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 ירוביצה בחרמה לע תרושקתה תעפשה

 תופלדהו תרושקתב טפשנ אוה הבש הפוקתה ךלהמב ,תיקסע הרבח םיגציימ םא -סרוקה לש תיזכרמה הנבותה
 ראשנו רתוי יביטקפא אוה )רוביצה טפשמ( תרושקתה טפשמש יחכונה ןדיעב בצמ רצונ -ןיטינומב ול תועגופ םירמוחה
 .ליגרה טפשמהמ רתוי חצנל
 .תרושקתה תפש תא ד"וע דמלל שי היפל הבישחל הליבומ וז הנבות

 סרוקה ידעי

 תיתרוסמה תרושקתב ליבקמבו ש"מהיתבב להנתמה ,לופכה יטפשמ ךילהה לש תוכלשההו םינייפאמה דומיל •
 .תורבח/םידיחי לש ןיטינומהו ,םשאנ/דושחה לש תופחה תקזח לע תיתרבחהו

 םייטפשמ םיכילה לע יתשרה חישבו יאנותיעה רוקיסב תומגמ יוהיז •
 חוקלה יוצמ םהבש םייתרושקת םירבשמ לוהינל םילכ חותיפ •
 יעוצקמ גותימו םודיק ךרוצל תרושקתה תפש דומיל •

 -העפותל תוירקיעה תוביסה 3 -טפשמה תכרעמב דרויה ןומאה תייעב

 תרושקתה •
 םיאקיטילופה לש תופקתמה •
 תכרעמה לש תורושה ףופיצו םילדחמה •

 העיגפל םיצמאמ רפסמ ושענ ,תינלופה 'ומדב תקסועה רהליג בד לש תובתכה תרדסב -ןילופב תשחרתמ וז העפות
 ,ןוילעה ש"מהיב תאישנ ירוטיפל םורגל וסינש םינלופ םיחרזא לש תוממוקתהה תראותמ .ינלופה ש"מהיב תיימונוטואב
 השענו תוברעתה הווהמ הז רבד .ירוביצה רודישהמ םיבר םידבוע לש םירוטיפל םג םרג שדחה ינלופה לשממה ךא
 דעצמל םיטפוש 1000 ועיגה עובשכ ינפל .ורקיעמ לוספכ יחרזאה ךלהמה תא גיצהל ידכ תסיוגמה תרושקתב שומיש
 ,תמדקתמ איה בחר ןפואב תיטילופ תוליעפב ףתתשהל רוסא םיטפושל היפל קוחה תעצהש רחאל השרווב תוהדזה
 :םירבד 2ל םרוג הז רבד .םתקתשה תא לידגהל יושע הז רבד

 ללככ טפשמה תוכרעמב ןומא תדירי .1
 תובר היצריפסנוק תוירואית ,תויתרבחה תותשרב ףקתשמ הז רבד רשאכו הלא םירסמ תדהדהמה תרושקת .2

  .תוימיטיגלל תוכפוה יתדבוע ןוידמ תוקתונמה

 הלועה היעבה .תויותיחש תעינמל ליעפה ,לטנזור יקימ לומל יטילאירה טילפ הדש זרילא -'ץיבוקרבו הריפוא ךותמ עטקה
 :עדימ תייכרריה רתוי ןיא תותשרה ןדיעב .תויטפשמ תויגוס יבגל ותעד תא ןתונ םדקומ יטפשמ עדי אלל םדא -ןוטרסהמ
 .םידבכ הכירע ילוקיש ס"ע רטלופמ םיכרוצ ונאש עדימה בור ßםינכרצו )םיאנותיע( םיכוותמ-םיחמומ
 תונורקע םילבוקמ ןיידע ש"מהיבב דועב ,תומהלתהה ןאכמו -הקעזה חוכ תא ונתוא ודמיל תויתרבחה תותשרה
 ובש ןפואב ףא םייונישל םרוגו יטפשמה חישה תא םג שילחמו טפשמה תכרעמב רוביצה ןומאב עגופ הז חיש .םירדוסמ
  .טפשמה 'עמ תולהנתהב ד"וקישבו תויטפשמ תוטלחה תובתכנ

 תווחל םיאנותיעמ ענומ -הצידויבוסה רוסיא היהש ןוויכמ רבעב הלאשנ אל "דיתעב היהי המ" היפל הלאשה -דיתעה חיש
 לש םהיתוטלחה לע עיפשהל ידכ הב שיש תרוקיב היהת אלש ידכ יטפשמה ךילהב תועמשנש תויודע לע םתעד
 לע רבדל וזעה אל ןכלו ,םיאנותיעל רתומו רוסא המל ירסומ היה הז ןורקע רבעב .טפשמה תכרעמ ישנא לשו םיטפושה
 .ש"מהיבב רחמ הרקי המ

 ךכו אשונ לכב דיתעל יפצ ונל תתל תדסוממה תרושקתהמ היפיצ שי ,עדימב ונתוא הפיצמ תיוושכעה תרושקתהש ןוויכמ
  .ןומאה תדיריל תמרוג תרושקתה ךכ .ש"מהיב לש םהיתוקיספ יבגל םג
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 תרושקתה תשלוח

  .תדסוממה תרושקתה לש םיילכלכה םיבאשמה תא וקסיר תותשרהו טנרטניאה ןורחאה רושעב -חוטש חישל העגהה

 תושדחה ירדחב םיאנותיעה רפסמב 50%ב הדירי 2008מ -ןווקמה םלועה ינפב תיזכרמה תרושקתה תסובת •
 תונפל ולחה םיאקיטילופה ךכו ,דרי םדאה חוכ תילכלכ השלחנ תרושקתהש לככ .)piu ןוכמ רקס( ב"הראב
 הסירקל םרגו םדי לע ףדעומ םירטליפה לוטנ הז ךילהת .תדסוממה תרושקתל םוקמב תויתרבחה תותשרל

 רוקיסב םיטלוב םיילכלכ םיסרטניא -תרושקתה יפוגב ןכותה תוקלחמל קווישה תקלחמ ןיב קחרמה םוצמצ •
 לייטס ףיילו תואירב -םילק םינכתב תודקמתה ,קמוע יריקחת םוצמצ :הקיטמתמל םיכפוה הכירע ילוקיש •
 ירוביצה חישב בוטיק םיררועמ תירטס ודה תרושקתה לש החוכ תא םיהזמ וירחא םיאבהו המבוא אישנה •

 תדסוממה תרושקתה תא רתוי דוע םישילחמו

 תדסוממה תרושקתה תשלחהל infotainment -"עדי רודיבה ןדיע" תמורת

 וניבה םישנאה בור -"תוכר" תושדחל םיאקיטילופ ףחד "תושק" תושדחב "םיסוס ץורימ"כ הקיטילופה רוגסמ •
 .)תויפיצפס תוחפו תויללכ תולאש תליאש -קנפמ ןויאיר ,דהוא רוקיס ןיעמ( רקוב תושדחל תופידע הנשיש

 ב"הראב טיינ טיילו רודיב תוינכותב םייטילופ םימטייא תומכב הילע 1992-2012 •
 תושדחב ימצע רומוהב םישמתשמ םיבר םיאקיטילופ -יתושדחה חישה דודיר ,שדחה תופיקשה דדמכ רומוהה •

 תופיקש ןיגפמ ימצע רומוה .תרדהנ ץראב עיפומ יביב ,טיינ טייל תוינכתב המבוא -גודל .הדהאב תוכזל מ"ע
 ,תויטפשמ תוכלה לע רבדל לוכי טושפה חרזאה הבש הפוקתב .םייניעה הבוגב לכתסמל םדאה תא ךפוהו
 .תויחמומה תדירי ßםלוכל תנבומ הפשב רבדל םיאקיטילופהמ םיעבות

 תפישח ,metoo#ה תאחמ ץורפל ליבוהש ריקחתהו רושעה יגשיה -תדסוממה תרושקתה תא דיפסהל ןיא •
 .לארשיב והינתנ תושרפ

 תמאה טסופ ןדיע ינייפאמ

 תדירי .תוישיא תונומאלו שגרל הינפהמ תוחפ ,להק תעד בוציע לע תועיפשמ תודבוע ןהבש תוביסנ -תמא טסופ •
  .תוימכסהה

 םישנאב עתעתל םיעדוי םיכיסנ -"ךיסנה" ,ילוואיקמ -ריתסהל םישקבמש תמא לע םיסכמ -םייטילופ םירקש •
 .המרועו תוחקיפ תועצמאב

 .תולקב םיחלסנו רוביצה תושגרב תעגל םינווכמ :תמא טסופה ןדיעב םירקש •

 םירקשכ םיספתנ םירקשה ,לעופב .םינבל םירקש הכירצמה הנידמב םייח ונחנאש ןוויכ תושדח ןניא הלא תורתסה
 רמא ובל יכ ןוכנ"כ רידגה זא רמאש המ -CIAל ונתינש םיפסכ יבגל רוביצה תא העטהש ןגייר אישנה 'גודל -םייחרכה
 חישב ןומא רסוח ררועמ הז רבד .ןמצע תודבועה ןיבל יתדבועכ וניניעב ספתנש המ ןיבל לדבה שי ."ןוכנ הזש ול
 תא םיריבעמשכ .םויסל םיחוכיוו תאבהל יעצמא תויהל תולוכי ןה חישל סיסב תושמשמ תודבועש עגרב -יטפשמה
 חישב לובלב רצונ ,הנורוקה -'גוד .תיתרבח תוביצי רסוחב אלא שגרב םינכתסמ קר אל ,שגרה רוזיאל תודבועה
 ןומא רסוחל םורגל הלולע איה טפשמה 'עמל העיגמ איה רשאכו תימלוע איה וז העפות .יטואכ בצמל ליבוהל לולעש
 :םירבד רפסמל איבמ הז רבד .הרבחה לש תוימכסהה תבילב העיגפו תוביציו

 ןוניס תועוב תרזעב היצריפסנוק תוירואית תחירפו קודב אל עדימ לש תינומה הצפה •
 תיטסילופופה תוגיהנמה תחירפ •
  .תויחמומבו םייתרבחה תודסומב רוביצה ןומאב הדירי •

 הרצק הפוקת  .אווש תעשרהל קדצ יאל המגוד .ותב לש תכשוממ תינימ הפיקת לע ןידל דמעוה -לאומש ינב לע הבתכה
 .)ישגר טופישל ילנויצר טופישמ רבעמ( .םולח ךמס ל העשרה ססבל ןתינ אל ויפל תעד יוליג םסרופ העשרהה רחאל
 תא רדשל םיבייוחמ םהו םירצויה לש וקה םע תכלל אלש ןתינ אל ןכל ;סי לש הרדסל ןשומורפ עצבמ 2 ץורע -ףסונב
 .)יתרושקתה קחשמה יללכמ קלחכ( הרדסה תא קידציש רואב הבתכה

 לש תויטרפ לע הנגה ךרוצל רהוס תיבב תומלצמה תומלצמ -גוד ;תיתרושקתו תיטפשמ הניחבמ תויתא תויעב ןנשי
 .םירחא
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 )2012 ,גלפ( תרושקתב טפשמה רוקיס ינייפאמ

 טושיפ •
 יטמרד אל רבדב ופצי אל םישנא ;גניטיירה ילוקיש בל -היצזיטמרד •
 ךא ימצע גותימ ךרוצל העד רמאמ בותכל םיגהונ ד"וע .םיישיא םירופיס תשפחמ תרושקתה םויכ -היצזילנוסרפ •

 אל -ילנוסרפה רופיסבו ומצע שיאב תרושקתה שיא תא דקמל ךרוצ שי קית לש יתרושקת רוקיס םדקל ידכ
 .קדצ יא ול השענש םדא לע אלא ,קדצ יא לע המצע הבתכ היהת

 גניטייר ררועמ ßדחפ ררועמ הנורוקה ילוח רוקיס -גוד ,היצזילנוסרפו היצזיטמרד רתוי שיש לככ -היצזילמרונ •
 .דסממל היצמיטיגל ןתונו הז ךילהת לש היצזילמרונ ררועמ הז רבד ß)םייטסילופופ םירטשמב לבוקמ ןכלו(
  .)דרוי ירוביצה ןומאה תרחא( תוטילקרפה לש לוקל ירוביצה חישב תופידע שי רבשמ תותעב דחוימב

 תיראלופופל תילע תונותיע ןיב םייתרוסמ םילדבה שוטשט •
 דיתעה חיש •
 .ותבוטל עסמל סבלס המתר הירוגנסה ,ולייה ןתנוי 'גוד -טפשמה לש היצזירודיבו רוחסמ תויניצו תרוקיב •

 .תימצעה הנגהה אל ךא ובצמו ולש עקרה היה ותבוטל לעפש המ ,הטלחהה לע ירוביצה ץחלה תעפשה
 .ולייה לש הרקמב ומכ תולהנתהה לע עיפשמ -Trial by media ,קדצה לש היציאוטניאל קוחה ןיב קבאמ •
 תופצל ןיא ןכל .הקעז עימשהלו תופירחב ותעד תא עיבהל םג בתכהמ הפוצמ -תונתעד -הדבועל העד ןיב בוריע •

 םוקמ ןיא .תונווגמ תועד תאבה ,ןוויג י"ע איה חישה תא ןזאל הדיחיה ךרדהו תיביטקייבוא תונותיעל
 .ןוסח הלייא -'גוד .ןוזיאל קר אלא תויביטקייבואל

 רתוי ועישרה םיעבשומש ונעט -CSIה טקפא -"אסרוכ עבשומ"ל ןעמנה הכיפהו יאנותיעה םזיביטקאה תיילע •
 םיעבשומהש ידכש ונעט םירטושו םיעבות -דגנמ .קוחה תויושרל הקנפשוג הנתנ איהש ןוויכ הרדסה ללגב
 .םשאנה לש ותבוחל קוספל םתוא איבהל ידכ תוקידבב רתוימ ףסכ םיעיקשמ היואר הדובע ושעש וענכתשי
 שי ß .רשק לכ אצמנ אל ,םירחא םירושעל הרדוש הרדסה ובש רושעה ןיב העשרההו יוכיזה יזוחא ןיב האוושהב
 הסיפת ,תולהנתה לע העפשה שיש תוארל ןתינ ךא הטלחהה תביל לע תיריפמא העפשה לש החכוהב לודג ישוק
  .םינועיט תגצהו תיטפשמ

 תיראלופופל תילע תונותיע ןיב םייתרוסמ םילדבה שוטשט •
  .לארשיב םייראלופופ םיטפשמ לש ילרטיינ רוקיס היה אל הנידמה םוק זאמ •

 :תוטלחהה ילבקמ לע תרושקתה תעפשה תמגדהל םיחנומ רפסמ

 המ ?םוסרפה בקע הינשה ןונבל תמחלמל הזופח האיציל המרגש איה םילייחה 3 תפיטח םאה -'גוד -הצאה .1
 ?הנורוקה תפיגמב רגסהמ האיציהו הסינכה לע העפשהב תרושקתה לש הדקפת

 וא להקה לש ובל תמושת תא טוקלל ידכ םירמוא רוביצ ירחבנש םיטילק םיטפשמ ;"רוביד תוסיגנ" -טייבדנואס .2
 .פמארט לש.make America great again -'גוד .טילק םגתפ ךותל םירסמ סינכהל ידכ

 אישה תועשל םתוליעפ תא םינווכמ רורט ינוגרא וליפא .םייט םיירפה תא לבקל םיפאוש דימת -ןומזתה תלאש .3
 .9/11ב ומכ הייפצה לש

 דח איה הנורוקה אשונב תרושקתהש ןייצל בושח .ןורטאית לש גוסל יטילופה עפומה תכיפה -היצזילרטאית .4
 .רורבל רסמה תא ךופהל ידכ םיאנותיע תביסמ לש תנוכתמב תולאשל םוקמ תנתונ אלו תינוויכ

 חישה תא זיזהל ידכ תעד תחסה .ביריה תא תועטהל ידכ ונווכתהש המל ךופהה ןוויכל רודכ תלטה -ןיפס .5
 .תיתוהמה הדוקנב ןודל אל ידכ םיוסמ םוקמל ירוביצה
 םנשי .תכרעמה שארב דמועל ישיא ץועייל ידסומ ץועיי ןיב הדרפה תועצמאב אטבתמ הז ימלוע ךילהת
 עצוב רבדה דציכ םיעדוי אל םא םג .םיצועייה יגוס ינש ןיב תויושגנתה שי ךכו םינווגמ םייתרושקת םיסרטניא
 תבקונ תרוקיבה .תוטלחהה תלבק ךילהת תא הוולמו בושח יתרושקתה ץועייה .חטשב תוכלשהה תא םיאור
 ,ןוטלשה תודסומב ןומאה תדיריל םרות הז ימוק לגעמ .סל 'פורפ -'גוד ,ימוק רואב יטילופה ךילהה תא הגיצמו
 .טפשמל תוסחייתהה לע םג תוכלשה לעבש רבד

 :תוביס רפסממ ,םיבר אל טפשמה 'עמ לע תרושקתה תעפשה לע םירקחמה

 חותינ תעב יכ בכרומ רבדה ?טפשמה 'עמ לע עיפשה ורורחשל ירוביצה ץחלה םאה -ולייה ןתנוי לש הרקמה -'גוד
 תלוכיה .תוישיאה תוביסנהו םימידקת ,תודבועה ומכ םירחא םיביכרממ להקה תעד תא דירפהל השק תיטופיש הטלחה
 .אצומ תדוקנכ השק אוה להקה תעד תעפשה ביכר תא דדובל
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 .)תועשרה רתויל המרגש ןעטנש CSI -'גוד( תוכלשה ואצמ אלש םייתומכ תונויסינ םנשי הז ירקחמ ףנע חתפל ידכ
 םישפחמה תועיבת ידייצ ומכ( קרס תועיבת תדדועמ םיעבותה תבוטל ההובגה הקיספהש ןעטנ ןיקיזנב המרופרב לשמל
 םימוכסב תיתועמשמ הילע ןיאש וליג -רקחמ ועציבשכו ,ולא תונעט ומדיק חוטיב תורבח .)תיגוציי העיבתל תולקת
 -יתומכ רקחמ .םייפיצפס םינותנ ס"ע םתוא חנעפל ןתינ אלש םימיוסמ םיטנמלא םנשיש ןוויכמ קיודמ אל רבדה .וקספנש
 .םישנא לש םיוסמ רפסמ לע עצובש םגדמ ךותמ
 תושעל ןתינ .האלמה הנומתה תא לבקל רשפא ולא תוטישב .חטשב ושענש תונויאיר לע םג ססובמ -ינתוכיא רקחמ
 .טולייפ תועצמאב תרוקיב תצובק

 =יתרבח ךילהת איה םייתרבח תודסומ לא תרושקתה תעפשה תרידח :זכרמב תדמועה הנעטה -היצזיטאידמה תעפות
 תעפשהב רבודמ ןכא םא קודבל ידכ םעפ לכ םתוא קודבל ךירצש םידדמ רפסמ שי הז ךילהת קודבל ידכ רמולכ
 .תרושקתה

 ויה טנמלרפה ירבח םא ,יתומכ רקחמב קמוע תונויאיר יפל דחוימבש הארנ וז הירואית יפל םירקחמה דחאב •
 םדקל ידכ תרושקתב שמתשהל םיבייחש ןוויכמ עגפנ היה רבדה -קוח תועצהב םנמז תיברמ תא םיעיקשמ
 ןונגסה ךכ תרושקתב רתוי לודג קוסיע שיש לככש ךכמ עבונ ß .םייתרבח םילוקישו תופיקש תניחבמ קוח תועצה
 תוטלחהה חסונ וא םיטסקט תביתכ תעב היצזילנוסרפו היצזילרטאית לע עיפשמ יתרושקתה ןונגסה .הנתשמ
 .תויטפשמה

 .התעפשהל החכוה -היתושירדב בשחתהב תרושקתל םהימוסרפ תאו םמצע םימיאתמ םינקחשה •
 ?המצע תירטנמלרפה תוליעפה תא הפילחמ איהש ךכל תמרוג הידמב תוקסעתהה םאה :הלאשה תלאשנ •

 תוכלשהל רבעמ דיקפת שי תרושקתל םאה לאשנ ןכ ךא יטפשמה קוסיעה תא הפילחמ אל תרושקתה
 יטפשמה ךילהה ?תרושקתב םשאנה תומד רויצ יפל ךשמנ וא ש"מהיבב םייתסה טפשמה םאה -תויתפיכאה
  .תרושקתב םג דהדהל ךישממ

 :תרושקת – םיטפוש יסחי

 םיטפושה ןכל ßתוכרעמה יתש ןיב תויפוסניא תויושגנתהל םרוג יטפשמה ןויגיהל יתרושקתה ןויגיהה ןיב לודגה רעפה
 .הננגמב ןמזה לכ םישיגרמ
 יכ םניחל םתוא טפוש רוביצהו תויאירה ס"ע קר םילעופ םיטפושה ויפל םיד"ספ יפוסב יתננגמ גשומ -יעוצקמה טפושה
 .םתלועפ ךרד תא ןיבמ אל אוה

 ?קמוע תונויאיר םע תודדומתמ תורחא טפשמ תוכרעמ דציכ :הלאש
 ןייארתמ אוה ורפס תא םדקל ידכ .תוילבולג תויטנ לעב אוה טפשמהש ךכ לע בתוכ יאקירמאה ןוילעה טפוש ,ורפסב
 .םייט םיירפב
 .םיינלופה םיטפושה -'גוד ;יתרושקת ןקחש לש גוס תויהל ךפוה טפושה ובש ךילהת והז
 תועצמאב ולבקל שי םינש ךשמב טפשמה 'עמ תא קזיחש רוביצה ןומא תא תיטמוטוא םילבקמ אלש ןוויכ -הנבותה
  .תרושקתה
 תיתפמא תטפוש ינפב השענש םיאטרופסה אפור רסאנ יראל לש וטפשמ -'גוד ;ל"וחב עצבתמ ביילב םיטפשמ רודיש
 סותאה לע תולודג תופקתמ שי םהב תומוקמב .םיבר תומוקמב תחתפתמה תימלוע המגמ תגציימ וז תוברת .תונברוקל
 רטיווטבו קובסייפב שומיש שי םירחא תומוקמב .םיטפושה תויוטבלתה ללוכ םינוידה תא ביילב רדשל םירחוב יטפשמה
  .רוביצה ןומא תא רבגתל ידכ ש"מהיב לש

 לע הנוממ טפשמב תורבוד 'עמ =ינוויכ דח אוה הדרפהו קוחיר שרודה יטופישה סותאהש איה לארשיב אצומה 'קנ
 ןייארל ןתינ אל .תיתרבח תובישח םהל שיש םיבשוח םהו הדימב םיד"ספ םיציפמ םה םתמזוימ םיתעלו םינוש תוזוחמ
 םיבצמ םנשי ךכ .םיאנותיע םע עקר תחישל שגפיהל טפושל םירשפאמ םיגירח םירקמב ךא םתנוהכ ךלהמב םיטפוש
 דמלנ רבדה( חווידב תויועט שארמ רעזמל ידכ תונותיעל ריצקת שארמ םיניכמ םיטפושה םהב םיבכרומ םיד"ספ ינפל
 .תויועט םיענומ ךכ .)בורודז טפשמ יבגל ל"נכ ,םינוכנ אל םיפיעסמ ויוכיז לע וחוויד יערד לש וטפשמב -'גודל ,תויועטמ
 .רבודה תא םיאצומש דע בישהל ול רתומו טפושל תורישי תונפל יאנותיעל רתומ רבודה תא םיאצומ אל רשאכ -השמגה
 תיטפשמ הפשב םינועו ןחבומה יטפשמה עדיב תוזחאיה .ירוביצה חישה ינפ לע יטפשמה עדיה תונוילע -תינומגה הסיפת
 .דבלב
 תואירבה תכרעמ 'גודל וא ,תומחלמב כ"דב( תרושקתב רמאנה לע תמיוסמ תכרעמ לש הטילשב חיש -ינומגה חיש
 .)הנורוקה תפגמ יבגל רמאנב תטלוש
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 וא דחא טפוש םיעיקומ םא ןכל ץראב ךא ,תרושקתה םע םייביטקארטניא םיסחיו תופיקש לש םה םילדומה םלועב
 גיצמו תורבודל הנופה יאנותיע -'גוד .יתרושקתה חישהו ןויגיהה תא תמאות אל התבוגתש וא הבוגתב תיטיא תכרעמהש
 .ןמז חקול רבדה .ןוילעה ש"מהיב ת/אישנל תונפל ךירצ ßטפושה לש אישנל תונפל ךירצ ךא ßהלאש
 םמעשמ דיקפת היה טפשמ יניינעל בתכ רבעב( רבעבמ רתוי יתרושקת ןיינע תויהל ךפה ש"מהיב תונורחאה םינשב
 םידיקפתה דחא והז םויכ רשאכ תבשחנ תויהל הכפה אשונב הביתכה םינש רפסמ דובעכ דועב ,טושפכ סחויו
 .יטופישה םזיביטקאה תוחתפתה םע דחי ,)יתרושקתה חישה תא םיליבומה םייתרקויה
 .רתוי ינתעדו בכרומ תויהל ךפה יטפשמה רוקיסה טפשמה תכרעמ תא רתוי הפקת תיטילופה תכרעמהש לככ

 תיתרושקתה תולהנתהה לע םיבשוח םיטפושה המ יבגל רקחמ יאצממ רפסמ גלפ תנעל ,םילבגומ הלא םידעצש תורמל
 :םהילא הסחיו

 לא עיגהלב ךרוצ שיש ובשחו תועטב וריכהש םינהכמ םיטפוש ןיבל סומידב םיטפוש ןיב םירעפה ןיב םוצמצ לח •
 תאז םימזוי םיטפושה ףאו רבסהל הקוקז אלו תנבומ תורבודה תוחכונו ומצמטצה הלא םירעפ םויכ .רוביצה
 שיש לככ רקיעב הרוק רבדה ךא םיאקיטילופ לש םיפקיהב אל ,םיאנותיעל תורישי םיטפושמ תופלדה( םמצעב
 .)רוביצה תדהא תא םהמ שרוד רבדה יכ םיטפוש יונימל תודעווב תיטילופ תוחכונ רתוי
 םיטפושה דצמ תיאכרא היפיצ שי הנורוקה רבשמל סחיב .טפשמה 'עממ תוינומגה תויפיצ םיטפושל
 .םתבוטל לעפת תרושקתהש
 .אלש ןבומ םויכ ,תויביטקייבואל תלוכי תרושקתל סחיש סותאל היפיצ םיטפושל התייה רבעב םא

 רוניצה תא ודיב קיזחמש ימש םיניבמ םינהכמה םיטפושה -תכרעמה ךותב בר חתמל םרוג יתרושקתה רוקיסה •
 תוכומנה תואכרעבש הלא לש רשאמ םהלש םיסרטניאל רתוי םיגאוד םה ןכלו ןוילעה אוה תרושקתל רישיה
 הכימת וא יתרושקת ץועיי תוחפל ושרד תושדח תויתרושקת תושרפ לש ןזכרמב ודמעש םיטפוש ךכ .רתוי
 .םיפושחו דבל דדומתהל וראשיי אלו רתוי ההובג האכרעמ

 שונא יבאשמ תקלחמ לש התמקהל האיבה ש"מהיתב תלהנה הכרעש גלפ תנע ר"ד לש הרקחמ תא םילשמה רקחמה
 .םילקתנ םה ןהבש תויעבה לכב םיטפושל הנעמ תתל הרומאש

 ןכתיי אל -ןוציק ירקמב תרושקתל ןייארתהל ושרד 2012ב גלפ לש הרקחמב םיטפושה -תרושקתל תונייארתה •
 תלוכיבו םתרשויב תועגופה תובוגתל ביגהל תורשפאה תא םהל תתל ילבמ תולרוג עובקל םהל םינתונש
 .םתנוהכ

 רעזמל הסנמו ש"מהיבל עיגמ ,םדוק םוי ד"ספה תא ארוקש סומידב טפוש כ"דב ;ךרדתמ טפוש -ידנלוה טמרופ •
 םרוג דועש ירשפא אלש ןוויכמ הזכ טפוש תקסעה רשפאמ אל ילארשיה יטופישה סותאה .תואיגשו תרוקיב
 .רוביצה ינפל ד"הספ תא ארקי

 עדימ םינתונ ובש םינש ךורא ןומא לע תססובמה יאנותיע תנמזה -off the recordכ תרדגומה החיש -עקר תחיש •
 תיינק( םייוסחה םיטרפה תא ריבסהל דעונש יללכ עקר ול םינתונש וא ,רוקמה ימ חוודל אל בייחתמ אוהו ידוס אל
 .ןוחטבה תכרעמבו םלועב לבוקמ רבדה .)ביטרנה לע העפשהו ןומאה

 עגפש ןגוה אלו יוגש רוקיסל תואמגוד ואיבי םיטפושה ובש םישגפמל ש"מהיתב תלהנה לש תפרוג תודגנתה •
 הילרטסואו הפוריאב ומכ תובר תוכרעמב .ש"מהיתב לומ תולהנתהבש ישוקה לע ורבדי םיאנותיעה ובו ךילהב
 אל רבדה ץראב .תילרטיינ הביבס ןהש תואטיסרבינואב םייקתמ בורלו םירורב םיללכ יפל םייקתמ רבדה
 .רשפאתמ

 לארשיב הטיפשה לע תרושקתה תועפשה

 רקיע תא םיאנותיעל תוארהל ידכ דלובב ושמתשי םימיוסמ םיטפוש 'גודל -הביתכ ןונגס לע העיפשמ תרושקתה •
 .םהיתועד

 )א"ת יזוחמב( הנושארה האכרעב -בצק לש וטפשמב :'גוד -ןיד תוערכה לע אל ךא השינע ףר לע העפשה •
 רוביצב טפשנ רבכ שיאה יכ הבתכ חבש תידוהי תטפושה .השינעה ףר יבגל חיש ררוע ךא דחא הפ עשרוה
 וז ךרדב ךלהש ונעט םיטפושה ראש .םינש 4ל הטפשו ,ושנועב אלוקל הביסכ ךכל סחייתהל שי ןכלו )תרושקתב(
 היה השינעב תודיחאב ךרוצ שיש ןוויכמ .םינש 7ל וטפשו ,רוביצה טפשמל ףושח היהיש האלמ תועדומ ךותמ
  .החלצ אלש םהיניב הרשפל ןוצר
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 טפושה לשמל( הירוטסיהה יפד לע םתשירפ רחאל םייומיד עוביק לש םיוסמ גוסכ תרושקתה לע לכתסהל ןוצרה •
 תטפושה וא ,)ירוטסיהה חישב םייומיד תא בצעל ידכ ,ורמאמב תודחא תלשממב ךרוצה תא עיבהש ןייטשניבור
 יפדב תמחולכ רכזיהל ידכ התעד לע רומשל הל היה בושחש התייה התעד לע םיטפושה תולכתסה -בצקב חבש
 .תוכלשה שי הטיפשב םתוברעתהלש ןיבהל םיאנותיעל םורגל ידכ ,הירוטסיהה

 -ישילשה םדאה תירואית -תרושקתהמ םיעפשומה םירחא םיטפוש לע העבצה דצל תישיא העפשה לע השחכה •
 :'גוד .םירחא לע ליטהל תיביטינגוק הניחבמ לק ,הלאכ ונאש תודוהל ונל לק אלש וא ונתוא תוכיבמה תויגוסב
 םירחא לע תאז וכילשי ךא תורחא תוביסמ ותוא ונקש ןעטי ימוסרפ ןייפמק בקע םיוסמ בכר הנק םדאש הרקמב
 .תרושקתה תעפשהל רתוי םיחונ םהש ונעטיש
 .םה אל ךא םיעפשומ םהלש תוגלוקהש ונעטי בורל םיטפושה

 
 :)תרושקתהו טפשמה( תוכרעמה 2 ןיב םידחאמה םינייפאמ שיש ןעוט ורמאמב יפסכ
 -יטנרהניא ןפואב םיגירח לע העבצהב תוקסוע ןהיתש

 תא תעבוק איה ךכ םשלו ,תויטפשמ תומרונ י"ע תויתרבח תומרונ עובקל ידכ תאז השוע טפשמה תכרעמ •
 הנממ םיטוסל תויצקנס תנתונו המרונה

  .)םתעקוהו םיגירחה תעיבק י"ע תאז השוע תרושקתה תכרעמ •

ß ריבגהל ידכ תרושקתל הקוקז התולדבנ לע טפשמה 'עמ םגש ךכל סיסבה איהש םיסרטניא תוהז םירצוי הלא םיכילה 
 .התוארנ תאו הלש העתרהה תלוכי תא
 'עמל םיטפוש תוינפ וא תופלדה -'גוד( ילמרופ-אה רושימבו )ליעל 'גודה( תילמרופה םיסחיה 'עמ תא ורמאמב חתנמ אוה
 םיגיצנה ינפב םתפישח םוסקמ י"ע םדקתהל םהייוכיס תא רפשל ידכ ,דחוימב םיטפוש יונימל הדעווה ןמזב תרושקתה
  .)הדעווב םייטילופה

 .)רוגסמ( גנימיירפל תואמגוד

 ש"מהיבשכ םג ;תרושקתהמ קחרמ רומשל הילע יטופישה סותאה תניחבמ -ש"מהיב לש תיתרושקתה היגטרטסאה
 יטפשמה ךילהה לש יגולויצוס חותינב םירקחמב 'גוד .תרוקיבב תלקתנ איה רוביצה לא תיסקט הינפ תשעל הסנמ
 הפשהו ,םשובלבו םיהבגומ םיבשוי םהש ךכב ליגרה רוביצהמ םיטפושה לש רעפה לע םירמושש ךכ לע רבודמ
 יפלכ תיטילופ תויטופיש הנשיש ןוויכ ,השק רבדה יחכונה ןדיעב וז תולדבנ רמשל ידכ .ראשהמ תלדבנה תיטפשמה
  .תויטפשמ תוטלחה

 תתה העפשהה יפלש ךכב תיטופישה תולהנתהה לע תרושקתה תעפשה לע רבדמ ולש השירפה ןויאירב קירדומ טפושה
 תוטלחה לע אלא ,הטלחהה תביל לע העפשה לע רבודמ אל .רתי תוריהזב םיטקונ םימיוסמ םיבצמבש -תיתרכה
 .תורחא
 וז הקידבש םיחוטב אלו בושו בוש םמצע תא קודבל שי רוביצל ףושח הז קית םאש םיעדוי םיטפושה םיתעל ףסונב
  .הבוטל

 תרושקת – ד"וע יסחי

 יבגל והינתנל ץעיימ אוהש תעב ,לביקש יטפשמ ץועיי ס"ע תוליעפ -תוכמתסהה תנעט יפל ךלוה ונויארב טורניו ד"וע
 .הצעה תא ןתנ םדאה ןכאש חיכוהל שי וז הנעט םויק םשל .דואמ תוילושכ ןהילא סחייתמו ,תונתמ תלבק

 תרושקת יצעוי

 יצעוי אשונב -תניועו תיניצ תולהנתהל םרוג הידמ עוצקמה גוציי תואטיסרבינואב יכרע ןוידב רוסחמ לשב •
 לע תולכתסההש ןוויכמ ךכב ךרוצ שי .הבחר הביתכה ל"וחב דועב תימדקא הביתכ ןיאו טעמכ ץראב תרושקתה
 .ןידה יכרועלו עוצקמל רוביצה יסחי םודיק ךרוצל בושח הז עוצקמו ,הצימשמו תיניצ איה ד"הוע עוצקמ

 םייטרפ ד"וע לשמ רתוי בוט תוטילקרפה לש הבצמ יכ םג ןעטנ -תויושרה לש ןלוק תא םימיצעמ הקיתא יללכ •
 .ימשרה ביטרנה תא רתוי בוט םילבקמ םהש ןוויכ

 אוצמל לולע יתרושקת ץועיימ םלעתמה ד"וע -ןיד יכרוע דגנ תונלשר תעיבתל סיסב תיתרושקת הריזמ תומלעתה •
 .תונלשרב עבתנ ומצע תא
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 :תרושקת יצעויל ד"וע ןיב יעוצקמה שגפמב תויתא תויגוס

 הפיכאל םינתינה הקיתא יללכו קוחה ס"ע ילעופ ד"וע •
 יושיר ןועט וניאו קוחב רדסומ וניא יתרושקתה ץועייב קוסיעה •
 תיטפשמה היספורפל דוגינב , הפיכאל ןתינ וניאו ירטנולוו אוה תרושקת יצעוי לש הקיתאה ןונקת •

 :תרושקת יצעויל ד"וע ןיב הדובע יקשממ

 לעב לש ד"וע לעו ,ץעוי שארמ םירכוש םיעצמא ילעב -םהיתוחוקל ורכשש תרושקתה יצעוי םע םידבוע ד"וע •
 .וחוקל לש תרושקתה ץעוי םע םואיתב דובעל ךירצ םיעצמאה

 ןיב םיגוזימה תמגמ הלדגש לככ -חוקלה לש תרושקת ץעויל ליבקמב ,ד"וע ידרשמב in house יתרושקת ץועיי •
 תא ריבגהל ידכ םימוזי םימוסרפב םג תקסועה קווישל הקלחמהמ קלחכ תרושקתל תומלש תוקלחמ ןנשי ,ד"וע
 םע םואיתב דובעל ךירצ דרשמה לש עובקה תרושקתה ץעוי ךכ .תרושקתל ד"הוע דרשמ לש תרתומה הפישחה
  .דיחא רסמ רוציל ידכ םימשאנה לש תרושקתה יצעוי

 תא םילצנמו ליבקמב םידגונמ תוחוקל גצייל םילוכי -םהיתוחוקל לגעמ תבחרה ךרוצל ד"ועל יתרושקת ץועיי •
 וגוציי םודיק ,העד ירמאמ תביתכ ךרוצל ד"הועל רזוע תרושקת ץעוי .םתדובע ךרוצל םהלש םירשקה ברימ
 .תרושקתב

 :תרושקת ץועייב הקיתאה יללכ

 :ב"הראב

 אל ידכ ומצע טפשמה ןמזב ןייארתהל ןיא -(Gag orders) םידדצו םידע תונמיהמ לע תויואטבתה לע רוסיא •
 .הריקח ירמוח תופלדה לש תויעב תוענמנ ךכו ,םידעה תונמיהמב עוגפל

 תא רישכה -)1991( להק תעד לש ש"מהיבב םג ,וחוקל לש בוטה ומש לע ןגהל יאשר ד"וע -ילטנג ד"ספ •
 .ד"הוע םע תונויארה

 .הז רתיה ןתמל םינושארה -)2003( תרושקת ץעוי םע ץעייתהל ד"ועל רתיה •

 :לארשיב

 .קוח יפל הרוסא תמוסרפכ בשחנ -תרושקתב ד"וע ראותב שומישה לע ףרוג רוסיא 1986 תנש דע •
 רטח ד"ספ .תרושקתב תועפוה לשב יתעמשמ ןידל הדמעה תקספה ,תוריהב יאו םיללכ יוניש -1986-1996 •

 .ןידל דימעהל קיספהל המגמ התייה ויתובקעבש ץ"גב-ישי
 .השמגה ,תומיוסמ תוביסנב ד"ועל תוירחסמ תומוסרפ תרתה -ד"הוע תכשל קוחל 55'ס ןוקית -2001 •

 :תויתרבחה תותשרב ד"וע תולהנתהל סחיב הקיתאה יללכ

 םירחא ד"וע לש םדובכבו עוצקמה דובכב עגופה ןפואב אטבתהל רוסא •
 עוצקמה דובכב תועגופה תונומתב שומיש רוסיא •
 תוחוקלה ןויסיח לע הדפקה •
 םיד"ספ חתנלו םירמאמ םסרפל רתומ •

 :טפשמב יתרושקת ץועיי תובישח

 ןיב ףתושמה ןמ טעמ אל שי ,יטפשמה ךילהה יבלש ןיבל יתרושקת רבשמ םע תודדומתהה יבלש ןיב םילדומ ןוימד
 :)Beke, 2014( יפל ,ירוטר שומיש ילעבו םיירסרבדא םהינשש ןוויכ תועוצקמה

 םיבלשה ןיב תוהז הנשי .תיחרזא העיבתב םימויאהו תילילפה הריקחה בלש =טפשמה םדק/העינמה בלש •
 ףס לע הרבח/יטפשמ םדקה בלשב -'גוד( יטפשמ רבשמ ןורתפ ןיבל יתרושקת רבשמ ןורתפב םייטנרהניאה
 .חוקלה ןיטינומב העיגפה תא רעזמל הצור תרושקתה ץעויש ןוויכ המוד תיגטרטסאה הבישחה יתרושקת רבשמ
 דלרב ןורי דגנ השגוה -'גוד( תרושקתב שומיש י"ע קזנה תא רעזמל ד"הוע לע םג יטפשמ רבשמ תצירפ תעב
  .)ןיטינומב העיגפה תא רעזמל התייה הליחתכלמ תוליעפה ;הניטקב תינימ העיגפ לע אווש תנולת
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 ומש תא רהטל שי ,הזוח לע םותחל דמועה לעפמב היעב תמסרופמ םא 'גוד -ל"ניב תובישח שי הצירפה בלשב
  .)ד"וע י"ע קר עצבתהל לוכי אלו דומצ יתרושקת ץועיי בייחמש רבד( ל"ניבה תונותיעב
 תא רעזמל ידכ טפשמה ףוסב יתרושקתה ץועייל תרזוח הלבוהה ,טפשמה לוהינ =יתרושקת רבשמ לוהינ בלש
 .חוקלל םרגנש יתרושקתה קזנה
 תרושקת ץועיי אלל תיתרושקת רקוסמ טפשמ להנל תורשפא ןיאש תרושקתה יצעויל ד"הוע ןיב המכסה
 רבשמה תצירפ בלשב ןנוגתהל ידכ דועו ,םיילכלכ םיצעוי ,םיטסיבולב םישמתשמ ןכל .)תברועמ היגטרטסא(
 תותשרה בקע רבוג רבדה .)רבשמ תעשל תוינכות ןיכיש ידכ תועיבקב ץעוי תוקיסעמ קשמב תולודג תורבח(
  .)me too ןייפמק -'גוד( תויתרבחה

 ץעויל תופידע תנתינ .דיתעב םייתרושקת םירבשמ תעינמל תוכרעהו םיחקל תקפה =םייטפשמה םיכילהה םויס •
  .תרושקתה

 תרושקת יצעויו ןיד יכרוע יסחי

 תויעוצקמ תוסיפת ןיב יטנרהניא חתמ :"םימו ןמש" •
 פ"תשה לע םיעיפשמ הדובעה סופדו ןמזה ךשמ •
 דציכו ד"הוע לש -תויונמאנה שלושמ ןיב תושגנתהל איבהל הלולע חוקלה גוציי ךלהמב תרושקתב ד"הוע תעפוה •

 ?תרושקתה יצעוי םע תפתושמה הדובעה ןיגב עגפנ אוה
o הרבחל תוביוחמל הרומתב ד"ועכ ותכמסה םצעמ תונויסחו תויגליבירפ תלבק -הרבחה יפלכ. 

 ?הצידויבוסה רוסיא םייק דוע לכ תיתרושקתה הישעב ברועמ ד"הועש ןיקת םאה §
 ?םיכסהל ד"הוע לע םאה תדגנתמ הקיספה םא -םיניפס §
 תושיגנה רדעיה םאה ,םתלועפ תא םיחנמו תרושקתל ד"הוע ןיב ץיח םיווהמ תרושקתה יצעוי §

 אל םאה רוביצ ירחבנ יטפשמ הלא רשאכו( תעדל רוביצה תוכזב העיגפ הווהמ ד"הועל הרישיה
 (?תלכשומ הרוצב רוחבל חרזאה תלוכי תעגפנ

 היעטה/תעדל רוביצה תוכזב העיגפ( ?הדיקפת תא עצבל תרושקתהמ ענומ אל ד"ועה םאה §
 )ןיפס תועצמאב

 :תוביס יתשמ םידגנתמ םיצעוי ,םימיכסמ ד"וע -םוסרפ רוסיא יווצ תאצוהו הקתשה תועיבת §
 תרושקתה םע םיסחיה תערה •
 םירמוחל עיגהל םיסנמ רתוי דועו הלוע תונרקסה םוסרפ רוסיא וצ תאצוה •

  .ךכל תושיגנ תנתינ םלוכל אלו ףסכ הלוע יתרושקת ץועיי -תירוביצ הילפא §
  .ץועייב ךרוצ שי טפשמה 'עמב ןומאב הדיריה ללגב ,ינש דצמ §

o םע תוצעייתה אלל דעצ םוש עצבל ןיאו ותבוט לע הבישחה תא הארמ תויוטבלתהה -חוקלה יפלכ 
 .הריבע יעגפנב תובשחתה ךרוצל יטפשמה ךילהב היתפמאב ךרוצ שי .חוקלה

 .היתפמא רסוח י"ע חוקלה תבוטב העיגפ -היעב §
o דעונ תרושקת ץועייב שומישה .ולש םיסרטניאל גואדל ד"הועל םיריתמ הקיתאה יללכ -ומצע יפלכ 

 לע הפקתהמ ענמיהל םהילע ןכלו ,עוצקמה דובכ יפלכ םג איה ומצע יפלכ ותוביוחממ קלח .תאז תושעל
 :תויעב .םירחא ד"וע לע וא ש"מהיב

  ןיא תרושקת יצעויל דועב תוחוקלה לומ ןויסיח שי ד"ועל §
 תוחוקל לומ הביד תועיבת חוטיב םיכירצ תרושקת יצעוי ןכל §

 :תרושקת יצעוי-ד"וע סחי אשונב גלפ לש הרקחמ

 .היגטרטסאה םושיי - הקיטקט .םייפסכה םיכוסכסה םוחתמ םלוכש תרושקת יצעויו ד"וע 15 ונייאור

 :היגטרטסאה לדומ

 :ןיד יכרועל תרושקת יצעוי ןיב תומכסה •
o םייתרושקת/םייטפשמ םירבשמ לוהינל יעוצקמ ץועייב ךרוצה 
o שיש ךכל ומיכסה רקחמה יפתתשמ לכ -"רוגסמ" תועצמאב הטיפשה לע עיפשהל תרושקתה לש החוכ 

 הלוע תועדומ תפקשמ וז הרכה ßיתרושקת-יטפשמ רבשמ לוהינ תעב תברועמ היגטרטסאב םויכ ךרוצ
 לש יתימדתה קזנה תא הניטקמ תירוביצ תיתרושקת הריזב קיתה לש ןוכנ לוהינש ךכל תרבוגו
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 ,תיטפשמה היגטרטסאל המיאתמה הרוצב תרושקתב קיתה רוגסמ .המצע הטיפשה לע העיפשמ+חוקלה
 .קיתל תללוכה תוסחייתהה לע םיעיפשמ ךכו ,םיטפושה יניעב םג ךכ תאז רגסמל ןתינ

o ולש ד"הועו טרמלוא לש ותולהנתה 'גוד -םיכילהה םותב ש"מהיתב לע תופקתה תייגטרטסאל תודגנתה 
 םינדה םיטפושה תא ץימשהל ןיא .םשא אוהש רורב היה וטפשמבש תורמל הכוז יכ ןעטש
. 

 :ןיד יכרועל תרושקת יצעוי ןיב תוקולחמה •
o חוקלל תונמאנה לע תידדה תרוקיבו חוכ יקבאמ -ילאירוטירט חתמ 
o תרושקתה ץעוי ,םימהוזמ רקוב ינגד( רוולינוי רבשמ -'גוד -םיוסמ רבשמ יבגל תולצנתהו תוירחא תליטנ 

 ןועטלו תודוהל ץעיי יטפשמה ץעויה דועב ,לעפמהמ אצי אל רצומהש ןועטלו הלקתב תודוהל אל ץעיי
 םורגל הלכי היתויואטבתה רשאכ רודישל התלעוה תיל"כנמהש התייה תועטה .ןמזב הרתוא הלקתהש
 .)תועיבת ףטשל

o רתויש המכ םסרפל םיצור תרושקת יצעוי -תרושקתה לומ תוחיתפהו תופיקשה תייגטרטסא לע חוכיו 
 .עדימה לע רומשל םיצור ד"הוע ינש דצמ רשאכ ,תוחיתפו תונימא תשוחת קינעהל ידכ

 :הקיטקטה לדומ

 :ןיד יכרועל תרושקת יצעוי ןיב תומכסה •
o םעפ דדצל ןתינ אל ,קותשל ףידע םיתעל .הפידע דימת אל רובידה תקיטקט -םיזופח תונויארל תודגנתה 

  .ודגנכ רבדל תחא םעפו ש"מהיבב תחא
o היעטהו רקש אוה יתרושקת ןיפס -תוידעלב ןתמו םירירחס עוציב :תויפקתה תוקיטקט תלכהל תונוכנ, 

 ,םדוק ךכל גואדל תרושקתה ץעוי לע ןכלו אלכל הסינכל המוד ש"מהיבל הסינכב "הרוגחה תדרוה" ,'גוד
  .םירחא םינוויכל קרזיי אל ןוידהש גואדל וא

 :ד"הועל תרושקת יצעוי ןיב תוקולחמ •
o תרושקתה תפשל םייטפשמ םירסמ תמאתה ףקיה-  
o ןכל -וידואו ואדיוב הריקח ירמוח םסרפל קוחב רוסיא שי -ש"מהיבב ונודינש םרט הריקח ירמוח תריסמ 

 שיו הדימב םוסרפל דחוימ רתיה תתל לוכי שמהיב קיתה םויסב קר .הריקח ירמוח לש תוניירק קר הנשי
 .תירוביצ תובישח
 ול תתלו ד"הוע ירסמל בישקהל ןכומ אוה ףושחל ףאשש הריקח ירמוח יאנותיעל םינתונ רשאכ :היעבה
 .הכורא תוביריב םינכתסמ תוידעלבה תקיטקט יפל םיכלוהו הדימב ךא  יפל םיכלוהו הדימב ךא המב
 ובש דרשמה תקיטקטל םיאתמ אל רבדהו )םיאנותיע( ולש רבע תוחוקלל רוזחי תרושקת ץעוי םיתעל
  .דבוע אוה

 ירוביצ חיש תלבגהל םייטפשמ םיעצמאב שומיש •

 :םוכיסל

 תועוצקמה ינשב הקירוטרה תויזכרמו תויתמועלה דממב סיסב ןוימד •
 יטפשמה ךילהה ירחאו ינפל יטננימוד יתרושקתה ץועייה •
 ד"הוע לש הקיתאה יללכב תיקלח תושגנתמ תויתרושקתה תויגטרטסאה •
 תוחוקלה תודמעל ם רקחמה תא ביחרהל יואר •
 תויספורפה יתש ןיב ףתושמ חיש שרדנ •

 :ןמז ידבר רפסמ לעב יביטרנ חיש -"דיתעה חיש" -תרושקתב טפשמה רוקיס תא ןייפאמה .רוגסמ -גנימיירפ

 יחכונה בצמה •
 בורקה רבעה •
 בורקה דיתעה •
 ןווקמה חישהש ןוויכ דיתעב רתוי תקסעתמ תדסוממה תרושקתה ,המצע לע רומשל ידכ -רתוי קוחרה דיתעה •

 רוקיסמ קלח תויהל ךפהו גניטיירה תא הלעמה רבד ß)תונשרפ( הביטנרטלא םיעיצמ םא רתוי לודג םויכ
 תובישח ß)תולבוקמה יאו הצידויבוסה בקע ש"מהיב תקיספ יבגל ואבנתה אל ,רבעב( לבוקמ םויכו טפשמה
  .הנגמ חישל הכז ד"הועו תרושקתה יצעוי ןיב סחיה ßבתכל החמומ לש דמעמ םינתונה העד ירמאמל
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 20.4,ץראה || חור ירצק /הנאירא דמלמ לש הרמאמ

 :תוירקיע תונעט יתש

 ללכ תא םיגציימה תרושקתה יעצמאל הווש ןפואב ןתניהל וילעו )תעדל רוביצה תוכז( רוביצה שוכר אוה עדימ .1
 םירחא דועב תואירבה דרשמ ל"כנמ תא ןייארל תלוכיל הכוז ןכלו גניטיירה בור תא לבקמ לשמל 2 ץורע .רוביצה
 .הפיגמה םע תודדומתהב עגופה רבד ,תוטלקה םילבקמ

 רוקיס הרומתב לבקמו ידעלב עדימ ול ןתונ .רופיסה תלבוהל בתכ רחובה ד"וע וא דרשמ -תוידעלבה תקיטקט .2
 .יבויח

 ךפוה אוה", 12 תושדח" תא ףדעתמ תואירבה דרשמ רשאכ ףוצרפב רוביצל טעוב תואירבה דרשמ ,12 ץורע תוסחב
 לכה ךסב המ ?הרומתב דרשמה לבקמ המ :הלאשה תשקבתמ .םיירחסמה תרושקתה יפוג ןיב תורחתב הטומ דצל
 .ינויווש ןפואב רוביצל שגומה ,ףוקשו יתדבוע ,ןימא עדימ ?םישק םינמזב ןוטלשה םע הלועפ ףתשל ידכ םיחרזא םיכירצ
 ןקחש אוה דרשמה :תוכסמ אלל םיפשחנ םה תעכ אקוודו ,םינוש תואירבה דרשמ לש תונוצרהו םיכרצהש ררבתמ לבא
 יצורע ראש ינפ לע" 12 תושדח" לש דימתמהו יבקעה ףודעתה תא תרחא ריבסהל רשפא יא .גניטיירה שרגמב ליעפ
 ,ברע ברע ,רבשמה תליחתב ."ץראה" רתאב לומתא םסרופש יפכ — דרשמה לש תורבודה תקלחמ תובידאב ,היזיולטה
 .םירחאה םיצורעל קבא ריאשהו ,םייח תונויארב "12 תושדח"ב ,בוט ןמיס רב השמ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ עיפוה
 םיצורעה ןיב תשטינה םלועה תמחלמל המרתו, 12 ץורע לש ףדועה גניטיירה ןמ התנהנ העוגרהו תיתוכמסה ותומד
 קר .םיצורעה ראשב תוטלקומ תועדוהבו 12–ב יח ןויארב עיפומ שיאה :לק יונישב םויכ תכשמנ הקיטקרפה .םיירחסמה
 לע המחלמב ןגוה אל ןורתיב 12 ץורע הכוז ךכ .תולאש ותוא לואשל ,דדחל ,ןכדעתהל תלוכיה תמייקתמ" 12 תושדח"ב
 חוכ אוה עדי .תושדחה תרודהמב תורדושמה תומוסרפה יריחמ לע המחלמ קר רבד לש ופוסב איהש ,םיפוצה תוחכונ
 ,גהנתהל םיחרזא םירומא ורואל יתלשממה עדימה טסילופונומ אוה תואירבה דרשמ .הלאה םימיב רקי סכנ אוה עדימו
 ץורע לש ףודעתו ,ולוכ רוביצל אלא תואירבה דרשמל ךייש וניא עדימה .עדימב רספסמו ,דואמ לבלבתה םש והשימ לבא
 12 תושדח" בתכשכ .דיחי גיהנמ לש םינומא תרפהל הלושמש תולהנתה ,רוביצה לש ופוצרפב הטיעב איה ירחסמ
 ולביק אל ןיידע םירחתמ םיצורעב םירחא תואירב יבתכש תואירבה דרשמ לש העדוה ארוקו רודישל הלוע ןבא באוי"
 ץורעב רבודמ ירה ,תפכא ימל לבא ,קדצב אלש — תואגתהל לוכי ץורעה ,ןורחאה ישיש םויב שחרתהש יפכ ,םדיל
 תרושקתה לש םיקלח יפלכ הלפמ סחיב ?תואירבה דרשמ תואגתהל לוכי המב לבא .םוסרפה לש תוינושארב — ירחסמ
 םיירחסמה םיצורעה ברקב תמייקתמ תוומכ הזע תורחת ?תיטסיסיקרנ םוסרפ תוואתב ?היצקטורפב ?תילארשיה
 ,תורופס תוקד לש רעפב וליפא ,תוהזל םינושארה תויהל םיצור םלוכ .ןוממ הווש תוינושאר .םיילטיגידה תושדחה יצורעו
 ףידעה ץורעה קרש הילשאה תועצמאב להקל םוסקל ,תוצרפתמה תושדחה ןדיעב ,ךרוצה תא םיהזמ םלוכש םושמ
 הטומו ליעפ דצל ךפוה אוה ,הזה קושב םיחוור ףורגל" 12 תושדח"ל עייסמ תואירבה דרשמשכ .ןושאר תמאב םהילע
 םיכלהמל ףשחנ וניאו עדוי וניא ירה רוביצה ?הרומתב תואירבה דרשמ לבקמ המ :הלאשה תשקבתמ ןאכ .תורחתב
 12 תושדח" לש החטבה וז התיה םאה .תאזה תולהנתהה תא רשפיא המ תואדווב עדנ אל ךכו ,םיעלקה ירוחאמש
 אקווד שדקוי רקי ךסמ ןמזש ?םינושה וירבוד תאו דרשמה תודמע תא ץורעה םדקי ופודעת תרומתש ,תואירבה דרשמל"
 הלא ?םינייארמהו תושדחה ישיגמ ידיב ישמ תופפכב ולפוטי 'תושו יקצדס ,בוט ןמיס רבש ?םדקמ דרשמהש םויה רדסל
 דימת ךירצ ,תופיקשו תוינויווש רדעיהב .ףודעתה תוינידממ קוידב תעבונ ןתוא תולעהל תלוכיה םצע לבא ,דבלב תויהת
 תורספס ענומ היה טושפ ינכט ןורתפ .הפגמו המחלמ ימיב דחוימב ,עדימ תורספסמ חיוורמ אוה המו חיוורמ ימ לואשל
 תואירבה יבתכ תופתתשהבו ידממ־תלת עוריאב ,םיאנותיע תביסמ סנכיש ,ןיוצמ ?רמול המ תואירבה דרשמל שי .תאזכ
 תונידמ המכו המכב םיגהונ ךכ .תע התואב םלוכל עדימה תא ריבעיו — ילטיגיד יתרבח קוחירב וא ,בצמה ינשרפו
 ףותישל םיכוזו — בצמה המ ,ןמז ותואב ,םלוכל םירפסמו תואירבה תכרעמ ישאר םיעיפומ ,ואלפתת ,ןהב םגש תויפוריא
 רומגה ךפהה םגו ,רוביצה ןומאב העיגפ רבד לש ופוסב אוה ףודעת .םהל שחור רוביצהש ןומאה חוכמ יחרזא הלועפ
 .תואירבה דרשמ םג .םידיספמ ונלוכ — ןאכ חיוורמ 12 ץורעשכ .תואירבה דרשמב תוצרל םירמואש הממ
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 תרושקתב ןיירבעה לש ותומד

 ?תעדל רוביצה תוכז שומימ הווהמ איה ,רבודל התליאש שיגמ יאנותיעשכ םאה :הלאשה תלאשנ
 הקיטקרפה תא הצממה( תעדל רוביצה תוכז שומימ הווהמ רבדה הרואכל ?הרגסנ השרפה עודמ -זפרה תשרפב
 רפוש תויהל הלוכי תרושקתה םימיוסמ םירקמב ךכ ß .תונגרואמ תותליאש לש השוחת התייה הז הרקמב .)תיאנותיעה
 .רתוי בחר רוקיסל הכוזש הזכל ימינפ רבדמ ותכיפה י"ע ומדקלו יטפשמה ךוסכסב דצ תחקלו
 שברב 'פורפש ךכ לע תיעיבשה ןיעב הביתכ הנשי ןכלו ,דחא תרושקת ילכ לש הכירצב קפתסמ אל תרושקתה ןכרצ
 םיילכלכה םיבתכה הרודהמל ךשמהב .האקיא תא םיחתופ םא בכר ילכ תוגוצת תומלוא תא חותפל אל עודמ ההת
  .)12 ץורעב םיעקשומ בכרה ינכרצש ןוויכמ( וז הלאש ולעה

 הדובעה יונישל איבמה רבד ,)םילילפ ומכ( םירחא םיאשונ לע ליפאמה )הנורוק( וק טלוש יתושדחה םויה רדס שארב
 ןיב עדי ירעפ שי רשאכו עדי ירעפ םנשי םהילא םינופ םיאנותיעה רשאכ -םיפסונ תורוקמב ךרוצ שיש ןוויכ תיאנותיעה
 .עדימב תויצלופינמל םיפושח תויהל םילולע -רוקמל בתכה

  ?בחר ירוביצ ןיינע לעבל אשונ ךפוה המ :הלאשה

 ירוביצה חישל תויטנוולר •
 ותמאל ןתינש רופיסב ךרוצ שי •
 .םייח ונא ובש םלועל תיתוברת הברק וא רוביצל תורכומ שי וב תוברועמה תיומדלשו ינויצסנס ,יטמרד טנמלא •

 דדובה ןקזה תנומסת -הנורוקה תפוקתב .קירה ררקמה תנומסת -'גוד .םיילנוסרפ םירופיס םנשי רשאכ ללככ
  .)םילוצינב הדקמתהו האושה םוי תארקל הפירחהש(

 :עשפ ירופיסל סחייתמ הידמה ובש יפואב לחש לודגה יונישה

 לש תיללכה תולהנתהב ןפוד יאצוי םירקמב ןרוקמש תוער תושדחכ תרושקתב וגצוה םיעשפה  -60ה תונשל דע •
 .ןתיא דדומתהל תלגוסמ איהש ךא הרבחה

 עשפהו םינותיעה תצופתב הדירי הלח ßםילבכו היזיוולט תורבח ומקוה ,תרושקתה רוחסמב הילע -80ה תונשמ •
 ךכ .תונציצמ ןיבל תעדל רוביצה תוכז תא תשמממה ירוביצ ןיינע ןיב בוליש .הרבחה זכרמ לע םויא הווהמ
 .תוריחבב םידקמתמה הלאכ דחוימבו םיינועבצ םירופיס איבהל דודיע ולביק םיאנותיע

 קוידה תמר ב"הראב דועב ,תוקיודמ ןניא תועידיהמ 75%ו ינויצסנס דואמ ,םלועבש הזמ הנוש ץראב םילילפה רוקיס
 םניא ךא הכירצל םישק ויהי ומסרופיש םירופיסה בורל -קזח תילארשיה תונותיעב ישגרה טנמלאה .40% לע תדמוע
 .יניינע ןוידל םייטנוולר

 ומכ ,הובג יתושדח ךרע תלעב איהש וז תא אלא הצופנה תוניירבעה תא תרקסמ תמאב אל תרושקתה -םיכפהה קוח
 רקחמב תויוצמ רוקיסה ףקיה תא תועבוקה תודוקנה .עשפה ביטל קר לבגומ אל הז קוח .רתויב םירומחה םיעשפה
 .םיילובמיס םיעשפל םיליגר םיעשפ ןיב ןיחבמה

 :)Innes, 2003( םיילובמיס םיעשפ

 .בחרה רוביצה לא ונממ )םיעגפנה( םיברועמהמ תגרוח ותועמשמ -ילובמיס עשפ •
 בחר להק לע אלא םירישיה םיברועמה לע קר אל םיעיפשמ •
 .הקיקחב יוניש תרזעב דיתעב םימוד םיעשפ עונמל -"והשמ תושעל"ל תואירק ןה םיילובמיס םיעשפל תובוגתה •

 .תאז תושעל םיווקמ הקיקחב והשלכ יונישל םיארוקש םיאנותיעה ךכ
 תויתרטשמ תוריקחב קופקפ -"יתימא עשפ" תגוס תחירפ 21-ה האמב •

 :)םילילפ( הידמב עשפה רוקיס לש םיעובק םינייפאמ

 חצר ירקמב דחוימב הרומח העישפב תודקמתה •
 תוקיטסיטטסבמ רתוי הובג ליגו יתרבח דמעמ ילעב םה עשפה ירופיסב תונברוקהו םיפקותה •
 ראותמה הרקמהמ תעבונה תיללכה תיתרבחה הנכסה דממב המצעה •
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 :)Cohen, 1972`1985( תירסומ הקינאפ

 :הינייפאמ .תרושקתל היגולונימירקה ןיב רשקה ךותמ גשומ •
o תמרוגש ןוויכ תירוביצ אלו תירסומ הקינאפ .תויטסימרופנוק-ןונ תוצובק דגנ תונייוע תשוחת תררועמ 

 .הרבחה לש םיירסומה םיכרעל םיאתמ אלכ הארנ אוהש ןוויכ הישרפ התוא דקומב דמועה תא טופשל
 .םאתהב תונשרפו תמיוסמ םיילוש תצובקל םיכיישכ קוח יערופל תויגת תקבדהל האיבמ

o םינצילה -'גוד -םהמ םיעבונה םויאה ידממ לש תמזגומ הסיפת. 
o וא ,םיבחרנ םייתקיקח םיכלהמ וא םייתרבח םינייפמקל ליבוהל הלוכי הקינאפה -הביצי יתלב המצוע 

 לש יוכיסהש תוארל ןיינעמ( .םיליפודפ -תיוושכעה תירסומה הקינאפה דקומב .האבש תמועלכ םלעיהל
 .)םיליפודפ י"ע עגפייש יוכיסהמ רתוי הובג ותחפשממ םדא י"ע עגפיהל דלי

o תומיוסמ תויתרבח תוצובק לש תוליעפל בחרה רוביצהמ וא הרטשמהמ ,הידמהמ תמזגומ תבוגת 
 )רעונ תוניירבע דחוימב(

 :היכרריהה -תוניירבע לש םינוש םיגוסל תרושקתה לש הנתשמה הסחי

 .תינומה גהנ חצר 'גוד :ליגה טנמלא

 ןברוקב רבודמשכ רתוי יתועמשמ •
 ,Jewkes( תישונאה תודליה לע םויאכ רעונ תוניירבע תגצה האישש תירסומ הקינאפ תרצוי רעונ תוניירבע רוקיס •

2004( 
 )Marsh&Melville, 2009( תרושקתהמ תעפשומ רעונ יפלכ השינעה תוינידמ •
 )Newburn, 2009( הידמב םנקוידמ האצותכ רעונב לופיטב תישנוע השיגל תימוקיש השיגמ רבעמ •

  .תונרג הביבאו ירעי הווח י"ע יקסבלמ הביבא חצר -'גוד :עשפו רדגמ

 םישנ תוברועמ ןהבש עשפ ירקמל תוטלוב •
 ירחא ןואכידב תודקמתה היהת הידלימ דחא תחצורש השיא רוקיסב 'גוד -ןתוגהנתהל תיגולויב תונשרפ תשגדה •

 .םיילנומרוה םירקמ תובקעב תונחלס ףא םיתעל .תוירזכאב ודקמתי םירבג לצא דועב הדיל
 ינוציח טביה לע שגד •

 :עשפו היפרגואיג

 תוליעפ לש בחרנ עשפ רכל יומידמ הלבס וגקיש -'גוד .םיילרוטספו םיירפכ םירוזיאב היוצמה העישפל הפדעה •
  המילא

 ינברואה עשפה יומיד •
 לבגומ ןמזל אוה םהב קוסיעה -םייגולואדיא םיעשפ •
 םתועצמאב וא םידיגאת דגנ םיעשפ :ןבל ןוראווצ תוניירבע •
  .םיקסע ירודמב אלא םינושאר םידומעב אל בורל :םידיגאת לש רשאמ םידדוב לש םיעשפ רוקיס רתוי •

 :סבלסל םתוהמ ףקותמ וכפהש םיניירבעל סחיה

 ;גניטייר תולעהל ידכ רודיבה םלוע םע תורבחתמ תושדחה הז ןדיעב .עדי+רודיב לש םחלה -טנמנייטופניא •
 רודיבה םוחתב תוקסועה הלאכ ןיבל הילאוטקאב תוקסועה רודיב תויומד לש ידדצ וד רבעמב אטבתמ

 לש רבעמה וא ,תרדהנ ץרא -גוד .הלא תוינכתב הקיטילופה לש הכחגה -הקיטילופב רודיבה תוינכתב קוסיעה •
  .רודיב תוינכתל םנוצרמ ואובי הקיטילופ ישנא ףא םיתעל .הקיטילופל רודיבמ דיפל ריאי

 .עשפה תוחפשמ ישרוי לע הבתכ -'גוד -רודיבו תושדח ןיב תועפותה ןתוא תא גפוס תרושקתב םילילפה רוקיס

 חיוורמ עשופשכש תאז תובקעב קוח אצי ßויעינמ לע רפס תביתכל ויתויוכז תא רכמש יתרדס חצור ,םס לש ןבה -'גוד
 .תונברוקה תוחפשמל םיחוורה תא םלשל וילע ,ורפסמ
  .םיחלצומ גניטייר יכשומ םהש הסיפתהמ קלחכ סבלסל םתכיפהו םיעשופ ןויאיר לע שרופמ רוסיא ןיא ץראב
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 קוחה תויושר םע תרושקתה יסחיו םיניירבעה םע תרושקתה יסחי

 :הרטשמה לש תרושקתה תוקיטקט

 תא ףשח ןמגרב ןנור .)םיבקעמ( םיחרזאה לעמ לודג חוכ ןוחטבה תויושרלו הרטשמל הבש הפוקתב להונמ ןוידה
 :תוביס יתשמ תויטרפל תוכזב ןיינע ןיא .תויטרפ יבגל חיש הלעמ הז רבד .םייגולוימדיפא םיכרצל שמושמ םויכש ,רגאמה

 םיחרזאה לצא תועדומ רסוח •
 ßןהל תעדומ הרטשמהש תרושקתב עשפה רוקיסב תועובק תוינבת -תרושקתה ןיבל הרטשמה ןיב הזויבמיס •

 :יכ תעבונ .תיתרטשמה תימדתה תבוטל ןלצנל םיעדוי
o תרושקתל תואצויה ידימ ןפואב עשפ לע תועידיל דיחיה רוקמה איה הרטשמה 
o העתרה רוציי ךרוצל תרושקתל הקוקז הרטשמה ,ינש דצמ ß ידכ: 

 תוריקחב הלועפ ףתשל רוביצה תא דדועל ,הפיכא רשפאל §
 לש יתרבח סרטניא -)רדסו קוח תייגולואדיא( קוחל תויצה תא הזכרמב המשש תוברת רצייל §

 יתרושקתה רוקיסה אלל ושממל השקש הרטשמה

  ,יתרושקת סרטניא שי תורחאה קוחה תויושרלו הרטשמל רמולכ ßהבתכב הלועפ ופתיש ס"בשה
 :יתרבח דמעמ ילעב םידושח לע עדימ לבקל תרושקתל תרזועו םיכפהה קוח םע תבתכתמ הרטשמה

 יטפשמה ךילהה רמגנשכ קר םיתעל ןכל ßתויעצבמה היתוחלצה תא ןצחיל הקוקז הרטשמה -תוינצ"חי תובתכ •
 .פ"זמה תדיחי לע הבתכהו לגופ תחפשמ חצר -'גוד .הרדאה תובתכ ךרוצל םייתרטשמ םירמוח םיררחתשמ
 תרוקיבל הנעמה .ליבומ תרושקת ץורעל תוידעלב תקנעה וא )תוקיזמו תורקובמ( תויביטלופינמ תופלדה ,ףסונב
 .קובסייפב שומישו ןוגראה ירבח לש תוישונאו תויעצבמ תוחלצה תשגדה -תומילאו תוליעי רדעיה לע

 .הנידמה י"ע תבצקותמ םידע תנגהל תושרה -'גוד יביצקת הכימת סויג •

 .תויתחפשמה ךרעב עגופה הדכנל אבסה ןיב הלוחה רשקה לע שגד םש רוקיסה -םזיפ זור חצר
 ןכמ רחאל םיימוי .םדאה דובכב תועגופה תונומתב תלחוב אל תרושקתהו תירוביצ הקינאפב הוול רוקיסה -עלס ינב
 רבדהש ןוויכ תויתרטשמ םיאנותיע תוביסמל תדגנתמ הקיספה דושחכ זרכוה בורודז ןמורשכו הדאר ריאת חצר חנעופ
 .ש"מהיב ינפב ואבוה תויארהש ינפל ירוביצ ןיד רזג רצוי

 תוריבע יעגפנ

 רבודמ רשאכ יתושדח וו אוצמל שי .הנורוקה תפיגמ לש יתרושקתה רוקיסה ךלהמב חנזוהש םוחת אוה שפנה תואירב
 בקע רצונש הזככ עיפומ םישנ חצר -'גוד .הפיגמה ךלהמב םויה רדס לע עיפומש המל רושק חרכהב וניאש רוקיסב
 .דודיבה
 תוקוצמהמ קלחכ עלבנ אלא ילובמיסל ךפוה וניא עשפהו תונברוקה לע היצזילנוסרפ תוחפ שי ליגרה רוקיסהמ הנושב
 ךירצש ךכל רגירטכ הלא םיעוריאב םישמתשמ שפנה תואירב 'עמ ישאר ßהנורוקה תפיגממ האצותכ תויתרבחה
 .המוארט-טסופב אצמית הרבחהש ןוויכ םיביצקת הל תוצקהל ,שפנה תואירב 'עמ תא רבגתל

 לככ -תומילאב ,קירה ררקמה 'גוד( תיתרבחה העפותה לש גציימה ישיאה רופיסה תא שפחל היטנה -"ןברוק תרגסמ"
  .)בטיי ךכ רתוי םיישיא םירופיסהש

 :תרושקתב םיעגפנ תוחכונ תומצעתהב םידמימ העברא

 :םידברהמ עבונש יתרושקת רוקיסב הילע

 םישגרמ םירופיס -תיאנותיעה הקיתאבו קוחב תויטרפל םתוכז לע םירתוומו העיגפה לע םינייארתמ םיעגפנ •
 גניטייר יררועמ

 יתריקח ךרוצל שמשמ םג םיתעל -יתימדת ךרוצל םיעגפנב תושמתשמ הפיכאה תויושר •
 שומיש תושעל םישקבתמ -םייטפשמ םיכילה לע תרושקת תועצמאב עיפשהל םישקבמ םמצע הריבעה יעגפנ •

 םייתרבח םיקבאמ וא םיישיאה םהיקבאמ תא םדקל ידכ תרושקתב
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 םתמזוימ םינופ ד"וע םיתעל -םוסרפ תורטמל םיעגפנל תורבוח סרטניא תוצובקו םייטרפ םיד"וע ,םיאקיטילופ •
 שמשמ ד"הוע ךכו ,םיעגפנל הסחייתה היצלוגרה הריבע יעגפנ תויוכז קוח קוקיח בקע .ותוא גצייל םיעיצמו עגפנל
 תרושקתה ןיבל ןברוקה ןיב ךוותמכ

 תונורחאה תונומתה ןיב יתונמוא גוזימ רצוי םותכה ןידסל הרוחשה הלמשה ןיב דוגינה -בוט םש ךליל לש התנומת
 .העיקש יעבצב הידלי לש המליצש
 םקנתהל ידכ עדומב תאז השע אוה ךא ,ישפנ עקר היה חצורה הלעבל םנמאש רסמה תא ריבעהל -ךליל לש התרטמ
 .שפנ ילוחל דסומל ותרבעה םודיק תא עונמל הצור ןכלו הב
 דדוצמ הארמ+תומישרמ תוילאברוו תולוכי+)םידלי 3( העווזה ףקיה :הז הרקמב -תיתרושקת ךשומל ןברוק ךפוהה
 .)היכרריהב ןברוקה תא הלעמ בוט םלטצמש הריבע ןברוקש ןוויכ הנשמ ילאוזיוה טביהה(
 .הרפס תא ץיפהל התסינ איה דועב גניטייר תולעהל התרטמש תושיגר רסוחב השענ ןויאירה -ןויאירה תעב

 ידכ וידלי תונומת תא םסרפל שקיב אוה תרושקתב םיניטק םוסרפ תונומת לע רוסיא שיש תורמל -ןיטואל סכלא
 הריבעה יעגפנש תוקיטקטה .היתפמאו תוהדזהל איביו ותחפשמ תא סרה החפשמה םא לש לוסיחהש ןיבי רוביצהש
 .תונברוקל החצנה+םהיתורטמ םודיקל תוכזל ידכ תרושקתה םע הלועפ ףתשל םינכומ -םינשה ךלהמב ורצי

 תיברעמה תרושקתב הריבע יעגפנ רוקיס ינייפאמ

  .בחר רוקיסל םיכוזש הלאכ ןיבל רוקיסל םיכוז אלש תונברוק .ףצר יפל -תונברוקה תייכרריה

 "תונברוק לש היכרריה"ו "םיכפהה קוח" םיטלוב ךא םיעגפנה רוקיסב הילע •
• The ideal victim- ןברוק=ילאידיאה ןברוקה ,"ול עיגה אל" ,"ץראה חלמ" ,יביטמרונ ,ונלשמ :ילאידיאה ןברוקה 

 היהי תונזב תקסועש השיאב רוקיסה -'גוד .שלחו עיגפכ גצומ ,יגרטה ופוסל תוירחא לש ץמש ול ןיאש םימת
 םיגצומ תורגובמ םישנו םינשב םיכר םידלי בורל .עשי רסח ,רוחש אלו ןבלל הפדעה .תרחא רשאמ רתוי טעומ
 .אל םיטסילוהוכלאו םימסל םירוכמ םיריעצ דועב ,הלאככ
 םהילא סחייתהל תרושקתל םרוג ןותחתה םלועה תצרעה יומיד( ילאידיא ןברוקכ בשחיי אל חצרנש ןיירבע
  .)םיעודי םהו הדימב קר גניטייר ילעמכ

 צ"חיו תוריקח םודיקל םיעגפנב תושמתשמ קוחה תויושר •
 ילאידיאה ןברוקה לש יומיד תעפשה לע עיבצה םינטפשמו םיטפוש ןיב ךרענש רקחמ -"תירלופופ השינע" •

 .םיטפושה לע עיפשהל היושע םיעגפנה לש תיתרושקתה תוארנה .םיפקותה לש השינע ףר לע תרושקתב
 עגפנה באכל רתוי םיסחייתמ םיטפושה םיילובמיס םיעשפב םיעגפנה תויוכזש אצמנ םיינתוכיא םירקחמב
 .תירלופופה השינעה תרצונו

 ןהיתוכלשהו הריבע יעגפנ לש תויתרושקתה תויגטרטסאה

 תקולחמב יונש םוקיש יכילה לע םוסרפה תוכלשה ;"החאמ קדצ" תסיפתמ קלחכ םינייפמק •
 םיאנותיעלו םיעגפנל הכרדה ירפס •
 ßהדנ'גא לש רוביח השענ םויה דועב ,ילרטיינ חוויד ןתונל בשחנ היה יאנותיעה רבעב -שדחה יאנותיעה יומיד •

  .רקסמ אוהש אשונהו םדאה םע ההדזמו עדומב הדמע טקונש -טילקרפה יאנותיעה

 תונותיעה תצעומ לש הקיתאה ןונקתב תויטרפל תוכזה

 םדאה יבגל עדימה תפילד תא עונמל ןתינ אלש םיבר םירקמ םנשי •
 המוארט יבצמב ךירדהל דציכ םיאנותיעל הכרדה ץראב ןיא •
 ףסונ ןויאיר תעב ןברוקל תישענש המוארט טסופ :רקחמ •

 :תרושקתו היגולונימירק ,'ץגופ+גלפ -רקחמ

 ךילהב םתשגרה יבגל חונעפ גוס תריצי .םיכורא קמוע תונויאירב לארשיב םיחצרנ יבורק 15 ונייאור .ינתוכיא רקחמ
 .העיפשה תרושקתב םתפישח דציכו ורבעב יטפשמה
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 :רקחמה תולאש

 ירצק ,המוח םירצויכ םיארנ םיטפושה -?תרושקתב תוטלובל םיכוזה םיעגפנ יניעב טפשמה 'עמ תספתנ דציכ •
 .חור

 ?הריבע יעגפנ לש םתחוור לע תרושקתב הפישחה לש תוכלשהה ןהמ •
 וא ילילפה ךילהב :רתוי הבוט הנגהל תוכוז םהיתויוכזש םישח םה ןכיהו הריבעה יעגפנ לש קדצה תסיפת יהמ •

  ßקדצ תגצהל םיילמרופה םיצורעהמ הבזכא םישח תוריבע יעגפנ -?תרושקתה טפשמב

 :םיעגפנה תויוכז םודיקל תרושקתהו טפשמה תמורת לש הוושמ הכרעה

 םיעגפנה יכרצל סחייתהל תטעממ ךא הפיכא חוכ תלעב ,תרכונמו הרק תיטפשמה הפשה •
 םהיתויוכז שומימ ךרוצל שורדה עדימ םיעגפנה תושרל הדימעמ הניא ןיידע לארשיב העיבתה •
 םייטפשמ םיגשומ תנבהב םיעגפנה לש ישוק •
 לש הוושמ הכרעה -טפשמה 'עממ םתעיגפל ןורתפל הייפיצ ךא ,םיטפושה לע בר העפשה חוכ תרושקתל •

 :םיעגפנה תויוכז םודיקל תרושקתהו טפשמה תמורת
 ןויאירמ רתוי דבועמ טלקומה ןויאירה -םיעשופל רתוי תוטלוב הקינעמ גניטייר ימעטמש תרושקתב הקתשה •

 לש ותגצה -'גוד/םירסמה קוקיז -"טייבדנואס" .וב רבעוי אל ריבעהל הצר הריבעה עגפנש רסמהו רישי רודישב
 .אשונה תא האנ יקוב

 םדוקה םהייח חרוא תא תרתוס םיתעלש תימדת תריצי תבייחמ תיתרושקתה הפשה •
 תוכז שבגל םיעגפנה יצמאמב עגופ ,תירוקמה םתפשמ תונושה ,תושדח תופש יתש ליבקמב שוכרל ישוקה •

 .)אל המו רמול המ( תיתרושקתה הפשה+תיטפשמה הפשה -הריבע יעגפנכ השדח
 הידמהו קוחה יפוג ןיבל םניב לופכ ךוויתב ךרוצ •

 תויתרבחה תותשרבו תדסוממה תרושקתב ןימ תוריבע תועגפנ

 תא החיצנמ תרושקתה -ןימ תוריבע רקסל תרושקתה לש האובב .ליבומ יאנותיע גשיה אוה me TOOה תמגמ
  .היוגש להק תעד תבצעמו ןימ תוריבע יבגל םיחוורה םיפיטואירטסה
 םידליה( םיפקותה תא תלמרנמו ןברוקה תמשאה תא תרמשמה תוברת .םזינימפה לש ינשה לגב עבטנ -סנואה תוברת
 .)ןיסירפקב םירענה ,ונלוכ לש

 )0820 בהל( ןימ תוריבע רוקיס רקחמל אצומ תדוקנ

 תועגפנלו ןימ תוריבעל וניסחי תא ססבמ אלא יטננימוד עדימ רוקמ קר הניא תרושקתה •
 תונברוקלו םיפקותל ןימ תוריבעל ירוביצה סחיה תיינבהל בחרמ ונה רוקיסה •
 -ןרק לש הרמאמב .היוגש להק תעד תבצעמו ןימ תוריבע יבגל םיחוורה םיפיטואירטסה תא החיצנמ תרושקתה •

 ךופהלו תומיעה תא קיספהל ,הריבעל תירלוקיטרפ תוסחייתה ךותמ ,יתרושקתה חישה יונישל תארוק איה
 .רתוי הבחר טבמ תדוקנל

 תיברעמה תרושקתב ןימ תוריבע רוקיס לע ירוטסיה טבמ

 "תוכיא" ינותיע םג 70-ה תונש ףוס ,םייראלופופה םינותיעב רוקיס -1950-1960 •
 גניטייר תמדקמ "היפרגונרופ"ה ;םינותיעה ןיב תורחת לשב רוקיסה תובחרתה •
 יסחימ תעבונה ,תיתרבח העפות ןה תוינימ תופיקת ןהיפל תויטסינימפ תוירואיתל המצע המיאתה אל תרושקתה •

 םיירדגמה תופיפכה

 )O’hara,2012( תיברעמה תרושקתב ןימ תוריבע רוקיס לע ינכדע טבמ

 םיישנ םירסמ לש תיעטומ האירק ;טלשנ יתלב ףחד אוה סנואה •
 יופש יתלבכ וא הטוסכ ,רז ףקותכ ספתנ סנאה •
 תונברוקה תמשאה ;םירכמ ידיב סנוא לע םיחווידב היילע •
 ןברוקה תרזה ;סנואה לש היצזיליווירט •
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 ירוטסיה טבמ -סנוא לע תויודע

 תויתרבח תוכלשה תלעב ,)ןויריהמ ששח( ףוגה לע הפקתמכ ספתנ סנוא -ב"הראבו הינטירבב 19-ה האמב •
 תיגולוכיספ המוארטב ןויד ןיא ךא )תורכתשהה רשוכבו ןיטינומב העיגפ(

 ריכה םזינימפ לש ינש לג .הילע רבגתהל ןתינש היווח סנואה ,הביבסהמ דחפ תפקשמ הביתכה -70-ה תונשב •
 תיביסאפה ןברוקה .םירבגל םישנ ןיב תופיפכ יסחיב המחלמב יטילופ ילכל ןתוא ךפהו תועגפנה תורירבשב
 תיביטקא תדרושל הכפה

 לש יזכרמה היח רופיסל סנואה ךפוה הביתכבו ,סנואב קוסיעל לופיט -יגולוכיספה חישה תא םתר םזינימפה •
  .גיצהש ביטרנל יתדבוע ףקות ןתמו רדומה ןברוקל גוציי ,עבשומל ארוק תכיפה :קובסייפב תויודע .תסנאנה

 תויתרבחה תותשרבו תדסוממה תרושקתב ןימ תוריבע תועגפנ רוקיס -תילארשיה תרושקתב הרדה

 ,NYTהמ תויאנותיע 3 לש יאנותיע גשיה ויה הלא תשר ימזימ .me tooה תכפהמ רחאל םינש רפסמ השענ הז ןויד
 .שארמ הנכומ תיתשת י״ע ערה ןושל תועיבתל וננוכתהש
 .הלחה םייאנותיעה םיריקחתה תססובמ תונותיעה -דווילוה לש םיעלקה ירוחאמו ,תשרב ליחתה לגה ßוז הפישח רחאל
 .ונילא רשק הל היהי רשאכ רתוי ןיינעת דימת העידי -News value :ןיסירפקמ םירענה השרפ תא ןייפאמה
 םיצורעה ןיב הנושו דיחא אל ןפואב עצבתה םינושה תרושקתה יצורעב העידיה חוויד :תינלשר תיאנותיע הדובע +
 .)ןברוקה תנבהב עיקשהל םוקמב ,ןימא דימת אל רוקמ שפחל ;תיתרושקת תונלצע(

ß תא תרמשמה תוברת .ןוארב ןזוס י״ע )רתוי יטנטילימה( םזינימפה לש ינשה לגב עבתנש גשומ :סנואה תוברת 
  .םיפקותה לשו השעמה לש היצזילמרונ ךות ןברוקה תמשאה

 סחייתהל שי -םוקמבו ,ןימ תוריבעל דרפנב תירלוקיטרפה תוסחייתההמ תאצל שי ßחישה יונישל תארוק הרמאמב ןרק
 .תיביטקלוק היעב לאכ ךכל

 תא תוחיצנמה תוינרמש תוסיפת ןנשי ןיידעש ןוויכ םלשומ וניאש ןוקית תעצבמ םויכ תיזכרמה תרושקתה לש דוקפתה
 .סנואה תוברת

 )Meyers, 1997(, )o'hara, 2007( ,)2008 ,בהל( ןימ תוריבע רוקיס רקחמל אצומ תדוקנ

 תונברוקלו םיפקותל ,ןימ תוריבעל ירוביצה סחיה תיינבהל בחרמ וניה רוקיסה •
 היוגש להק תעד תבצעמו ןימ תוריבע יבגל םיחוורה םיפיטואירטסה תא החיצנמ תרושקתה •

 תיברעמה תרושקתב ןימ תוריבע רוקיס לע ירוטסיה טבמ

 ״תוכיא״ ינותיע םג ,70-ה תונש ףוס ,םיירלופופה םינותיעב רוקיס -1960-1950 •
 גניטייר תמדקמ ״היפרגונרופ״ה ;םינותיעה ןיב תורחת לשב רוקיסה תובחרתה •
 יסחימ תעבונה ,תיתרבח העפות ןנה תוינימ תופיקת ןהיפל תויטסינימפ תוירואיתל המצע המיאתה אל תרושקתה •

 םיירדגמה תופיפכה

 )o'hara, 2012( תיברעמה תרושקתב ןימ תוריבע רוקיס לע ינכדע טבמ

 םיישנ םירסמ לש תיעטומ האירק ;טלשנ יתלב ףחד אוה סנואה •
 יופש יתלבכ וא הטוסכ ,רז ףקותכ ספתנ סנאה •
 תונברוקה תמשאה ;םירכמ ידיב סנוא לע םיחווידב הילע •
 ןברוקה תרזה ;סנואה לש היצזיליוירט •

 ירוטסיה טבמ -סנוא לע תויודע

 תויתרבח תוכלשה תלעב ,)ןויריהמ ששח( ףוגה לע הפקתמכ ספתנ סנוא -ב״הראבו הינטירבב 19-ה האמב •
 החנזוה סנוא לש תישפנה תועמשמה .תיגולוכיספ המוארטב ןויד ןיאו )תורכתשהה רשוכבו ןיטינומב העיגפ(
  .שפנה לע תועפשה ןיבל תינימ הפיקת ןיב רשיק אל יאופרה דסממה ;ןיטולחל

 ריכה םזינימפ לש ינש לג .הילע רבגתהל ןתינש היווח סנואה ,הביבסהמ דחפ תפקשמ הביתכה -70-ה תונשב •
 תיביסאפה ןברוקה .םירבגל םישנ ןיב תופיפכ יסחיב המחלמב יטילופ ילכל ןתוא ךפהו תועגפנה תורירבשב
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 תא שיגדהש שגר לש חיש ץמואש ךכ -)תואירב ,ךוניחב אטבתהש יגולוכיספ חיש( תיביטקא תדרושל הכפה
  .ןמזה םע תרושקתב הפישחהמ קלח תויהל ךפה תועגפנה רופיס ךכ ß .תונברוקהו המוארטה

 לש יזכרמה היח רופיסל סנואה ךפוה הביתכבו ,סנואב קוסיעל ילופיט -יגולוכיספה חישה תא םתר םזינימפה •
 גיצהש ביטרנל יתדבוע ףקות ןתמו רדומה ןברוקל גוציי ;עבשומל ארוק תכיפה :קובסייפב תויודע .תסנאנה
)2013salter, (. 

 1990-1970 :לארשיב תונותיעב ןימ תוריבע רוקיס

 .)תויטסיאו׳צמ תומכסומ לומ תיתד תונרמש( תונווגמ תועד תלעב תינגורטה היסולכוא :ץראב אצומה תדוקנ •
 םזיאו׳צאמו תוילכראירטפ תומכסומ לשב ןברוקה תקתשה •
 יבגל םידקתה תעיבק .םיפקותה םע רימחהל קוחה תכרעמ לע תצחול תרושקתה :״תרמשב סנואה״ תשרפ •

  .״אל״ םירמוא יתמו המכסה
 ןיב ינושה תניחבב -)2008 ,םהוש( תרמש סנוא רוקיסב םיצוביקה ינותיעל תיזכרמ תונותיעב םידגונמ םירוגסמ •

 הפקיש( תיצוביקה דועב )ןברוקב הכימת הפקישש( תונותיעל הליגרה תונותיעה ןיב תרמשב סנואה רקיס
  .)תיתייעב הדליכ התוא וגיצהו ,תיצוביקה הרבחה יכרע תא תגציימ אלש ,ץוח תדליב רבודמש

 :2000-ה תונשב לארשיב תונותיעב ןימ תוריבע רוקיס

 רוקיסה ףקיהב הילעל המרג סנוא ירופיס לש ״יתושדחה ךרע״ב הילע •
 הכירצ יכשומ םינויצסנס םיביכר •
 תואסרג ןיב ברקב תומיע ביכר •
 תאז תורמל ,הלא םישעמ םינגמש תורמל .תיללכ תיתרבח תומילאמ וא תיעבט תירבג תויניממ עבונ סנוא :לומרנ •

 .תללוכ תיתרבח תומילא/תירבג תומילא לש ענמנ יתלב קלחכ םיגצומ םה
 ירקמ ,תוריבע יעגפנ תיכרריהב .״הדשב סנוא״ ירקמו םייתצובק סנוא ירקמ רוקיס תפדעה :היצזילאנויצסנס •

  .רתוי םיינויצסנסה הלא םה רוקיסל םיכוזש סנואה
 תרצוי ףקותה/תעגפנה תוישיאב תודקמתהה .יתרבח רשקהב אלו ישיאה רופיסב תודקמתה :היצאזילנוסרפ •

 הרבחה ßרוקיסב היצזיטמגרפ תעצבתמש עגרב .ללוכ יתרבח וק םוקמב הקולח םירצויה םיישיא םירופיס ףצר
 .סנואה ירקמל תוירחאמ תררחתשמ

 .םייטוריאו םייפארג םירואיתב הבחרה -היצזילאוסקסו היצזיטורא •
 -׳גוד .)infotainment( תרושקתב ״עדירודיב״ה ןדיע תרגסמב ״תימוק אתחנתא״כ סנוא רוקיס :הכחגהו תויזוירוק •

  .אשונה תא הכיחגמה הלוספ הקירוטר ןיעמ ,ילרוג רוזיחכ סנוא וגיצהש תורתוכ ,סמונמה סנאה

 )binks, 2015( תרושקתב םירבג סנואל סחיה

 היסולכואב העפותה ףקיהל רשק אלל -תרדשמה תרושקתב תוחפ ,הבותכה תונותיעב רוקיסה זכרמ •
 המכסהב הטוס סקסכ ותגצהו םירבג סנוא רועזמ •
 ןיב יוגש רושיק תגציימ ,ת״יבטהלה הליהקהמ קלחכ הגצה - -תוילאוסקסומוהב רושק םירבג סנואש היוגש הנעט •

 םירקמה ינש
 .תינימה המוארטה לש תישפנה תובכרומה תא גיצמ ,לגמ ןוניי -׳גוד •

 :9׳ס תונותיעה תצעומ הקיתאה ןונקת -תונברוק רוקיסב תויאנותיע תוקיטקרפ

 )ירוביצ ןיינע גייס( ךמסומ םרוג יפמ ותחפשמל רסמנש ינפל ןברוק םש םוסרפ רוסיא •
 תונושארה תועשה 24-ב םהימוליצ םוסרפמו ,העדוהה תריסמ ינפל ןברוקה תחפשמ םע עגממ תוריהז •
 ,לעופב( ןימ תוריבעב םיננולתמ לש ינימ רבע םוסרפ רוסיאו ותמכסהב אלא ןימ תוריבע ןברוק םש םוסרפ רוסיא •

 םשוימ לכה אל ,יתפיכא דוסי ןיא תיאנותיעה הקיתאלש ןוויכמ .)םימשאנל םיברוקמ לש תוזימר י״ע השענ רבדה
 .לעופב ואולמב
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 )2014 ,׳ץגופ( תרושקתב תויטרפל הריבע יעגפנ לש םתוכז לע תפפורה הנגהה

 ״תישילש תונברוק״ רצוי תרושקתה םע עגמה ;םשאנהו הפיכאה תויושר ינפב ףשחנ הריבעה עגפנ •
 הובג ירוביצ ליפורפ לעב םשאנב רבודמשכ עגפנה תויטרפב הבחר העיגפ •
 םימוסרפו םירוגמ רוזיא ימוליצ( תויטרפב תיפקיה העיגפ הנשי -םוסרפ רוסיא יוצו םייתלדה תריגס תורמל •

 )תותשרב
 םירמוח תפישחל תרושקתה תושקבב דצכ םיעגפנ ףותישל העצה •
 :תולאשה •

o ןהיפלכ רתוי יבויח רוקיסל םורגי תועגפנה לש ןוצרמ הפישח םאה? 
o םזילנרטפ( ןימ תוריבע לש ןתויטרפ לע הנגהה לנויצר תא שדחמ לוקשל שי םאה(. 

ß םתוהמב םינוש תרושקת ירתא רפסמב לאיטסקו יב׳גח תושרפב םגדמכ ינתומכ חותינ עצוב- 
 .תוילרטינ ויהש תובר תועידי ויה ובש ,יב׳גחב רשאמ תועגפנה יוטיבל םוקמ רתוי ןתינ לאיטסקב

 :תונקסמ •
o תודוקפ דירטהש דקפמ -יב׳גח. 

 .תננולתמה תא שיפכה יאבצה רוגינסה ןגס ׳גוד -״הליחמל יוארה רוביגה״ אוה טלובה ביטרנה §
 .תודוקפ-דקפמ יסחיב המרונה תא תונשלו ויתוגרד תא לולשל ושקיב קלח ,ינש דצמ §

o סנוא םסב ויתונברוק תא רכישש ,םיקסע שיאו ןיילב -לאיטסק. 
 לש גנירוטנמ ,תמסרפתמש תיתרבחה הגיהנמהו הרוביגה תננולתמה -טלובה ביטרנה §

 .בחר רוקיסל התכזש תועגפנ ןיב תוירדילוס
 ךילהה תאצותב ףקותל החנה :טפשמה ׳עמ לש ןברוקכ תננולתמה תא גיצמ -ינש ביטרנ §

 תוננולתמה לש ןתרמא י״ע םירוגינסהו םיטפושה לש תויואר אל תורימאל דוהדה+יטפשמה
 ורבעש יגולוכיספה לופיטה ירמוח תא תורשפאמ ןהש םותחל ושקבתה תועגפנה ßתרושקתב
 ויה תועגפנה רבעב םא ßיתרושקת קבאמ וררועו תויטרפב העיגפ ושיגרה ;טפשמהמ קלחכ
 י״ע ןויאיר ,תותשרה תועצמאב( תרושקת יפקוע ןמצעל וחתיפ ןה םויה -תרושקתה ינפמ תונגומ
  .)׳וכו םתוא םיבגמה םיאנותיע

 .תיחרזאה תכרעמב םירוקש הלאכמ הנושב תיאבצה ׳עמב םירוקש םירקמ לש הלכה
ß המצע ינפב הדוזיפא סנוא לכ ,״ידוזיפא רוגסמ״( תועגפנה לש ישיאה רופיסה רוקיס דצל :רקחמה אצממ(- 
 .׳וכו ,םיירשפאה תונורתפה ,היעבל םיארחאה -״יטמת רוגסמ״ היה תוישרפה ינשב
  .תועגפנה יפלכ בלושמ ךלהמב ירוביצהו יטפשמה חישה תא תונשל איה הרטמה

 )2017 ,׳ץגופו לאנור ,גלפ( הידמ ןדיעב תוריבע יעגפנ לש תיתפשה העיגפה

 :תרושקתבו טפשמה תכרעמב לוקה תעמשהב םיליבקמ םימסח •
o םהיתויוכז שומימ ךרוצל שורדה עדימ םתושרל הדימעמ הניא ןיידע לארשיב העיבתה 
o םייטפשמ םיגשומ תנבהב ישוק 
o םיעשופל רתי תוטלוב הקינעמ גניטייר ימעטמש תרושקתב הקתשה 
o םיעגפנה יכרצל סחייתהל תטעממ ךא הפיכא חוכ תלעב תרכונמו הרק תיטפשמה הפשה 
o םדוקה םהייח חרוא תא תרתוס םיתעלש תימדת תריצי תבייחמ תיתרושקתה הפשה 
o טפשמה תכרעממ םתעיגפל ןורתפל הייפיצ ךא ,םיטפושה לע בר העפשה חוכ תרושקתל 
o הידמהו קוחה יפוג ןיבל םניב לופכ ךוויתב ךרוצ 

 תרושקתהו טפשמה :םימוחתה ינשב הקתשהו םלא תשוחת :תיתפש העיגפ םיווח תוריבעה יעגפנ •
 תוהז שבגל םיעגפנה יצמאמב עגופ תירוקמה םתפשמ תונושה תושדח תופש יתש ליבקמב שוכרל ישוקה •

 הריבע יעגפנכ השדח
 ,חטשל תואצויש תויטסינימפל בולע דוגינב -הללק לש גוסל בשחנ הזה חנומה .׳ץואא .תדלקמ תיטסינימפ״ •

 תשרב תיטסינימפה תוליעפה :המוק ףוקזל ןמזה עיגה .דוע אל ,ןכבו .תועבצא קותקתב קר אלו תולעופו תוניגפמ
 .)2015 ,ץראה ,רעס יפצ( ״הרכהל הכוזו העיפשמ ,הצואת תרבוצ
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 ירוביצה בחרמל קובסייפה לש ותמורת

 )from connetctedness to vonnectivity( תוירושיק תרבחל תרשקמ תרבחמ רבעמה •
o ״תוירושיק״ תשר תורצויה תולועפל ״רוביח״ תולועפמ קתעוה תויתרבחה תותשרה לש דבוכה זכרמ: 

 יוניש תללוחמ המרופטלפל תונויער תפולח ומגרת ״ףותיש״ו ״קייל״
o םיישיא םירופיסו תוצע ,תונויער ,תועד ןווגמל הפישח ,םייתרבחה םירשקה תבחרה 
o קובסייפה לש תימתירוגלאה תוליעפה לש םידממה תשולש: personaliztion, segmentation, 

targeting. 
 :תיתרוסמה תרושקתל תויתרבחה תותשרה ןיב םילדבהה •

o סינכמ ,)תיביטקארטניא( תידודיה הרוצב רוביצב םיבחרנ םיקלחל םינימזו םיחותפ םיצורעב תלעופ 
 תועגפנל המצעה רשפאמ ß״יטילופ״ל ״ישיא״ה תא תוכפוהה תוישיא תויוסנתה ןווגמ ירוביצה חישל
-טסופהמ קלחכ רבעב התייהש תימצעה המשאההו השובה ,תודידבהמ הנושב ,הלכהו הנבהל תוכוזש
  .תינימה המוארט

o ןכות יקיפמל ןכות ינכרצמ( תדסוממה תרושקתב הירטמיסאה לוטיב( 
o ירוביצה חישב קלח לוטיל לאיצנטופ םירדומ םילהקל תורשפא 
o תריצי ;דסממהמ תויתוירחא תעיבתלו היטרקוריבה תא ףקועו ץאומ ,יפילח הלועפ לולסמל תיתשת 

 הנידמל הרבחה ןיב יתרבח-ונכט בחרמ
 קובסייפל סחיב תויפוטוא תוסיפת •

o דדועמ דסממה רשאכ קר םיחרופ םייטרקומדה םיירוביצה םייחה ,סאמרבה לש ונתשמל ךשמהב 
 תינויד היטרקומד

o לע םיעיפשמה היצלוגרה ילבכמו תרושקתה ינורב לש םהיצחלמ תוררחושמ ,תויתרבחה תותשרה 
 ןכות קיפמל ןכרצה תכיפה ßתרושקתה תיישעת

o דודיעלו תואיצמה תיינבהל תומרותו ,הרימשה בלכ״ לש הרימשה בלככ תודקפתמ תויתרבחה תותשרה 
 יתרוקיבה חישה

o ןימ תוריבעב ירוביצה קבאמל קובסייפה תמורת: 
 תועצמאב תוינימ תופיקת רשפאמ ירוביצה חישה( סנואה תוברת לע רגית ארוק קובסייפה §

 )תינימ תונפקות לש היצזילמרונו ןברוקה תמשאה
-response( תיתא הבוחל תכפוהה תידיימ תיתליהק הלועפ תררועמ האחמ לש תינדיחי הלועפ §

ability( 
 ,ורנומ( ״הקעזה תוברת״ל דוסי תחנהו תויודע םוסרפ ,םייקה חישל תויפילח תונבות תצפה §

 תוהדזהלו םעזל ,םיעגופב המקנלו )2013
 :המצעהו הכימת בחרמכ תויתרבח תותשר •

o יבכוכ( םיישגר םיישק םע תודדומתה ךרוצל בושח באשמ הווהמה תיתרבח הכימת תוקינעמ תותשרה 
 ;תימצע ךרע תשוחתו הכרעהב היכז ;תוימיטניאו הגאד :מ תבכרומ תיתרבח הכימת .)2015 ,ןליא רבו
 ירמוח עויס ;הכרדהלו עדימל תושיגנ ;תובייוחמו תוכייש

o תישפוח הריחב לע תוססובמ ;םיהובג תונימזו תושיגנ ;רישי רשק לע תוססובמ ןניא תוילאוטריו תוליהק 
 תונשרפו הביתכ לש םיכשמתמ םיכילהת ;תומוד תויווח דוסי לע םיפתתשמה לש

 :קובסייפב הביתכ ינייפאמ •
o הקינעמ ;תרושקתב םיילולימ אל םינמיס לש םרדעה לשב קובסייפב תרשפאתמ תישגרה הפישחה 

 הטילש לש השוחת
o ריהמ ןומא תיינב לש ךילה תפקשמ תונווקמה תוליהקב תישגרה הפישחה )swift trust(- ששחה תייחד 

 םירחאב קפס תלטהו
o תנגומ השוחת תורצוי תוימינונאב שולגל תורשפאמה תומרופטלפש ואצמ )2012( זרפו רגרובמה 

 קייל״ )2005( ריל-ןוו .ההוזמ הביתכל ירשפא תולגתסהו רבעמ ביתנכ תשמשמו ,תויטרפה לע הרימשו
 .יטילופל ישיא םיכפוה ßהעפשהו עדי רוקמל תובתוכה תא םיכפוהו םיישגר םיטביה םימיצעמ ״ףותישו

o תוינימ תועיגפ לע הביתכל יגולוכיספ חיש לש לוחלח 
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 תויפוטסיד-ונכט תוסיפת

 )sills et al, 2016(תנווקמה הריזל םג וקתעוה םיינומגה חיש ינבמו תויתרבח תולועפ •
 סנואה תוברת .)patton et at, 2013( םישנ לש שויבו תמייאמ הדרטה ,םימויא :תשרב תכשמנ תומילאה •

  .ךשמנ גנימייש וא םקנ ונרופ ,תועגפנה לש רוקיבו געל ;תיתרבחה תשרב םג תכשמנ ןברוקה תמשאהו
 )sandberg ans uglebik, 2016( םישעמב תוראפתהו תוינימ תופיקת לש דועית •
 חישהמ תורדומ תילכלכ תלוכי תורסחו תורגובמ םישנ •

 ילטיגידה חישב םישנ תופתתשה תומר

  -״הליבס תילטיגיד תוימצע״ •
  -״תישיא תילטיגיד תוימצע״ •
 רתוי תיטסיביטקא הדמע ךותמ ילטיגידה בחרמב ליעפ ןפואב תופתתשמה םישנ -״תירוביצ תילטיגיד תוימצע״ •

 םיירוביצ םיאשונב לוק תעמשה לש

 תויתרבחה תותשרב רומוה

 תויטסיפאדנטס טועימ ,הרבחה םע םישנ לש מ״ומ לש השדח ךרד רומוה •
 ״עדירודיב״ה ןדיעב דחוימב תילאיצנטופ המצועו לוק קינעמ רומוה •
 גשומ לע רגית תאירק תורשפאמ תותשר ,תונעזגל תושיגרו האנש ירסמ ןולשיכ ,״םידומח״ םייומידל החלצה •

 םישנ יפמ ״תויוסג״ה

 )2015 ,ןוא-בל( תוילאוטריו תוליהק

 :תוילאוטריו תוליהק לש ןתורצוויהל םימרוגה •
o תינומה הריגהו היצזילבולג 
o ןוטלשב תולתמ ררחתשהל םיטרפה לש הפיאש -היצזירלוקיטרפו יתרבח רוזיב 
o תויגולונכט תויוחתפתה 
o הטרפה תמגמו החוורה תוינידמב רבשמ 

 :תונווקמ תוליהק יגוס •
o תויעוצקמ תוליהק )communities of practice( 
o ןיינע תוליהק )communities of interest(- תינימ הפיקת תועגפנ לש תוליהק. 
o הכימת תוליהק )communities of support( 
o תויתרבח תוליהק )social communities( 
o םוקמ תוססובמ תוליהק )place based communities( 

 :תונווקמ תוליהק לש םיילאיצנטופה םידוקפתה תשמח •
o דוקימ תוצובק 
o םיבכוכ תפישחל הריז 
o עדימ ןוניסו ףודעתל תוריזכ תונווקמ תוליהק 
o םיליעפ סויגל זכרמכ תונווקמ תוליהק 
o ןוניסה תעוב תריצי -תיטילופ הנצקה 
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 קובסייפב ןימ תוריבע תודרוש
 גרבנזור גיצנד רדהו גלפ תנע

 :רקחמ תולאש

 ?תועגפנה יכרצל הנעמ קובסייפהו קוחה תכרעמ תוקפסמ דציכ •
 ?הז דעצמ תוענמיהל םימעטה םהמו קובסייפב ףקותה שויבל םיעינמה םהמ •
 ?תועגפנה רובע קובסייפב שומישב םיילילשהו םייבויחה םיטביהה םהמ •
 ׳עמ לע תועגפנה תעדל תועיפשמ )תויתרבחה תותשרה וא תדסוממה תרושקתה( תומרופטלפה ןיבמ ימ •

 ?תירוביצה העדותה לעו טפשמה
 ?me too#ה םזימ רחאל תודמעב ולח םייוניש וליא •

 תקסועה וזכו רדגמה םוחתב תורפס םע בתכתמו ,תרושקתה רקחו הרבחו טפשמ ,היגולומיטקיוב קסוע רקחמה
  .)היגולונכטה תוכלשה( ןווקמה בחרמב

 :תינימ הפיקת יעגפנ לש םיירשפא םיכרצ יופימ
 םיכרצ םיפקשמ םירחאהו תיתרבח היצטניירוא ילעב קלח ;םיישיאמ םייתרבח רתוי -םיכרצ 18 לש היכרריה
 .ישיא ךרוצ רשאמ רתוי יתרבח ךרוצ הלעמ תינימה העיגפה :הנקסמה ßםייטפשמ
 תעמשה ,העתרה ,קדצ תגשה ,הרימחמ השינע ,ת/עגפנה לש תישיא המצעה ,תוירשפא הלועפ יכרד לע עדימ תלבק
 ,עגופהמ תולצנתה תלבק ,המוארטה דוביעב עויס ,עגופב המקנ ,םייוציפ תלבק ,)העיגפה רופיס תא רפסל תורשפא( לוק
 תועדומ תאלעה ,הכימת תלבק ,המלחהו םוקיש ,ת/עגפנה ירבדב ןומאו העיגפב הרכה ,עגופה לש )שויב( גנימייש
 תקחרה ,ת/עגפנה תקוצמל ידיימ הנעמ תלבק ,ת/עגפנה ידיל הטילשה תבשה ,תוינימה תועיגפה תעפותל תירוביצ
 .עגופה

 :םייטפשמ םיכילהל הינפמ תועגפנה תוענמיהל תוביסה

 וא ףקותה םע שגפמב דחוימב הפצנ .״ישילש סנוא״כ יטפשמה טסקטהו ״תינשמ המוארט״כ הרטשמה תריקח •
 .הרקמה תעב הטילשה ןדבוא תשוחת תא תועגפנה רובע רזחשמ יטפשמה ךילהה ךכ .טפשמה ךשמה תרגסמב

 ישוקה ßעצובש השעמה לש ילילפה יפואה תא תוהזל השק הלחתהב -naming, blaming, claiming -ה לדומ •
 .הפיכאה תויושר לומ העיגפה רופיס תא ףושחל ישוק ßןמצע תא אלו ףקותה תא םישאהל

 ןתרבחל תועגפנה ןיב קתנה תא תוחאל ןוצרה םיתעל -תואיצמהו קוחה תכרעממ תועגפנה תויפיצ ןיב רעפ •
  .טפשמה ׳עמ תורטממ הנוש הבורקה

 :תרושקתבו טפשמב שויבה תקיטקרפ

 ילילפה קוחב םיכרענה שויבה יסקט םע הלועפ תפתשמ תיתרוסמה תרושקתה •
 )רכומ יטסינימפ םזיביטקא -testimonio( יטפשמה בחרמב אלו ירוביצה בחרמב תודע ןתמ •
 ןימ תוריבע תועגפנ לש החוורה תשוחת לע ףותישה תועמשמ •

 :היגולודותמ

 ןימ תוריבע ידרוש 499 ול ונענו קובסייפב ץפוהש רקס •
 :ןמז תודוקנ יתשב קובסייפב תוינימ תועיגפ לע חישב םיפתתשמה םיעגפנ 20 םע תיקלח םינבומ קמוע תונויאיר •

 me too#ה םזימ ירחאו ינפל

 :םיינתומכ םיאצממ
 םיפרג
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 :קמוע תונויאר -קובסייפב שומישב םייבויח םיטביה

 :קובסייפב תינימה המוארטה דוביע לש םידמימה תשמח •
o תימצע המשאהו השובה תגפה 
o השובה תא טיקשמה אפרמ חוכ שי הלא תורמאב .ןומהה לש היתפמא -תיתליהק הכימת. 
o רמשנ עגפנה לש יטנתואה לוקה -הטילשה תרזחה 
o עדי הבחרה 
o תישיא המצעה 

 :קובסייפב תינימה המוארטה דוביעב םיילילש םיטביה •
o תובילעמ תובוגת 
o תיתרבח היחד 
o ישגר סמוע 

 :תשרב עגופה םש תפישחל תוישיאו תוירוביצ תויצביטומ •
o תופסונ תופיקת לע תויאמצע תוריקח ,םיפקות ינפמ הארתה :םייטפשמ םיגשומ ץומיא 
o תעדל רוביצה תוכז שומימו ןנולתהל תופסונ םישנ דודיע 
o תוכיסמ תרסה( יתרבח ןוקיתו השינע ונה שויב :קוחה תויושרב ןומא יא( 
o תכרעמה ידיב םיקתשומ םיעגפנל לוק תקנעה 
o דוסמ רורחשו הלקה :תילופיט הפש ץומיא 

 :עגופה שויבמ תוענמיהל תוישיאו תויתרבח תויצביטומ •
o יטסינימפה חישה לש ורחאל הגשה 
o ףקותה תבוגתמ דחפ 
o ףקותה לע םימחר 

 :יטפשמה ךילהה לע תרושקתה תעפשה

 הינייפאמו ,הל תסחוימה תונימאה לשב טפשמה ׳עמב תוטלחה ילבקמ לע רתוי העיפשמ תדסוממה תרושקתה •
 תויגולונכט תונמוימ םישרוד םניאש םיינוויכ דחה

 טפשמה ׳עמ לש םויה רדס תא הביתכמו תוריקח לוהינ לע העיפשמ תדסוממה תרושקתה •
 טפשמה ׳עמ לע עיפשה אל metoo#ה םזימ ,יברעמה םלועב תורחא תונידמל דוגינב •
 .םמצעב ולש םינרצי תויהל םיכפוה ןכותה ינכרצ רשאכ היטרקוריב ףקוע ץורע •
 .םירתסנ םבורש םיצחלל ןותנ -יוטיבה שפוח לע העפשה •

 :תירוביצה העדותה יוניש לע תרושקתה תעפשה

 ירמוש -יתעדות יוניש םיענומ םייאנותיעה ףסה ירמוש לש הדובעה תורגש לשב ,תדסוממה תרושקתב םימסח •
 ירמוש .אל המו חישל סנכנ המ לש הרירב ךילהת ;תיביטינגוק היגולוכיספב םירקחמל סחייתמ חנומה -ףסה
 ,יאנותיעה -יתרושקתה חישב .םיטפושה דעו הנחתב תננולתמה תא לבקמה רטושהמ םה יטפשמה חישב ףסה
 .יאנותיע בקעמל יואר אשונה םאה טילחמש

 וא תיטפשמה ׳עמב םייולת תויהל ילבמ השרפ םסרפל ךרד ונתיאמ דחא לכל וקינעה תויתרבחה תותשרה •
 .תיתרושקתה

 :םידמימ השולשב תויתרבחה תותשרה תעפשהל תדסוממה תרושקתה תעפשה ןיב הוושמ הניחב •
o וירסמ לע עגפנל הטילש תקנעה 
o ןיא תובר תועגפנל ףסונב .ןווקמה חישל תואיצמהמ קבאמה תקתעה -סנואה תוברתב קבאמה תלוכי 

  .״תדלקמ םזיביטקא״ ;קדצ תלבק םשל תיתרבחה תשרב שמתשהל תלוכיה תא
 -ןימ תוריבע לע ירוביצה חישה דודירל םרת metoo#ה םזימ לע תרוקיב ,תיביטיאוטניאה הכרעהל דוגינב •

 הובג ףרב תועגפנה תוטושפ םישנש ךכ ,הרוחא דעצל םזינימפל םרוג שויבהש םינעוט םירחא :שויבל תודגנתה
 קיתשהש רבד ,הובג דמעממ םישנל ועצבתהש תולק ןימ תוריבעב רקיעב דקמתה metoo#ה -ןימ תוריבע לש
 .רתוי ךומנ דמעמב תויוצמו רתוי תושק תוריבע ווחש םישנ
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 :םיאצממב ןוידו םוכיס

 :טפשמה ׳עמ םע םעגמב םיעגפנה םיווחש םיישגרה םימסחל םימוד תדסוממה תרושקתב הקתשהה ינונגנמ •
 תימינפה םתפשל תודגונמה תדסוממה תרושקתב תוינונגסה תויטהה לשב לוצינ תשוחת ,הקתשה

 תיטפשמ הריקחל המודב םייאנותיע תונויאירב ןברוקה תמשאה םהבו סנואה תוברת יביכר םע תודדומתה •
 התטילש תעקפהו תעגפנה תודע תשחכה ושוריפש יגולומטסיפא קדצ יא הלא הקתשה ינונגנמ ינש לש םסיסבב •

 העיגפה רופיסב
 ףא לע ,תדסוממה תרושקתב ןויאירה .טקייבוסל טקייבואמ התוא תכפוה תעגפנל תוכמס ילעב תבשקה ,דגנמ •

 .ךמסומ ירוטר בחרמב הרכה הל קינעמ ,תעגפנה לע תוילילשה ויתוכלשה
 ישיא ןוקיתבו ירוביצ קבאמב ילכ אוה שויבה •
 םויס אלו החיתפ עפומ אוה שויבה ;תוריבעה תרמוח ןיב לדבה ןיא :ילילפה טפשמל דוגינב •
 +םיפקותה שויבל ןווגמ ילאנויצר ראוטרפר םייק ,חוורה פיטואירטסל דוגינב •
 :הרזעל האירק אלא ,טפשמה ׳עממ ״תוקתנתה תזרכה״ וניא שויבה •

o תועיגפ ונממ ענמתש ,תיתרבח הבוחכ ןימ יעגפנ ינפמ רוביצה לע הנגהל יביטקפא ילכ אוה גנימיישה 
 .תופסונ

o דבוע עגופהש אדוול ידכ ןמצעב רוריב ושע ןכלו תויאיר תושעל הריקחה תויושרל עייסל תוצור תועגפנה 
 .יתרדס ןפואב

o ףרה תא הצוח אל םתוגהנתה רשאכ ;רוביצ ישנא יבגל תעדל רוביצה תוכז תא תושמממ ןה ךכש ונעט 
 .רוביצה לוקב תוכזל םייוארל םתוא ךפוה אל ןיידע רבדה -ילילפה

o תועיבצה תוכיסמ תא םיריסמ ךכו ,תאז םילצנמ תוריכב תודמעב םישנא -יתרבח ןוקיתל ילכ. 
ß ה תלזוה -תודגנתה .תויתרבח תורטמ לע תססובמה תלכשומ הטלחה איה שייבל הטלחההmetoo. 

 הנידמה לופונומ תחת םירתוחו םייטרפ םיעבותל םחרוכ לעב םיכפוה םיעגפנה ,קוחה ׳עממ הבזכא לשב •
 ןידה תיישעב

 קתשמו שילחמכ הווחנ שויבה •
 םיעגפנה ינפב תויתרבחו תויטפשמ תולשכמ תרציימ תרושקת יצעוי לש םתלועפ •
 ושיגרה ךא ,יתרבח יונישל איבהל ידכ קובסייפהמ חוכ רתוי שי תדסוממה תרושקתל ,תועגפנה תעדל •

  .תרושקתב רשאמ רתוי ןהב ובשחתה קובסייפבש

 

 תיאנותיע הקיתאב דוסי יגשומו טפשמה יבתכ
 לארשיב טפשמה יבתכ לש תיאנותיעה הימונוטואה תסיפת -״המצועה תשלוח״

 דומע לעב יאנותיעה .םלענו ךלוה תיחרזאה הרשויהו יעוצקמה סותאה ,ימצעה דובכה לעב יאנותיעה״ -יוושכעה יאנותיעה
 ןיאו תונותיעב הסנרפ ןיא ...םירוכמ וא ,םיסרוסמ וא םישלח םה םייתרושקתה םיפוגה בור ..דחכנ ןזל ךפהנ הרדשה
 .״דיתע ןיאו יתקוסעת ןוחטב

 :יברעמה םלועב תונותיעה תושלחיה

 םייתרוסמה םייאנותיעה םיכרעה תקיחש ןיבל לארשיב תרושקתה יעצמא לש יקסעה הנבמה ןיב רבחמ וק •
 תובישיה רדחל תושדחה רדח ןיב תוציחמ תליפנ לשב תיאנותיעה הימונוטואב ךשמתמ םוצמצ •
 םה תונותיעה לש םילהנמה םויכ -תובתכ םוזיל םיאנותיעה תלוכיב הדירי ,הימונוטואה לע תולבגמה תרתסה •

 יבתכ רפסמב םוצמצ לח .הימונוטואה תלבגומ ךכ .םמצע םיאנותיעה ויה םילהנמה רבעב דועב ,םיקסע ילעב
 טפשמה

 תילטיגיד תואנותיע ןיב הקיז ;םיאנותיע תואמצע תשוחתב הדיריל הדובע סמוע תרבגהו םירוטיפ ןיב הקיז •
 תרושקתה תוירלופופב הדיריל תמרוג עדימב הפצהה+תויתרבחה תותשרל הדידנ -יאנותיעה דמעמב הדיריל
  .תדסוממה
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 :טפשמ יבתכ לע םירקחמ

 טפשמה יבתכ לש םדמעמ ושילחה תויגולונכט תויוחתפתה ;םיידבלב םידעתמכ טפשמה יבתכ :19-ה האמב •
 ילוטנ ,תויצלופינמל לק ףרט ,םילצע םיבתכ לש יומידכ התייה טפשמה יבתכ לע תרוקיבה :״תיתצובק תונותיע״ •

 תרוקיב
 טפשמה רוקיס לש יתושדחה וכרע תא ולעה הרבחה טופשמו יטופישה םזיביטקאה •
 יאנותיעה רוקיסל ןיד יכרוע תופרטצה ;טפשמה רוקיס תבחרהל זרזכ הילאוטקאה לש היצזיטילופ-הדה ךילה •

 :רקחמה ךרעמ

 2007 תנשב הווהבו רבעב טפשמ יבתכ 30 םע הצחמל םינבומ קמוע תונויאר •
 2012 תנש ףוסב םיליעפ םינשרפו טפשמ יבתכ 10 םע ןויד תצובק •
 םתעפשה תדימב ,םייתכרעמ ץוח/םינפה םיצחלב ,םתדובע תרגשב ,םוחתה דמעמב ולחש תורומתה לע ולאשנ •

 הקיתאבו קוחב תרושקתהו טפשמה יסחי תרדסהל תויורשפאה לעו ,םייטפשמה םיכילהה לע

 :םיאצממ

 טפשמה יבתכ לש תיעוצקמה םתייווחב המצעה ימרוג •
o יטפשמה רופיסה לש יתושדחה וכרעב םייוניש 

 טפשמה בתכ לש ודמעמבו יטפשמה רופיסה לש יתושדחה וכרעב הילע §
 יטילופ רוקיסל טפשמה רוקיס לש ותכיפה §
 תיטפשמה תוהמה ןובשח לע םיינויצסנס םירופיסבו םינעודי יטפשמב תודקמתה §

o יטפשמה רוקיסה ןונגסב םייוניש 
 דיתעה חיש תסינכ §
 טפשמה תכרעמ יפלכ תויניצבו תרוקיבב היילעו הדבועל העד ןיב בורע §
 תורוקמ םע םירשק חופיטל ילככ ״תרושקתה טפשמ״ §

o לארשיב םייטפשמה םיכילהה תואצות לע תרושקתה תעפשה תכרעה 
 לש םמודיק לע ,השינעה ףר לע ,םיד״ספ לש הביתכה ןונגס לע העפשהל תונעט -2007 §

 םיטפוש יונימל תודעווב םיטפושה
 ןוילעה ש״מהיב לש ותוינידמ לע העפשהל הנעט -העפשהה תשוחת תומצעתה -2012 §

 טפשמה יבתכ לש תיעוצקמה םתייווחב השלוח ימרוג •
o םילעב יצחלו יתקוסעת ןוחטב רסוח 

 הבותכה תונותיעב ילכלכה טפשמה רוקיס תפדעה ןיבל טנרטניאב יטפשמ רוקיס ןיב הקיז §
 םמצע םיבתוכה אלו תיטפשמה םלועה תסיפת תא םיבצעמ תרושקתה יעצמא ילעב §
 הכירעה יגרד דצמ אלמ יוביגל הכוז םינותיעה ילעב לש םתוברעתה §
 ןותיעב ףדעומה רוקיסה וק תא תרשל תוטיהלו טפשמה יבתכ ברקב תימצע הרוזנצ §

o עדימב םיטלושה -טפשמה תושדח לא רוביצ יסחי ישנאו תרושקת יצעוי תרידחß בתכה תיימונוטוא 
 תעגפנ הלוכ תמאל עיגהל ותלוכי ßתדרוי

 ש״מהיתב תלהנהו םיטפשמה דרשמ תויורבוד לש תויצלופינמ §
 ירמוש״כ םיאנותיע לש םתוכמס לע םירערעמו ,ידדצ דח עדימ םיציפמ יטרפה קושב םינ״צחיה §

 ״ףסה
 יפל הבוגת לבקל ךרוצ ןיא ,םוסרפ תעב -תיאנותיע הקיתא יללכב העטומ שומיש םישוע םינצחי §

 תאטבמה הנכומ הבוגת םישרוד םיאנותיעה ,םויכ .)ערה ןושל יללכ( תיאנותיעה הקיתאה יללכ
 .להקה תעדב הריזה לוהינ םוסקמב םתטילש תא

o קוחב תרושקתהו טפשמה יסחי תרדסה יפלכ תודמע 
 ףרגילופ תוקידב םוסרפ -׳גוד( תיטפשמ הפיכא רדעהו הקיתא רדעה לע תרוקיב -2007 תנשב §

 )תירסומ הנוכנ אל
 יתאו יטפשמ חוקיפמ העיתר -2012 תנשב §
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 תימצע הרוזנצל םרוגה ןנצמ טקפא םה ערה ןושל תועיבתב םויאה יכ תונעט §
o ילילפה טפשמה רוקיסל סחיב תונותיעה תצעומ לש הקיתאה יללכ 

 תופחה תקזחל דובכ §
 ןמז ול ןתינ וא םיכסה םא אלא ,ש״מיבל אבוה םרט דושח םוליצ וא םש םוסרפ רוסיא §

 ירוביצ ןיינע םייק/הבוגת
 תונשרפמ העינמ ןיא ;)םידע תונמיהמ תכרעה( ךילהה לע עיפשהל ודעונש םימוסרפמ תוענמיה §

 םייטפשמ םיכילה לע תרוקיב וא
 ודגנ םימושיאה וא תודשחהש םדא לש יוכיז/ולוטיב וא םושיא בתכ תשגה יא לש טלוב םוסרפ §

 תרושקתב ומסרופ
o יחרזאה טפשמה רוקיסל סחיב תונותיעה תצעומ לש הקיתאה יללכ 

 בתכ שגוה םרט םא ביגהל עבתנל ריבס ןמז ןתמו ,הנגה בתכ םוסרפ ,םידדצה לכ תודמע תגצה §
 )עשפמ ףח אוהו הדימב -עבתנה ןיטינומב העיגפ היהת ,תרחא( הנגה

 תובושתל דומצב אלא ,יחרזא ךילהב ןולאש םוסרפ רוסיא §
 התשגה המסרופ םא התקיחמ וא העיבת תייחד םוסרפ §
 התייחד וא התקיחמ רבד ןיוצ םא אלא ,הקחמנ וא התחדנש העיבת םסרופת אל §

o תדסוממה תרושקתה ןיבל תיזכרמה תרושקתב טפשמ יחוויד ןיב לדבהה המ? 
 תויתרבח תותשרו םיגולב תיזכרמ תרושקת

 הכירע לש רדגומ יכראריה הנבמ
 הנכס ,תויועט הלגמ ןכרצה ,הכירע ןונגנמ ןיא
 ןגוהה ךילהל רתוי הלודג

 םיעובק םיביטרנ ,תרדגומ )רנא׳ז( הגוס
 הידמה תושירד ידיב םירדגומה

 םוקמ תלבגמ וא )רנא׳ז( הגוסב םיקוח ןיא
 תויארו םיכמסמ חותינ תרשפאמש

 םוי רדס תריצי לע םיעיפשמ םיימשר תורוקמ
 יתושדח

 םיקנילב שומיש ,םיימשר תורוקמב תולתמ רורחש
 םיירוקמ םיכמסמל םיארוק תונפהל ידכ

 תוטלחההמ תעפשומ ״יתושדח ךרע״ תרדגה
 םירחתמ תרושקת יעצמאב

 תכרעהב םיעובק םיטרדנטסל תוביוחמ תוחפ
 ״יתושדח ךרע״

 ינפב תכרעמה לש ףסה רמוש אוה יאנותיעה
 םיארוקה

 םע )״םייביטקארטניא״( םיידודיה חיש יסחי
 םיארוקה

o תותשרה טפשמל היצמיטיגל תקינעמכ תיזכרמה תרושקתה 
 תונימא תקנעהו גנימיישה לופכש §
 העטומ רשקה תריצי §
 חווידב תוניגהל תונותיעה לש םייעוצקמה היוויצמ תוקחרתה §

o תויתרבחה תותשרב גנימיישל תיזכרמה תרושקתב גנימייש ןיב רשקה 
 םייביטמרונ תולובג תרדגהו )קוחה ןמ( הטוסה תעקוה -טפשמה תכרעמ תורישב תונותיעה §
 תיטפשמ הילפא תפישחל המבכ "Trial by media" -״תרושקתה טפשמ״ §
 גניטייר י״ע יתרושקתה רצומה תצופת תאלעהל יעצמאכ רודיב תגוס -״תרושקתה טפשמ״ §

o תותשרה טפשמ תוכלשה לע חוכיוה 
 תילילפ הניא הנוגמה תוגהנתההש םירקמב רתוי קדוצו יתילכת ,ריהמ טפשמ §
 תוסייגתהו ,ןהמ תמלעתמ תיזכרמה תרושקתהש טפשמה תכרעמ דגנ תונעט תפישחל תורשפא §

 תונברוקה ןעמל
 םייניב ,)AP( תוינרמש :תותשרב םיבתכ לש העד תועבה יפלכ תושדח ינוגראב תושיג שולש §

 .תוילרביל ,)ABC,BBC -תישיא העדב רבודמש בתכ תרהצה(
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 בטוקמ רוקיס
 תרושקתב
 תיזכרמה

 םינויד
 תותשרב
 תויתרבחה

 תוינכות
 היזיוולט

 עשפ״ ןונגסב
 ״יתימא

 םינויד
 תותשרב
 תויתרבחה

 :תונקסמו ןויד

  .טפשמה רוקיס םוחתב השלוחו המצוע לש תילאוד השוחת •
o המצועה תשוחתל םימרוגה: 

 סחיב הקיתא יללכב םייונישו הצידויבוסה תפיכא תקספה ,תילארשיה הרבחה ״טופשמ״ §
 תרושקתב ןיד יכרוע תעפוהל

 וכרעבו יטפשמה יאנותיעה דמעמב הילע -טפשמה תליהקל יתרושקתה ןויגיהה תרידח §
 יטפשמה רופיסה לש יתושדחה

o השלוחה תשוחתל םימרוגה: 
 תילטיגידה תונותיעה תובחרתהו ילכלכה רבשמה תובקעב טפשמה יבתכ ירוטיפ §
 תרושקתה יעצמאב הלהנה ירדחל תושדח רדח ןיב הנחבהה שוטשט §
 צ״חי ישנאב הפירחמ תולת §
 הקיתא תושלחיה ,הביד תועיבתמ ששח §
 תילארשיה הרבחב טפשמה םוחתב ״הרימש בתכ״ תויהל תונותיעה לש התלוכימ ששח §
 םישלחומ םיאנותיע םיפתתשמ תרושקתב טפשמה ךילהב §
 טפשמה לש תוימיטיגלהו טפשמה םוחת תא רוביצה תנבה לע רקחמה יאצממ תוכלשהמ הגאד §

 תילארשיה הרבחב

 :ךשמה ירקחמ

 לצא תוספתנ ןה ובש ןפואה לע ססבתהב תויתרבח תורומת דומילב תובישח תואורה תוירקחמ תורוסמל המורת •
 קלח ןהב לטונה לאודיבידניאה

 םלועה יבחרב ״תרושקתה טפשמ״ב קלח םילטונה טפשמ יבתכ לצא ״המצועה תשלוח״ יוהיזל יתאוושה רקחמ •
 יברעמה

 םירחא רוקיס ימוחתב ליהמתה תקידב •

 :תויתרבחה תותשרהו תיזכרמה תרושקתה יסחיל ןחוב הרקמב בורודז טפשמ

  :21-ה האמב תוכשמתמ תוילילפ תוישרפ

 סקונ הדנמא •
 ןאקקמ ןלדמ •

  ßהרזחבו תויתרבחה תותשרל תדסוממה תרושקתהמ -רוקיסה לגעמ

 :תיזכרמה תרושקתה לע טנרטניאה תעפשה

 עבצו הילאוזיו תפסות •
 תונשרפ ירמאמ תפסות -תונתעדה דמימב הילע •
 חווידב תוניגההו ,תוילרטינה ,קויד תמרב הדירי •
 להקה תעדב יטסילופופ קוסיע •

 :״תמא טסופ״ה ןדיעב טפשמל סחיה

 תוישיא תונומאלו שגרל הינפהמ תוחפ ,להק תעד בוציע לע תועיפשמ תודבוע ןהבש תוביסנ :״תמאה טסופ״ ןדיע •
 רוביצה טפשמה תסיפת תא בצעמכ ״אסרוכה עבשומ״ו םייטילופ םיכילהתב ״ןטקה חרזא״ה תמצעה •
 םיסנכנ םיירטנמוקודה םירצויה -יטפשמה ןועיטהמ קיחרמו שגר ררועמ ״עשפ-וקוד״ תורדסב יעונלוקה עבמה •

 םהמ רתוי םיישפוח ןכלו ,תכרעמל םיפופכ אל םהש ןוויכמ םהמ רתוי םיררחושמ םה -טפשמה יבתכ ילענב
 )טפשמה תכרעמב יוניש ללוחמ( םיטרסה עוציבב
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 :טפשמ יאשונב תונווקמ תוליהק

 תיתרבח הענהו םיפסכ סויגל םג תושמשמו ףתושמ ןיינע תוקלוח ״תונווקמ תוליהק״ •
 ,ילאוטריוה םלועל ץוחמ םירשק ףירבג בור ,״םייעוצקמ םיבבוח״ו םינעוצקמ לש ףוריצ :סקונ הדנמא תליהק •

 טפשמב הנגהה ךרעמל רשק חכוה אל ,תונדשחו ןוניס יכילהת
 ןומא רסוח ,תישיא היווחו ליג עקר לע תוהדזה ,יפרגואיג הברק :סקונ הדנמא תליהקל תופרטצהל םיעינמ •

 תיזכרמ תרושקתב

 :בורודז טפשמב ןוידה תליהק

 לארשיב קובסייפב הלדוגב הינשה הצובקה תבשחנו שיא 250,000 הנומ בורודז טפשמב ןוידה תצובק •
 הצובקה יליבומ םהש  דבלב שיא 997 ידיב ומסרפתה םיטסופה תיברמ 2013-2016 םינשה ןיב •
 ןיא .תירסומ אלו תתחשומכ תגצומ קוחה תכרעמ ,תויביטנרטלא תוירואיתבו םייזנרופ םינוידב תקסוע הצובקה •

 םינוידב קוחה תכרעמל תוחכונ

 :תותשרה טפשמ לש ותמורת

 תילילפ הניא הנוגמה תוגהנתההש םירקמב רתוי קדוצו יתילכת ,ריהמ טפשמ •
 ןעמל תוסייגתהו ,ןהמ תמלעתמ תיזכרמה תרושקתהש טפשמה תכרעמ דגנ תונעט תפישחל תורשפא •

 תונברוקה

 :תויתרבחה תותשרה טפשמ לע תיאנותיעה הקיתאהו קוחה תולבגמ

 1992 זאמ הצידויבוס תפיכא ןיא •
 תרושקת ילכ לע התסהה יקוח לש הרידנ הפיכא •
 .תויתרבחה תותשרהמ גנימייש ינכת םוסרפ יבגל תונותיעה תצעומ לש תיאנותיעה הקיתאה ןונקתב הנוקל •

 .״ןאכ״ דיגאתב הנושאר תוסחייתה
 .ןווקמה םלועב יאנותיעה לש יוטיבה שפוח יבגל תקולחמ •

 :הקיספה יארב תילארשיה תרושקתה

 :הצידויבוס יטפשמ -יטפשמה ךילהה לע תרושקתה תעפשה

 .הילא סחיב הדיחא אל הקיספ בקע התמ תואל הכפה הריבעהו ומשוי אל הליטהש תולבגמה .ילגנאה טפשמב הרוקמ
 :היגולונורכה

 .תוינוציח תועפשה ינפמ טפושה לע ןגהל ידכ קוחב שומישל סחיב תקולחמ .יוכיז .1950 -״רבד״ ׳נ ש״מעויה צ״גב •
 ,יטנרהניא םיניינע דוגינ .)תיטסיביטיזופ הסיפת( תרושקתהמ עפשומ אל יעוצקמה טפושהש וריהבה םיטפושה
 .םמצעב םיקסעתמ םה הצידויבוסב תוקסעתהה םצעבש ןוויכ ישוק םיווח םיטפושה

 האוש לוצינ .״בירעמ״ תעשרהו ״תונורחא תועידי״ יוכיז .1960 -ש״מעויה ׳נ ׳חאו קי׳צנסידו סזומ חונ ׳נ ש״מעויה •
 םשאנה .םוקמב סדנהמ תועטב גרה ךא המקנכ וב הרי תרחמל ,עונלוקל סיטרכ ול רכמ אלש ןסיטרכהמ עגפנ
 .״ותוא יתחצר ינא ןכ״ :ןותיעב הטטוצש ותבושת ?סדנהמה תא חצר םאה :לאשנ אוהו ש״מהיבל קוזא אבומ
 רבעמה .)ךויח םע םיירגוסב טוטיצ( ילאוזיו ביכר ליכמה טוטיצה תא וכותב סינכהש הז אוה הכוזש ןותיעה
 -י״ע עבקנ םזילאירל םזיביטיזופמ

 :תרושקתה תעפשה תנכס תכרעהל םירטמרפ ינש תעיבק •
 טפשמה רהוטב העיגפ רבכ -יטפשמה ךילהב העיגפ הווהמ תרושקתה תעפשהמ ששח תאלעה .1
 םידעה לע תרושקתה תעפשהמ ששח .2

 .םיעיפשמ תרושקתב םיזמר םג -תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה ׳נ ש״מעויה צ״גב •
 תרושקתה תעפשה ;יעוצקמה טפושה לע וליפא תיתרכה תת העפשה תרושקתל -לארשי תנידמ ׳נ יאלוזא •

 םיטפושהש הקזח רמולכ( ןידה רזג ינפל םיימוי קר םסרופ ןויאירהו ריסא הנייאר תיאנותיע .ןיד תריזגב דחוימב
 .ןידל הדמעוה איה ןיידעו ,)וילע עיפשה אל ןויאירהשו ,םדוק וטילחה
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 to lean"( ידגנה ןוויכב תכל קיחרהל היטנל תמרוג תרושקתב םסרפתמה -ש״מעויה ׳נ לטפש םרוי ד״הוע •
backwards"(.  

  -רפוק ןועמש ״לופכה ןמלאה״ תשרפ -תונורחאה םינשב םוסרפ תעינמל יעצמאכ הצידויבוסב שומיש

 העיבת ידע םע םיבחרנ תונויאר איבת תינכתהש תקולחמ ןיא״ :הדבוע תינכת רודיש תא רסא א״תב יזוחמה •
 תינכתב הלא םירבד תאבה .העיבתה ידיב םויכ יוצמה הריקחה רמוחמ םיקלח קר אלו ,שקבמה דגנכ םייזכרמ
 םידע תעימש .םירחא םידע לע םג אלא ,ךילהב ןדה טפושה לע קר אל עיפשהל הלולע ,טפשמל םדוק ,היזיוולט
 ,יאדווב הלולע םירחאו הלאכ םייתוזח םיטנמלא לש ףוריצ ךכותו ,זכורמ ןפואב ומצע טפשמל םדוק םירחא
 לכ לע ןהו ,דיעהל םירומאה םידע לע ןה ,ךילהה תא עמושה טפושה לע ןה -ןיעדויב אלש וא ןיעדויב עיפשהל
 .ילילפה ךילהב ןיפיקעב וא ןירשימב ברועמה רחא םרוג

 :הטלחהה תא ךפה ןוילעה •
o שארמ העינמל תושקבל די תתל אוה הנידמה דצמ יבטימה ןורתפה םא בר קפס -סינורג אישנה 

 .םימיאתמה םירקמב ןידל הדמעהמ ענמיהל דבב דבו ,יחרזא ךילה תרגסמב
o יטרקומד רטשמ לכ לש ופא תמשנ איהש ,יוטיבה שפוחל תיתקוחה תוכזב תעגופ םוסרפ תעינמ -תויח. 
o המדקה לש יחכונה ןדיעב םג הצידויבוסה תריבע לש המעט גפ אל יכ ןייצל יוארה ןמ -גרבלוס 

 די םע ראשיהל שי ךא תונורחאה םינשב הפיכא ןיא םנמא .יד ילב דע טעמכ עדימה תמירזו תיגולונכטה
 .)ילילפל קר תלבגומ ןיידעש תורמל( קפודה לע

 :מ״עב תשק ירודיש ׳נ יבאז א״ת -רטפנש םדא לש תויטרפל תוכזה ס״ע רודיש עונמל ןויסינ

 םושמ קר ,ולעופלו ול םיאימחמ םניאש םירבד םסרפל דוע ולכוי אל רטפנ םדא רשאכ יכ ,העיבקמ רהזיהל שי •
 ןוגכ םירחא תונורקע לע רבוג וניא אוה םלוא יתקוח ןורקע ןכא אוה תמה דובכ .תונעטל ביגהל דוע לוכי וניאש
 .םימיאתמה םירקמב יחה םדאה דובכ לע םג רבוגש ,יוטיבה שפוח

 תרושקתב םימוסרפ ענמי רבדה .רטפנש םושמ קר ,ירוביצ דמעמב היהש ,םדא לע תרוקיב לכ רוסאל ןכתי אל •
 .׳וכו היפרגויב ירפס ,תימדקא הדובע ןכו

 :״םימסרופמ״ םיטפשמ תרגסמב תרושקתה תעפשהב ןויד

 ?רוקיסה תמחמ ועגפנ םשאנה תויוכז םאה :תיזכרמה הלאשה •
 לעופב וררועתהש תוששחה ןיבו תיתרוסמ השחכה ןיב תיגול הריתס •
 :םינועיט יכרעמ השולש •

o ״השחכהה תדמע״- 
 ןידה רזג לש אפיסב תורצק תורימאב תפרוג השחכה §
 הרכהה ןיבו תרושקתל הפישח ןיב הדרפה :חיתפב אשונב ןויד -םינולפ ׳נ לארשי תנידמ §

 התעפשהב
 לש ןועיטה רדסה דגנ תוריתעה תייחד ךלהמב תרושקתה אשונב ןוידל שינייב האישנה תודגנתה §

 בצק
 ועמשנו ואבוהש תויארה לע קר תתתשומ םשאנה לש וניד תערכה״ -הירזא רואלא ןיד תערכה §

 יטופישה ותעד לוקיש .״תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא״ ירהש דבלב ןהילעו ןידה תיב ילתוכ ןיב
 ןאכמו התרשוי ןאכמ .תיטופישה תכרעמה תואמצע ןורקע זול והז .ותוא םיחנמה םה ונופצמ וצו
 .התמצוע םג

o תיתרכה תתכ תרושקתה תעפשה תרדגה -״תקמחתמה הדמעה״ 
 התעפשה רועזמ ךא תרושקתל הפישחב הרצק האדוה §
 דעצ השעש שיחכמ םדא -״ישילשה םדאה טקפא״ תיירואית תא םאות תורימאה ןוט כ״דב §

 תעפשה ללגב ״ךופה לע ךופה״ האדוה ןיעמ וז תיגולוכיספ .ןכ רחא ךא תרושקתה ללגב םיוסמ
 תרושקתה

 תתה התעפשהמ הדרחמ תישיא האדוהו תפרוג השחכהמ הגיסנ -לארשי תנידמ ׳נ ינוביס §
 דלבסגלק טפשמב רוערעב הערכהב תומוד תופסונ תוישיא תואדוה ;תרושקתה לש תיתרכה
 בצק םע ןועיט רדסה תייחדו
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o שנועב הלקהל קומינכ תרושקתה טפשמ -״תישונאה הדמעה״ 
 תוברועמ ליבשבש עבק םולש ש״מיבש רחאל שנועב הרמחה -ןורוא ןרע ׳נ לארשי תנידמ §

 שנועב הלקה תרושקתה לש תרתוימ
 םיחפונמו םינוכנ אל םימוסרפ םיבסמש לבסה לשב הלקה §
 תלקה .אלוקל ןורחא קומינכ עיפומ -ירפ לארשי ׳נ לארשי תנידמ+ידורמנ רפוע ׳נ לארשי תנידמ §

 .ירזינב המלשו ירפ לארשי ,ידורמנ רפוע לש םשנועב המ
 :םינפוא השולש -״תרושקתה טפשמ״ לשב שנועב הלקהל קומינה תייחד

 טפשמה תונגוהב העיגפל הנעטה תלילש וא תטלחומ תומלעתה .1
 .םהישעמב רהזיהל םייביח ״םינעודי״ -בגש ןנוג ׳נ לארשי תנידמ .2
 רוביצ ישיא לש םיטפשמ רקסל תבייח ״תיעיבר תושר״כ תרושקתה .3

 :60-50ה תונש -טפשמה רוקיס לע תרוקיב

 )יביטקייבוא-ילרטיינ( ״יסאלק״ה תונותיעה םגד -אצומה תדוקנ •
 עדימה שפוחלו יוטיבה שפוחל תוכזה תא המישגמ תרושקתה •
 תונותיעה שפוחל תוכזב תנגומ הניא היצסנסה -ש״מעויה ׳נ ׳חאו קי׳צנסיד •

 :80-70ה תונש -טפשמה רוקיס לע תרוקיב

 ״תרקוח תונותיע״ל ״תחוודמ תונותיע״מ רבעמ לע תרוקיב -לארשי תנידמ ׳נ יחרזמ לזמ ש״ב •
 ורקיעמ לוספ תיאמצע הריקחל ןויסינ לכ :תינומגה הסיפת -לארשי תנידמ ׳נ ןרקוצ לארשי •
 האירק -יאפירח רחש ןב ׳נ םיטפשמה רש+לברא רשא טפושה ׳נ םיטפשמה רש+ןרע ןורוא ׳נ לארשי תנידמ •

 .הלוכ הרבחה לשו ש״מהיב לש ויכרע תא ״תרשל״ תרושקתל

 :2000ה תונש -טפשמה רוקיס לע תרוקיב

 ותיעצמאב השדחתהו רושעה תישארב המלענ תרוקיבה •
 :תרוקיב ידקומ השולש •

 תנידמ+בקעי הליג ׳נ לארשי תנידמ -תרושקתה הפשחש תוריבעב םידושח לש תופחה תקזחב העיגפ .1
 עשוהי ןושטיפ ׳נ לארשי צנידמ+ןומקח ןועמש ׳נ לארשי

 ׳ר ןרס ׳נ ר״צתה -יקלח תויאר רמוח לע ססבתהב תומדקומ תונקסמ תקסה .2
 תנידמ+דלבסגלק רודגיבא ׳נ לארשי תנידמ -תרושקתה תויפיצל םאתהב קוספל םיטפושה לע ץחל .3

 ,״ךלוק״ תתומע ,םישנה תלודש ,לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה ,א תינולפ +ןומר םייח ׳נ לארשי
 םילשורי זוחמ טילקרפ ,ש״מעויה ׳נ ןמלפ ימע ד״הוע ,ת״מענ ,ו״ציו ,עויס יזכרמ דוגיא

 :תונורחאה םינשהמ תרוקיבל תואמגוד

 ונתשוחת .ונרכה אלש תומוהתל רדרוד הצידויבוס גשומה ,םימודאה םיווקה לכ וצחנ הז קיתב -ןומר םייח תשרפ •
 ונל .רמאנב סג היה ונבל .טפשמ תוטהל ,תוטובב םיתעלו םיווסומ םירסמ י״ע םיתעל תונויסנ םישענש התייה
 .ונתוא החנמש דבלב אוה אוהו וננופצמ וצ תא אלא ןיא םיטפושה

 אלא ,ש״מהיתב קוחל 71 ׳ס לע הריבעב םירבדמ ונא ןיא ,םיווקה לכ וצחנ יכ המוד הז קיתב -בורודז תשרפ •
 .םיחלתשמו םייתמגמ םעפ אל ויה רשא םימוסרפב

 לש ״ותטיפש״ל רשא :הצידויבוסה ללגב ושנועב לקהל שיש הרבס טועימ תעדב -דלסבגלק רודגיבא תשרפ •
 תקסופ יתלב תוקסעתהו תומהלתה תוחפ ,תוירחא רתוי ןיגפת תרושקתהש יואר ןכא ,תרושקתב רערעמה
 תוינידמב ,רתיב ןיב ,ררועתהש ירוביצה ןוידה תרגסמב ךא .הטעמה ןושלב אטבתמ ינאו ;היצסנסה יובילב
 םידדצמה לש םג םינוש תולוק ועמשנ ,טרפב תוינלטקה תונואתבו ללכב הרובעתה תוריבעב היוארה השינעה
  .הריבעבש תונלשרה דוסי לשב ,הנותמ השינעב םידדצמה םגו הרימחמ השינעב

 .ןובשחב ואיבהל יושע ש״מהיבש רטמרפ איה ,רוביצה סרטניא תא תפקשמש לככ להק תעד -בצק השמ תשרפ •
 זכרמ תא ריבעהל םייאמ אוה ,תינש .השרפב חתפמ ידע שמשל םייושעה לע העפשהל ישממ ןוכיס וב ןומט
 רשא האצות ,םינותיעה יפד לאו םיעקרמה לע תכמסומה האכרעה ןמ תופחה וא המשאה תלאשב דבוכה
 הריתסהל ידכ ךסמ ותלועפ לע תוטעל ש״מהיב לעש רבדה שוריפ ןיא .תיטרקומד הרבחב הנריכי אל המוקמ
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 .יוארה לובגה הצחנ רבכמ הז יכ המוד ,ילילפה ךילהב תינוציק הכ תוברעתה חכונ ךא ,תינוציח תרוקיבמ
 קשנ תשמשמ ריעה רכיכב הטיפשה .רוקיסה ללגב בצק לש ושנוע רצקל הצילממ :חבש ׳י תטפושה י״ע ןידה רזג
 תפירע תא השרדש להקה תעדמ עפשוה ש״מהיבו רחאמ קדצ טפשמל הכז אל םשאנה יכ םינעוטה ולאל רתוימ
 ריהמ טפשמ לש הרישי האצות םג אוה רוביצה י״ע םשאנל ךרענש הדשה טפשמ .ירוביצה ץחלה ןמו ושאר
 לש םידקת רסחו יביסמ עויסב לכה ,ש״מהיב י״ע ךרענש טפשמל ליבקמב תרושקתה י״ע םשאנל ךרענש
 ךות טפשמה ךלהמב ועיפוהש רופס ןיא םימוסרפל יתנווכ .ןידה תא ןהילע ןתנ אל שיאש ,תויתמגמ תופלדה
 .אוה וטבמ תדוקנו בתכה לש הבוטה דיכו ,הצידויבוסה תכלה לש הטוב הרפה
 :חבש תטפושה לע תרוקיב

o טפשמה לע חישל ותמורתו בצק לש תיתרושקתה ותולהנתהמ תומלעתה 
o ונעטי כ״חאו תובקע ריתוהל ילב םהיתוחוקל תא םיעישרמה םימוסרפ ומזי תרושקת יצעויש ששח 

 .םניינעב יטפשמה ךילהה םהוז יכ םירוגנסהו םימשאנה

 :טפשמה םידדצה לש תויתרושקתה תויגטרטסאה לע תרוקיב

 :תוכמסומה תויושרה לע תרוקיב •
o לארשי תנידמ ׳נ שריה הקופ -רצעמ דועיתל םימלצ ןומיז לע תרוקיב 
o ׳חאו והיבוט קחצי ׳נ לארשי תנידמ -)ןמזה ךשמב המלענ( הרטשמה לש םיאנותיע תוביסמ לע תרוקיב 
o םיניצק תויואטבתה :הירזא ,בורודז ןמור טפשמ ,בצק םע ןועיט רדסה( תוטילקרפה לע תרחואמ תרוקיב 

 )םיריכב
 :הנגהה לע תרוקיב •

o תולהנתה לע תרוקיב .רצואה רש ׳נ ןאקרוב דיעס דמחומ -רוביצה ןומאב העיגפ :םירוגנסה לע תרוקיב 
 .)רונ( ירוא ׳נ לארשי תנידמ -לי׳גרבא רוניל לש סנואה טפשמב

o לע םייוציפ תלטהו תרוקיב .)בורודז טפשמ( ״םוסרפ יפדור םיליפט״ :לע תרוקיב :םינ״צחי תקסעה תלילש 
 ׳נ ברינמ , global communications corpCanwest ׳נ רוזע א״ת -םיילילש םינייפמקב םישמתשמה
 .לאינד ׳נ תינולפ ,מ״עב תרושקת דרא לבויו לייא

 :טפשמב תרושקתה תוברעתה לש קוחב הלבגהל תומזוי

 ןמ׳גרות ׳נ לארשי תנידמ -הריקח ירמוח םוסרפ לע רוסיא •
 רפוע ׳נ מ״עב תילארשיה תושדחה תרבח -הריקח ירמוחמ תטלק לש רודישל השקב לשב טפשמ תואצוהב בויח •

  .םאזיפ זור לע הרדסה רודיש תעינמ ,רזלג

 :םוכיס

 טפשמה רוקיס ןונגס הקיספב תרוקיבה השלחנ •
 טפשמב תרושקתה תוברעתה לע תרוקיבה הקזחתה •
 םידדצה לש תיתרושקתה םתולהנתה לע תרוקיבה הבחרתה •
 יטופישה ד״הוקיש לע תרוקתה תעפשהל הקיספה לש הסחייב יבקע תוחתפתה וק אצמנ אל •

 

 תילארשיה תרושקתב הרדה

 .םייתרבח םיפיטואירטס החיצנמ ףא/תססבמ/תררועמ ךכו ,טועימ תוצובקל תסחייתמ תרושקתה ובש ןפואה
 יכ אצמנ .)סוריוה תצפהב םידרחה תמשאה( תילארשיה הרבחב תויפיטואירטסהו גוליפה תא הלעה הנורוקה רבשמ
 םייתרבח םירבשמ ßרקחמה יבתוכ תנקסמ .יברעה רוביצה יבגל םג הדרח וארה הנורוקהמ הדרח וחתיפש םישנא
 .טועימה תויסולכואב העיגפל איבהל םילולע
 ליבקמב תיחרזמה היסולכואה תא ןיטולחל תורידמה תומוסרפ .תרדא רפוע לש ורמאמב -טפשמל הרדה ןיב רשקה
 תותיחנה תחצנהב תרושקתה לש הקלח יבגל בקונ חיש םייק ב״הראב םג .םילילפב םיברועמה םייחרזמ תומש םוסרפל
 .הנבלה היגליבירפה תא תגציימ ןיידעש ,תרושקתה ןיבל םדא תויוכזב העיגפ ןיב רשקהו ,הרוחשה
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 תרושקתב הרדהה תועמשמ

 היסולכואב םלקשמ י״פע טועימ תוצובקל גוציי רדעה •
 אל םא .עדימה תא תענומ הרדהה -תעדל רוביצה תוכזו יוטיבה שפוח תא שממל תרושקתה דיקפתב הליעמ •

 .תוריחבה ךילהב םג תונגוהה יא תא הארנ ,תוריחבב תוצובק ןתואל יואר גוציי ןתינ
 :יתרבחה רקחמב תוינתוכיא לומ תוינתומכ תוטיש -יתרבחה ןויווש יאל תרושקתב ןויווש יא ןיב הקיז •

o ךא תובר םימעפ םיעיפומ םיפויתא םנמא -״םישאר תריפס״ ?תרושקתב םיטועימ םיעיפומ םימעפ המכ 
 .םיפיטואירטסה תא ןובשחב תחקל שיו הקיפסמ הניא תינתומכ הריפס ןכל .םיבוט אל םירשקהב

o חנומ( ״םידמחנ״ םה רשאכ םיפויתאה תבהא םנמא -״הלופכ הרדה״ ?רוקיסב םיחוור םיפיטואירטס הזיא 
 .)תואשנתה ,םידמחנ אל םהש הנעט ריאמ הדלוג תיחרזמה האחמב -ירוטסיה

o רוקיסל איבהל םילוכי םהש תונוש תויושיגר שי ?םיטועימל םיכייתשמ תרושקתב םידבועהמ המכ.  
o הטילאה לש טבמה תדוקנ תא םימינפמ םה םאה ?םתרדה תא םימינפמ םיטועימהמ םיאנותיע םאה 

 ?םהילע

 תרושקתב םיחרזמה פיטואירטס

 :תונוש תויגולואידיא יתש •
o התייה הנומאה ךא ,תווצקה ןיב דחאל הרומא התייה -״רבצ״ה תומד תריצי :״ךותיהה רוכ״ תייגולואדיא 

 .םלוכ ןיב דחאמה רדנלב .תויתוברת ברה לע הרימשה תטישל תדגונמ
 .תונלבוס רדעה לע תרוקיב

o ביכר לכ לע רומשל דיפקמה קוש טלס .ודוחייו ותומלש לע רמוש הצובקב ״ביכרמ״ לכ :תויתוברת בר. 
 .דוריפ לע תרוקיב

 :תיראלופופה תוברתבו תרושקתב םיחרזמ םיגוציי

 םימוטאו םיריהי םירישע :םיזנכשא ;םיימומרע ךא םיליכשמ אל :רבעב םיחרזמ יגוציי •
  .יסורס םיסנו ןודנול ןורי לש ןויאירה -ינשה ץורעה תמקה םע תיחרזמ הקיסומל סנאסנר •
 לע תועמד םייניעב םירפסמ ,םיינשגר ,םיינומה ,תשבושמ תירבע ירבוד ,״לוחכ ןוראווצ״ :הווהב םיחרזמ יגוציי •

 .לכוא
 .םיחנמל םיבתכ ןיב לדבה .םיזנכשא 85% ,םיחרזמ 15% :תוינכות יחנמ ברקב ״ינשה תושרה רקס •
 םיזנכשא םיפתתשמ 62% ,םיחרזמ םיפתתשמ 38% -םייט םיירפה תוינכתב •
 ״י״א הז הפ חאלאס״ תרדס ,״ץראה״ ןותיעב םיעובק םייחרזמ םירוט -״יתדעה דש״ה הרדסה תובקעב •
 םיחרזמ לע תומוסרפב ןיידע םידהדהמ רבעהמ םיפיטואירטס •
 דווילוהב םירוחש םינקחש לש יפיטואירטס קוהיל לע תרוקיב •

 -רקחמ :תרושקתב םישנ גוציי

 םירבג םינייאורמ 3 -תנייארתמ השיא לכ לע •
 תונברוק רוקיסב םישנ 71% ;םיחמומה לנאפב םישנ 27% ;יטילופ רוקיסב םישנ 26% •
 םיריכב םידיקפתב ךומנ רועיש ;םישנ ןה םיאנותיעהמ 38% •
 רתוי םיאיקבו םימכחכ םיספתנ םירבגה ןיידעש ןוויכ ,הרדה תמנפה ןיעמ -םירבג תורוקמל תונופ תויאנותיע 60% •
 רודישל םישנ תולעהל ובוריס לע לקש ןוילימ לש יוציפ םלשי ״המרב לוק״ וידר •

 :םוסרפה םלועב םישנ

 הצפחה •
 עוטיק •
 הכימנמ הפש •
 femvertizing -שדח דנרט •
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 :תרושקתב םיברע

 םיברע םה הנידמה יחרזאמ 17% •
 .םייבויח םירשקהב דימת אל םיעיפומ זא םג .םיברע -תרושקתב םינייאורמהמ 2% •
 גוצייה דדמ טקיורפ -תילארשיה תרושקתב םינייאורמה ללכמ םיברע םינייאורמ 2.2% •
 ״םיחמומ תונויאיר״כ ורגסומ תונויאירהמ דבלב 10% •
 ״רורטה ךמות״ וא ״בוטה חאה״ :םייחטשו םיבטוקמ רוקיס ירוגסמ •
 אל ךא רדס תערופ ךותב תעדונ לשמל תפתושמה המישרה -םיברע םיכ״ח לש קוח תועצה לש תוועמ רוקיס •

 םהלש תוינויחה קוחה תועצהל םיסחייתמ
 )דולו וגקיש -׳גוד( ינועו עשפ ירשקהב דחוימב ;תויברע םירעל ךומנ רוקיס •
 תועמטה תועבות ךא םיברעל גוציי תורשפאמ יטילאיר תוינכת •

 תרושקתב םישישק

 תויומדה ללכמ 8% :גוציי תת •
 רקוב תוינכתב דחוימב תוחכונ ,םהלש יתואירבה בצמה תשגדה ךות םינייאורמ רקיעב ,םתוא םינייארמ רבכ םא •
  .המרד תורדסמ םירדענ ;םיממעושמו םירירמ ,םיננולתמכ םיגצומ •

 תרושקתב תויולבגומ ילעב

 םוקיש לע אלו ילוח לע שגדה -ללמוא הכנ/לע הכנכ רוגסמ •
 םיחמומכ אלו ,תואבצקל השירדב רקיעב םינייאורמ ׳גודל -םירחא םיאשונב םיחמומכ אלו תוכנ לע תונויאיר •
 תואיצמ תוינכותב ״םיגירח סקרק״ •

 ״ןוזרה תרוטטקיד״

 התוחנ תוירסומ ,היוקל הקיטתסא ,קופיא רסוחל למס ןמשה ףוגה •
 תואירבל הגאד תועצמאב יוכיד •
 הליכא תוערפהל סיסב •

 :םוכיס

 םייט-םיירפב םיקיתוו םיזנכשא ,םינוליח ,םידוהי םירבגל תיטננימוד תוחכונ •
 תויולבגומ ילעבו םישישק ,םיחרזמו םישנ ,םילוע ,םייתד ,םידרח ,םיברע לש הרדה •
 )תובצעו ילוח ומכ םייבויח אל םג אלא ,םיער חרכהב אל( םיילילש םירשקהב בורל תועיפומ תורדומ תוצובק •
 יתושדחה חווידבו השגהב םיטלוש תויטננימודה תוצובקה ירבח •
 תובתכ יסרוק םנשי  bbcב( תורחא םירגהמ תורבחב שחרתמל דוגינב תרושקתב הרדה לע חיש ןיא לארשיב •

  .)לשמל תורדומ תויסולכואמ םיבתכל
 תונוש תויסולכוא תולפהלו רידהל תרושקת ילכ לע רוסיא הרשיא לארשיב תונותיעה תצעומ •
• BBC  םיטועימ ינב תרשכהו גוציי דדועמ תוינכות דוק ,תונולתו הרקב ןונגנמ םיקה 
 טועימ תוצובקל תוינכת ןמזמ 15% דחייל קוחב בייחמ ידנלוהה רודישה •

 :העד רמאמ תביתכל םיללכ

 :אל

 )ויצר ומכ( ןיד יקספ םכסל §
 אל ךא אשונל רושקה ישיא רופיס סינכהל רשפא העד עיבהל ליבשב ,)לשמל יתעד תוינעל( ונמצע לע רבדל אל §

 .׳וכו ונתעדל בותכל
 ״ריקה לע התייה תבותכה״ ומכ םייתאשילקו םיטובח םייוטיב בותכל אל §
 החקלנש ותב ,םושיא בתכב :׳גוד .הביתכל ןוכנ בצק רצוי -יביטקאב אלא )ביסאפ( ליבס ןושלב שמתשהל אל §

 ...י״ע
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  ןורתפ עיצהל יאדכ §

 :ןכ

 לע לקמ ,יטנרהוקל ךופהנ ךכ -הנוקל/העפות וא ד״ספ לע תורוקיב ןוילימל רזפתהל אל -דחא ןויערב תודקמתה §
 .םירצק םיטפשמו ינויגהו ףיצר דחא ןועיט חותיפ

 תומדקה אלל אשונב רשי ליחתהל שי .ףחוסו שגרמ ,ןיינעמ החיתפ טפשמב דימת ליחתהל שי §
 חדקא ;האירקל חונ הנבמ רצויה רבד ,ףוסל הלחתהה ןיב תרגסמ לש גוס תריצי( םויסב דימת עיקשהל שי §

 אוה רמאממ ריכזה רבדה( יביטקפא רמאמב הריגס .)הנורחאה הכרעמב הרוי הנושארה הכרעמב עיפומש
 .)ולש םויסה טפשמו ותרתוכ

 ראשב וליאו םילימ 700 גג ץראהב -׳גוד .רתוי ועיקשי ךכ ,םישפחמש טרדנטסל רתוי הבורק הביתכהש לככ §
500. 

 :םיממה תשמח -)רנא׳ז קר איהש( העד ירמאמ תביתכל רתיה ןיב םירזועה תיאנותיע הביתכ יללכ

 )עוריאה תביל ,סנסאה והמ( יאנותיעה ןבומב ?הרק המ §
 עוריאה םוקמ ,הרק יתמ ,ברועמ ימ ?הרק עודמ §
 שי ןכל( ונתעד תא עיבמו ןיינעה תדימ תא ,ולש רוגסמה תא עבוק רופיסה תא םירפסמ ובש רדסה -ביטרנה ?ךיא §

 ללוכ יתורפס ביטומ ,םינמז ןיב הציפק ומכ -בוליש/ךופה םינמז רדס/יגולונורכ -םינועיטה רדסב דקמתהל
 .)םיקבשאלפ

 םילשהל §

 :לנרו׳ג טירטס לווה תחסונ

 .יטנוולרו הדימב והשימ לש/ונלש -ישיא רופיס §
 יללכה אשונל ישיאה רופיסהמ רבעמ §
 יללכה אשונה חותיפ §
 ישיאה רופיסל הרזח §
 םוכיס §

 
o המ ונמצעל רפסלו ,גולאידב חותפל איה ןיינעמ המ תעדל תוטישה תחא .ןיינעמב חותפל יאדכ -לפטו רקיע 

 .ךבוסמו ךורא טפשמה יתמ ןיבהל ידכ לוקב אורקל יאדכ .דיגהל םיצור ונחנא
o הייפיצ רוציל שי ןכלו בשק תייעב םע םלוכ 
o ׳וכו תודקמתה רסוח ,לפרועמ חוסינ ,םיטרפב רתי סמוע -םיחיתפ חוסינב תועט. 
o טוטיצ וא ,)ומצע הרקמל םייטנוולרש הלאכ ךא ,תועד יגוה אל( המרד רוציל ידכ םיטוטיצב חותפל ןתינ םיתעל 

 הקיספהמ
o הביתכה לש היצזיטמרד רוציל רשפא 
o ןנשי םיימעפ הלימ התוא לע רוזחל אל ידכו ,הלימה ןומיס( דרווב םילימ רצוא תייצקנופב שומיש -ידוס ילכ 

 )תופדרנ םילימל תונויער
o העד רמאמ םיתעל יתורפס ןפואב חותפל יאדכ -תיתורפס הביתכ 
o םייתאשילק תויהל רוסא ךא עודי יוטיב סינכהל ןתינ םיתעל 
o תורזחמ תוענמיה 
o ינוניב ןפואב בותכל שי םויכ ,ידמ תטשוקמו תיצילמ התייה ןושלה רבעב -תעצעוצמ ןושל לומ תיאנותיע ןושל 

 .׳וכו ,ת״רב שמתשהל אל .וניבי םלוכש
o שומיש םישוע רבכ םאו תיזעולב םילימב שומישה םוצמצ ,תורפסו םירפסמ .רסח ביתכ לע ףידע אלמ ביתכ 

 .הזרפארפ ךרוצל וב םישמתשמ ןכ םא אלא ,קיידל שי יוטיב וא בינב
o קיספ דועו קיספ( תויקוספ םיחתופ רשאכ תלברוסמ תויהל תכפוה האירקה(; 
o אורקל דמוע אוה המ יבגל שארב הנומת ארוקל תורצוי -ךרועה תוירחאב תורתוכ  
o םיכסמ אל/ןבומ אל ,הומת בותכל לשמל( םהילע םיבתוכש םישנאה תא ילילש ןפואב טופשל אל רהזיהל ךירצ 

 )יבויח אל ראות םש -זיזפ אל ךא
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 .תרצקמ יתייה ,ידמ םיכורא םיטפשמ .ןושאר ףוגב תוחפ תבתוכ יתייה .תרתוכ תבתוכ יתייה :העדה רמאמב םייוניש
 .׳וכו ״יסקורפ״ ,״טוידה״ ומכ תויטפשמ םילימ בותכלמ ענמיהל

 לארשיב תיטפשמה הריזב רוביצ יסחי

  .הלעות תגצמה .הדובעל אשונ תויהל לוכי -רוביצ יסחי תויגטרטסא חותינ

 )יטרפ/הנידמה אוה םא ןיב -חוקלה לש( ורומישו ןיטינומ תגשה •
 )לעופ אוה ומשבש אשונה תטלבה ,חוקלה יכרוצ ךרוצל הדנ׳גאה תעיבק( ירוביצה םויה רדס בוציע •
  ,תירוביצ הכימת סויג( רוביצה ברקב הנבהו הכימת גישהל דעוימה תרושקת סופד •
 ירוביצה חישב דמעמ ילעבה העד ירמאמ תביתכ תועצמאב ׳גוד( תואיצמ יעוריאל תונשרפה תרגסמ בוציע •

 )ןיינעה םודיק ךרוצל

 :טפשמה םוחתב תיגטרטסא תרושקתב תויזכרמה תולועפה

 לעופב העוציבו תיגטרטסא המרב יתרושקת ץועיי •
 תרושקת יעצמא םע םירשק •
 היגטרטסאה תא רצייל ךיא תעד ידע -רוביצה תודמע לע רקחמ •
 לש יטפשמה+ירוביצה רבשמה תא םצמצל ידכ וידחי םידבוע תרושקתהו ד״הוע .רתויב בושחה -םירבשמ לוהינ •

 חוקלה
 ודעונש תורחא תוירוביצ תומרופטלפב וא )םיקקוחמ יבול( הקיקח םודיק לצא םא רתיה ןיב ,גניבול -תונלודש •

 .חוקלה תבוטל להקה תעדו ירוביצה םויה רדס לע עיפשהל

 ?תורבודו םוסרפל צ״חי ןיב המ

 דועב תונותיעה םוחתמ םיעיגמ םניא םוסרפ ישנא .תיאנותיע הפשב םירסמ םיחסנמ םינצחי -םיאמוסרפל דוגינב •
 ןכ םירבודש

 םסרפתמב תלבגומ רתוי הטילש םינ״צחיל •
 רתוי ךורא העפשה חווט ,רתוי הלוז תולע •
 רפסמב דובעל םילוכי תרושקת יצעויש דועב וב קר דובעל יאשרו )יחרזא/יתלשממ( ןוגראב ימינפ דבוע :רבוד •

 םייטרפ םידרשמ
 .םינ״צחיל רבוד ןיב בוליש םימיוסמ םינוגראב •

 :דוסי יגשומ

 :ל תוקלחנה תופוחד תושדח -hard news תושק תושדח •
o ׳וכו המדא תדיער ,הפירש :תויתדוקנ תושדח 
o ץעויל בושח -הגרדהב םיפשחנ ויתודבועו ויטרפש עוריא לע תושדח :תוכשמתמ/תוחתפתמ תושדח 

 תודבועה תייארב הליחתכלמ יאנותיעה תא ןיזהל וילע וחוקלל סחיה לע עיפשהל ידכש ןוויכ תרושקתה
 .חוקלה לש תיווזב ףשחנה רופיסה וא

 .)ילאפר יפיצ לש השנוע -׳גוד( ירוביצ ןיינע תוררועמ ךא תופוחד ןניאש תושדח -soft news תוכר תושדח •

 

 :יתושדחה ךרעה תעיבק ,רופיסה ףקיה תכרעה -יתושדח ךרע

 רתוי םצמוצמ עוריאמ רתוי יתרושקת ןיינע ררועמ םיעגפנ בר וא לודג עוריא -ומוקמו עוריאה ףקיה •
 רורבו ריהב תויהל ךירצ עדימה תרושקת ל/מ עדימ ףוסיא/תצפהב םג -עדימ תוריהב •
 םירועמ תויהל שי -ירוביצה םויה רדסל עוריאה תמאתה •
 ,םיד״וע וא תרושקת יצעויכ םיקסוע ונא ובש םוחתה תא םירקסמה םיאנותיעה תרכה -יאנותיעה לש ישיא ןעטמ •

 םמלוע והמו םבלל הבורק הדנ׳גא וזיא
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 הרהזא( בר ירוביצ ןיינעל םיכוז הלא םירופיס ,הנכס ינפמ הערתהב ךרוצ ונשי -םזילאודיווידניאה תיילע תובקעב •
 )לשמל תיתרבח העפות לע

  .רבעבמ רתוי -םיטוב םירסמ תפדעה •
 םלועה יבחרב תרושקת יעצמא דחאמ -תושדח ירצומ ןיב ילבולג ןוימד •

  :טפשמה לש יתושדחה וכרע

 תושק תושדח תרחא הריכב הדמע ילעב וא תויטילופ תויומד םה וב םימשאנהש ילילפ טפשמ .1
 תושק תושדח ילאוטקא ירוביצ ןוידל תדמועה היגוסב םירושקה םיטפשמ .2
 תוכר תושדח תרושקתהו טרופסה ,רודיבה ימוחתמ םינעודי םהב םיברועמש םיטפשמ .3
 הלקמ וא הרימחמ השינע( ןוידה לש תויפוסה ויתואצותב ןה ,ומצע ךילהב ןה -גירח טביה ילעב םיטפשמ .4

 תושק תושדח )דחוימב
 תוכר תושדח הגירח תוגהנתה לעב יחרזא עבות וא םשאנ םזכרמבש םיטפשמ .5

 .הכומנ רוקיס תולע הנשי ßתוכר תושדח שישכ

 :תרושקתב טפשמה לש רוקיסה ןונגס

 טפשמה תישאר תפדעה ,םינעודיב דקמתמו יתיצמת -dumbing down טושיפ .1
 יטמרדה דוסיה תלדגה -היצזיטמרד .2
 ןיינע לע רופיס ךרוצל ישיא רופיס ,םדאב תודקמתה ,היצזילנוסרפ -השנאה .3
 דסממה לש הפדעה -היצזילמרונו תונרמש .4
 תויניצו תרוקיב .5
 םיידיתע םישיחרתב קוסיע .6
 הדבועל העד ןיב בוריע .7

 :רוגסמ

 םתואש תורגסמה םהמ .תורזוח תונשרפו רוקיס תורגסמ תריצי תועצמאב ירוביצה םויה רדסב םיניינע תטלבה •
 תרושקתה יצעוי/םיבתכה םיצמאמ

 תופורת תעצהו ירסומ טופישל יוטיב ,ירוביצה חישב תונודנה תויעבה תרדגה •
 םכסמ רסמו רובידה תוכז ןתמ ,םייומיד ,תורתוכמ הנבנ רוגסמ •
 רסומו ישונא רופיס ,הלכלכ ,תומיע ,דספהו חוור :תועובק רוקיס תורגסמ •

 :רוביצה יסחי תודוסי

 דעיה להק תרדגה •
 תרושקתה תפשל המאתה •
  רוגסמ תריציב תופתתשה •

  :רבשמ ןמזב רוביצ יסחי לוהינל םידעצ

 תויעוצקמו תוגיהנמ ,תרושקת ירושיכ לעב רבוד ונמ יונימ ;םידיקפת תקולח •
 דחא םכסומ רבוד יפמ תיבקע הבוגת •
 ״הבוגת ןיא״מ תוענמיה ,תונכב ,תועד אלו תודבוע תצפה •

 :רוביצ יסחיב םייתא םיטביה

 םתמכסה תא לביק םא אלא םידגונמ םיסרטניא ילעב תוחוקל תרשי אל ןצחי •
 חוקלה שוכר ונה חוקלה רסמש עדימ •
 וחוקלמ לביקש עדימה תוידוס לע רומשל בייח ןצחיה •
 םיאנותיעל האנה תובוט ןתמו םולשת לע רוסיא ;תמא תרימא לע הדפקהב רוביצל תונמאנ •



 

 

 

פ"שת | לארשיב תיטפשמה הריזה לומ תיתרושקת תולהנתה :בוהצ קדצ לט גשיבא   

36 

 םוכיס

 .הנורוקב תודקמתהה ךות ,יטפשמה ךילהה לע עיפשהל תרושקתה תלוכי יבגל סרוקב דמלנה לש יתטיש םוכיס
 .גלפ תנע ר״ד/תוחותפ םייתלד -הצרמה לש הרפס

 :תוינידמה שוביג יכילה לע תרושקתה תעפשהב דוסי יגשומ רפסמ הדמיל הנורוקה

 .שי םויכ -םייתואירב םיאשונ לש יעוצקמ רוקיס ןיא •
 יעובש בקעמ( הנתשמ יתושדחה ךרעה -ינש דצמ ךא ,ותוא תרגתאמ חרכהב אלו ימשרה ביטרנה תא הליכמ •

 םירושקה םיישיא םירופיס ןכמ רחאל ,רוביצה תדחפהו העתרה הליחתב -הפגמה ךלהמב תוטלובל הכז המ
 .ילכלכ ןויד ßהפיגמה תונברוקב

 ןמז ןהל חקלש ,ץחל תוצובק לש םיצחל ךרד+דרשמה ישאר יעפומ י״ע עבקנ הפגמה לש יתושדחה ךרעה •
 .הפיגמה בקע המיאה ישיחרתב קר קסעו יטילונומ היה זא דעש ,ירוביצה חישל סנכיהל

 רתוי היה .ץוח תושדח לש םוחת תויהל ךפהו תואירבה םוחתמ שלופ הנורוקה םוחת :םירקסמה יפואב יוניש לח •
 .ל״וחב תוחפו תימוקמה הריזב קוסיע

 ןכמ רחאל ךא ,לוביק ילכ התייה תרושקתה -״לגדה ירוחאמ תודכלתה״ אלא תרוקיב התייה אל הליחתבש ןוויכ •
 .)שברב לומ סל ׳פורפ ׳גוד( תוינידמה לע העמשנש תרוקיבה

 .רבעב רשאמ רתוי םיינרדומ הקירוטרו ןונגסב אטבתהש רבד ,רתוי םיריעצ םירקסמל טיברשה תרבעה •
 םג דקמתה ולוכ אלא ,יטפשמה ךילהב דקמתמש הזכ תויהלמ לדח טפשמה רוקיס -מ״הר טפשמ תחיתפ םע •

 טסופ״ה רשקהב .בוחרב םדאה טופישל רבועו טפשמה לכיה תא שטונ יטפשמה ךילהה ובש ןפואבו הקיטילופב
  .״תמא

 םיאנותיע ןיב סחיה חותינבו ,דצ ספותו הטומ חווידה :יביטקייבוס אוהש רורבו ,חנזנ יביטקייבואה יאנותיעה גשומ •
 יכו הקיטקרפהמ קלחכ ולש רוקמה םע תוהדזה תוארהל ךירצ יאנותיעה עדימב תוכזל ידכ -םהיתורוקמל
 הבש ,רבעבמ יאנותיעה דיקפתה תסיפתב יוניש( רקסמה תעד תא םג עומשל רתוי איה תונותיעהמ םויכ היפיצה
 ?)יאנותיעה תעדל חווידה ןיב טלחומ קותינ היה

 גניבול ,הלועפ הווהמה דצ תטיקנ ,םייתרבח םיכילהת םע תוהדזהמ קלחכ חטשל אצוי -טסיביטקאה יאנותיעה •
 .ויניינע םודיק ךרוצל

 רהזיהל שי תודובעה תביתכב ;ןוכנ אל ךא ץופנ תרושקתה י״ע התשענ תיטפשמ הטלחהש ןועטל היטנה •
 .תופרוג תורימאמ

 :רקחמה תולאש

 ?טפשמה תליהקב תוטלחהה תלבק יכילה לע תרושקתה יצחל םיעיפשמ דציכ •
 ?םייטילופ תודסומב ללוחתמל המודב היצזיטאידמ ךילה טפשמה תליהקב שחרתמ םאה •

 :םיאקיטילופ לע תרושקתה תעפשה רקחמב תויזכרמ תונעט

 תונתשמ תוטלחה םויכ -״רוביצ רחבנ לש ןמאנ״הו ״חילשה״ ידיקפת ןיב תושגנתה :םיכילהת זוריז -אצומה תדוקנ •
 רחבנ ידיב ולש םיסרטניאה תא דיקפמ רוביצה .)יביב לש סמה ירזחה ,םינווקמה םינחבמה -׳גוד( תוריהמב
 ןוצר תא אלממ חילש תאז תמועל .רוביצה תבוטל גואדל רומאש ןמאנכ שמשמ אוהו ,וב הריחבה תעב רוביצה
 יצחלל רתוי תינענ תיטילופה ׳עמהש לככ ß .רוביצל רתוי ןוכנ וא בושח ןוצר הזיא רורבל ילבמ רוביצה
 םיירוביצה םיכרצה לש הרירבו היכרריה עצבל הדיקפת תא תחנוז איה ßירוביצה חישה תושירדו תרושקתה
 .רוביצה לש םיידיימה םיקופיסה תא תשמממ רתויו

 לא רתוי םינופ אלא םייניינע םיחווידה דימת אל ,יטמרד ירוביצה חישה .חישה לש :היצזילאנויצר-הדו היצזיטמרד •
  .ןיזאמ/הפוצ/ארוקה לש ובל תמושת תא ךושמל ידכ םהב שיש םירסמ ,שגרה

 םיפקומ םיאקיטילופה ,תוינידמב קסעתהל םוקמב ל״נה המגמהמ קלחכ -תוינידמ םוקמב sount bitesו םיניפס •
 ידכ םיוסמ ירוביצ אשונ תאלעה( םיניפס י״ע רוביצל תונפלב םיקוסעו םייגטרטסא םיצעויו תרושקת יצעויב
 םהל תוחונ ןניאש ׳קנמ ןוידה תא הטמ םיטפשמה דרשמ -׳גוד ,רחאל דחא אשונמ ירוביצה ןוידה תא תונפהל
 לש הכישמה- ׳גוד .)םינייפמק ,תוטילק תואמסס( סטייבדנואסו )רחא א״תכ רורחש זאו טורניו לש ותעשרהב
 .תיטילופה הישעה בצק תא םג ביתכמ ,והינתנ םואנל דע םירודישה
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 -)infotainment ,עדי רודיב ןדיע( הקיטילופב ירודיב קוסיע ,יתרושקתה בצקה ןיבל יטילופה בצקה ןיב ןורכנס •
 רתוח ßלהקה םע יעצמא יתלב רשק רצויו ררחשמ ,הנככ ספתנ רומוה שוח .המואה בג ,תרדהנ ץרא ומכ
 םמצע תא םירזחשמה עדימ ילגעמ לש הנזה תישענ ךכ .האצות ןווכמו ירודיב ,יחטשל יטילופה ןוידה לש ךפהמל
 .הקמעהה תמרב הדיריו

 :)1996 ,יפסכ( תרושקתה לע העפשהה תומר 3

 תכירצל רוקמ ןה תויתרבחה תותשרהש ןוויכ רוביצה לע תיביטינגוק העיפשמ תרושקתה -תיביטינגוקה המרה •
 .)םירופיס ןהמ תבאוש תרושקתה ינש דצמו ,תרושקתה תא תודהדהמ דחא דצמ(  יבולש םילכ .עדימ

 תרתונ תיתפיכאה תוכמסה םנמא .להקה תעדב תוימדת תבירצ ״ע ישגרה סחיה תא תונשל ןתינ -תישגרה המרה •
 ץועייו רחא עדימב רוביצה תנזה בקע העשרה/יוכיזב ורמגנ םיקית טעמ אל ךא ,ידעלב ןפואב ש״מהיב ידיב
 .קפס תושוחת רציש יתרושקת

  -תיתוגהנתהה המרה •

 :תרושקתה תעפשה רקחמב םייזכרמ םילדומ

 תלעבו חווטה תכורא ותעפשהל רכמתמו ,םסכ יתרושקתה רוקיסה תא ךרוצ להקה :״תירוע תתה טחמ״ה לדומ •
 .הינשה ע״החלמ רחאל הפיחד לביקו ,תיסחי ריעצ םוחתהו תמדוקה האמה עצמאב קר ושענ םירקחמ .המצועה
 אלל םיטלקנש ירסמ תא תרדשמ איה הבש הקרזה לש גוסכ תדקפתמ תרושקתהש התייה הפקשהה ינפל םג
 םירזייחה תשילפ יבגל סלייוו ןוסלוא לש יודבה תיכסתה -׳גוד .הילא ףשחנש רוביצה תא םירכממו ןיררוע
 .׳30ה תונשב ב״הראב

 םייתרבח עקר ימרוג לולכמב תינתומו ,הילאמ תינבומ הניא תרושקתה תעפשה :״תולבגומה תועפשה״ה לדומ •
 םישנאה ימ םיפממ לשמל ,ןעמנה לש ותוישיאב התוא הנתמו תרושקתל תולבגומ תועפשה תסחיימ .םיילכלכו
 ןיב היצלרוק שי םא םיקדובו ,בורודזב הכימת תוצובקב םיפתתשמה ,תויתרבחה תותשרב עדימ םיכרוצש
 .הלא םירסמ ךורצל תונוכנל םימיוסמ םינייפאמ

o ילנויצר ןפואב תיתרושקתה ותוליעפ תא לכלכמו ויכרצל עדומ ןעמנה :םיקופיסהו םישומישה תלוכסא. 
 אלו םינכתה תא םמצעל םירחוב םישנא .ולשמ תוינובת ול ןיאש הזכ לאכ ןעמנה לע לכתסהל ןתינ אל
  .לכל םיפשחנ

o ״חצנמה תלגע״ תיירואית bandwagon effect: שפתנש דצה םע רשייתהל להקב םיטרפ לש הייטנ 
 דנרטכ ספתנש המו ,רשייתמ אוה רוביצל הנופ תרושקת יעצמאשכ יכ ,״דנרטה יוהיז״ ומכ -חצנמכ
 חצנמה אוה וכרדב ךלוהש ימש םיארמש ךכ וסוסיבו םיוסמ וק םודיק( הלודג העפשה לעב ליבומה
 .)להקה תעדב יתועמשמ יוניש שפאמ

o םירחא לע עיבצהל ךא תרושקתה תעפשה תא שיחכהל היטנ םיטפושל -ישילשה םדאה תיירואית 
 .)׳וכו רוביצה( הנממ ועפשוהש

 ,תוריחבבו תרושקתב הלומעתה ןדיעב .לבגומ תרושקתה יעצמאב הלומעת לש החוכ :הכרעמה תלוכסא •
 הלומעת ירודישל םיפשחנה תויטילופ תועד ילעב םישנאש הלגתה

 :תורחואמה תוקזחה תועפשהה תרוסמ

  .׳וכו  black lives matter ,םיטנדוטס תונגפה ומכ תובחרה תונגפהה תועפשה בקע דחוימב

 בושחל ךיא ונתוא תדמלמ תרושקתה -agenda setting םויה רדס תעיבק •
 אל תרושקתה( ונלש הסיפתה לע עיפשמ םיוסמ אשונ תרגסממ תרושקתה ובש ןפואה -framing רוגסמה •

 .)בושחל ךיא םג אלא ,בושחל המ קר ונתוא תדמלמ
  .csi -׳גוד ,םייטפשמ םיכילה לע תרושקתה תעפשה לש תיטסיטטס הניחבב יגולודותמ ישוק -ישוק ררועמ •

  -mediatization היצזיטאידמה תיירואית

 ןויגיהה ,ירוביצה בחרמל תיניצ תרושקת לש התרידחמ האצותכ ובש ,יתרבח יוניש ךילהכ תראותמ תרושקתה •
 ךכ .םייטילופה םינקחשה לש םתולהנתה תא הנשמו תיטילופה הריזב תוטלחהה ידקומל רדוח יתרושקתה
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 יניעב ״ןח אוצמל״ ידכ םהלש תוטלחהה תלבק ךילה תא םינשמו םהיתויופידע רדס תא םינשמ תודסומ
 .תרושקתה

  תרושקתה תעפשה הלדג רוקיסב ינקספהו ינתעדה ןוטה לדגש לככ •
 תודסומ .שבוגמ יכרע דוקו ההובג דוסימ תמר ילעב תודסומב תמלבנ ״יתרושקתה ןויגיה״ה תרידח ,דגנמ •

  .)ןקיתוה ומכ ,המילב םהב שי תרושקתל םיפושח םהש תורמלש

 :רקחמה תייגולודותמ

 ןיד יכרוע 32 ,)םינהכמ םתיצחמ סומידב םיטפוש םתיצחמ( םיטפוש 30 :טפשמ ישנא 92 םע קמוע תונויאיר •
 רבעהמ טפשמ יבתכ 30 ,)םיריעצ םתיצחמו םיקיתו םתיצחמ ,םייטרפ םתיצחמו תוטילקרפהמ םתיצחמ(
 הווהמו

 תרושקתהו טפשמה יסחיב םיקסועה םיד״ספ 100 חותינ •
 תרושקתב םייטפשמה םיכילהה רוקיס ינייפאמ חותינ •

 :םיאצממ

 ׳עמ יפלכ םיסותימהו םיסותאהמ הגיסנ -)״היצקיפיטסימ הד״( יטפשמה חווידב םג יטילופ רוקיס תוינבת ץומיא •
 .םייניעה הבוגב רתוי הילא תוסחייתהו טפשמה

 תודקמתה ,יטפשמב אלו ישיאב תודקמתה ,ןטקה חרזאב רשאמ םינעודיבו הקיטילופב רתוי תודקמתה •
  .רוקיסהמ תטשלחומ תוצובק תרדה ,״םינעודי״ב

 לארשיב םייראלופופ םיטפשמ לש ילרטינ רוקיס היה אל הנידמה םוק זאמ •
 תעדל לקשמ( תויתרבחה תותשרה תועפשה ,תירלופופ תונותיע ןיבל תיתוכיאה תונותיעה ןיב םילדבהה שוטשט •

 .לכהל םינימאמ תוחפ םישנא םויכ .)יתרוקיב ןוט תפרחה יטפשמה ךילהה לע להקה
 םלוכ ,ןוטה תא וניש תויתרבחה תותשרה ןמז ךרואל .םירתאה יגוס ןיב םילדבהל בל םישל ונילע הדובעב םג
 םג ףוסבו םוי ידמ תרושקתב תוירלופופ דדמל איבה הירזא טפשמ -גוד .םיכומנ ףאו םיפירח ,םינתעד רתוי
 אוהש םירסמה תא הרזח לביק רוביצה ובש פול רצונ ßהלא םילשמ תדהדהמ התייה תיזכרמה תרושקתה
 .שדח עדימ תלחנהכ תרושקתה דיקפת ךכו ,רציי ומצע

 :)2012 ,גלפ( תרושקתב טפשמה רוקיס ינייפאמ

 ״דיספה״ וא ״חצינ״ ימ -טושיפ •
 טפשמה ׳עמ לש -היצזיטמרד •
 יוזיח ןיבל תומדוק תוקיספ ןיב האוושה ,םתייטנ ,םיטפושה לש יתוברתה עקרה לש היפיצו חותינ -היצזילנוסרפ •

 םהלש ליפורפה יפל טפשמב וקספי דציכ
 תורודהמב ילילפה חתנהש ןוויכ ,תינבתל תסנכומ תרקסמ תרושקתהש םיילילפ םיעוריא םג -היצזילמרונ •

 .)הליגרל תכפוה תיביטמרונ-אה תוגהנתהה( גירחה לש תוילמרונ רציימו ראשהמ רתוי לודג יאנותיעה רוקיסבו
 המגמ .תיטמוטוא רופיסה תא םיגרדשמ יובינ םינתונש םיאנותיע ךא ,םיטושל הנתינ האובנה םנמא -דיתעה חיש •

 הכירצ תדסוממה תונותיעהו יתרושקתה רופיסהמ ״ץימה תא םיאיצומ״ םירתאהש ןוויכ ןווקמה ןדיעב תרבוג וז
 .רבעבמ םויה תונשרפה ירמאמ תומכב המוצע הילע שי ןכל ,ותוא שדחל

 ,הנידמבו לוגירב רתוי הקסע תילארשיה תירלופופה תוברתה -טפשמה לש היצזירודיבו רוחסמ תויניצו תרוקיב •
 תנתונו ,הנורחאל קר התשענ לארשיב true crimeל תוררועתהה ןכלו טפשמב הקסע תיאקירמאה דועב
 .ולש הבילב תוחפו טפשמל רתוי תירודיב תוסחייתה

 ׳עמה יבגל תירוביצ הסיפתל םרוג יתרושקתה קוסיעה -trial by media קדצה לש היציאוטניאל קוחה ןיב קבאמ •
 םמצע ןידה ילעבו

 הדבועל העד ןיב בוריע •
 םינעמנהו םיעגפנל הפכ םישמשמ םיאנותיע -״אסרוכ עבשומ״ל ןעמנה תכיפהו יאנותיעה םזיביטקאה תיילע •

 רוביצב ןידל דמועה לש תימדתה תא םיבצממה תולוקל םיכפוה
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 :הרטשמה לע תרושקתה תעפשה רקחמב תויזכרמ תונעט

 יתרושקת ץועיי לש הבחרו תנמושמ תכרעמ •
 תימדת רופישו גולאיד ,הארתה ,תוריקח םודיק ,םיניפס יכרוצל תרושקתב שומיש •
 ,םילילפה רוקיסבש ״יתושדחה ךרע״ה תנבה ,תרושקתב היצזיטמרדהו הרבחב ״רדסו קוח תסיפת״ לע תונעשיה •

 תובתכ תועצמאב תויצלופינמ תושעל הלוכי

 :טפשמה תליהקב תרושקתה יצחלל המאתה

 הילע ,תויטופיש תוטלחה לש הביתכ ןונגסב תומאתה ,תיתרושקת תוינידמל תסחוימה תובישחב הילע :םיטפוש •
 )תותשרה םוחתב ץועיי תבחרה( תופלדהב

 תמזוי תורבודל רבעמ ,תיתרושקת תוינידמ יוניש :םיעבות •
 חולל יטפשמה םינמזה חול ןיב םאתל ןויסינו סטייב דנואסב שומיש ,תרושקת יצעויב רבוג שומיש :םירוגנס •

 יתרושקתה םינמזה
 ןיד יקספו ד״הוע תכשל לש הקיתאה יללכל דוגינב םיניפס םירשאמו הריקח ירמוח םיפילדמ םירוגנס •
 ןברוק״ל המאתהבו ,״תונברוק תכפהמ״ל ליבקמב תויתרושקת תויגטרטסא םיצמאמ תוילילפ תוריבע יעגפנ •

 ״ילאידיא
 ןימ תוריבע תועגפנ לש ןתחוור לע ויתוכלשה יבגל תקולחמ ;תויתרבחה תותשרב ילאמרופ-א קדצ בחרמ •

 )גרבנזור גיצנד רדה ר״ד םע ףתושמה רקחמה(

 :תוטלחהה תלבק יכילה לע תרושקתה תעפשה

 השינעה תמר לע העיפשמ תרושקתה -םיטפוש •
 ןועיט ירדסה תתירכ לע העיפשמ תרושקתה -םיעבות •
 יטפשמה ךילהה לע םיאנותיעה לש העפשהה תשוחת תומצעתה -טפשמ יבתכ •
 ״יעוצקמה טפוש״ה לע תויתרוסמ תורהצה :תרושקתב טפשמה לש רוקיסה ןונגס לע הקיספב המלשה •
 טפשמה ינקחש לש תיתרושקת תולהנתה תומרונ בוציעב הלשכ הקיספה •
 קוחב טפשמה רוקיס תלבגהל תודגנתה ;תרושקת ימשאנ לש םשנועב הלקהל הרורב הייטנ ןיא •

 :יתרושקת ןויגיהל יטפשמ ןויגיה ןיב םירעפה

 ״יתרושקת ןויגיה״ ״יטפשמ ןויגיה״
 האצותב תודקמתהו תוריהמ ןוידה ךילה תא תוצמל םידדצל ןמז ןתמו הקמעה
 םיתומיע תטלבה םידגונמ םיסרטניא ןיב ןוזיא תאיצמו םיכוסכס ןורתפ
 תיב״ ידסומה יוניכב דיחיה טפושה לש ותומד תרתסה
 ״טפשמה

 ״היצזילנוסרפ״ ןמצע תויומדב ןיינע

 קוחה תולבגמ תשמגהלו אלמ םוסרפלו תופיקשל הריתח תיטופישה הטלחהל ךרדב םיימינפה םיחוכיווה ךוסימ
 םוסרפה לע

 
 :ןוידו םיאצממ םוכיס

 .חתמ ,תרוקיבל תמרוג תיתרושקתה הפישחה -טפשמה תליהקב חתמב היילע •
 טפשמה תליהק תא רבעב הנייפאש תודיחאב העיגפ •
 .)טפשמה ׳עמב ףושיכ לש גוס הליטמ תרושקתה ,ףושיכ טפשמ+תרושקת( גלפ יפל ףושקת :שדח חיש בחרמ •

 תרושקתה תועפשה לש המילבו הצאה לש םירתוס םיכילהת ובש
 טפשמה תליהקב םיפסונ םייתאו םיינבמ םייונישל םורגי הז יתרבח ךילה ךשמה •
 2012 תנשל ןוכנ אצממ -לארשיב יטפשמה ךילהה תונגוהב תרושקתהו טפשמה ינקחש לש תפתושמ הנומא •

 .תפסונ תירקחמ הניחבל יוארו


