1 םלוס לע 6.80 אוה ״יבויח היה םידימלתל הצרמה סחי״ טירפה לע ירפסמה גורידה

 םיטנדוטסה תורעה

 םהל רוזעל ליבשב םיטנדוטסה ירחא ףדור •
 םידימלתל ינלבס ,יתפכאו םח סחי •
 סמונמ ןפואב תולאשל הנוע ,בילעמ וא אשנתמ וניא םלועלו דובכב סחייתמ •
 םידימלתה יפלכ בר דובכ שכור •
  םייניעה הבוגב רבדמ •
 םתנבהלו םיטנדוטסל גאוד •
 םיטנדוטסה תחלצה תא חיטבהל ידכ ,רבעמו לעמ ,םירידא םיצמאמ השוע •

 

 ?םידימלתה םע תוליעומו תויבויח תויצקארטניא םויק לע םיעדוי ונא המ

 לכ טעמכ – המיהדמ תונייטצה יהוז .7..1 םלוס לע 6.87 אוה ״םירועישל ץוחמ הצרמה תונימז״ טירפה לע ירפסמה גורידה
  .!!!7 כ ותוא וגרד םידימלתה



 םיטנדוטסה תורעה

 הפוצמל רבעמ ןימז •
 רבעמו לעמ ,םידקת תרסח ותעקשה ,הארוהה תועשל רבעמ עיקשמ ,ותעקשה לע חבשל ןויצ ול עיגמ •
 םיטנדוטסה תחלצה תא חיטבהל תנמ לע ,רבעמו לעמ ,םירידא םיצמאמ השע •
 תולאשל ינלבס ,תולאש לע בויחב הנוע •
 ל״אודל הנוע •
 םידימלתה תוינפל בושק •
 תונמדזה לכב רזע ירועיש ןתונ •
 םיטנדוטסל רזוע •
 םידימלתה תולאשל תונעל ידכ תועש שידקמ •
 התיכב תיבויח הריווא •
 םיטנדוטסה םע בשקו רשק לע רומשל גאוד •

 םג אלא םיטנדוטסל הרזעב קר אל ןומה עיקשמ אוהו ול הבושח הארוההש אוה הארוהב הליגר יתלבה ותחלצהל סיסבה
 :םירועישה תנכהב

 לע ,סרוקב םיאשונה לע בשוחו דמלמ ינאש םירועישה תארקל בר ןמז עיקשמ ינא ,תילטנורפה הארוהל רבעמ •
 .תאז תושעל ידכ רתויב תחלצומה ךרדה תא אוצמל הסנמו ,םתוא גיצהל ידכ םינוש םינפוא

 אוהש הבוטה הדימלה תריוואבו רועישהו סרוקה ןוגראב דחוימב ןייטצמ ןמלדנא ׳פורפ התיכב תוישארה תויוגהנתהב :םוכיסל
 םהל ריבעמו םהל בושק ,רמוחה תנבהב םהל עייסל ידכ רבעמו לעמ םיצמאמ השוע ,ולש םיטנדוטסה תא דבכמ אוה :התיכב הרשמ
 תרגסמל ץוחמ ןפודה תאצוי ותונימזב רועישה ךלהמב םתנבהב וריסחהש המ תא םילשמ אוה .םתדימלמו םהמ ול תפכאש רסמ
 תאטבתמ ןמלדנא ׳פורפ לש תוניוצמה ,ךכו .ודרשמב תושיגפבו סרוקה רתאב םירמוחב ,םיליימיאב ,רובגת ירועישב :רועישה
  .םיטנדוטסה תבוטל ולש העקשהבו ותוריסמב

 תא )הנבומ ןפואב עדי ריבעמה הרומה לש השיגה תא תנייטצמ הרוצב תגציימה( ןמלדנא ׳פורפ לש ותסיפת המכ דע םיהדמ
 המכ ריכזא .םדוקה טסופב הראותש יפכ עדימ ריבעמ/קלוחה הרומה לש תינוציקה השיגהמ הנוש הרומכ ודיקפתו ותוירחא
 :םיטוטיצ

 םידימלתב ןיינעתמ אל אוה ,םירועישב םיפתתשמה םהימל רשק אלל התיכב רמוחה תא גיצהל ותמישמ תא ספות הרומה
 םידימלתב ךמות וניא ,םידומילב םיישק םהל שי םאה וא רמוחה תא םיניבמ םה םאה ןיינעתמ וניא – ישיא ןפואב
 איה וז הארוה תשיג לש הסיפתה .ישיא ןפואב םהילא סחייתמ וניאו טעמכ ללכבו ,םתוא דדועמ וניא ,םתדימלבו
 סרוקב םידימלתל רשק םוש אלל טעמכו ... ותעד לוקיש יפל תרדוסמ האצרהב תמכתסמ הרומה לש תוירחאהש
 יאשונל סיסבה עדי רסוחמ תעבונ םתנבה יא םא הנשמ אלו רמוחה תא ןיבהל איה םיטנדוטסה לש תוירחאה .םתדימללו
 ןניאש ,ךכ םשל םהל תומיאתמה םיכרדה תא אוצמל םהילעו ,םרובע תירשפא יתלבה הארוהה תטישמ וא רועישה
 ...הרומב תורושק

 םוקמבו הנבומ ןפואב עדי ריבעמה הרומה תא ןושארה םוקמב םיפידעמ תונילפיצסידה לכמ םיטנדוטסהש אלפה המ ,ךכ םא
 ...עדימ ריבעמה הרומה תא ןורחאה

 

 

 

 



 

 

 


