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היפויתא יאצויל תיתוכיא הקוסעת

היפויתא יאצוי בולישל תיתלשממה תינכתה⎹ מ״הר דרשמ



םיניינע ןכות
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טקיורפה רואיתו עקר§

םייק בצמ חותינ§

םישמתשמ רקחמ§

םיכלהמ שוביג§
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 שאר דרשמ הנפ היפויתא יאצוי לש הקוסעת רופישל שמוח תינכת םודיקמ קלחכ
םייזכרמ םימסחו םיכרצ ןויפאל םישמתשמ רקחמ עוציבלTASC תרבחל הלשממה

 תיפויתאה הליהקה לש תיתוכיא תובלתשהל תויזכרמ תויונמדזהו םיכרצ ,םימסחה לש ינתוכיא חותינ רשפאי טקיורפה
הקוסעתה קושב
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 םישמתשמה רקחמ
 לש אשונב דקמתמ
 לאהקוסעת רופיש
 הקוסעת רבע
 לע שגדב תיתוכיא
יאליגב םיריעצ

 תודקמתה םע20-40
 םיעגונה םיטביהב
 תפטעמו תוינכותל
הקוסעת

הדובעה יבלש

םייקה בצמה חותינו דומיל1.

הלשממהו הטמה תוליעפ ,היסולכואה ינייפאמ תדימל§

רופישל םידקומ תוהזל הרטמב תומייקה הקוסעתה תוינכות לש ינושאר חותינ§
םיירשפא תונורתפ תאלעהו תויפיצ תפמ ,תונוסרפ– םישמתשמ רקחמ§

םייזכרמ םימסחו םירעפ לש ינושאר יוהיז§

ןיינע ילעבל תואנויער תנדס עוציב2.

עוציבל םיירשפא םיכלהמLong List שוביג3.

םושייל םיכלהמ תמישר טוריפו םוכיס4.



ןיינע ילעב תוצובק עבראב דקמתה רקחמה

 וב תומייקה תומזויהו תויוליעפה ,םוחתה תדימל ךרוצל תוצובקהמ תחא לכ םע קמוע תונויאר ועצוב
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תיחרזא הרבח הלשממב םינקחש

םיקיסעמ היפויתא יאצוי



 יוהיזו הכ דע םיגשיהו תוחלצה ,אשונה םודיקל תומייקה תויוליעפה תא ונחב תונויארב
םויכ םימייקש םימסחו םירגתא
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 תלהנמ םויכ ,קחרמל תינכות תלהנמ רבעשל– הידפצ תירש§
הדובעה עורזב םיריעצ תינכות

הינתנ תייריע ללכתמ- ירהמ סאילא§

קחרמל תינכות להנמ–בגש ביני§

 הקוסעתל תינוריעה תינכותה-תונמדזה זכרמ- רטכש לאירא§

 תויתרבח תוינכות םוחת תלהנמ– ןמזנרפ הזומד יאסק§
 היפויתא יאצוי בולישל הטמב תוילכלכ

הנידמה תוריש תוביצנ– לחיר תאיא§

לטניא– ןיול םות§

למשחה תרבח– רחש ילטנ§

3 תווצ– ןוזר קילומש§

דחיב םילוע ל"כנמ–הסדטנג§

לארשיל תודותע– יגביא יחיבא§

עבטב םירבח תתומע דסיימ– ץכ רינ§

רבעשל דחיב םילוע תיל״כנמ–יקספוטונק לגיס§

הריירק-קט ל"כנמ– ןנוקמהלקט§

עבטב םירבח תתומעב תזכר– ולייה טרמס§

לארשיב היפויתא ידוהי תדוגא תיל"כנמ– קילרוג ןילייא הניר§

Iron Source– דעלג דקש§

לארשי תבכר– יתמרה תלייא§

םירטס הדוס– למיק ימרכ§

הינתנ תייריע– רדיינש היח§

תיחרזא הרבחהלשממב םינקחש

םיקיסעמ
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48%תואטיסרבינוא לש ףסה תושירדב תדמועה תורגב תדועת

 םייתועמשמ םירעפ םנשיש תוארל ןתינ ,תאז לכבו ןטק היסולכואב היפויתא יאצוי גוציי
הקוסעתו םידומילל עגונה לכב תיללכה היסולכואל סחיב

 תודמעו םיימדקא די יחלשמ לש םיקוסיעב ךישממ ,םיימדקאהו םיינוכיתה םידומילה בלשב ליחתהש רעפהש תוהזל ןתינ
לוהינ

7
2021 לארשיב יפויתא אצוממהיסולכואה :ס"מלה

2020 לארשיב יפויתא אצוממהיסולכואה :ס"מלה
2021 יאמ ,ץראה

 יאצוי רועיש
הירוגטקב היפויתא

70.2%**תוללכמב םידמול :םכותמ
29.7%תואטיסרבינואב םידמול :םכותמ

8%ימדקא די חלשמ ילעב

 הייסולכוא רועיש
הירוגטקב תיללכ

3%ריכב לוהינ תודמעל םיעיגמ

הייסולכואה ללכמ1.72% םיווהמ היפויתא יאצוי

71.9%תורגב תדועתל םיאכז

הרבחה יעדמ§

לוהינה יעדמו םיקסע§

תולכירדאו הסדנה§

בשחמה יעדמו הקיטסיטטס ,הקיטמתמ§

 דומיל ימוחת
ןושאר ראותב

22%

20.6%

11.1%

5.5%

הקיטמתמ 'חי5 יריבגמ

73.1%

55.1%
44.9%

35%

8%

83.4%

17.4%

11.2%

18.9%

9.5%

21% 4.8%

סחיב רעפ
תיללכה הייסולכואל

14%-

77%-

36%-

27%+
34%-

26%+

84%+

41%-

42%-

77%-

62%-

ץראב םיטנדוטסה ללכמ1.3% םיווהמ היפויתא יאצוי םיטנדוטס *
)12.7% ךוניחל תוימדקאה תוללכמה תאו57.5%( תויאמדקאה תוללכמה תא ללוכ**

 םיטנדוטס
ןושאר ראותל

3782287,141*םיטנדוטס כ"הס )םיטנדוטסה ללכמ1.3%(

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93-.aspx
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9788374


 םירעפה םירמשנ ,ןכ לעו םיימדקא די יחלשמב תובלתשהב ישוק לע םיעיפשמ םירעפה
היפויתא יאצוי לש תיב יקשמ לש תוסנכהב םג

לוהינ תורשמל וא/ו םיימדקא די יחלשמל ןתינש המכ תובלתשהה תא תוטהל חילצהל איה תיזכרמה הרטמה
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2021 דגיסה גח לגרל םינותנ טקל- לארשיב יפויתא אצוממ הייסולכואה :ס"מלה

2020 דגיסה גח לגרל םינותנ טקל- לארשיב יפויתא אצוממ הייסולכואה :ס"מלה

 םידבוע לש רתוי םיהובג םיזוחא םימייק
 לש םיתורישו תוריכמ ,םייעוצקמ יתלב
לוהינ ידיקפת תמועל היפויתא יאצוי

היפויתא יאצוי

תיללכ היסולכוא

2020 תיללכ היסולכואו היפויתא יאצוי– די יחלשמ תוגלפתה

 חלשמ ילעבםילהנמ
ימדקא די

 תוריכמ ידבוע
םיתורישו

 יתלב םידבוע
םייעוצקמ

26%

4%

29%

18%

33%

8%
8%

3%

 רפסמ
םיסנרפמ

 תוסנכה
וטורב

 תוסנכה
וטנ

תואצוה

 לש תיב יקשמ
תיללכ היסולכוא

1.5

21,063

17,276

13,324

 לש תיב יקשמ
היפויתא יאצוי

1.9

15,604

14,027

9,303

2018

תיב יקשמ לש תואצוהו תוסנכה

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93-.aspx


 םוצמצל וליבוה ןורחאה רושעב ומדוקש םיכלהמש ןייצל בושח ,וגצוהש םירעפה תורמל
םירעפה לש םיוסמ

םירעפה םוצמצ ךשמהל םיירשפא םיכלהמ לע בושחל הצרנ הנדסב

2018 לארשיב יפויתא אצוממ היסולכואה :ס"מלה9
2014 לארשיב יפויתא אצוממ היסולכואה :ס"מלה

תורגב תדועתל םיאכז

היפויתא יאצוי רועיש
)תיללכה היסולכואה רועיש(

 תורגב תדועת ילעב רועיש
 לש ףסה תושירדב תדמועה
תורגב תואטיסרבינוא

תוללכמב םידומיל רועיש

2017 תנשמ םינותנ**

תואטיסרבינואב םידומיל רועיש

וטורב תיב קשמל הסנכה

םויה

71.9%
)83.4%(

48%
)73.1%(

57.5%
)41%(

29.7%
)41%(

15,604
)21,063(

**םינש5 ינפל

61.9%
)78.7%(

39.7%
)68.6%(

58.3%
)46.3%(

28%
)38.8%(

12,294
)19,118(

*םינש10 ינפל

50%
)63%(

26.5%
)52.53%(

43%
)30%*(

37%
)41%*(

11,453
)17,711(

21%-14%-

50%-34%-

םויהםינש10 ינפל

40%+

27%-

36%-26%-

2012-2014 םינשהמ םינותנ*

תיללכה הייסולכואל סחיב רעפ

43%+

10%-

https://www.iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93-2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2014/314/11_14_314b.pdf


 תוכרעמ תוהזל רשפאמ רשא ןיינע ילעבו םינקחש יופימ ונרצי ,רתוי הקימעמ הנבהל
הקוסעתב היפויתא יאצוי בוליש םוחתב תויונמדזההו םיסחי

 וב תומייקה תומזויהו תויוליעפה ,םוחתה תדימל ךרוצל קמוע תונויאר ועצוב תוצובקהמ תחא לכ םע
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תיחרזא הרבח
 םיליעפ
םייתרבח

 תתומע
לדיפ

 תתומע
הקבט

 קט
הריירק

 םילוע
דחיב

הדובעה עורז
קחרמל

 החוורה דרשמ
 םיתורישהו

םייתרבחה

ךוניח .מ
 ידבועלהנימ

הארוה  הצעומה
ההובג הלכשהל

םיגשיה

תוימוקמ תויושר
 /םיריעצ זכרמ

תונמדזה

ירוביצה רזגמ

 דרשמ
 שאר

הלשממה

םיקיסעמ

החפשמ

היפויתא יאצוי

םירבח
הביבסו

 תדוגא
 ידוהי
היפויתא

 ולביק היפויתא יאצוי ,*2015 תנש דע
 היילעה דרשמ תועצמאב םינעמ
6-ב ,יוניש לש ךלהממ קלחכ .הטילקהו

 תוליעפהו תוירחאה תונורחאה םינשה
םייטנוולרה הלשממה ידרשמל הרבע

טניו׳גה

324 הלשממ תטלחה*



 םינקחשה ןיב םירסמנש םיכרעהו םיסחיה תוכרעמ תא ןיבהל ונל ורשפא תונויארה
םינושה

11
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טקיורפה רואיתו עקר§

םייק בצמ חותינ§

םישמתשמ רקחמ§

תונבותו םיאצממ§

תונוסרפ חותינ§

םיכלהמ שוביג§
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היפויתא יאצוי

 ,םיכרצה יופימ תבוטל ןווגמ ליהמתב תונויאר ונעציב םישמתשמה רקחמ תרגסמב
תויונמדזההו םימסחה

13

ןופצהמ6

זכרמהמ10

םורדהמ4
תינוכית הלכשה

תיעוצקמ הרשכה

םיטנדוטס

ןושאר ראות

ינש ראות

2

3

3

7

2

םינייאורמ20לעמ

םיאנכט ,םיאסדנה*

 חלשמ ילעבםיריכב
ימדקא די

 םידבוע
*םייעוצקמ

 יתלב םידבוע
םייעוצקמ

2846

םיאושנ14

םיקוור4

םישורג1

םידליל םירוה14

50%50%

4020 353025

םיאליג חווט



 רוד
ןושאר

הפש יישק

 תיווח
חופיק

יתוברת רעפ

 רוסחמ
 תויווחב
תויבויח

םיריעצ

 ךיישל ןתינ םקלחו היפויתא יאצויל םיידוחיי םקלח רשא םינייפאמ ןווגמב ונחבה תונויארב
 יללכ ןפואב תוילאירפירפ תויסולכואלו םיריעצ ,ןושאר רוד ינייפאמל

םמויק םצעמ אלו םינושה םינייפאמה ןיב םימייקש תולתהו רוביחהמ תעבונ םירגתאה תובכרומ

14

 הנומא רסוח
הימדקאב

 יאצויל ידוחיי
היפויתא

 רסוח
 הנומא

הימדקאב

 תומש
החפשמ

 תועינצ
תומנופמו

 ישוק
 תודדומתהב

ןולשיכ םע

רוע עבצ  תוואג
הדיחי

 רוסחמ
 לע חישב

ןולשיכמ דחפדיתעה

 ןונכתב ישוק
ידיתע

 תריחבב ישוק
יעוצקמ לולסמ

תילאירפירפ היסולכוא
תיתרבח תיפרגואיג

 תויומדב רוסחמ
גנילדומו הארשה ילכלכ בגב רוסחמ

 תונעזג
םיפיטואירטסו

הכומנ הלכשהגניקרווטנב רוסחמ

 ןומא רסוח
תכרעמב

 יסיסב ךרוצ
תודרשיה לש

 /ןמז זובזב
ןמז לוצינ

 ילדבה
 רסומ
הדובע

 קשח פ״ע הריחב
 הריחב אלו

תלכשומ



 יל שי יכ ,םשה תא ףילחהל יתבשח רבכ ינא"
 ונפ אלו םייח תורוק םוי לכ יתחלש .ךבוסמ םש
"קיפסמ ילא ורזח אלש יתשגרה .טעמכ ילא

 סחיב היפויתא יאצוי םינייאורמהמ ולעש םייזכרמה םירגתאהו םימסחה תא ונזכיר
הקוסעתל

םיקיסעמ לש טבמה תדוקנמ םג םתוא ונחב םירעפה לש רתוי הקומע הנבה ךרוצל

15

םיקיסעמ לומ תודדומתה ילכלכ בגב רוסחמ

הקוסעת תסיפתב םירעפ
 .תמיוסמ תילכלכ הרוצב תיבב ונלדגש ללגב דובעל יתכלה"
 ,םירוהה לע דיבכהל ילב ,ףסכ חיוורהל תורשפא יל שי םואתפ
 תוטבלתה שי זא ,יל ויה אלש םירבד ימצעל תושרהל לוכי ינאו

"רתוי הבוט הדובע שפחל ילוא  וא דומלל ידכ בוזעל םא השק

הקוסעת תויורשפא םע תורכה רסוח

גניקרווטנ רדעיה גנילדומ רדעיה
 דיגהל עדיש .יתוא ןיווכיש והשימ יל רסח היה"
 רבד ותואו .יאבצה תורישה תא תושעל יאדכ הפיא
 השוע יתייה דבעידב .םייאמדקא םידומיל יבגל
"ךשמהב יל םורתל ולכויש ידכ תרחא םירבד

 הנכשה םג ,הקנמ ילש אמא .תויצפוא ידמ רתוי יתרכה אל"
 םא םגו .שי תועוצקמ הזיאל תעדומ אל תא זא .הדודה םג ,הטמל
"יתימא אל ,ךממ קוחר דואמ שיגרמ הז ,היזיוולטב יתיארש דיגנ ,ןכ

 ךירצ יתייהו םילק הלאכ אל םייחה ,דובעל ךלאש רורב יל היה״
״דובעל יתכלה רשיו יתמייס זא ,תילכלכ הניחבמ רוזעל

 יכ וא ,ינממ ושקיב םהש אל הז....יתניחבמ ואוו הז םירוהל רוזעל״
״רבעמ לש תורשפא התייה אל .לכוא יל היה אל

 ןויסינ ילעב ונלש תוחפשמב ןיא"
 ונלש רודה ,תילארשיה הקוסעתב
"עגרכ ןויסינ הברה יכה םע אוה



היפויתא יאצוי םידבוע סויגל תויצביטומ רפסמ םיקיסעמה לצא וניהיז ,םיקיסעמה דצב

 הקוסעתב היפויתא יאצוי לש גוציי רופיש רובע תונורתפ חותיפו תויונמדזה יוהיז ךשמהל סיסב תווהמ ולא תויצביטומ
תיתוכיא

16

תויצביטומ

 ךרוצ שי– חרכהב יקסע אוה תולודג-תינוניב תורבחב ץירמתהםידבועב ךרוצ
 תונווגמ תויסולכוא ללוכ ,םינוויכה לכב םיסנמ ןכלו םידבוע הברהב

 םינפה םע יטרפה רזגמב וא ירוביצה רזגמב תולעופה תולודג-תינוניב תורבחבםיימואלניב ןוויג ידעי
)CSR( ןוגראב בולישו ןוויג לע חוויד תבוחו םיטרדנטס םנשי ,ימואלניב קושל

תיתרבח הדנ׳גא
 הנומאמ( ןוגראה לש תיתרבח הדנ'גאמ וא תעבונ תוליעפה תורבחה בורב
 המזוי ךותמ וא ,)יתורחת ןורתי תבוטל םיכרע רדשל ןוצרו האלמ
שונא יבאשמ תקלחמ וא םייניב גרד לש תיטרפ היצביטומו

 תוחפו תועיבקו תוביצי םישפחמ היפויתא יאצוי םידבועש ודיעה םיקיסעמ
הרצק הפוקת רחאל בוזעל םיטונ  ״םיראשנ״ש םידבוע



 תויווחהמ תועבונה היפויתא יאצוי לע םיקיסעמהמ תוסיפת רפסמ ונעמש ,תאז םע דחי
םהלש

היפויתא יאצוי לע תוללוכ תויטנ לעב אוה רצונש חישה ,תוינטרפ ןה תויווחהש תורמל

17

 תישיא תונצחיל הייטנ
תתחפומ

 םיניחבמ םיקיסעמ
 תוחפהיפויתא יאצויש

 ,םמצע תא טילבהל םיטונ
 ,ןיאדקנילב םיאצמנ םניא
 תוחלצה םישיגדמ תוחפ
 רציימה רבד ,םיגשיהו

 םירעפ לש םשור
דיקפתל בערו היצביטומב

 ששחו תרושקת רסוח
תויעב ףיצהל

 םידבועש םיהזמ םיקיסעמ
 ךלהמב םילגד םימירמ םניא
 תאז םיסחימ םה .הקסעהה
 וספתיש םידבועה לש ששחל

 .םייתייעב וא םישלחכ
תאז תובקעב ,םתסיפתל
 םהב םיבצמ םנשי םיתיעל

 תובקעב םיבזוע םידבועה
ישוקה

 הכרעה תסיפת
 ישוקוהכומנ תיתקוסעת

םינוכיס תחיקלב
 ובש סחיב םירעפ םימשרנ
 תא םיכירעמ היפויתא יאצוי

 םידמעומל סחיב םמצע
 תויפיצב םא ןיב ,םימוד
 תודמעומב םא ןיבו רכש
 םייושע ךכבודיקפתל
 םידמעומ ספספתהל

םילאיצנטופ

 ךלהמ לע םיעיפשמה םירעפ רפסמ לע םידיעמ םיקיסעמ
היפויתא יאצוי לש הדבועה םוקמב בולישו הקסעה

תופסונ ןוויג תוצובקב םיקיסעמה י"ע ההוזש רעפ*

 לומ סיסב ינותנ ירעפ
סויג תושירד

 רעפ לע םידיעמ םיקיסעמ
 םידמעומ לש עדיבו ןויסינב
 ןיב עבונ רבדה .סויג יבלשב
 םע תורכיה רסוח לשב רתיה

 קושב תויפיצהו תושירדה
הקוסעתה



םיניינע ןכות

18

טקיורפה רואיתו עקר§

םייק בצמ חותינ§

םישמתשמ רקחמ§

תונבותו םיאצממ§

תונוסרפ חותינ§

םיכלהמ שוביג§

18



Service Design-ה םוחתמ םילכב ונשמתשה הדובעה ךילהתב

תונויארהמ רקחמה יאצממ סיסב לע םינבנ תועסמהו תונוסרפה

19

םייקה ךילהתב תויונמדזהו באכ תודוקנ ,םיכרצ ,םירגתא יוהיז ,חוקל תועסמ יופימ ,)תונוסרפ( םייזכרמ םישמתשמ ןויפא

חוקל עסמתונוסרפ

לש לולכמ תגציימש תינוימד תומד איה הנוסרפ
 םירגתא ,םייח ירושיכ ,םיכרצ ,תויוגהנתה

 .רגתאה לש טסקטנוקב תויצביטומו
 היווח לע תונוש תוביטקפסרפ תוקפסמ ןה

 תונושה תוצובקה תא רידגהל תורשפאמ ,תורישו
.היצטנמגס עצבלו דעיה להקב תומייקתמש

 םייפרגומד םינותנמ סוקופה תא תונשמ ןה
םייתימא םישנא לש םיכרצל םיטשפומ

 םינושה םייחה יבלש תא ראתמ חוקל עסמ
 םיוולמה תושגרה םע דחי ,הנוסרפה לש הייחב

 השיגנ ךרדב ול

 םג ומכ ,תומייק תויווח ראתל ידכ שמשל לוכי
תילאיצנטופ תידיתע היווח

 םירוזא לש יוהיז תרשפאמ ךילהתה תריקס
תונשדחל תויונמדזהו םירעפ ,םייתיעב

םיכרצל םימיאתמה הלועפ ילדומ חותיפו תונושה תונוסרפה לש תויצביטומ יוהיז ,םירעפ יוהיז רשפאמ הדובעה ךילהת



 םוחתב םילעופה םירוטקס םיגציימה םיקיסעמ יגוס השולש חסנל ונל ורשפא תונויארה
היפויתא יאצוי לש יתקוסעתה ןוויגה

קטייהה םלועמ קיסעמירוביצ רזגמ קיסעמ היישעת קיסעמ

20

ול ינייפואה הקסעהה עסמ תא וניפימו טנמגסה םע םיהוזמה םיחיכש םינייפאמ רפסמ ונטרפ קיסעמ לכ רובע

20



םינוש היישעת ימוחתמ םיקיסעמ גציימ ןושארה טנמגסה

היישעת קיסעמ

"ותוא טלוק ינא דובעל יוארש ימ לכ ,םידבוע קיפסמ ןיאש םלועב םיאצמנ ונחנא"

21

:תיתרבח תינוגרא הסיפת
  רתוי עבונ ךא ןוויג לש הסיפת תמייק
םידבועב ךרוצ לש יקסע טביהמ

 תורשמרקיעב :תורשמ עציה גוס
לוהינ תורשמ תצקו לועפת

:םיימואלניב םיטרדנטסו קוש
 ךומנ

:תנווגמ הקסעהב ןויסינ
 םיכומנה םיגרדב קר םייק

:היפויתא יאצוי ברקב ןיטינומ
 ףא םישנאו םייביטקרטא דואמ
 דובעל החפשמ ינבו םירבח םיאיבמ
הז קיסעמ לצא

:םודיק/תוחתפתה קיפא
תורשמהמ ןטק זוחאב םייק

תועיבק לבקל רגתא ,םייערא םידבוע הברה§
םומינימ רכשב ובורב ןייפואמש םלוע§
לוהינב אל ךא לועפת ידיקפתב עצוממה לעמ םיהובג םיזוחאב ןוויג§
הלהנה קר קיפסמ אל ,ןוויגה אשונל ןוגראב תיבחור המיתרב ךרוצ§
םודיק רבעל םגו העמטהה ךילהתב םג דבועה יווילל תבחרנ תכמות תפטעמב ךרוצ והיז§

 ןוניס
 תורוק

םייח

 םוסרפ
 תורשמ
תורבחב
םדא חוכ

 תונויאר
םיישיא

 םוסרפ
 םיזרכמ
 ידיקפתל

לוהינ

 תונויאר
םייעוצקמ

 יסרוק
 חותיפ
יעוצקמ

 ןתמ
תועיבק

 םוסרפ
 תורשמה

תונוש תוידמב

 תליחת
הקסעה

יעוצקמ חותיפו םודיק ,רומישהמשהו סויגסויג ינפל

 /הפיפח
 תדימל
דיקפתה

םיריכבו לוהינ ידיקפתב קפסמ אל ךא ,היישעתב היפויתא יאצוי לש םלוה גוציי ונשי

21



ירוביצה רזגמה אוה לאיצנטופ לעבו יתועמשמ טנמגס

22

בר לאיצנטופ לעבל טנמגסה תא ךפוהה רבד יבחור ןפואב םידעיו תונקת איצוהל ןתינ ירוביצה רזגמב

ירוביצ רזגמ קיסעמ

:תיתרבח תינוגרא הסיפת
 םידעי ףאו ןוויג לש הסיפת תמייק
םירדגומ

 תויעוצקמ תורשמ :תורשמ עציה גוס
)הלהנה( ההובג הלכשה תורשמו

:םיימואלניב םיטרדנטסו קוש
םייק אל דע ךומנ

:תנווגמ הקסעהב ןויסינ
םייעוצקמה םיגרדב רקיעב ךא םייק

:היפויתא יאצוי ברקב ןיטינומ
 קיסעמכ ותוא םיספות אלו הנומא וב ןיא
ילנויצפוא

:םודיק/תוחתפתה קיפא
 גוציי ןיידע ןיא ךא ,םודיק ילולסמ םימייק
תומדקתהל קפסמ

"עמש םג ךירצ תועדומו תועדוהב טלק קיפסמ ןיא ,ילאוזיו ןפואב אטבל קיפסמ אל תועצהש יתיהיז"

יעוצקמ חותיפו םודיק ,רומישהמשהו סויגסויג ינפל

 /הפיפח
 תדימל
דיקפתה

 ןוניס
 תוינפ
)ח"וק(

 תרדגה
סויג ידעי

 םוסרפ
 תורשמ

 ןוחבא
 יביטינגוק
 תולוכיו

הפש

 םוסרפ
 תואצות
זרכמה

 תורשכה
 חותיפו

יעוצקמ

 תחיתפ
 םיזרכמ
 ידיקפתל

לוהינ

 תליחת
הקסעה

 זכרמ
 הכרעה
 ןויארו

ישיא

םיכרצה לכל הנעמ תתל םישקתמ ,םינטק שונא יבאשמ יפגא§
ימינפ זרכממ םיליחתמ בורל ,זרכמב ןה תוריכבה תורשמה לכ§
םימייקה ןויסינו הלכשה תניחבמ םירושיכל תמאתומ הרוצב םימסרפתמ םניא תובר םימעפ םיידועיי םיזרכמ§
תורחא ןוויג תויסולכואל המוד קוניז תדוקנ§
 ןוויגה אשונל תוביוחמו תועדומ לש םימסח ןיידע םימייק§
םיקיסעמ תבוגתמ ששחה תאו ןומאה רסוח תא תורימחמש 'וכו םושירה תוכרעמל תושיגנב תויעב שי§

22



 תועצה תולעב לודג-ינוניב לדוג רדסב תורבח תוהזל ןתינו דואמ יביטקרטא קטייהה םוחת
היפויתא יאצויל תויטנוולר ךרע

23

״רבח איבמ רבח״ לש סויגה תטיש לושכמ לע רבגתהל אוה קטייהה םוחתב יזכרמה רגתאה

קטייהה םוחתמ קיסעמ

"קפסמ אל יטקרפ עדי םע םיעיגמ- הבוט קיפסמ אל הרשכההש אוה רעפה"
:תיתרבח תינוגרא הסיפת
 דוע ךא ןוויג לש תינושאר הסיפת תמייק
הלהנהה תמיתרב ישוק

 רוינו׳ג תורשמ :תורשמ עציה גוס
 חותיפ ידיקפתב

:םיימואלניב םיטרדנטסו קוש
הובג

:תנווגמ הקסעהב ןויסינ
וחלצ אלש תויוסנתה ויה

:היפויתא יאצוי ברקב ןיטינומ
 הנבהב רעפ םייק ךא יביטקרטא דואמ
קושה לש

:םודיק/תוחתפתה קיפא
 גוציי ןיידע ןיא ךא ,םודיק ילולסמ םימייק
תומדקתהל קפסמ

 ןוניס
 תורוק

םייח

 תחיתפ
 תורשמ
 לוהינ
תופסונ

 םוסרפ
 תורשמ

 ךותב
 הרבחה
 רבח"
 איבמ
"רבח

 תורשמ םוסרפ
 תוידמ– ינוציח
 תורבחו תויתרבח

םדא חוכ

 תונויאר
םינופלט

 ןחבמ
תיב

 תונויאר2
םילהנמ

 תליחת
הקסעה

 /הפיפח
 תדימל
דיקפתה

 םיסרוק
 תורשכהו

תויעוצקמ

יעוצקמ חותיפו םודיק ,רומישהמשהו סויגסויג ינפל

 שי זא קר ,ביצי תוחוקל להק םע ,תיחוור- רתוי תססובמ הרבח רשאכ הליחתמ ןוויגל היצביטומ§
ןוויגה אשונל םיבאשמו ןויסינ רסוחל תויטנרלוט

םייח תורוק תואמ םילבקתמ תועש4 ךות ,רוינו'ג לש הרשמ םיחתופ§
"רבח איבמ רבח" י"ע תושענתומשההמ50%- מ רתוי§
םוחתב םיכילהתהו םיכרצה תא וריכי תורשכה/ bootcamp-ה תוינכותש הלודג תובישח§

23



תונוש העפשה תודוקנו םייח עסמ תלעב ,ןכ ומכו רקחמה ךלהמב ונעמשש םיכרצו םימסח ,םינייפאמ תלעב הנוסרפ לכ

24

 ונחסינ דחא לכלו הקוסעתו םידומיל לש םינוש םייח יבצמ רפסמ וניהיז רקחמה ךלהמב
הנוסרפ

22 תב ,ןריש
 םא תטבלתמ

 םידומילב עיקשהל
 יכ םיכוראםימדקא
 וחיטביש ןומא הל ןיא

 הקוסעת

27 ןב לאומש
 דומלל ול רשפאתה אל
 הריירק לולסמ ןנכתלו
 ילכלכ בגב רוסחמ בקע
הביבסה לש הכימתו

33 ןב ,וסידא
 תודובעב ליחתה

 רחואמ ליגבו תוינמז
 לולסמב ןיינעתמ

 השקתמ לבא ,הריירק
 םייחה ןוגראב

םידומילל

36 תב ,האל
 רורב הל היה דימת

 םויהו םיטפשמ דמלתש
 לבא םוחתב תדבוע
 טושפ אלש השיגרמ
 םידיקפתל םדקתהל

םיעיפשמו םיריכב
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עקר

oריעהמ1992 תנשב התלע החפשמה
oץראב הדלונ ןריש
o2 ךותמ הריעצה תבה
oהקוור

 ,הקיטמתמו תונמא הבהא דימת הדליכ
 הבוט יכה התייהש םירועישה ויה םג ולא
 םירוהה הביטחב .רפסה תיבב םהב
 ןתחתה ,הפיחל רבע היבאו ושרגתה
 תובקעב .תרחא השיא םע םידלי איבהו

 תוחפ העיקשה ןריש יתחפשמה רבשמה
תורבח םע תולבל הפידעהו םידומילב

 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ

 הבשח ןוכיתב
 'חי5-ל ביחרהל

 לבא הקיטמתמ
 הל המרג הרומה

 הלוכי איהש שיגרהל
'חי3 קר תושעל

 לוכסת השיגרה
 לש הטלחההמ
 אל לבא הרומה
 הברע וא המחלנ

המא תא

 ידומיל
ןוכית

 תורגב
תיקלח

 הל הדרי
 דומלל היצביטומה
 הדדוע המא לבא

 תשגל התוא
תויורגבל

 תוריש
ימואל

 התוחא תובקעב
 תושעל הכלה

ימואל תוריש

 תורישהמ התנהנ איה
 תושדחה תורבחהמו
 תארקל לבא ,האצמש

 הבשח תורישה ףוס
 השוע התייה דבעידבש

 יאבצ תוריש

בלש

טוריפ

 הדובע
תפדעומ

 לצא רוגל הרזח
 ירחא המא

 הדבעו רורחשה
 הדובעב
 תפדעומ

 קלד תנחתב
הנש יצח ךשמב

 ןיב רבעמ
תודובע

 הרבע הנש יצח ירחא
 יכ הרטופו םיעוריא םלואל

 .םימעפ רפסמ הרחיא
 הדובע האצמ ןכמ רחאל

ןוינקב םיחרפ תונחב
 השולש ירחא הבזעו
 ורשפיא אל יכ םישדוח

ישיש ימיב שפוח

 רופישל הניכמ
תויורגב

 שופיח לש שדוח ירחא
 הנוכשהמ הרבח הדובע
 הליחתמ איהש הל הרמא
-תויורגב רפשל ידכ הניכמ

 ףרטצהל התוא ףחד הז
המ בושחל םייתניבו

דומלל הצרת

 קלחש הזמ הצחלנ תצק
 המ םיעדוי םידימלתהמ

 הליחתה .דומלל םיצור םה
 הלכלכ ידומיל לוקשל
 שיש העמש יכ לוהינו

םוחתב הדובע

 םייסל החילצה
תיקלח תורגב

הלופעמ ,22 תב ,ןריש

תורעה



הלופעמ ,22 תב ,ןריש
 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ

 תמוצ
תיחכונ

 םאו הפיא ,המ טילחהל הסנמ
– םידומיל ליחתהל יאדכ
 ןמז הברה עיקשהל הצור אל
 הל בושח םג לבא םידומילב
הדובעל וליבוי ולאש

םימסח /םירגתא
התוא םיניינעמש הקוסעתה ימוחת לע עדימ שפחל ליחתהל הפיאמ תעדוי אל§

הקוסעתה קוש תושירד ,קוסיע ימוחת םע תורכה הל הרסח§
םיכורא םידומיל לע ןמז "זבזבל" הצור אל§

םייאמצע םיכלהמ עוציבמ תששוח איהו תוטלחה לבקל הל השק§

ןולשיכ םע תודדומתהב ישוקו ןוחטיב רסוחל הל ומרג םידומילב תוילילש תויווח§

םיכרצ
דומיל ימוחתו הקוסעת תויורשפא לע עדימ לש השגנה הכירצ§
תולועפו תונוצר ,תופיאש תרדגה ךרוצל ישיא חותיפ ךילהתב יווילל הקוקז§

תיזכרמ הייפיצ
םידומילה ירחא רשי הדובע אוצמלו םידומילב ןמז טעמ עיקשהל

 ירחא דובעל ליחתהל יתיצר״
 אל .תונהל טושפ זאו רורחשה
 טושפ ,ףסכו םידומיל לע יתבשח
 גואדל הליחתמ ינא וישכע .תונהל

״ילש ילכלכה דיתעל

עקר
 ,הקיטמתמו תונמא הבהא דימת הדליכ
 הבוט יכה התייהש םירועישה ויה םג ולא
 םירוהה הביטחב .רפסה תיבב םהב
 ןתחתה ,הפיחל רבע היבאו ושרגתה
 תובקעב .תרחא השיא םע םידלי איבהו

 תוחפ העיקשה ןריש יתחפשמה רבשמה
.תורבח םע תולבל הפידעהו םידומילב

oריעהמ1992 תנשב התלע החפשמה
oץראב הדלונ ןריש
o2 ךותמ הריעצה תבה
oהקוור
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הינתנ ,27 ןב ,לאומש

oרפכהמ1985 תנשב התלע החפשמה
oץראב דלונ לאומש
oםיחא5 ךותמ ינשה חאה
oיושנ

עקר
 םע לגרודכ הברה קחשמ היה דליכ
 ידוסיה רפסה תיבבו הנוכשהמ םירבחה
 .הינתנ לש רעונה תצובקל ףרטצה רבכ
 ,שגרומ היה השקה ילכלכה בצמה תיבב
 תורמשמ םג דובעל םיבייח ויה םירוהה
 םיארחא ויה לודגה ויחאו לאומש זא ברע
םינטקה םיחאה לע רומשל

27

 דימלת היה ןוכיתה דע
 היה לדגשכ לבא בוט
 ויחא לע רומשל בייח

 תיב ירחא םינטקה
 ךפה ןכלו רפסה
עצוממ דימלתל

 ותבוח תא ןיבמ לאומש
 הזש סאובמ ךא תיבל

 החלצהה ןובשח לע
 ןתינ ךיא בשוחו ולש

בוט רתוי בלשל

 ידומיל
ןוכית

 תוריש
יאבצ

 תויהל סייגתה
 לבא יתעבג םחול

 ךרוצ תובקעב
 ךפה ,תיבב הרזעב
 הקיטסיגולב לייחל
עבקב הנש ראשנו

 אצמ תורישה ךלהמב
 תרגסמב ןוחטיב
 הנהנ ,תיאבצה

תוירחאהו דיקפתהמ

בלש

טוריפ

 תורגב
תיקלח

 לאומש דבעידב
 אלש רעטצמ

 'חי4-ל םילשה
הקיטמתמ

 שגינ לאומש
 חילצמו תויורגבל

 האלמ תורגב איצוהל
 הקיטמתמ 'חי3 םע

תילגנא 'חי4 ו

 הסיט
ל"וחל

 ררחתשה אוה
 לש לויטל סטו
דנליאתב שדוח

 ךוסחל טושפ היה אל
 לכ לבא הסיטל

 לאומשו וסט םירבחה
 והשמ תושעל הצר

ומצע רובע קר

 הקיפרג סרוקו הדובע
םירתא בוציעו

 ליחתה רורחשה ירחא
 דבעו חטבאמכ הדובע
  ליבקמב .יצחו הנש םש
 יפרג בוציע סרוק השוע

 הדובעה דרשמ לש

 סרוקהש חמש לאומש
 אל .הנידמה ןומימב
 חילצמ היה םא עדוי

דבל סרוק ןממל

 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ

תורעה

27



הינתנ ,27 ןב ,לאומש

oרפכהמ1985 תנשב התלע החפשמה
oץראב דלונ לאומש
oםיחא4 ךותמ רוכבה
oיושנ

עקר
 םע לגרודכ הברה קחשמ היה דליכ
 ידוסיה רפסה תיבבו הנוכשהמ םירבחה
 .הינתנ לש רעונה תצובקל ףרטצה רבכ
 ,שגרומ היה השקה ילכלכה בצמה תיבב
 תורמשמ םג דובעל םיבייח ויה םירוהה
 םיארחא ויה לודגה ויחאו לאומש זא ברע
םינטקה םיחאה לע רומשל

28

 רתוי ירחא
 תרבחב םייתנשמ
 בוש בשוח הצפה

יוניש תושעל

 אל םאש שיגרמ
 וישכע יוניש השעי

 יוניש השעי אל זא
ללכב

 שופיח
הדובע

בלש

טוריפ

 הפישח
קטייהל

 םאש שיגרמ לאומש
השוע הזה רבחה

המל זא הבסה
!?חילצי אל אוהש

 השעש תורישהמ רבח
 וישכע שפחמוQA סרוק

רפסמ הדובע
םיאנתה לע ול

 שישו קטייהב רכשהו
םייפרג םיבצעמל תורשמ

 שופיח
הדובע

 עגונב ןוחטיב רסוח שיגרמ
 ומצע תא עיבהל תלוכיל
 םיקיסעמ אלש שיגרמו
קטייהב היפויתא יאצוי

 קטייה תורבחל ח"וק שיגהל טילחמ לאומש
 לבקמ אל וא בוריס יבתכמ קר לבקמ לבא

 םינימזמ םישדוח השולש ירחא .ללכב הבושת
 חילצמ אוהש שיגרמ אל אוה לבא ןויארל ותוא

 הברהו המיאתמ הרוצב ומצע תא עיבהל
ול תורורב אל תולאשהו םיגשומהמ

 תרבחב הדובע
הצפה

 שופיח לש םיישדוח ירחא
 אלל יפרג בצעמכ הדובע
 המל רוזחל טילחמ החלצה

 לבקתמו תורישהמ ריכמ אוהש
 הקפסא תקלחמב הדובעל

הצפה תרבחב חולישו

 הזמ לכסותמ שיגרמ
 גואדל חילצמ אלש
 החפשמה יכרצל
 תחלצהל ליבקמב

ולש תופיאשה םודיק

 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ

תורעה

28



 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הינתנ ,27 ןב ,לאומש

oרפכהמ1985 תנשב התלע החפשמה
oץראב דלונ לאומש
oםיחא4 ךותמ רוכבה
oיושנ

עקר
 םע לגרודכ הברה קחשמ היה דליכ
 ידוסיה רפסה תיבבו הנוכשהמ םירבחה
 .הינתנ לש רעונה תצובקל ףרטצה רבכ
 ,שגרומ היה השקה ילכלכה בצמה תיבב
 תורמשמ םג דובעל םיבייח ויה םירוהה
 םיארחא ויה לודגה ויחאו לאומש זא ברע
םינטקה םיחאה לע רומשל

 תמוצ
תיחכונ

 הבסה תושעל הצור
 תא ןיבמ אל לבא קטייהל
 וילע המו םוחתב תושירדה
ןהב דומעל ידכ תושעל

 םייחהש וזכ השוחת שי"
 תא שממ אל התאו םיזבזבתמ

"רוזחי אל ןמזה .ךמצע

םימסח /םירגתא
קטייהה םלוע תושירד לש הנבה רסוח בקע יוניש יכלהמ שממל ישוק§

םידומיל ןומימב ישוקו ילכלכ בגב רוסחמ§
יעוצקמ חותיפ יכילהת םע תורכיה רסוח§

םיכרצ
קטייהה םלוע לש תושירדו םידיקפת ,הרשכה /םידומילל עגונב עדימ§

םידומיל /הרשכהל ןומימ תויורשפא§
םוחתב תובלתשהל םישרדנ םיכלהמ תרדגהל םוחתהמ יעוצקמ םרוג לש יוויל§

קטייהל הבסה ושעש םישנא /םוחתב םידבועש היפויתא יאצוי םישנא םע תורכה§

תיזכרמ הייפיצ
ןויסנ אלל תורדגומש רוינו'ג תורשמל לבקתהל לק רתוי היהי ולש יתקוסעתה ןויסנה םעש בשח

29



 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הנבימ33 ןב ,וסידא

עקר
 בשח שממ אל דלי רותב ,עבש ראבב לדג
 אוהש עדי קר ,לודג היהישכ השעי המ לע
 תיבב היהש הממ בוט רתוי היהיש הצור

 תיבב לבא עצוממ דימלת היה וסידא .ולש
 .םידומילה לש תובישחה לע ורביד דימת
 ואצי אל םיחאהו אוהש ודיפקה םירוהה
 .וכבתסי אלש ידכ הנוכשב ברעב בבותסהל
 ראבמ הרבע החפשמה לכ ,ידוסיב היהשכ
הנביל עבש

בלש

טוריפ

 תורגב
תיקלח

 תויהל בושח ול היה
 ומצעל תונקלו יאמצע
 ילב הצרש םירבדה תא
 םע םירוהה לע דיבכהל

תואצוה דוע

 םידומילה ךלהמב
 תודובעב דובעל ליחתה
 לכל שגינ אלו תונמדזמ

תורגבה ינחבמ

 בבותסהל ליחתה הביטחב
 הנוכשהמ םירבח םע
 ,םידומילהמ וזירבהש

 תובקעב .םהילא ףרטצהו
 םירועישב הכומנה תוחכונה

ר"במ תתיכב ץבוש

 ידומיל
ןוכית

 דומלל ףידעמ היה אוה
 ולש םירבחה םע התיכב
 שקיב אל לבא ,הביטחהמ

תרחא התיכל רובעל

 הדובע
תפדעומ

 התייה תורישה ירחא
 והשמ דומלל הבשחמ
 ליחתה רהמ ייד לבא

ויחא םע לעפמב דובעל

 ומכ שיגרה לעפמה
 .החוטבהו הנוכנה הריחבה

 הצורמ ויחאש האר אוה
 קיפסמ חיוורמו הדובעהמ
תונהלו תאצל ליבשב ףסכ

 הדובע
םילעפמב

 ףסכ קיפסמ ול הסינכה הדובעה
 ראשנ ומצע תא אצמ אוהו

 דע םינש שולש דוע םש דובעל
 ינשב דבע זאמו ,רגסנ לעפמהש

םיפסונ םילעפמ

 םילעפמה ןיב רבעמה
 אוהו רחאמ ותוא ץיחלה

 הצרו ,ןתחתה קוידב
 תילכלכ תוביצי לע רומשל
ירקיעה סנרפמה תויהלו

 תוריש
יאבצ

ינלוג םחול

 הייגהב ועט ןיידעש תורמל
 ,םימעפל ולש םשה לש
 קלחו ךייש שיגרה אוה

 םידמ לע היהשכ תווצהמ
םלוכ ומכ

oרפכהמ1991 תנשב התלע החפשמה
oהלעשכ3 ןב היה וסידא
oםיחא5 ךותמ4-ה חאה
o2 + יושנ

תורעה
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 םידבועו ותוא םדקמ אל ישארה הקוזחתה להנמ לבא ,ולש רישיה להנמה לש הדובעה תא השוע אוהש שיגרמ
.תועיבק םילבקמ ונממ םיבוט תוחפ

 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הנבימ33 ןב ,וסידא

עקר
 שממ אל דלי רותב ,עבש ראבב לדג
 עדי קר ,לודג היהישכ השעי המ לע בשח
 היהש הממ בוט רתוי היהיש הצור אוהש
 ,בוט דימלת היה דימת .ולש תיבב
 ואצי אל םיחאהו אוהש ודיפקה םירוההו
 אלש ידכ הנוכשב ברעב בבותסהל
 החפשמה לכ ,ידוסיב היהשכ .וכבתסי

הנביל עבש ראבמ הרבע

 יוניש לע הטלחה
יתקוסעת

הדובע שופיח

 ימיטיגל הזש שיגרה אל
 וא רתוי םיחונ םיאנת שקבל
 חונב שיגרה אלו רחא דיקפת
 דחפ .ולש להנמה תא ברעל
 ןכלו "יתייעב" דבועכ רייטצהל

 אצמש עגרב בזע טושפ
השדח הדובע

םש יוניש בלש

טוריפ

 שפחל ליחתה אוה
 םוקמ הצר ,הדובע

 הדובע תועש ול רשפאיש
 תורמשמ ילב רתוי תוחונ
 רקיעבו ,עובש יפוסו הליל

תוביצי תשוחת

 רתוי חלש אוה
 ח"וק30-מ

 ,םינוש תומוקמל
 לביק אל לבא

תוסחייתה

 דואמ שאוימ שיגרה
 בשחו ,שופיחהמ
 ותוא םילבקמ אלש
ולש אצומה עקר לע

 רבח םע החיש ירחא
 תא תונשל ול ץילמהש

 םייח תורוק שיגה אוה ,םשה
 רובעכו "ידא" םשה םע
 שיאכ הדובע אצמ שדוח

תיתלשממ הרבחב הקוזחת

 ןבה תדלוה
ינשה

 ינשה ןבה תדלוה םע
 הדובעה ולש

 וכפה הליל תורמשמב
 אוהו רחאמ תושקל

 קיפסה אלו טעמכ
ולש םידליה תא תוארל

 שיגרהל ליחתה אוה
 תיפיזיסה הדובעהש
 הליחתמ םילעפמב

וילע סאמיהל

 הרבחב הדובע
תיתלשממ

4 רבכ דבוע אוה
 הרבחב םינש
 לבקל הווקמו

תועיבק

 תא השוע אוהש שיגרמ
 להנמה לש הדובעה

 להנמ לבא ,ולש רישיה
 אל ישארה הקוזחתה
 םידבועו ותוא םדקמ

 ונממ םיבוט תוחפ
תועיבק םילבקמ

oריעהמ1991 תנשב התלע החפשמה
oהלעשכ3 ןב היה וסידא
oםיחא5 ךותמ4 ה חאה
o2 + יושנ

 הבושת לביקש חמש
 ןבצע לבא תיבויח
 ירחא קר הזש ותוא

םש תפלחה
תורעה
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 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הנבימ33 ןב ,וסידא

oריעהמ1991 תנשב התלע החפשמה
oהלעשכ3 ןב היה וסידא
oםיחא5 ךותמ4 ה חאה
o2 + יושנ

עקר
 שממ אל דלי רותב ,עבש ראבב לדג
 עדי קר ,לודג היהישכ השעי המ לע בשח
 היהש הממ בוט רתוי היהיש הצור אוהש
 ,בוט דימלת היה דימת .ולש תיבב
 ואצי אל םיחאהו אוהש ודיפקה םירוההו
 אלש ידכ הנוכשב ברעב בבותסהל
 החפשמה לכ ,ידוסיב היהשכ .וכבתסי

הנביל עבש ראבמ הרבע

םימסח /םירגתא
 תשגה וא םודיקל הדובע יאשונב וא תוישיא תושקבב ולש להנמל תונפל ול השק§

םיריכב םידיקפתל תודמעומ
תימצע הנומא לשו החלצה לש תויווח טעמ§

םיכרצ
 םרוג י"ע ישיאו יעוצקמ חותיפ ךשמהל םיכלהמ ןונכתב יווילו הכימתל קוקז§

םימוד םיכלהמ השעש םדא /יעוצקמ
החפשמה תלכלכל הסנכה תחטבהו תוביצי בייח§

תויטנוולר תויונמדזהו תוינכת לע עדימל קוקז§

םודיק ןעמל לועפל תונוכנו ולש תולוכיבו ומצעב ןוחטב§

תיזכרמ הייפיצ
 חופיק תשוחת אלל תומדקתה רשפאמה עובקו ביצי הדובע םוקמ אוצמל

תיחכונ תמוצ

 המכ םימסרפמש האור אוה
 ,הצור היהש םידיקפתל םיזרכמ
 אלו ומצע תא שיגמ אל לבא
 רוזעיו וב ךומתי להנמהש בשוח
הרשמה תא לבקל ול

 לבא ,דומלל יתיצרש םירבד הברה יל ויה"
 אל התאש רהמ כ"כ ולגלגתה םייחה

 יכ ךמצע לע בשוח אלו לכתסהל קיפסמ
 ,םירוהל רוזעל ךיא בשוח התא

"םייחב םירבד הברה וספספתהו



 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הרדחמ ,38 תב ,האל

oריעהמ1984 תנשב התלע החפשמה
oהתלעשכ םייתנש תב התייה האל
o3 ךותמ הינש תבה
o3 + האושנ

עקר
 םילוע תנוכשב יכאלמ תירקב הלדג האל
 רובעל הטילחה החפשמה םינש5 ירחאו
 הבוט הביבסב ולדגי םידליהש ידכ הרדחל
 םע תורדס היזיולטב התאר ,הדליכ .רתוי

 הצור איהש המ הזש הטילחהו ןיד יכרוע
 ויה םירוהה .הלודג היהתשכ תושעל
 דימת םהו היפויתאב םירומו םיאמדקא
ימצע שומימו תונייוצמל התוא ופחדו ודדוע

33

בלש

טוריפ

 תוריש
יאבצ

 הרומכ תוריש
 םע הדבעו תלייח

ןוכיסב רעונ

 קזיח יאבצה תורישה
 תויהל ןוצרה תא הלצא
 תויסולכואל עייסלו ד"וע

תושלחומ

 תורגב
האלמ

 התייה איה רפס תיבב
 ףא הדיחיה תיפויתאה
 איהש השיגרה אל םעפ

זוחא האמב תבלתשמ

 איצותש רורב היה
 לבא האלמ תורגב
 ךיא ןיידע הבשח אל
 ךופהל הל רוזעי הז

ד"ועל

 ןחבמ
ירטמוכיספ

 םיימעפ השגנ
 איצוהל ידכ ןחבמל

 בוט קיפסמ ןויצ
םיטפשמ ידומילל

 הכורא הפוקת ירחא
 היה הז םידומיל ילב
 תבשל רוזחל רגתא

דומללו

 ידומיל
םיטפשמ

 םידומיל הליחתה
 תימדקאה הללכמב

הינתנ

 הנושארה הנשה ירחא
 הטרחתה םידומילה לש

 לבקתהל התסינ אלש
– א"ת תטיסרבינואל

 תא הל ויה דבעידב
לבקתהל ידכ םינויצה

 הששח האל הלחתהב
 לבא היימינפל האיצימ

 םע החיש ירחא
המיכסה םירוהה

 ידומיל
ןוכית

 לש הרומה הביטחב
 םירוהל התנפ האל
 חולשל םהל העיצהו
 יצוביק תיימינפל התוא

רפח קמע

 םעפ אל תונויארב
 םינייארמהש השיגרה

 איהש הזמ ועתפוה
תיפויתא

תוחמתה

 םידומילה ףוס תארקל
 ןייארתהל הליחתה
 ןיד יכרוע ידרשמל
  תוחמתה תבוטל

תורעה
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 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הרדחמ ,38 תב ,האל

oריעהמ1984 תנשב התלע החפשמה
oהתלעשכ םייתנש תב התייה האל
o3 ךותמ הינש תבה
o3 + האושנ

עקר
 םילוע תנוכשב יכאלמ תירקב הלדג האל
 רובעל הטילחה החפשמה םינש5 ירחאו
 הבוט הביבסב ולדגי םידליהש ידכ הרדחל
 םע תורדס היזיולטב התאר ,הדליכ .רתוי

 הצור איהש המ הזש הטילחהו ןיד יכרוע
 ויה םירוהה .הלודג היהתשכ תושעל
 דימת םהו היפויתאב םירומו םיאמדקא
ימצע שומימו תונייוצמל התוא ופחדו ודדוע

34

 תינכותב תופתתשה
גנירוטנמ

 םישדוח השימח ירחא
 תאצומ אל איהש השיגרה

 השפיחש המ תא קוידב
 הרזע הכירצ איהש הניבה
 תתומע תינכותל התנפו

דחיב םילוע

 הל היהש תינכותב קלחה
 אוה יטנוולר יכה

– רוטנמה םע םישגפמה
 'קנה תא ןיבהל הל רזע
הילע קיסעמה לש טבמ

בלש

טוריפ

 הקוסעת
הדובע שופיחו

 ירחאש השיגרה
 דרשמב ןויסנ הרבצש

 הנכומ איה יחכונה
 הדובע םע דדומתהל

רתוי לודג דרשמב

 דובעל הכישמה האל
 התשע וב דרשמב

 םייתנש ירחאו תוחמתה
 לבקתהל תוסנל הטילחה

רתוי לודג דרשמל

 תונויאר
הדובע

 רוטנמה םע ךילהתה תובקעב
 םידרשמ ינשל הלבקתה

 םע ךישמהל הרחבו התצרש
 םג ךילהתהמ קלחכ .םהמ דחא

 רזגמב דובעל דעיי הרידגה
ךשמהב ירוביצה

 הפשחנ גנירוטנמ ךילהתב
 ןפואב גניקרווטנה אשונל
 הרפיש םגו רתוי יתועמשמ

 תא "קווש"ל תלוכיה תא
תונויארב המצע

 דרשמב הדובע
לודג ד"וע

 הדובעהמ הצורמ
 אל לבא תיחכונה
 םדקתהל החילצמ

רתוי יתועמשמ דיקפתל

 תוחפ השיגרמ ןיידע
 תוגלוקהמ חונב

 ףתשל הלש
םיגשיההו תוחלצהב

ורחב ךיא

 דרשמב הדובע
לודג ד"וע

 גוציי שיש השיגרמ אל
 יאצויל יתועמשמ
 םוקמב היפויתא

 רקיע .הלש הדובעה
 ידבוע לש אוה גוצייה

הקזחאו ןויקנ

 ןיאש הל עירפמ
 יתועמשמ גוציי

 אל לבא רתוי
 איהש השיגרמ
 ברעתהל הדמעב
אשונב עיפשהלו

תורעה

34



 הפישח /תורכיה
תועוצקמל

הכימתב ךרוצ

ילכלכ בצמ

הימדקאב ןומא

תויביטקאורפ
הרדחמ ,38 תב ,האל

oריעהמ1984 תנשב התלע החפשמה
oהתלעשכ םייתנש תב התייה האל
o3 ךותמ תיעצמאה תבה
o3 + האושנ

עקר
 םילוע תנוכשב יכאלמ תירקב הלדג האל
 רובעל הטילחה החפשמה םינש5 ירחאו
 הבוט הביבסב ולדגי םידליהש ידכ הרדחל
 םע תורדס היזיולטב התאר ,הדליכ .רתוי

 הצור איהש המ הזש הטילחהו ןיד יכרוע
 ויה םירוהה .הלודג היהתשכ תושעל
 דימת םהו היפויתאב םירומו םיאמדקא
ימצע שומימו תונייוצמל התוא ופחדו ודדוע

תיחכונ תמוצ

 ראשהל םא תטבלתמ
 דרשמב םדקתהל ךישמהלו

 רבכ רובעל וא יחכונה
ירוביצה רזגמב דובעל

 הברה ןיא .ףותיש הברה ןיא"
 שישכ םג ,הליהקהמ םירוטנמ

 םישנא לש םייקסע םירוביח
 המרב ראשנ הדעהמ אלש

 "החוטש דואמ

םימסח /םירגתא
קוסיעה םוחתמ םיריכב םימרוג םע יתוכיא גניקרווטנב רוסחמ§
הקסעה ךלהמב םגו סויג יכילהתב קיסעמ לומ ימצע "קוויש"ב ישוק§
היפויתא יאצוי לש טרפב תוישנו ללכב הארשה תויומדב רוסחמ§
לבקתהל ידכ תויצקטורפ ךירצש העמש יכ ירוביצה רזגמב הדובעל לבקתת אלש תששוח§

םיכרצ
ירוביצה רזגמהב םוחתב הקוסעת תויונמדזה םע תורכיהו הפישח§
יעוצקמ חותיפה ךשמה תא ןנכתל ידכ יעוצקמ םרוג לש יווילו גניקרווטנ§
היפויתא יאצוי לע שגדב םישנ לש החלצה ירופיס םע תורכיה§

תיזכרמ הייפיצ
ירוביצה רזגמב הדובע ךרד עיפשהלו םדקתהל חילצתש

35



 ףותישו םינקחשה לש שגפמהרשפיא רשא תואנויער תנדס ונמייק רקחמהמ קלחכ
םיירשפא םיכלהמו תונורתפ לע וידחי בושחל הרטמב םהלש ןויסינהו עדיהמ

36

הנדסה תרטמ
תיתוכיא הקוסעת רבע לא רשפאש המכ ונלש תונוסרפה תא םדקל חילצהל

üהיפויתא יאצויו םיקיסעמ– םישמתשמה ירגתאו םייקה בצמה תנבה 
üםיירשפא םיכלהמו תונורתפ תטירפ
üילמיטפוא הקוסעת עסמ תריצי

החיתפ
 יאצממ
רקחמ

 םילכ
םיליגרתו

 הדובע
םוכיסתוצובקב

 הקוסעת
תיתוכיא  /םיקיסעמ יכרצםישמתשמ יכרצ

הקוסעתה קוש



 םימייקש םירעפהו תונושה תונוסרפה לש טבמה תודוקנ ךותמ התנבנ היגולודותמה
ןהיניב שגפמב

םיפתתשמה ללכ לש הליעפ תופתתשהו יביטקפא ןויד רשפאמהMURAL-ה ילכב ונרזענו תילאוטריו התייה הנדסה

37

 לשתוצובק3 ונרצי
 םיגציימה םיקיסעמ
 לש םינוש םיטנמגס
הקוסעת

 רזגמ קיסעמ
ירוביצ

 םלועמ קיסעמ
קטייהה

 קיסעמ
היישעת

 ונחב קיסעמ לכ לומ לא
 טנמגסל תיטנוולר הנוסרפ
 הריעצה הנוסרפה תאו
)ןריש(

לרוימדרובל המגוד

 ,ןריש
22 תב

 ,לאומש
27 ןב

 ,וסידא
33 ןב

,האל
36 תב



 תריציל ירשפא ללח הרצי םהלש םירגתאהו תונוסרפה םע הקימעמה תורכיהה
תיתוכיא הקוסעת רבע לא היפויתא יאצוי םודיקל םיכלהמו תויונמדזה

38

קיסעמה דצ

הנוסרפה דצ



םיניינע ןכות

39

טקיורפה רואיתו עקר§

םייק בצמ חותינ§

םישמתשמ רקחמ§

עוציבל םיכלהמ שוביג§

עוציבל םיילאיצנטופ םיכלהמ§

םושייל םיכלהמ תריחב§

39



 ףותישב הנדסו תימינפ הבישח ,םידקמה רקחמה לע ססבתה םיכלהמה שוביג ךילהת
היפויתא יאצויו םוחתב םיקסועה ןיינע ילעב

 םודיקל םייוצר םיכלהמ טס שוביג התייה ךילהתה תרטמ

 תינושאר הכרעה
 טקפמיאה לש
 תדימו יופצה

 תכרעומה תומישיה
ךלהמ לכ רובע

 לכ לש ינושאר ןויפא
 תנבה ךות ךלהמ

 תושרדנה תולועפה
 ןיינעה ילעבו

 ,ומושייל םייטנוולרה
 םיבאשמה גוס יוהיז

 ןויפאו םישרדנה
 תויופצ תויודגנתה

 ףותישב הנדס םויק
 יגיצנ ,הלשממ ימרוג

 ,תיחרזא הרבח
 םישמתשמו םיקיסעמ

 הרטמב "חטשהמ"
 םיכלהמ דחיב תולעהל

 רופישל םיילאיצנטופ
תיתוכיא הקוסעת

 טסו תונוסרפ שוביג
 ינושאר םיכלהמ

 לע ססבתהב
 םינייפאמהו םימסחה
 ,רקחמה בלשב והוזש

 תוסחייתה ךות
 לש הקוסעת לולסמל

דבועה לשו קיסעמה

 םירמוח תריקס
 ,םינוש תורוקממ
 םע תונויאר םויק

 ןיינע ילעב
 עוציבו ,םיקיסעמו

 םישמתשמ רקחמ
 תוחיש לע ססובמה

 יאצוי םע קמוע
היפויתא

 רקחמ עוציב
םידקמ

 לע תימינפ הבישח
םיילאיצנטופ םיכלהמ

 תאלעהל הנדס
םיפסונ םיכלהמ

 םיכלהמה ןויפא
ולעש

 םיכלהמה תכרעה
תומישיו טקפמיא יפל

12345

ינשה בלשה םויס)הנדסל דע( ינשה בלשהןושארה בלשה

40
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 םייטנוולר ןוויגה יכלהמ בור יכ וניהיז רקחמב ולעש םיכלהמהו תויונמדזהה ךותמ
היפויתא יאצוי דבלמ תופסונ תויסולכואל

 היפויתא יאצוי תא םג יוטיב ידיל םכותב ואיבי ןוויגל םידעוימה בחור יכלהמ

 תריציל סחייתמ הקוסעתב ןוויג
 תיתוברת-בר הקסעה תביבס
 הייסולכואה בכרה תא תפקשמה
 ןויווש תריצי לש הסיפת ךותמ
תויונמדזה םודיקו

 ךילהת תריציב ,וז השיג יפל
 אל ,ךלהמ וא תינכת ,הקסעה
 הייסולכואל לודיב ךותמ םילעופ
 לע רשגל םיסנמ אלא ,תחא
 ידכ בוליש תועצמאב םירעפה
 לש הווש גוצייל עיגהל
תונוש תויסולכוא

 חתמ םייק יכ וניהיז רקחמה ךלהמב
 תוידועיי תוינכת תריצי ןיב ידימת

 תוינכת ןיבל )לודיב( היפויתא יאצויל
ןוויג תויסולכואל בוליש

 יכ ודיעה םיפתתשמה בור
 תויטנוולר תושיגה יתש

 יכ אצמנ ףסונב .תובושחו
 םישמתשמה ינייפאמ בור
 ןוויג תויסולכואל םיעגונ
 קלח ןכלו תופסונ
 רובע והוזש םיכלהמהמ
 םירשפאמ היפויתא יאצוי

בחר הנעמ

בולישלודיב



 יבלש יפל הקולחב קיסעמה דצל םיעגונה ולעש םיכלהמו תויונמדזהה ךס תא ונזכיר
הקסעה
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תוליהקו הרשכה תוינכות ,םידדמ ,םירגאמםירטמרפו סויגה תווצ ןוויג ,תורשכה

 ,היפויתא יאצוי( םינווגמ ןוימ יתווצ תריצי§
)תויולבגומ םע םישנא ,יברע רזגמ

 תויטהל תועדומל ןוימ יתווצ לש הרשכה§
ןתיא דדומתהל ךיאו

 םייטרפ הכרעה יזכרמ יתווצ תרשכה§
 תנבהו תונוש תויסולכוא םע תורכיהל
דמעומה לש תוברתה

םידומיל אלו םיעוציב ססובמ סויגל רבעמ§
 העקשהל עגונב תויפיצ םואית ךות
 לאיצנטופו יתלחתה רכשל ,תשרדנה
ךשמהב רכש

 היינפ-הנידמה תורישל םידמעומ רגאמ תריצי§
 םימיאתמ םיאצמנש תכרעמב םידמעומל המוזי
)םיטנדוטס רגאמל המודב( תונוש תורשמל

תוילוהינ תורשמב ןוויג םודיק לע םילהנמ תדידמ§

 קיסעמה י"ע םודיקל םילאיצנטופ םידבוע יוהיז§
 םיטביה רופישב רוזעתש תינוציח תינכותל רושיקו

םיכר םייעוצקמ

 ,תויוסנתה ,בושמ תלבק תבוטל- םידבוע תוליהק§
 תיינב ,ישיא חותיפ ,תוירדילוס ,םירבח תריצי

 תועמשמ תריצי ,דבועה לש תימינפ היצביטומ
ןוגראל תוכיישו

 ןוימ ,סויג
המשהו

 םידעי תבצה- גרדל סחיב ןוויג ידעי תרדגה§
ירוביצ רזגמב תויסולכוא םודיקל םייפיצפס

:רוקרז יברע /הפישח יסנכ§

 ירוביצה רזגמב תוידועיי תורשמ תגצה§
םיריעצל עיגהל ידכ

 היפויתא יאצוי לש תופתתשה-גנילדומ§
 תויומדכ םינוש םימוחתב םידבועש
הפישח יסנכב הארשה

 תחטבה סיסב לע קר אל קטייהה םוחת לש קוויש§
תויונמדזההו הרקויה לע רבדל אלא רכשה

 קיסעמה לצא ןמז ךרואל יתקוסעת לולסמ תגצה§
)תויונמדזהו םימודיק ,תותפתה ,תויורשפא(

 לומ הלועפ יפותישו עדי ףותיש ,םירשק תריצי§
ןוויג לש היצביטומ ךותמ םיקיסעמ

עדימ תשגה ,םידעיי ,קוויש

 ינפל
סויג

 םודיק ,רומיש
יעוצקמ חותיפו



 ונגוויס ןתוא תויונמדזהל תובר תועצה ולעוה הנדסהו רקחמה ךלהמב ,היפויתא יאצוי דצב
םדאה ייח ךרואל םייח יבצמב
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םהיניב שגפמל

 הקוסעת לע חיש§
 ,תילכלכ הסיפת ,תופיאש
 הקוסעתה קוש תנבה
 תורגסמב ריעצ ליגמ
 יתלבהו ילמרופה ךוניחה
ילמרופ

– תויורגבל רובגת תוינכת§
4 לש תורגב עוציב דודיע
תילגנאו הקיטמתמ 'חי

 י"ע ןוויגל תועדומ דודיע§
 תוברתה בוליש

 יאצוי לש הירוטסיההו
דומיל יכרעמב היפויתא
)Deep Diversity( 

ידוסי- תודלי

 םידיקפתב םידבוע םע שגפמ§
 רפס יתב תויוליעפמ קלחכ םינוש

תוילמרופ יתלב תורגסמו

 הדובע תוביבסל הפישחה תלדגה§
 םויק תועצמאב תונוש תוישעתו

 ךותב רפס יתב לש םירויס
תוישעתו םילעפמ

 תרכה אשונב דומיל ךרעמ תפסוה§
 םילכ תלבקו הקוסעתה םלוע
 הרשכהל הנכהכ םייטנוולר
 לע תוכרדהל המודב– תיפיצפס
רבייס ידומיל וא ע"נדג ,ל"הצ

ןוכיתו הביטח– םירוענ

 םיררחתשמ יסנכב שומיש§
 ,תוינכותל םיריעצ תפישחל
הקוסעת תויורשפאו

 לש תלוכיה תשגדה§
 יאבצה תורישב םידיקפת
 הקוסעת ףונימ לע עיפשהל
רורחשה רחאל תיתוכיא

הקוסעת /םידומיל תמוצ– רורחשיאבצ תוריש

 יאשונב יוויל ימרוגו הקוסעתל עגונב עדימה זוכיר§
 תותשר– דוחא דחא קשממ /רגאמב הקוסעת
ןווכה/תונמדזה/םיריעצ יזכרמ ,תויתרבח

:םיריעצה יזכרמ תוליעפ ףונימ§

oםיריעצ יזכרמב ירוביצ רזגמ יזכר תרדגה 
הז רזגמב הקוסעתה תויורשפאתשגנהל

oיזכרמל םיקיסעמה ןיב רשקה קוזיח 
 לש הקוסעת ידירי ,רוקרז ימי- םיריעצה
םיריעצה זכרמב םיקיסעמה

oואצמש תורשכהו םיסרוק ירגוב םע שגפמ 
הדובע

 יאצויל תוידועיי תוגלמל עגונב עדימתשגנה§
 לע לקהל ידכ םידומילל ןומימ תויורשפאו היפויתא
ימדקא לולסמב הריחב



 תויבחור תויונמדזה רפסמ וניהיז ,םייח יבצמב תויוברעתה דצל
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םהיניב שגפמל

םידומיל

תילגנא ןומיאל גנירוטנמ תריצי§

 תוכירצמה תוגלמו תוינכת עוציב§
 ףתתשמהש ךכ ןתרומת תוליעפ
ןתוא לבקל ידכ יביטקא תויהל ךירצ

הקוסעת

 תבוטל תוינכת ירגובל היינפ§
הדעה אצוי רוטנמ תריצי

 הרזח /תוראשיה דודיע§
 ירחא הנוכשב םירוגמל
הקוסעתה םלועב החלצה

 תויונמדזה
תויבחור

 קוזיחו חותיפ
 גנירוטנמ ינונגנמ

 תוליהקב שומיש
 דודיעו םירשק תריציל
יעוצקמ חותיפ יכלהמ

 םיקשממב שומיש
 תשגנהל םימיאתמה
תויוליעפ םוסרפו עדימ



םיניינע ןכות

45

טקיורפה רואיתו עקר§

םייק בצמ חותינ§

םישמתשמ רקחמ§

עוציבל םיכלהמ שוביג§

עוציבל םיילאיצנטופ םיכלהמ§

םושייל םיכלהמ תריחב§

45



שומימל םייזכרמ םיכלהמ12 וניהיז ,תועצהה ךס ךותמ

םייופצה תומישיהו טקפמיאל עגונב ןהו ךלהמה תוהמל עגונב ןה ,ךלהמ לכ תודוא טרפנ םיאבה םיפקשב
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הקוסעתב ןוויג אשונב עדי ףותיש םודיק•

 םורופה" לש ןוויגל ךירדמה תשגנהו בויט•
"הקוסעתב ןוויגל ילארשיה

ןוויגל יתרבח'ןקת ות' תריצי•

 םיקיסעמל תורשכה ןומימב תופתתשה•
 תוימדקא םיליעפמו ןוויג יאנתב םידמועה
םילאיצנטופ םידמעומ תרשכהל

 היפויתא יאצוי םיאמצע חותיפו םודיק•

 :גנירוטנמה ןונגנמ תבחרה§

 רובע תרכומ תישיא תוכנוח תריצי§
 יאצוי םיריעצ יווילל הגלמל תואכז

היפויתא

םירוטנמל תוינכתה ירגוב תכיפה§

 םאתהב הנתשמ גנירוטנמ תינכת§
יעוצקמה בלשל

 לש תויעוצקמ תוליהק ןומימ§
 תויאמצע תוליהק( הקוסעת
)תויתרבחה תותשרב

תיחרזאה הרבחל תוצלמהתויושר לומ עוציבלםיקיסעמ לומ עוציבל

 לש יקווישה ץמאמה תבחרהו תרדסה§
)"ךפשמה תבחרה"( םיריעצה יזכרמ

 היפויתא יאצויל םינתינה םינעמה יוצימ§
 רזע ילככ תיביטקילפא תיתשת חותיפ י"ע
:תושרה ללכתמל

 ץועיי תויורשפאו תויוליעפ לע עדימ תשגנה§
 זכרמ( תושרב הדובע םידומילל הנווכהו

תומייק תוינכותו )תונמדזה/םיריעצ

 םייתנוכש םיזכרמב הקוסעת ידירי עוציב§
היפויתא יאצוי לש יתועמשמ גוציי םע

 ,םיכרצל עגונב עדימ ףוסיא- רוביצ ףותיש§
ריעה יבשות םיריעצ לש תויונמדזה

 ימרוג םע תורכיהו ימוקמ גניקרווטנ חותיפ§
הנוכשהמ הארשה

 תריחב ךילהתב ןורתי םינקמה םיאנת תפסוה•
הלשממ יזרכמב םיקפס

םיגרדל תוסחייתה םיללוכה ןוויג ידעי תרדגה•

הלבק תודעווב סויג יתווצב ןוויג ילהנ תרדגה•

קיסעמכ הלשממה
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 תובכרומלו העפשהה תדימל םירושקה םיטקפסא ונחבנ םיכלהמה תוכיא תכרעה ךרוצל
ךלהמ לכ לש עוציבה
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טקפמיא

תומישי

 היצלוגר וא הקיקח יוניש שרדנ
ךלהמה עוציב לע השקתש

 הקיקח
היצלוגרו

תויעוציב תושירדו םיקשממ ,םדא חוכםיבאשמ

 /תויודגנתה
םירגתא

ךלהמה תומישי לע תושקהל םילולעש םימסח

םושייל הלועפ ףותישל םימרוג /יארחאה םרוגה והימןיינע ילעב

ךלהמה לש דעיה להק והימ דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 ךלהמה עיפשי ןפוא הזיאבו ימ לע
ףיקעו רישי ןפואב

 תויסולכואל ךלהמה לש המאתהה אוה טקפמיאה לש ףסונ רטמרפ
 ןמוסמ וניא ןכל םיכלהמה לכל יטנוולר אוה ךא ,תופסונ ןוויג

 רבסה םיליכמ םיכלהמה
 / םיבלשה לש טוריפו
 תונוש תוסחייתה תודוקנ
.ךלהמה תניחבל

  טקפמיאה םינחבנ ףסונב
 ךלהמ לכ לש תומישיהו
הווש דוקינב םידדמנו

 תדימ תרדגה
ךלהמה לש העפשהה

 תומישיה תדימ תרדגה
ךלהמה לש

ךומנ ינוניבהובג



הקוסעתב ןוויג אשונב עדי ףותיש םודיק
טקפמיא

 אשונב עדיה ןוגראו ףוסיאל םייתועמשמ הנכה יכלהמ ושרדיי ןושאר בלשכ
קשממה ןוכדעו הקוזחת שרדית ינשה בלשבו

1

תומישי

שרדית אל  הקיקח
היצלוגרו

םיבאשמ
 הלעפהו היינבל םיביצקתו ,חותיפו ןויפא תווצ תולע
המרופטלפה לש

 /תויודגנתה
םירגתא

תיחרזא הרבחו ןוויגל םויכ םילעופה םיקיסעמ ,תילטיגיד לארשיםיפתוש

 םיבאשמ ילעב( יטרפה רזגמב םילודג םיקיסעמ
)ןוויג יכלהמ עוציבל

דעי להק

 ילגעמ
העפשה

םינטק םיקיסעמו ירוביצה רזגמב םיקיסעמ

 סיסב םג םילכו םיכלהמל ףסונב תרציימ עדי ףותיש תמרופטלפ
 ןוויג אשונב םיקיסעמ תליהקל

:ןוויג אשונב עדימתשגנה§

 תויתלשממה ןוויגה תוינכותל עגונב עדימה לכ זוכיר§
היפויתא יאצויל תועצומה תויטרפהו

ןוויגה תויסולכוא תוברת םע תורכיה תוכרדה קוויש§
)דועו הירוטסיה ,םיגהנמ ,דגיסה גח(

לוהינו םייניב יגרד רובע תויטהל תועדומ תוכרדה§

)ךשמהב טוריפ( ןוויג יכלהמל םיקיסעמל םילכ§
)ךשמהב טוריפ( ןוויגל יתרבח ןקת ות תלבקל תויחנה§
 הקוסעת ידירי םוסרפו םודיק§

 תטלחה תועצמאב איה ךלהמה שומימל תירשפא ךרד§
265 הטלחהל המודב ,הלשממ

 םילכו עדי ףותיש תבוטל תילטיגיד המרופטלפ תריצי
 ןיינע ילעבו םיקיסעמ רובע הקוסעתב ןוויג אשונב
תונושה ןוויגה תויסולכואל תוסחייתה ליכתש םיפסונ

48

תואמגוד

 חותיפל265 ימואלה םזימה
 םודיקל עדי ףותישו

 תילטיגיד היצמרופסנרט
תוימוקמ תויושרב

ףטוש ןפואב םינכת ןוכדעו קשממה קוזחת

48

הובג
ינוניב
ךומנ



יתקוסעת ןוויגל ךירדמ תשגנהו בויט
טקפמיא

 רצקה ןמז חווטב ותעמטה לע לקיש רבד הז ךלהמל תמייק תיתשת הנשי

תומישי

שרדית אל  הקיקח
היצלוגרו

םיבאשמ
 םורופהו הלשממה שאר דרשמ לש ףתושמ תווצ תרדגה
ךירדמה תמקהל םיבאשמו

 /תויודגנתה
םורופה לומ לא הלשממה לש תוברועמה תדימ תרדגהםירגתא

הקוסעתב ןוויגל ילארשיה םורופהו הלשממ ידרשמןיינע ילעב

 םיבאשמ ילעב( יטרפה רזגמב םילודגו םיינוניב םיקיסעמ
)ןוויג יכלהמ עוציבל

דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 ןוויג יכלהמ עצבל םיינועמה םינטק וא םיינוניב םיקיסעמ
)ירוביצהו יטרפה רזגמהמ(

 ףותיש ,ןוויגה אשונב םילעופה םיבר םיקיסעמל םורופה ןיב רשק םייקו רחאמ
םיקיסעמ םע רשקה קוזיחו עדימה לש הבחר הצפה רשפאי הלועפ

:טוריפ

2022-ל ןוכנ םילכ ךמסמ ןוכדעו שודיח§

 םיקיסעמ רובע תצמותמו ישומיש הצלמה ךמסמ חוסינ§
)םצמוצמ תוצלמה /םידומע רפסמ( ןוויג יכלהמ אשונב
 תנמ לע םיתימע תצובק רצייל קיסעמה רובע הצלמה :המגודל
 ךותב תנווגמה תווצה תדובע תאו תוכיישה תשוחת תא קזחל
 הרשכה ילככ גנירוטנמ ילולסמל רוביחו תועדומ תלדגה ,ןוגראה
 דועו םידבועל

תויטרפהו תויתלשממה ןוויגה תוינכותל עגונב עדימ זוכיר§

 תגצה ךרוצל םיקיסעמ רפסמ רובע העמטה טולייפ תריצי§
Best Practice+ תונוש תוידמב םינייטצמ םיקיסעמ םוסרפ

 ןוויג אשונב תוצלמומ הלועפ יכרד ףותיש
 קיסעמל טיק /ךירדמ י"ע םיקיסעמ רובע

49

 ףותיש י"ע תנווגמ הקוסעת םושייו םודיקל םילעופה םימרוגה דחא
 :המגודל "הקוסעתב ןוויגל ילארשיה םורופה" וניה אשונב םילכו עדי
)2016( הקוסעתב ןוויגה לוהינל םיישומיש םילכ ךמסמ םסרפ§
 )ןוויגה תוא( םינייטצמ םיקיסעמ םוסרפ§
תוינכת ללוכ םוחתב םיפסונ םימרוג לש תוליעפו עדימ םוסרפ§

 רובע עדימתשגנה תבוטל ,םורופה םע ףתושמ ךלהמ עצבל ןתינ
תוליעפה ןוכדעו קויד תועצמאב םיקיסעמ

49

הובג
ינוניב
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 לוהינל םיישומיש םילכ״ תרבוח2016 תנשב רצי ׳הקוסעתב ןוויגל ילארשיה םורופה׳
״הקוסעתב ןוויגה

 בקעמוםיטולייפ תריציל המרופטלפ רשפאלו ןוויגה אשונ תא יתוהמ ןפואמ םדקל הלוכי קיסעמל הזכ ישעמ ילכתשגנה
ולאכש םיכלהמ ירחא

50

 םילכ תרבוחכתבצוממ תרבוחה
 םידומע53 אוה הכרוא ךא ,םיימושיי
 םיבכרומ עקר יקרפ הכותב תללוכ איהו

 תינכת רצייל קיסעמה לע םישקמה
.תיביטרפואו תישעמ

 תרבוחה המכ דע רורב אל ,םג המ
 םיבחר םיצורעב תקוושמו תרכומ
.םייטנוולרה דעי ילהקל םיעיגמש

 לע תמצמוצמ הסרג תונבל םיצילממ ונא
 טיקכ גתוממו שיגנ ןפואב ,וז הסרג סיסב
.קיסעמל ימושיי



 הקוסעתב ןוויג אשונב יתועמשמ עדימ רגאמ הווהמה ׳הקוסעתב ןוויגל ילארשיה םורופה׳
ןוויג יכלהמ רפסמל ישעמו יטנוולר ףתושכ שמשל לוכי ללכבו

 טקפמיאה ילגעמ תבחרה ,םיקיסעמ םע םירשק קוזיח ,תוליעפ םוסרפל סיסב רשפאת םורופה םע הלועפ ףותיש תריצי
םייק עדיב שומישו

51

 להנימ( ירוביצה רזגמהמ םינוגרא לש רוביחמ רצונ םורופה
 הרבחו םיקיסעמ ,)הדובעה עורזב תודחוימ תויסולכוא תקוסעת
 רקיעב הנופו הקוסעתב ןוויגל עגונב בר עדימ זכרמו תיחרזא
אשונה תבוטל לועפל םיניינועמה םיקיסעמל

'ןויגה ות'ךמסמ- םילכםיעוריא םוסרפ
 םינוגראו םיקיסעמ

םורופב םירבחה



 תועצמאב תנווגמ הקוסעת אשונל םיקיסעמ תמיתר
 םימדקמו םילעופה םיקיסעמ ןומיסל ׳ןקת ות׳ תריצי
 תא תוחוקלל ףקשל רשפאי ןקתה ות .ןוגראב ןוויג
 ,יתורחת ןורתי תווהלו ןוגראה לש תיתרבחה הסיפתה
 םידמעומו םינכרצ תטלחה לע עיפשהל לוכי ךכבו
ןוויג תבוטל לועפל םיקיסעמ לע ץחל ליעפהלו

ןוויגל יתרבח ׳ןקת ות׳ תריצי
טקפמיא

 לש הפיחדו תירוביצ העפשה תריציל ךלהמה לש קווישו םוסרפב ךרוצ היהי
ותה תלבק ךרוצל ןוויג תבוטל לועפל םיקיסעמ

תומישי

ירוטלוגר ךלהמ בייחמ אל  הקיקח
היצלוגרו

םיבאשמ
 ףוקיש ףסונבו םיקיסעמל יארחאה ףוגה ןיב חווידו חוקיפ ןונגנמ תריצי

םיחרזאל םיקיסעמ לע עדימ

 /תויודגנתה
םירגתא

 הלשממה רשאכ יתלשממ ןקת ותל היפויתא יאצוי לש תודגנתה
םידעיב אלמ ןפואב תדמוע הניא

םיקיסעמ ,בחרה רוביצהןיינע ילעב

םירחא םיקיסעמ לע העפשה תלוכי ילעב םילודג םיקיסעמ לע שגד דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 השירדו הקוסעתב ןוויגל תועדומל רוביצה תועדומ לע העפשה
ולא םיטרדנטסב הדימעל "חטשה"מ

 םרוג תרצילו ילארשיה רוביצב ללכב ןוויגה אשונל תועדומ רצייל דעונש ךלהמ
ןוויג לש םיטרדנטסב דומעל םיקיסעמ לע ףסונ ץחל

:טוריפ

:ןוויגל ןקתה ות תלבקל ךילהתו םינוירטירק תרדגה§

ןקתב הדימעל םינוירטירק§

 םינוירטירקב הדימעו הניחב ךילהת§

 חוקיפו ןוכדע ילהנ§

 םיגציימה םיעיפשמו םייתועמשמ םיקיסעמ תמיתר§
ןקתה ות קווישו שומישל ןוויג

תונוש תומרופטלפב ותה םודיקו םוסרפ§

 ,םירחא םימוחתב םימוד םיוותל תואמגוד תוארל ןתינ
 םינוגראה תסיפת לעו רוביצה תעד לע םיעיפשמה
-יטנוולרה אשונב תולועפ םודיקל
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תואמגוד
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ןוויג יאנתב םידמועה םיקיסעמ לש תורשכה ןומימב תופתתשה
טקפמיא

 םיקיסעמל ץירמתכ קיפסמ יתועמשמ היהיש ןומימה הבוג לש הניחב שרדית
תורשכהב ןוויגל לועפל

תומישי

שרדית אל  הקיקח
היצלוגרו

םיבאשמ
 ןוויג שומימ לע חוקיפו בקעמ ינונגנמ ,תופתתשה תוגלמ ןומימ
םיקיסעמה לש תוכרדהב

 /תויודגנתה
-----------םירגתא

הלכלכה דרשמ ,תונשדחה תושר ,רצואה דרשמןיינע ילעב

םידמעומ םירישכמה םיקיסעמ דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 םידמעומה רגאמ תא לידגהל ולכוי תורשכה םיעצבמ םניאש םיקיסעמ
וז תידועיי הרשכה ילעב ךא ןויסינ אלל םידמעומ לוקשלו םהלש

 לכוי ףסונ ץירמת ,קיסעמה תמזויב םויכ תומייקתמ רבכ תורשכההו רחאמ
 ןוויגה אשונ תא שיגדהלו ,תורשכה םימדקמה םיקיסעמה תומכ תא לידגהל
ןכותב

:טוריפ

 תובשחתה שרדית– ץירמתה תלבקל םינוירטירק תרדגה§
 לש גוציי תושירד תרדגהו הרשכהב םיפתתשמה תומכב
הרשכהב היפויתא יאצוי

םיקיסעמל ךלהמה םוסרפו קוויש§

 הכימת ימרוגל תוימדקא םיליעפמה םילודג םיקיסעמ רוביח§
 תוינכותל םימיאתמה היפויתא יאצוי םידמעומ סויגב
)דועו םיריעצ יזכרמ ,קחרמל( הרשכהה

 תוינוגרא-םינפ תוימדקא ןומימב תופתתשה
 תיינתהב תומדקתמ תוישעתב םיקיסעמל
ןוויג לש םינוירטירק

53
הובג
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 ,קטייהה תיישעתב רקיעב ,העפות הדלונ הנורחאה הנשה ךלהמב
 תורשכהל תוינוגרא םינפ תואטיסרבינוא /תוימדקא תריצי לש

םיקיסעמ לצא תוידועיי

 ,םייטנוולר םידמעומ תאיצמב ישוק ךותמ החתפתה המגמה
.םמצעב םירשכומ םידבוע ורציי םה ,רסחה רואלש וטילחה תורבחו

 רציימה רבד ,םיקיסעמה לש אלמ ןומימבו תורקי דואמ תורשכהה
ןוויג ׳כואמ םידמעומ לש יקלח ןומימל העצהו תוברעתהל תונמדזה

 הלשממה ןיבwin-win תונמדזהכ הז ךלהמ תא ןמסל ןתינ
םיקיסעמל



 שדח סויג ץורע תונמסמו תרבגומ החימצב תורבח תונייפאמ תוינוגרא םינפה תוימדקאה
ןרובע

הקוסעתב יתוכיאו שרדנ םוחתב תיאדו הכמסה םילבקמ םה ,הרישכמה הרבחה י״ע םיקסעומ םירגובה לכ אלש תורמל

54

 לע ססובמ םיקיסעמ תוימדקא לדומ
:םייזכרמ םיבלש העברא
תורשמ שויאב ךרוצ1.
הרשכהל םייטנוולר םידדומתמ סויג2.
 חווט תרצק הרשכה עוציב3.

 םישרדנה םילכב תדקוממה
דיקפתל

 המשהל םינייטצמ םידמעומ תריחב4.
קיסעמה לצא

תואמגוד



 רוצי ליבקמבו רישי ןפואב םהלש הקוסעתה לע עיפשי םייאמצע םודיקו דודיע
םיפסונ היפויתא יאצוי רובע המגודל לדומ תווהל םרובע תונמדזה

היפויתא יאצוי םייאמצע חותיפו םודיק
טקפמיא

 תיינבו םילאיצנטופ םיקסע תומכ יוהיז ,םיבאשמ תאצקה שרדית
   יתוכיא יוויל ךילהת

תומישי

עויסל תואכז יאנת תרדגה  הקיקח
היצלוגרו

םיפתתשמה םידרשמל ביצקת תאצקהםיבאשמ

 /תויודגנתה
םירגתא

 ,ךלהמה תעמטהו יווילל ידועיי א"כו ביצקת תאיצמב ישוק
יווילה םויס רחאל רשק תרימשו ךילהתל החלצה ידדמ תרדגה

רצואה דרשמ ,הלכלכה דרשמןיינע ילעב

דעי להק המקה יכילהתב וא םייק קסע ילעב םייאמצע

 ילגעמ
העפשה

 תופסונ תויונמדזה ורשפאיש ,היפויתא יאצוי הארשה ימרוג תריצי
םיפסונ םייאמצעלו םילאיצנטופ םידבועל הקוסעתל

:טוריפ

 תלבק רובע היפויתא יאצויל םיידועיי תואכז יאנת תרדגה§
:קיסעמה גוסל םאתהב עויס

 םימזי רובע קנעמ תלבק :םישדח םיקסע רובע§
 תנבהב יווילל ףסונב ,ךרדה תליחתב םיקסעו

 קסע תמקה לש יטרקוריבה ךילהתהו תועמשמה

 יווילל קנעמ תלבק :םינוניב-םינטק םיקסע רובע§
 תלדגהוםירזתה רופיש תבוטל יקסע חותיפו

קסעה

 קסע םיקהל םיניינועמה היפויתא יאצויל הכימתו עויס
 םודיקב םיניינועמה םימייק םייאמצע םיקסע ילעב וא
קסעה
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 תומזיו םייאמצע םיקסע אוה תיתוכיא הקוסעתל ילאיצנטופ ףסונ ץורע
 דרשמ לש ׳םיקסעל ףועמ׳ ןוגכ םיבר הכימת ילכ םימייק .תיטרפ
 םיקסע וא קסע תמקהב םיניינועמה םימזי יווילל ,היישעתהו הלכלכה
.קסעה םודיקב םיניינועמה םימייק םייאמצע

 ןווגמ רובע םידסבוסמ עויס יתורישל תואכז םיעיצמ ףועמב םויכ
 םע םישנאל, דועו םיאודב ,םיסקר׳צ ,םיזורד ןוגכ םיטועימ תויסולכוא
.היפויתא יאצויל ךרע תעצה תמייק אלו תידרח הייסולכואו תויולבגומ

 ץורע ףיסוהל ךכבו היפויתא יאצויל ההז הכימת ץורע ףיסוהל ןתינ
היפויתא יאצוי דצמ היינפה תא לידגהלו ירשפא הקוסעת



6
הלשממ יזרכמב םיקפס תריחב ךילהתב ןורתי םינקמה םיאנת תפסוה

טקפמיא

 חווט יכורא םיזוח תולעב תומייק תויורשקתה לש תולבגמל סחייתהל ךרוצ היהי
 ירוביצה רזגמב םידעיב הדימעל םייתלשממ םיפוג לש המיתרו

תומישי

םיזרכמה תונקתב ןוויג ידעייב הדימע לש העמטה  הקיקח
היצלוגרו

 ןוויג יארחא םרוג תרדגה ,העמטה תווצ תאצקהםיבאשמ
םיזרכמ תודעוו לע חוקיפל

 /תויודגנתה
חווט יכורא םיזוח ילעב םיקפס לש תודגנתה /ישוק ררועל לולעםירגתא

 םיניינועמה םיקיסעמו םייתלשממ םיקפס ,םייתלשממ םיפוגןיינע ילעב
ירוביצה רזגמה לומ לועפל

םייתלשממ םיפוג לומ םידבועה םיקפס דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 הלשממ יקפסל ךופהל םיניינועמה םיקיסעמ לע העפשה
םיימינפ ןוויג ידעייב דומעל םייתלשממ םיפוג בייחיו

 תומיצעב םידבועה םיקפס לע רקיעב ןושארה בלשב עיפשהל יופצ ךלהמה
 דובעל ןיינועמה קפס לכ לע עיפשי ךשמהב ךא ירוביצה רזגמה לומ ההובג
םייתלשממ םיפוג לומ

:טוריפ

 ןוויגה ידעי תרדגהל תורשקתהה ךילהתב סחייתהל שי§
 יאצוי זוחא לומ לא עיצמה לש םידבועה 'סמב תובשחתהב
היישעתה גוסו תילארשיה הרבחב היפויתא

  םיאנת תניחב ךרוצל עיצמה דוקינ תקולח ןפוא תרדגה§
ןורתי יאנתו םיבייחמ

םיזרכמה תונקתב ןוויגה ידעי תרדגה תעמטה§

 םידעיב הדימעל תוכרעיהל שרדנה ןמזה חווט םוסרפ ,ףסונב§
םימיאתמה םיצורעב ןוכדעו םוסרפ י"ע

 םיקפס םע יתלשממה תויורשקתהה ןונגנמב שומיש
 םירטמרפ תרדגה י"ע ןוויגה אשונ םודיקו דודיע ךרוצל
 ןוויג ידעיב הדימע יפל םיקפסב הריחבל ןורתיי דוקינו

תופסונ תויסולכואו היפויתא יאצוי לש
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הובג
ינוניב
ךומנ

 העפשה תלוכי תלעב ילארשיה קושב יתועמשמ קיסעמ איה הלשממה
 םינוש םיקפסו םיקסע יפלאב עגוניזרכמה תורשקתהה ןונגנמ .הבחר
הנידמה יבחרב

 אשונל תועדומ תאלעהו יוניש תריציל ףונמכ הז ילכב שמתשהל ןתינ
 תוגיצנ םע םיקפס תריחבב ןורתי םינקמה םינוירטירק ףיסוהלו ,ןוויגה
)ןוגראב םישנ תקסעה זוחא ןוירטירקל המודב( תנווגמ הייסולכוא

 הבחר העמטהו הסיפתב יוניש רציי ןמז ךרואל רציית םיקפסמ וזכ הייפיצ
הקוסעתב ןוויג לש



 הקסעה דדועל- הדובעה קוש לע העפשהו בוציעל יעצמא תווהל הלוכי שכרה תוינידמ
יתקוסעת ןוויג חפטלו ,תנגוה

57

 תוסחייתה תפסוהו םיזרכמה קוח יוניש
 ןוויג תויסולכואל

 ךא ,1992 תנשב חסונ םיזרכמה תבוח קוח
 המרופר המייקתה ףאו תונקת ופסוה ךשמהב
 אוצמל ןתינ םויכו2009 תנשב םיזרכמה ינידב
 תולבגומ םע םישנא תייסולכואל תוסחייתה
םיקסעב םישנ דודיעו

םייניש תואנכטב תיתלשממה הניחבה לש ישעמה קלחל דויצו םילדומ תקפסאל2021/76 'סמ יבמופ זרכמ*

 ןוויג תויסולכוא רובע ועבקיש ןורתי יאנת
 לקשמ ולבקי )םהניב היפויתא יאצוי(

 רושק זרכמה רשאכ רתוי יתועמשמ
אשונ לכב חרכהב אלויתרבח םוחתל

:םיירשפא הלועפ ינוויכ ינש םנשי
תויולבגומ םע םישנאל הקוסעתב ןויווש תוסחייתה תמגוד

רדגמל הקוסעתב ןויווש תוסחייתה תמגוד

1

2

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m76_2021.pdf


 רזגמה לש תימדתה קוזיחו יונישל ליבוי לוהינו םייניב יגרדב ןוויג םודיק
היפויתא יאצוי רובע יתוכיאו יטנוולר קיסעמכ ירוביצה

לוהינה יגרדל תוסחייתה םיללוכה ןוויג ידעי תרדגה
טקפמיא

 לש ךלהמ ןכלו קיסעמכ ןוויגה אשונ תא םדקמו לעופ רבכ ירוביצה רזגמה
העמטה יישקו תויודגנתה תוחפב לקתי םידעיה קויד

תומישי

םלוה גוצייל קוחה ןוקת  הקיקח
היצלוגרו

םינוגראב סויגה יתווצו םילהנמ לש הכרדהו יוויל תווצםיבאשמ

 /תויודגנתה
הז דיקפת שויאל היפויתא יאצוי םיריכב םימרוגב רוסחמםירגתא

הנידמה תוריש תוביצנןיינע ילעב

ירוביצה רזגמה יקיסעמ דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 קלח הווהי( ןוויג יכלהמב םיניינועמה יטרפה רזגמהמ םיקיסעמ
)םיקיסעמל תוצלמההמ

:טוריפ

לוהינו םייניב ,הסינכ גרד– גרד לכ רובע ןוויג ידעי תרדגה§

 הדעה ינב לש םלוהה גוצייה תבחרהלקוח ןוקית§
ירוביצה תורישב תיפויתאה

 רזגמהמ םינוגראב סויג יתווצו םילהנמל הכרדהו יוויל ,ץועיי§
 ולא םידעיב הדימעל םישרדנ םידעצל עגונב ירוביצה
)דועו סויגה תווצ תניחב ,ןוימה ךילהת תניחב(

 יכלהמב םיהובג םיגרדב היפויתא יאצוי םידבוע לש בוליש§
 י"ע תודמעומ תשגה םודיקו קוויש ,דודיע ךרוצל סויג
םיפסונ םידבוע

 רזגמה לשםירוטנמכ ולא םימרוגב שומיש ,ךשמהב§
 וז ןוויג תייסולכואל ירוביצה

 יקיסעמ תא ובייחי םינוש םיגרד רובע ןוויג ידעי תעיבק
 חותיפב םידקוממ םיצמאמ עיקשהל ירוביצה רזגמה
לוהינו םייניב ידיקפתל היפויתא יאצוי םידבוע לש םודיקו

5858

הובג
ינוניב
ךומנ
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 אלו ןוגראב יבחור ןפואב םידדמנ ירוביצה רזגמב ןוויגה ידעי םויכ
ןוגראב תוחתפתהו םינוש םיגרדב תוגיצנ םינחוב

היסולכואל םלוה גוצייבו גרד לכל ינטרפ ןפואב םידעי ףיסוהל שי

https://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301136.pdf


 רזגמה לש הסיפת יוניש ,גנילדומ רציי הלבק תודעווב היפויתא יאצוי לש תוגיצנ
ירוביצה רזגמב םידיקפתל תודמעומ תשגה דדועיו יטנוולר קיסעמל ירוביצה

הכרעה יזכרמו הלבק תודעוו- סויג יתווצב ןוויג ילהנ תרדגה
טקפמיא

 היהי ,םיריכב םידיקפצב היפויתא יאצוי לש גוצייב רוסחמ בקע יכ ןכתיי
 תודעווב הנעמה תא ונתיש םיינמז עוצקמ ימרוג לש הרשכהב ךרוצ

תומישי

 הקיקח םיזרכמ ילהנב גוצייה ילהנ תעמטה
היצלוגרו

 ,תודעוול םיטנוולר םימרוג תרשכה ,העמטה תווצ תאצקהםיבאשמ
םיזרכמ תודעוו לע חוקיפל ןוויג יארחא םרוג תרדגה

 /תויודגנתה
הז דיקפת שויאל היפויתא יאצוי םיריכב םימרוגב רוסחמםירגתא

תונעזגב קבאמה םואיתל הדיחיה ,הנידמה תוריש תוביצנןיינע ילעב

הלשממה ינוגרא רתיו הנידמה תוריש תוביצנ דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 לעו יטרפה רזגמב קיסעמל ןוויגה ךירדמב וילע ץילמהל ןתינש ךלהמ
 לע היפויתא יאצוי לש תועדומ

:טוריפ

 סויגל דחוימ שגדב הלבק תודעווב גוציי ילהנ תרדגה§
היפויתא יאצויל םיידועיי םידיקפתל

 תויטהל )הכרעה יזכרמ ללוכ( תועדומל סויג יתווצ תכרדה§
 קבאמה םואיתל הדיחיה םע ףותישב תוברת םע תורכיהו

)םיטפשמה דרשמ( תונעזגב

 ןוימה ךילהת רואיתמ קלחכ תודעווה יתווצב ןוויגה םוסרפ§
םידמעומ לש

 היפויתא יאצוי םידמעומ לש הייחד תוחוד לע רבעמ עוציב§
 הייחדה תוביס לע הדימל ךרוצל תודעווה תא ורבע אלש

םירעפה תניחבו

הכרעה יזכרמ תריחב לע םיזרכמב ןורתי יאנת לש הלכה§

 הקוסעתה יבלשב יזכרמ רעש םיווהמ סויגה יתווצ
 תודעוו בכרהב ןוויג תריצי ןכלו ירוביצה רזגמב
 רתוי הנוכנ הדידמו הלכה ,הנבה רשפאי הלבקה
 חווט ךרואל עיפשיו היפויתא יאצוי םידדומתמ לש
יונישל

5959

הובג
ינוניב
ךומנ
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9
)"ךפשמה תבחרה"( םיריעצה יזכרמ לש יקווישה ץמאמה תבחרהו תרדסה

טקפמיא

 בייחל ןתינ אל ךא ךלהמה תובישח תא שיגדהלו קווישה םודיק לע ץילמהל ןתינ
אשונב לועפל תוימוקמה תויושרה תא

תומישי

קווישל תוינידמו םילהנ תרדגה  הקיקח
היצלוגרו

 המרב חקפמ םרוג ,ךלהמה תלבוהל תושרה םעטמ יארחאםיבאשמ
קווישל ידועיי ביצקת תעיבצ ,תיצראה

 /תויודגנתה
םיריעצה יזכרמו תוימוקמה תויושרה תמיתרב ישוקםירגתא

םיריעצ יזכרמ  ,)חותיפה להנמ( םינפה דרשמ ,תוימוקמ תויושרןיינע ילעב

תוימוקמה תויושרב םיריעצ יזכרמ דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 תויוליעפב תופתתשהו הפישחל םילאיצנטופה םיריעצה ללכ
תושרה

 תא שיגדהל ,הב תומייקה תויוליעפה תא ףנמל תושרל ורשפאי ולא םידעצ
 םהילא הפישחה תומכ תא לידגהלו םיריעצה יזכרמ לש םתובישחו םמוקמ
םיפתתשמ רתויל עיגהל הרטמ רותמ

:טוריפ

 המרב קווישה תוליעפ תבוטל םיידועיי םיביצקתב עויס§
תימוקמהו תיצראה

 יוהיזו םיריעצה יזכרמב םויכ םילעופה קווישה יצורע יופימ§
רתוי בחר דעי להקל הפישח ורשפאיש םיפסונ םיצורע

 ךרוצל תפדעומה הדובעה ךלהמב םיריעצל היינפ :המגודל
 םע הלועפ ףותיש ידי לע םידומילו הקוסעת לע עדימ תשגנה
ימואלה חוטיבה

 תועצמאב םיריעצה זכרמ תויוליעפ לש תויביטקרטאה תלדגה§
 לע שגד ןתמו יעוצקמהו ישיאה טקפמיאה לע םירסמ דודיח
תיפוסה האצותה

 :המגודל קווישה םוחתל עגונב תיביטקא תוינידמ תלחה§
 להק תעד רקס עוציב תבוח ,קווישה ביצקת לוצינ תורדגה
דועו יתפוקת ןפואב

 תוינידמ תרדגה י"ע יקווישה ץמאמה רופיש
 תוברעתה תודוקנ יוהיזו יביצקת עויס ,תיביטקא
 תאו הפישחה תא לידגהל רשפאי תויטנוולר
םיריעצה יזכרמב תוליעפב םיפתתשמה תומכ

6060

הובג
ינוניב
ךומנ

 םיעיגמש היפויתא יאצוי ףקיה תא לידגהל תויזכרמה םיכרדה תחא
 יקווישה ץמאמה רופיש ידי לע איה )"ךפשמה תבחרה"( םיריעצ יזכרמל
הז ןיינעב



9
יקווישה ץמאמה תבחרה תבוטל םירושימ המכב לועפל ןתינ

6161

הרישי תוליעפ

 םיצורעה תבחרה
םימייקה

 םירסמה בויט
 יצורעב םירבעומה

םוסרפ

הפיקע תוליעפ

 יגוס ינש םנשי
 םיכלהמ

םיילאיצנטופ

 דדועל הרטמב הלשממה ידי לע חרכהב ועצוביש תויבחור תולועפ
הל םיפופכה םיפוגה תלבוהבש קווישה תוליעפ תא רפשלו

 "ךפשמה תבחרה"ב ועייסיש םייפיצפס םידעצ
םיריעצה יזכרמל םינופה לש

 תוינידמ תייוותה
 תיקוויש הנווכהו
םיריעצה יזכרמל

 ץוחמ תומזוי קוויש
םיריעצה יזכרמל

12

 בצמה רופישו ,הנווכה אוה יזכרמה םדועיי םיזכרמה ישנאמ קלח לש םהיניעב§
 לע אוה רוביצל רבועה רסמהמ קלח ,ךכמ האצותכ .ינשמ םוקמ ספות ילכלכה
תשרדנה תיפוסה האצותה אוה םינופה תא איבמש המ בורלש דועב ,ךילהתה

 ןהו ,םיזכרמה ידבועל המינפ ןה( םייקווישה םירסמב שגד םישל שי ,המאתהב§
 הנופה ייח לע היופצה העפשהה לעו תיפוסה האצותה לע )רוביצל הצוחה
רובעיש ךילהתהמ האצותכ

 זכרמש רסמה תא ריבעהלו ,ךוראה חווטב היופצה האצותה תא שיגדהל שי§
 תגשהל דע חור ךרואו תונלבס שרודה לולסמב הנושארה הנחתה אוה ןווכהה
יוצרה יונישה

 רוביצל תוארהלו ,החלצה ירופיסב שומיש תושעל שי ,הז רסמ קזחל תנמ לע§
 רשא ,ורבעש לולסמה תוכזב יתועמשמ יוניש ווחש תויבויח תואמגוד ןנשיש
תונמדזה זכרמב ליחתה

 תוליעפה ןונכתל םיארחא םהו ,קווישה תוינכת לש עינמה חוכה םניה םיזכרמה§
שומישב םיצורעה תניחבמ ןהו םירסמה תניחבמ ןה ,אלמ ןפואב העוציבו

 יביצקת ףיעס תועצמאב קוויש תוליעפ ךרוצל םיבצקותמ םיזכרמה ,המאתהב§
ךרוצל םאתהב םינייפמקל תופסות םילבקמ ףסונבו ,עובק

 יפלכ קווישה םוחתב תוינידמל עגונה לכב רתוי תיביטקא תוליעפל רובעל ץלמומ§
םיזכרמה

 דחמש ןפואב קווישב םוחתב הלשממה לש תוברועמה תלדגהל םיכרד ןוחבל שי§
 ,וז תוליעפ לש תויביטקפאה רופיש לעו קוויש לע םשומה שגדה תלדגהל איבי
תילאיר הדובע תרגשו הרקב רשפאי ךדיאמו

 ,תוברועמה תרבגהב ךרוצה בקע הטמב הדובעה סמועב היופצה תפסותה רואל§
קווישה אשונל ונמז תא שידקי רשא הטמ דבוע לש ףסונ ןקת ףיסוהל ץלמומ



10  /םיריעצה זכרמ רתא( תושרב םימייק םיקשממ ךרד םיריעצל היינפ
ללכתמה שומישל עדימ רגאמ תריציו )תושרה רתא

טקפמיא

 תילטיגידו תיעוציב תולגוסמ אלל תויושרל יתועמשמ יווילב ךרוצ היהי
 ילכה תעמטהל

תומישי

עדימ תחטבא לוהינו עדימב שומישה ןפוא תרדגה  הקיקח
היצלוגרו

קשממל חותיפו בוציע ,ןויפא תווצםיבאשמ

 /תויודגנתה
םירגתא

 קלחב לועפתו העמטהל םיגולונכט עוצקמ ימרוגב רוסחמ
תוימוקמה תויושרהמ

תוימוקמ תויושרו תילטיגיד לארשיןיינע ילעב

םיקיסעמו םיבשות ,ללכתמ ,תימוקמה תושרה דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 תבוטל ףסאנש עדימב שמתשהל לכויש מ"הור דרשמ תווצ
תוינכת לש המאתהו תושרל ףוקיש ,םייקה בצמה יופימ

 םיתורישה קוידו עדימ ףוסיאל שיגנ ילכב שמתשהל תושרל רשפאיש ךלהמ
 ןיב רוביח רשפאי ףסונב .ריעה יריעצ לש הנווכהו יוויל ךילהתמ קלחכ בשותל
תושרב ריעצ ישונא ןוה חותיפ םדקיו םיימוקמ םיקיסעמל םיריעצ

:טוריפ

 זכרמ רתאמ ,תושרה רתא( תושרב יטנוולרה קשממה יוהיז§
 תייצקילפא ,SMS ,םירטלזוינ ,תושרה קובסייפ ,םיריעצה
)דועו תושרה

 לש הרבעהו הלבקל רושיאו םיטרפ תראשה ספוט תריצי§
)םיכרצ ,ןיינע ימוחת ,רשק יטרפ ,םש( עדימ

 םיקשממב רושיק תצפה תרשפאמה המרופטלפ תיינב§
 עדימ ןוגכ יתושר ןכות לש ןוכדעו האלעהל ליבקמב ,םינושה
 תויורשפא ,תושרב תולעופה תוינכתו תוגלמ ,םיזכרמ תודוא
דועו םיקיסעמל רשק יטרפ ,הקוסעת

 עדימל עיגהל ללכתמל ורשפאי ספוטב םיפסאנה םיטרפה§
 קלחכ ותוא ריבעהלו םינייפאמהו םיכרצה תודוא רתוי קיודמ
  מ"הור דרשמ לומ היצקארטניאהמ

 תבוטל תושרה לש םיילטיגידה םיקשממב שומיש
 אשונב םינעמו תויוליעפל עגונב עדימ תשגנה
 םינותנ ףוסיאל תלוכיל ליבקמב הקוסעתו םידומיל
תושרב םיריעצ לש םיכרצו םינייפאמ לע

62
הובג
ינוניב
ךומנ

 םרוגל רשפאתה המרופטלפ רצייל ןתינ ,קווישה יצמאמל ףסונב
 ליבקמב תאז קוסעת יאשונב תוליעפה לע עדימ שיגנהל יתושרה
 םיריעצה לש םינייפאמו םירגתא ,םיכרצ לע עדימ ףוסיא תלוכיל
 דרשמל םיללכתמה ןיב רשקב בושח ילכ הווהמ עדימה ףוסיא .תושרב
הייסולכואל תוינכות םיאתהלו תומגמ תוהזל רשפאמו מ"הור



11
תוינכותו םיקיסעמ ברקב )הכינחו יוויל( גנירוטנמה ןונגנמ תבחרה

טקפמיא

 ןורתיה תא שיגדהל שי ,ליבקמב .תויטנוולר תוינכתו םילודג םיקיסעמ תמיתר ךירצמ
יטנמהורוטנמה רובע גנירוטנמ ךלהמב

תומישי

תויצרא תויוליעפו תוכרדה-  תוכנוחל םיביצקת לש האצקהו הרדגה  הקיקח
היצלוגרו

םיבאשמ
 הלועפ יפותיש תריציל תיחרזאה הרבחהו םיקיסעמה תמיתר
םירוטנמ תויהל םילוכיש םיפסונ םישנאל היינפו

 /תויודגנתה
 םייטנוולר םירוטנמ תאיצמב רגתאםירגתא

םיקיסעמו תיחרזאה הרבחב תוינכותו תורגסמ ,םיליעפןיינע ילעב

 הנווכהו יווילל םיקוקזה הקוסעת לש םינוש םיבלשב םיריעצ
םהלש הקוסעתה תויורשפא תא תוצמלו םדקתהל ידכב

דעי להק

 ילגעמ
העפשה

 תורגסמהו ,יווילה ךילהתב םיברועמה םימרוגה לע העפשה
םיפסונ םישנאל המגוד תוהל םילוכיו םילעופ םה ןהב

 םירשק תריצי רשפאמו תמייק תוליעפל המצעה רשפאלו לידגהל דעונש ךלהמ
םינוש הקוסעת ימוחתו םיגרדב םיישיאו םייעוצקמ

:טוריפ

 ךרוצל גנירוטנמל תויעוצקמ תוקיטקרפו תונורקע ךמסמ חותיפ§
 םתרשכהו םילאיצנטופ םירוטנמ לש יבטימ יוהיז

 תואכז רובע חרפ וא "לודג חא" ןוגכ ,תרכומ תישיא תוכנוח תריצי§
היפויתא יאצוי םיריעצ יווילל- גנירוטנמ תגלמל

 ןויסינ ילעב םירוטנמל תומיוסמ תורגסמו תוינכת ירגוב תכיפה§
 םהלש היווחה ךותמ םירחא תוולל ולכויש ךכ הקוסעתה קושב
תוליעפה םויס רחאל

-המגודל ,יעוצקמה בלשל םאתהב הנתשמ יוויל תינכת תיינב§
 ךילהת םייס וישכעש ףסונ ריעצ ,הקוסעת תויורשפא םע תורכיה
 םידיקפתב ןויסינ לעב רוטנממ יוויל רתוי רחואמ בלשבו המוד
 םיריכב

 /רדגמ /היפויתא אצוי המגודל תוהזב יהשלכ המאתה לע שגד§
רזגמ

םיכנוח תכרדה§

 םיקיסעמ ברקב םייקה גנירוטנמה ןונגנמ תבחרה
 םיאתיש ךכ תיחרזאה הרבחב םינוש םיפוגו
םדאה לש תישיאהו תיעוצקמה תוחתפתהל

6464

הובג
ינוניב
ךומנ

 יאצוי ברקב יתוהמ העפשה םרוגכ רקחמב ההוז גנירוטנמה ןונגנמ
 לש תונוש תורגסמ תועיצמה תומרופטלפ רפסמ תומייק .היפויתא
ןונגנמה יוצימל תופסונ תויורשפא רפסמ ונאצמ ךא ,גנירוטנמ



12  תותשרב תויאמצע תוליהק( הקוסעת לש תויעוצקמ תוליהק ןומימ
)תויתרבחה

טקפמיא

 םע הליהק ישמתשמ ןדבואו תודגנתה תעינמל המיתרו הנכה תולועפ ךירצמ
הלשממ ינקחש לש הסינכ

תומישי

 תאצקה /רצואה דרשממ הכימת רושיא תלבק
 ביצקתהמ םיידועיי םיבאשמ

 הקיקח
היצלוגרו

תוליהק לומ תוליעפה לע יארחאה יתלשממ עוציב םרוג תרדגהםיבאשמ

 /תויודגנתה
םירגתא

 חישב תיתלשממ תוברעתהל תויאמצע תוליהק לש תודגנתה
הליהקה ינכתו

--ןיינע ילעב

היפויתא יאצוי תוליהק לע שגדב הקוסעת אשונב תוליהק דעי להק

 ילגעמ
תוליהקה ישמתשממ קלח םיווהמה םיקיסעמהעפשה

 הקוסעתו םידומילל עגונב עדימ תלבקל יתועמשמ רוקמ תווהמ תוליהק
םיטנוולר םימרוג םע גניקרווטנו תוכייש תשוחת תורשפאמ ףסונבו

:טוריפ

 הקוסעת םודיקל תויטנוולרו תועיפשמ תוליהק יופימ§
 הצובקה לדוגל תוסחייתה ךות היפויתא יאצוי ברקב
הנופ איה םהילא םישמתשמהו

 ךכ הליהקב יתלשממ ףוג לש תוברועמה תדימ תרדגה§
 רוציל ילבמ םימייקה םישמתשמהו יפואה ורמשייש
תיתלשממ תוברועממ העיתר

 לש תוכימת תדעו י"ע הכימתל תורשפאה תניחב§
)יללכה בשחה( רצואה דרשמ

תוליעפה לע הרקבו חוקיפ§

 תולעופה תויעוצקמ תוליהקב הכימתב עויס
 תורשפאמו תויתרבחה תותשרב יאמצע ןפואב
 ףאו הקוסעתה םלוע םע תורכיה ,גניקרווטנ
היפויתא יאצויל תוידועיי תוצובק

65

 תולעופה תויעוצקמ תוליהק ןומימב עויס

 םלוע םע תורכיהו ,גניקרווטנ תורשפאמו

65

הובג
ינוניב
ךומנ

 םימייקה םיצורעה בור םויכ ךא ,העפשה םרוגכ ההוז הליהקה אשונ
יתרבח ןווגב םה היפויתא יאצוי רובע םוחתב

 ןיווכמו יעוצקמ רתוי ןפואב הליהקה חוכב שמתשהל תונמדזה הנשי
 רובע קיפסמ תויביטקא ןניא ךא תולעופ רבכש תוליהק םע הקוסעתל
היפויתא יאצוי



– )Deep Diversity( תיתוברתה הסיפתה קמועב ןוויגה אשונ םודיקו תוברעתהב ךרוצה ההוז רקחמה ךלהמב
 תוחיתפ םידדועמה םינכת עימטהל שי תונוש תויסולכואו תויוברת םע תורכיהו העדותב יתועמשמ טקפמיא תריציל
)דועוםינעיפשמ ,היזיוולטתוינכות ,דומיל יכרעמ ,םידלי ירפס( ןוויג םע תורכיהו

- וירחא דימו ימואל /יאבצה תורישהמ רורחשה ינפל איה הקוסעת אשונב תוברעתהל רתויב תיתועמשמה הדוקנה
 הדוקנ הניה ןכלו םדיתעל עגונב תויאמצע תוטלחה לבקל םישרדנו תרגסממ םיאצוי םיריעצ הב הנושארה םעפהוז

הקוסעתו םידומיל אשונב הנווכהו הרזעל תיטירק

 עיגהלו לועפל רשפא דציכ ןוחבל ןתינ– תפדעומ הדובעב םייחה יבלשב םירבוע היפויתא יאצוי םיבר םיריעצ
 םע תורכיהו עדימתשגנה תבוטל הדובעה תרגסמ לש לוצינ .תפדעומ הדובעל םושירה ךילהת תרגסמב םיריעצל
תיתוכיא ךשמה תקוסעתו םידומילל הדובעב השכרנש תלוכי ףנמל םילוכיש םילולסמ

 תא םסקמל ידכב ואדיו ,וידוא ,םיילאוזיו םימוסרפ– םינוש םיקשממב היפויתא יאצויל היינפה ןפוא תא ןוחבל שי
םימוסרפל היפויתא יאצוי לש תונעיהה

 יאצוי לש תוברפאסטאוו תוצובק תומייק– היפויתא יאצוי רובע יתועמשמ תרושקת ילכ תווהמפאסטאוו תוצובק
תוצובק ןיב ריבעהל לק היהיש תויוליעפו תוינכת לע עדימ תרבעהל תיתשת תווהל תולוכיו היפויתא

 אשונב תופסונ תודוקנ רפסמ והוז ,ונייפואש םיכלהמהו תויוברעתהה לכל ףסונב
היפויתא יאצוי לומ לא םיקשממ

היפויתא יאצויל העגהה יכרד תא רפשל לכוי םיכלהמה עוציבו חותיפב ולא תונבות בוליש

66



 טקפמיא
)תיתוכיא הקוסעת רופיש(

תומישי
)םישרדנ םיבאשמ(

דוקימ

םיכלהמה לש ףודעית ונעציב תומישיהו טקפמיאה תניחב תובקעב

תיחרזא הרבח לומתוימוקמ תויושר לומםיקיסעמ לומ67

ךלהמ

ןוויגל יתרבח 'ןקת ות' תריצי3

 םיליעפמו ןוויג יאנתב םידמועה םיקיסעמל תורשכה ןומימב תופתתשה4
םילאיצנטופ םידמעומ תרשכהל תוימדקא

היפויתא יאצוי םייאמצע חותיפו םודיק5

םיגרדל תוסחייתה םיללוכה ןוויג ידעי תרדגה7

הלבק תודעווב סויג יתווצב ןוויג ילהנ תרדגה8

הקוסעת לש תויעוצקמ תויתליהק ןומימ 12

הקוסעתב ןוויג אשונב עדי ףותיש םודיק1

)"ךפשמה תבחרה"( םיריעצה יזכרמ לש יקווישה ץמאמה תבחרהו תרדסה9

 שומישל עדימ רגאמ תריציו תושרב םימייק םיקשממ ךרד םיריעצל היינפ10
ללכתמה

גנירוטנמה ןונגנמ תבחרה11

"הקוסעתב ןוויגל ילארשיה םורופה" לש ןוויגל ךירדמה תשגנהו בויט2

הלשממ יזרכמב םיקפס תריחב ךילהתב ןורתי םינקמה םיאנת תפסוה6
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