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  .ורקימה תניחבמ ןהו ורקמה תניחבמ ןה ימאניד דואמ םוחת אוה הדובע יניד

 הרטמה .)הלאש לכל 'קנ 5 תולאש 20( יאקירמא היהי ןחבמה .ןחבמב חילצנ ונלוכו יקוח אל לומרנהש בשוח הצרמה

 .םיחיסממ םיעפשומ תויהל אלו לבלבתהל אל איה

 ויהי תולאשה .ונארקש הקיספב ויהש םירקמה ךותמ תולאשה תא ביכרי סירב ר״דו הקיספ הברה לולכי סובליסה

 האירקב ןימאמ דואמ הצרמה .תיטנוולרה האכרעב ןוידה תאו תודבועה תא קר אורקל שי .אורקל יאדכ ןכלו רמוחב

  .הזב דקמתהל יאדכ ןכלו קוחה לש

 

 :הדובעה טפשמל אובמ
 םיכסהו םתח דבועה םא ,הדובע יניד ךירצ עודמ רורב אל ןכל .לוביקו העצה לש ךרדב תרכנ הזוח ,םיזוחה קוח יפל

 התייה ןכמ רחאל .הדובע הזוחל תובר קוח תועצה ןנשי ןכלו הרירב הברה דבועל ןיאש איה היעבה .רמגנ לוכיבכ הז

 דובכב םויק םשל םייסיסבה ויכרצ קופיסל תוכזה לע רבדמ קוחה תעצהל 3 'ס .תויתרבח תויוכז :דוסי-קוח תעצה

 הבושח תוכז יהוזש תובשל תוכזה לע רבדמ 5 'סו דגאתהל תוכזה לע רבדמ העצהל 4 'ס .הדובעה ימוחתב ללכבו ישונא

 .הדובע ינידב

 ?קיסעמל דבועה ןיב יתימא "תונוצר שגפמ" שי םאה

 אל ןכ

 .)ףסכ עיצמ( הדובע חכ הצור דיבעמה .1

 .)הדובע עיצמ( ףסכ הצור דבועה .2

 ורובעב םלשל ןכומו ןיבוט הצור ןכרצה .3

 .)ףסכו הדובע לש רצות = ןיבוטה(

 ,ףסכב רוכמל ןתינ אלש םירבד םנשי – קוש לשכ

 םילכה תא ליעפהל ןיא םהילעש םיכרע לש טס

 .קושה לש םליגרה

 ,הדובעה יניד םוחתל םיאתמ אל קושה ןונגנמ

  .םידדצה ןיב תוחוכ ירעפ שיש ןוויכמ

 

 תמקרנ הקסעש ןוויכמ תאזו הדובע יניד םוחתל םיאתמ אל קושה ןונגנמ ."קוש לשכ" לש םיבצמ םנשי ,ליעל רומאכ

 קר אל .קזחה דצה תבוטל היהי שגפמה ,םיווש אל תוחוכה רשאכ .תונוצר שגפמל ועיגהו ונתנו ואשנ םידדצה רשאכ

  .םיווש תויהל םילוכי םניא אלא ,םיווש םניא תוחוכהש

 :קוש ילשכל תואמגוד

  .למשחה תרבח ומכ לופונומ לש םירקמ •

  .לופונומה תייעב תא רותפל רשפא ךכבו םומיסקמ ריחמ עובקל לוכי רוטלוגרה

 לגלגמו הז סמ םלשמ אל ןרציה ,מ"עמ םולשת ומכ .םירחא לע "ריחמה" תא םיליטמ ,הנצחה לש םירקמ •

   .ןכרצה לע ותוא

 הקסעה תא ךפוה רוטלוגרה ךכבו תובוח תתל ,רמולכ .תילהנמ הפיכא עצבל שי הנצחהה תייעב תא רותפל ידכ

  .רחא והשימ לע ריחמה תא ליפהל יאדכ אל .תיאדכ אלל

 תא רכומ םדא ,אמגודל .יתמא תונוצר שגפמ ןיא ןכלו יל רכומ התא המ גשומ יל ןיא ,עדימ ירעפ לש םירקמ •

  .םולכ הווש אל וטואהש הנוקל הלגמ אלו ולש תינוכמה

  .תופיקש םיבייחמ רשאכ תאז היעב רותפל רשפא

v קקוחמה דיקפת והז ,היצלוגר אוה תונורתפה לכל ףתושמה.  

 

 :הדובע ינידב קוש ילשכ

 הנקמו דוסי יכרצמ שוכרל תורשפא הנקמ הדובעהש ןוויכ דובעל אל היצפוא ןיא – ינויווש אל ןתמו אשמ .1

 ןורתפה .תושק תויתרבח תוכלשה ןנשי הלטבאלו ,יתחפשמו ישיא ךרע הנקמ הדובעה .יתרבח סוטטס

 תועש תמגוד ינויווש מ"ומב עובקל רשפא יאש המ תא קוחב עובקלו יטסילנרטפ ןפואב ברעתהל אוה ןושארה

  .ןגמ יקוח םה הלא .'וכו תושפוח ,הדובע
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 לע ונגי אל םיקוחה ,המוגפ היהת המכסהה םהילע תונתהל רשפא היהי םאש םושמ םיטנגוק םה ןגמה יקוח

  .יטסילנרטפ אוה ןורתפה ןכלו יטסילנרטפ אוה ןויווש יא .םידבועה

 Sweat-ב ,אמגודל .דבל ונחנאשכ תוילנויצר אל תוטלחה םילבקמ ונחנא – םידדומתמה ןיב םואית רסוח .2

Shops ןוראב קר אצוי ולא םילעפמל סנכנש ימש ועדי םלוכ .ךומנ דואמ רכש רובעבו ףצרב תועש 16 ודבע 

 .הובגה שנועה תא םילבקמ םיריסאה ינש ךכבו ריסאה תמלידב םג יוטיב ידיל אב םואיתה רסוח .)םיתמ(

 .םיפיט רובע קר םידבוע ויה אל םאתל םילוכי ויה םירצלמה לכ םא ,הדובע ינידב םג יוטיב ידיל אב הז רבד

  .םייצוביק םימכסהו תובשל תוכזה ,ןכ ומכ .םיקיסעמ ידוגיא שי םידבוע ידוגיא שיש םשכ .תודגאתה אוה ןורתפה ,ןכל

 ומכ תופסונ תויוכז םידבועל ןתיי קיסעמה התיבשה תוכזב ,רמולכ .םידבועה תא ךירעהל קיסעמל תמרוג התיבשה

 ךכבו דבועה תא םיצעהל אוה הז לשכב ןורתפב הרטמה .ךרע תפקשמ איה אלא ,חוכ קר אל איה התיבש .רכש תאלעה

  .רתוי חיוורי

  :הדובע ינידב הקיקחה לע הרצק הריקס

 חוקימלו ןגראתהל תוכזה תונורקע תלעפה רבדב הנמאהו ןגראתהל תוכזה תנגהו תודגאתהה שפוח רבדב הנמא
 ,קוחב ועיפוי אל תודגאתהה לש תואצותה .יביטקלוק ןורתפב תוקסוע ,רמולכ .ןגראתהל תוכזה לע תורבדמ יביטקלוק

 ןיב םכסהב היהיש המ ,קיסעמה לומ לא םידמועו םיקזח קיפסמ םידבועה םא .דגאתהל רשפאמ קר אוה אלא

  .דגנתהש טועימה לע םג לוחי םכסההו ,ףקות לעב היהי קיסעמל םידבועה

 םיסנמ םירחא םיקוחו החונמו הדובע תועש קוח ,תיתנש השפוח קוח ,)הדובעל הרזח( םיררחושמה םילייחה קוח

   .םייטסילנרטפ םה תונורתפה ךכבו הדובעל עגונב רתוי תקדוצ הרבח רוציל

 תויפיצפס תויגוסל םיסחייתמ םייטסילנרטפ םיקוחש ןוויכמ ,תיביטקלוק רשאמ תיטסילנרטפ הקיקח רתוי שי

 לוכי אוהש םיוסמ חכ דבועל הקינעמ השעמל תיביטקלוק הקיקח .םיררחושמה םילייחה קוח ומכ הרבחב תולועש

 .םומינימה רכשמ תוחפש רכש רובעב דובעל ומיכסי אל םה םידבוע לש קזח תודגאתה חכ שי םא .ומצעב וילא עיגהל

 יקוח רשאכ .םהל דעונ )1987-ז״משתה ,םומינימ רכש קוח תמגוד( ןגמה יקוחו דגאתהל םילוכי םידבועה לכ אל ,םלוא

 .דבועה רובע רתוי ביטמש המ םע וכלי ,יצוביק םכסה םע םישגנתמ ןגמה

  :היפלדליפ תרהצה

 תונמאהמ לודג קלחל סיסבה םהש תודוסי העברא דסיימ ןוגראה 1944-ב .ימלועה הדובעה ןוגרא סנכתמ היפלדליפב

  .תמייקתמ ןיידע היינשה םלועה תמחלמ רשאכ תאזו תוימואלניבה

 :תודוסיה תעברא

  .ריחס "ךרצמ" הניא תישונא הדובע )1

  .םיחיוורמ םה המכ ףתשל רתומ םידבועל ,אמגודל .המדקה ךרוצל םיינויח םה תודגאתהה שפוחו יוטיבה שפוח )2

 .אוהש םוקמ לכב החוורה תא ןכסמ והשלכ םוקמב ינוע )3

 ,ךשמתמו םאתומ ימואלניב הלועפ ףותישו ,הנידמו הנידמ לכ ךותב ץרמנ ץמאמ תבייחמ רוסחמ דגנכ המחלמה )4

 םדקל המגמב תויטרקומד תולחהבו ישפוח חישב ,תולשממה לש הזל הווש דמעמב ,םיקיסעמו םידבוע ופתתשי וב

  .םלוכל תפתושמה החוורה תא

 תמחלמ .הנושארה םלועה תמחלמל "ףסונ קרפ" ןיעמ היה םצעבו היינשל הנושארה םלועה תמחלמ ןיב בר ןמז רבע אל

 תודבע לש לוצינ היה .היינשה םלועה תמחלמב ולאה תודוסיה תא ובתכ ןכלו הטילש לע התייה הנושארה םלועה

 רחאב הטילש 20-ה האמה דע 19-ה האמה עצמאמ .תונוש תונידמב ץאומ ילכלכ חותיפ היה ךכבו תומיוסמ תושביב

 באשמ םניא םדא ינב יכ ועבק היינשה םלועה תמחלמ ףוס תארקל ןכלו באשמכ םדא ינבב טולשל וצר .רופיס-ה התייה

 וסחייתיש םדא-ןב לש ותוכזב אלא ,רחא וא הזכ קוש לשכ לע םירבדמ אל הדובע יניד ,ךכל יא .ינועב םחליהל שי יכו

  .הזככ וילא

 ךרוצ ןיאו ,םולכל רשק ילב דגאתהל רתומ .ןיינעב ןקחש היהת הנידמהש םיצור אלש םושמ דגאתהל ןוישירב ךרוצ ןיא

  .דגאתהל ידכ התומע םיקהל
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 תא םלוהה ןונגנמ םקוי ךרוצ שיש םוקמ לכב – יביטקלוק חוקימלו תונגראתהל תוכלה תונורקע תלעפה רבדב הנמא

 ןכש יוקל חוסינב רבודמ .םימדוקה םיפיעסב רדגומכ ןגראתהל תוכזה יפלכ דובכ לש סחי תחטבה םשל ,ץראה יאנת

  ."דבכל" אלא ,"דובכ לש סחי" בותכל ךירצ היה אל ןכלו .ותוא דבכמ אלש קיסעמה לש סחיה הז דבועל באוכש המ

 :םיפסונ םיכרעל בל םישל שי

 ותוריחו םדאה דובכ )1

 .תאז רשפאל קיסעמה לעו ימצע שומימל עיגהל הצור דבועה .ימצע שומימ .א

 .דבועה תא ליפשהל ןיא ,Dignity .ב

 ןוגרא תליספ תמגוד ,קיסעמ-דבוע יסחי ךותל תיתוהמ היטרקומד סינכהל שי – םייטרקומד םיכרע תעמטה )2

 .ויתורושל םישנ לבקמ אלש

 .ןויוושל עיגהל תוסנל וא ןויווש איבהל שי – יתקולח קדצ )3

 .םיבאשמ לש שדחמ הקולח .א

 ידכ אלא ,ףסכ דוע חיוורהל ידכ קר אל הז .םידבוע ינוגרא וא תותיבש ומכ חוכ לש שדחמ הקולח .ב

  .דבועה יכרצל בישקי קיסעמהש

 תא ומצע לע חקל ימו קיסעמל דבוע ןיב לובגה רבוע הפיא ןיבהל שי .םינוכיסו תויולע לש שדחמ הקולח .ג

 .ןוכיסה

 .תיתרבח תודיכל )4

  .הרותהמ עיגמש גשומ ,רכש תנלה ומכ – לארשי תשרומ לש םיכרע )5

 :הדובע יסחיל םיידוחיי םינייפאמ

 ותדובעו דבועה תוימיטניא .1

  .תוהז לש הלאשכ עוצקמ •

 ךשמתמ אוה קיסעמל דבועה ןיב סחיהו הדובעב בר ןמז םילבמ ונחנא ,םיכשמתמ םיסחי .2

  .םינתשמ םיבצמ •

 :היכרריה .3

 .תוריח ןדבא •

 .סוטטס .4

 םג ךכ .בייחמ גהונ םג יכו תילמרופ תוחפ איה הזוחה תתירכ תרוצש ךכב םייסאלקה םיזוחה ינידל םיגירחב רבודמ

  ."קיסעמ" אלא ,"דיבעמ" רתוי דיגהל ןיא יכ עבק קקוחמה

 

 ?דבועה והימ – הסינכה סיטרכ
 .יביטקלוק מ"ומ ,דגאתהל רתומ םידבועל םגו ןגמה יקוחל יאכז דבועש ןוויכמ "דבוע" בשחנ םדא םאה תעדל בושח

 תויארו ןיד ירדס לע רתוול ןתינ ימלו וז האכרעב ןיידתהל יאשר ימ ,הדובעל ןיד-תיב תויוכמס יפל בושח ןיינעה ,ןכ ומכ

 ?תוהמ תבוטל

 ךכ .ןישנועה קוחב קיסעממ בנוג תריבע אמגודל תורבגומ ל"ות תובוח שי קיסעמ-דבוע ןיב םידחוימה םיסחיה ללגב

  .הדובע יסחיב +ףטוש ןיא ,רכש תנלה םג

 :דוסי יגשומ

 ינחורב הנווכה .)לאומש ןובזע ד"ספ ( תלוזה תולאשמ וא םיכרצ קפסל האבה ,תינחור וא תיזיפ הלועפ איה הדובע

 ,תנכתמ תמגוד לעופל ותוא איצומש והשלכ ןויער לעב אלא ,חרכהב תיזיפ הדובע אל עמשמ ,ינחור ןיינקב ומכ אוה

 .ב״ויכו דוק סדנהמ

  .הריד רכשו ןוה יחוור תמגוד תויביספ תוסנכה לע רבודמ אל

 .״ןבל ןוראווצ״ ,רקחמ ,לוהינ תמגוד בשחיהל תולוכי תויזיפ אל תולועפ

 םידבועכ םיחמתמב ריכמ ד״וע תכשל קוחל 14 ׳ס – תוחמתה ןיינעל :תלוזה לש תולאשמ וא םיכרצ קפסל האבה

 .׳וכו ח״ור תמגוד םירחא םיחמתמ םג ךכו ,ןיינעו רבד לכל םינמאמה לש
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 ךליל ד״ספ( ידומיל ךרוצל איה תוחמתהה רקיעש ןוויכמ תודבועל תובשחנ ןניא תודמלתמ/תוחמתמ תוינטאיד ,םלוא
  .)סזומ
 :סזומ ךליל ד״ספ יפל רזעה ינחבמ

 .תיטננימודה הרטמה •
 .ךשמהב הרשכהה ירפמ תונהיל קיסעמה תלוכי •
 .הטיסרבינואה י״ע תעבקנ – הרשכהה תינכת •
 )הדובע/םידומיל( הרשכהה יפוא •
 תואירבה דרשמו הטיסרבינואה לומ םג – הזוח •
 תואירבה חפנ •
 םיתווצב ןבוליש רסוח •
 .הדובעה עוציבב תואמצע רסוח •
 .קיסעמל ילוש חוור •

 
 רתוי הווש ןואג לש וילכ אשונ תויהל אמגודל ךכ .דבועה תבוטל וא קיסעמה תבוטל תכלוה הדובעה םאה לואשל שי

  .םיפסונ םינחבמ לוקשל שיו ידעלב וניא הז ןחבמ םלוא .תרוכשמה הבוגמ

 םושמ ,הזוחב קר לכתסהל ןתינ אל רמולכ .תילמרופ רסמיהל הלוכי אל הדובע יסחי שי יתמ הלאשה :רגסומ רמאמ

 הזוח םא לדבה ןיא ךכו תוכזה לע רתוול ןתינ אלש העיבקה איה םיקוחה לש תויטנגוקה .קיסעמה יפל עבקנ הזוחהש

 ןכלו תוחוכה ירעפ םושמ המכסהה לע ךומסנ אל .ויתויוכז לע רתיוו דבועהש וא ,דבוע ןכא אוה דבועהש רמוא הדובעה

  .הדובעה הזוח לע קר אלו תוביסנה לע לכתסהל שי .קיסעמה לש וידיב תויוכזה תא ןתינ אל

 .״ףסכ הווש״ םג ,םינמוזמ םולשתב ךרוצ ןיא .)הדובע	≠ תובדנתה( תובדנתהב אלו הרומתב תויהל הכירצ הדובעה

 זוה 'נ ןמדירפ )יגא( הבוהא 1270/00 ע״ע
 השפוח ןוידפ ,הארבה ימד ,העיסנ תואצוה ,הדובע רכש םולשתל בישמה דגנ ירוזאה ןידה-תיבב העיבת השיגה ןמדירפ

 תיביטרטסינימדא תלהנמכ ולצא הדבע איהו "דחא ןורטאת" םשב ןורטאת ליעפה בישמה התנעטל .םירוטיפ ייוציפו

 לביטספ תרגסמב בישמה לצא הדבע יכ תרערעמה הנעט דוע .התדובע רובע םולשת לכ הלביק אל ךא יאמב תרזועכו

 רבודמש ןוויכמ תאזו תובדנתהב התשענ הדובעה יכ ןעוט ךא ולצא הרבע תרערעמהש הדומ בישמה .ןורטאתל וכע

 .רוערעה ןאכמו ,תובדנתהב הדבע ןכא ןמדירפ יכ עבקו העיבתה תא לביק אל ירוזאה ד״היב .יתליהק ןורטאיתב

 .קיסעמ-דבוע יסחי תובדנתהב ןיא ,ךא .קיסעמ רובע הדובע עצבמ ןכש ילולימה ןבומב דבוע אוה בדנתמה :חותינ

 תרגסמב רושק בדנתמה ןיא .תיפסכ הרומת אלל הדובעה תא עצבמו ונוצרמ הדובעל אב אוהש אוה בדנתמה ינממס

  .קיסעמה לש ותורמל ןותנ וניאו ותדובעמ תע לכב לודחל יאשרו תורדגומ הדובע תועשל ביוחמ אל ,תבייחמ

 ףופכ וניאו רכש אלל דבוע בדנתמ ךא .תויוכז-תובוח לש םיסחי תכרעמ שי קיסעמה ןיבל וניבו רכשב דבוע דבועה

  .קיסעמל

 ןמז לש העודי תרגסמ ןיא ,ירחסמ אלו יתליהק אוה ןורטאיתה ,רחסל השירד לכ ןיא ,תודידי יסחי שי :ללכל טרפה ןמ

   .רכש ולביק םירחאש העידי התייה אל תרערעמלו ןופלטה תואצוה תא המצעב המליש תרערעמה .הדובע

 

 :תוחתפתה ,קיסעמ-דבוע יסחי םימייקתמ יתמ
 ״הקדצ״ ןיעמ אוה הדובעה יניד םוחת לכ יכו ,הדובע יסחי ןיא יכ התייה הילגנאב תיאכראה הסיפתה – ספאה ןחבמ

 .םיריכבו דרשמ ידבוע לע ולח אל םג הדובעה יניד ןכל .)םייפכ ידבוע( ומצעל גואדל לוכי אלש רטוזהו טושפה דבועל

 .הדובעה ךרד לע הטילשל איה הנווכה .הנידמה םוק םע םירשעה האמה עצמאב חתפתה – הטילשה ןחבמ

 ןתונ אוה"  :הדובע יניד הזכ רבד ןיא ויפל ,20-ה האמה תליחתמ ילגנא ןיד קספ איבמ גרבליז טפושה :ץיבשוגא ד"ספ

 .םמצע תא חטבל םישורדה םיעצמאה םהל ןיא יכ וא ,םייד םייטנגילטניא םניא יכ וחינהב ,הנידמ-חוטיב ןיעמ םהל

 ."תובוט תורוכשמ םירכתשמה םישנאה לע ןורקיעה תא ביחרהל ןיא ןפוא םושב

  .םהילע ןגהל ךרוצ שיש םיטושפ םידבוע לע אלא ,םיריכב םידבוע לע םילח אל הדובעה ינידש ןעוט השעמל גרבליז
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 תורוקיבב רקיעב ,תמייק דוע ךא םלועה ןמ החספ וז השיג .םיינויווש םה הדובעה יניד – םויה לבוקמ וניא ללכה

 לע חקפל תוכמסה /חכה תא שי ימל .תוכמס ,הטילשה ןחבמ תא ליחמ גרבליז .הדובעה ינידל סחיב תויטסילופופה

 יכ רמואו ףיסומ גרבליז .קיסעמה אוה ךרדה לע הטילש שיש ימל .העוציב ךרדו הביט רבדב תוארוה תתלו הדובעה

 .)קיסעמב דבועה לש תולת רצוי רבדהו( תמדקומ העדוה אלל ורטפל םג איה דבועה לע חקפל םיכרדהמ תחא

 הטילש רחא םדא םע ויסחיב ול שיש ימ אוה דיבעמ" :הטילשה ןחבמ תא אטבמ )תיחוליש תוירחא( ז"נקפל 2 'ס

  ."הדובע התוא יבגל המוד תורמ וילע ןיא ומצע אוה וליאו .וליבשב הדובע עצבמ םדא ובש ךרדה לע הרומג

 םירבדש הצור קיסעמה .תמיוסמ האצות ,ףוסב והשמ לבקל הצור קיסעמהש םושמ הבושח איה ךרדה לע הטילשה

 תכלה .האצותה היהת המ הנשמ אל ולש תורוכשמה תא לבקי ריכש .ולש רכשה תא לבקי ךכו תמיוסמ הרוצב ועצבתי
 .הדובעה יסחי תא תפקשמש איה רחא לש ךרדב הטילשהו האצות לומ ךרד לש ןיינעה תא תפקשמ ץיבשוגא

 :םיירקיע םיישק ינש הלעמ הטילשה ןחבמ

 יסחי שי םהב םיבצמ שי .יחרכה יאנת אל איה הטילש ,הדובעה יסחי לכ תא ספות אלש רצ ןחבמב רבודמ .1

 ךיא עדוי ל"כנמ .תרומזתב חצנמ וא חתנמ ומכ עוציבה ךרדב אל איה הטילשה .הטילש ןיא םהב הדובעה

 אל הארנה לככש ןורטאית להנמ ומכ( םידבועה לש הדובעה תא עצבל דציכ עדוי אל אוהש ןכתיי לבא ,להנל

  .תילוהינ הטילש אלא ,עוציבה ךרדב הטילש לע רבודמ אלש ךכ הטילשה ןחבמ תא וניש ןכל .)קחשל עדוי

 אל אוה הטילשה ןחבמ ךכ .בדנתמ לצא םג הטילש יסחי ויהי יכ בצמ ןכתיי – קיפסמ יאנת אל איה הטילש .2

  .ןיא וידעלב ןחבמ

  .הטילשה ןחבמ רשאמ רתוי קיודמ ןחבמ חתפתה הקיספב ןכל

 רגריב ׳נ הינתנ תייריע 27-3/אל ע״בד
 םניאש ךא הינתנ תייריעל םיסמ םיבייחמ ונייה ,״ץוח יבשות״-מ הינתנ תייריעל םיעיגמה םיסמ הבוגכ לעפ רגריב

 .ותדובע ךרוצל עסונ היה ןכש דרשמל עיגה אל רגריב ,דרשמל םוי לכ עיגמש ״םינפ הבוג״-ל דוגינב ,רמולכ .היבשות

 ןוכנה ןחבמה והמ הלאשב ןד ד״היב .ןירוטיפ ייוציפ ול םלשל הבריס ןכ לעו דבועל בשחנ אל יכ הייריעה הנעט ,ןכל

  ?דבוע לש דמעמ לעב םדא לש ותויה תעיבקל

 היה דבועה םאה םינחוב ןחבמב ?ליגרה םיקסעה ךרעמב בלתשה תמאב דבועה םאה – יבויח אוה ןושאר ןפ •

 ,ידרשמ שוביג םויב תוחכונ ,גחל ישולת תלבק תמגוד תונוש תויצקידניא י״פע הדובעה ךרעממ קלח

  .דועו תווצ תובישיב תובצייתה

 ולשמ קסע לעב אוה דבועהש לככ .ולשמ קסע לעב אל אוה דבועה םאה ןחבי ובו ילילש אקווד אוה ינשה ןפה •

 םיקסעל םיתוריש ןתונ אוה ןכש ,ריכש רשאמ ןלבק רתוי אוהש רמול היהת הייטנה ,קוסיע םוחת ותואב

  .ולשמ ןונגנמ לעב אל אוה דבועה .םירחא

 אמגודל – םיינשה תא םייקל לוכי םדאש ןוויכמ יתייעב ןחבמב רבודמ ?רחא קסעב ולשמ ןונגנמ לעב אוה םא המ ךא

 .יאמצע ןפואב ץועי תתל ידכ ךות ךא ,דרשמב ריכש תויהל לוכי ד״וע

 הארנכ ?ינוציחה הבוגה אלל לעפמה תא םייקל רשפא םאה לאשנ .לעפמ לש גוס איה הינתנ תייריע :יבויח ןפ – חותינ

 דבועה אלל הרוק היה המ ,הלילשה ךרדב תאז ןחבנ םיתיעל .תפטוש הרוצב ולעפיש םינוציח םיבוגב ךרוצ שי יכו אלש

 ?דבועה ילב דקפתמ היה לעפמה םאהו

 ןיא .לעפמב תינוגרא בלושמו תובלתשהה ןחבמ לש יבויחה ןפה םייקתמ ןכלו ןחבמב בלושמ ינוציח הבוג יכ רורב ךכ

 )תויפיצפס אל םא םג( ותדובע תועש ,ודיקפת תעיבק ,המצע הקסעה לע הטילש שי לבא ,עוציבה ךרד לע הטילש חרכהב

 המישר הניא וז המישר יכ ןייצל יואר .תינוגרא הטילש שי ךא ,עוציבה לע אל איה הטילשה .)רזע ינחבמ( וירוטיפו

  .)טסיל ק'צ אל( הרוגס

 ןויס ןבואר ר"ד ׳נ רודישה תושר ד"ספ
 לוקיש ול היהו ןכותה ןיינעל עירכמ היה םג אוה .תוינכת ךרוע היהו לארשי לוק רובע רתיה ןיב דבע ןויס ןבואר ר״ד

 תאז םע ךא ,ןיינמה ןמ דבועב רבודמ אל יכ עבק ,םינושה םינחבמה יפל הרקמה תא ד״היב ןחבש רחאל .בחר תעד

 – שדח חנומ הז ןיינעל ד״היב עבק .דמעמ לעבו יאמצע ,ד״קש םע דבוע אלא ,שלחומ ןלבק דבועב רבודמ אל יכ עבק
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 םינשה ךלהמב .דבועל שפחתמה ןלבק ןיעמב אלא ,ליגר ןלבקב רבודמ אל יכ רמואו )״ישפוח ףתתשמ״( ״רסנלירפ״

 .םירסנלירפ ןיינעל ותדמע תא ד״היב ךכיר

 ןכא אוה יכ עבק ד"היבו םייוציפ שקבמ אוה "וירוטיפ" רחאל .תסנכה-תיבב הרותב ארקש םדא :יקסבורובז ד"ספ

  .הרותב ארוק אלל דקפתל לוכי אל תסנכה-תיב .לעפמב בלושמ היה

 תא ורטיפ .םחלה תיישע ןיבל ותדובע ןיב רשק ןיא .םחל תיישעל לעפמב תויאשמ ףטוש היהש םדא :ןהכ אבא ד"ספ

 .לעפמהמ קלח אל אוה יכ ןעוט ימואלה חוטיבהו תויאשמה ףטוש

 .חוכב םיבלושמ םלוכ ךא ,םיריכב םידבועו םירטוז םידבוע ויהי ןכתיי .תומילשב לעפמ לש והנבמ :הערכה

 יכו תובלתשהה ןחבמ לש יבויחה ןפה לע הנוע איה יכ עבק ד"היב .תיבהמ תדבועש תיאמוסרפ :רדה רמת ד"ספ 

 גהנ ,רפס יתב ןיב רבועש ךוניחה דרשמ לש גולוכיספ ,תיבהמ דבועש ח"ור :תופסונ תואמגוד .ולוכ לעפמב תבלתשמ

  .תיקלח הרשמב סנלובמא

  .יאמצע קסע אל :ילילש ןפ

 .דספהה ינוכיסו חוורה ייוכיס ,תישיא הדובע תבוח ןיא ,ןוגראה ,המזויה ,העקשהה – יאמצע קסע לש םינייפאמ

 :דבועל ןלבק ןיב הנחבהה אמגודל .ןוכיס םמצע לע םילטונ אלו תורוכשמ םילבקמ םיריכש

 לטומ ימ לע יפל תערכומ הלאשה ?םיסיטרכה רכומ לש וא סיפה לעפמ לש ,ןכודה ימ לש :סיפה לעפמ 'נ םייח ד"ספ

 תאטבמ תואמצעה .יאמצע אוה ןכלו רכומה לע אוה ןוכיסה ?רכומה לע וא סיפה לעפמ לע הז סיטרכ דבאנ םא ?ןוכיסה

  .ילכלכה ןוכיסה תא ומצע לע חקל םדאש ןיינעה תא

 רבוע ןכלו לעפמב בלושמ אוה .יטרפ ד"וע ןחבמ ול שי ךא ,תואנובשחל הטלוקפב הצרמ :סיירפ 'נ ג"ר תללכמ ד"ספ

 וא הלקת שי םא םלשמ הצרמה םאה ?ןוכיסה תא לטונ ימ יפל תאזו ילילשה ןפה תא קודבל שי ,יבויחה ןפה תא

  .הדובע יסחי שי ןכלו ילילשה ןפה תא םג םייקמ אוה ןכלו יאמצע אל הצרמה ?הללכמה

 :רזע ינחבמ

 ?םייתועמשמה הדובעה ילכ ימ לש

 ויה אל יכ עבק ד"היב ךא ,קסעב בלושמ היה .תולבוה תונחל עציבו תולבוה תיאשמ ול התייהש םדא :ןייטשליו ד"ספ

  .יאמצע אוהש החיכומ עיקשה אוהש העקשהה רמולכ ,םיקסע תושעל ידכ תיאשמב עיקשה אוה .הדובע יסחי

 רדסהה תורמל .םילוחה תופוק םע רדסה שי אפורלו תיטרפ האפרמ תמקהב העקשהה אמגודל :תרחא תיפסכ העקשה

  .הדובעה ןכותב תושימג ול שיו האפרמ תמקהב עיקשה ןכש יאמצע ןיידע אפורה

   .יאמצעל דבוע תכפוה העקשה לכ אלו הלודג תויהל הכירצ העקשהה יכ שיגדהל יואר

 י"ע לק עויסש רורבו ךוכיר שי םויכ םנמא .יאמצעל קהבומ ןמיס היה םירחא י"ע עוציב ,יחרכה היה ישיא רשק רבעב

 .יאמצעב רבודמ ןכא רחא י"ע תעצבתמ תירקיעה הדובעה םא .יאמצע אוה דבועהש עיבצמ וניא םירבח וא החפשמ ינב

 לע םירבדמ אל רזע ינחבמ בורמ .םירחאל םג תוריש הנתנו הדובעב תואמצע הל התייה יכ תיאמצעכ הרכוה רדה רמת

 ונל שיש עגרב ?תואמצע ול רמש םאהו ברועמ דבועה םאה לע איה הקידבה בור .ברועמ ןחבמ לע אלא ,לופכ ןחבמ

 םא םג םיבר םינחבמ שי רבד לש ופוסב .הרוכב דמעמ לופכה ןחבמלש תורמל ,לופכ ןחבמ קר אל הז רזע ינחבמ הברה

  .םיינוינש םה

 אוה ירקיעה הדובעה-ילכ םא םגו ,תיבהמ הדובעה םא םג :רדא רמת ד״ספ ?הדובעה תישענ ןכיה הנשמ הז םאה

 ."שארה"

  .הנשמ ןכ הדובעה תוידעלב :הדובעה תוידעלב

 תופתוש .רדא רמת ד"ספ ,תללוכ הנומתל ףרטצהל היושע לבא( ידעלב ןפואב תעבוק אל :םולשתה תרוצ •

 .)הבוט הדובעל ץירמת ,תורוכשמ תויהל הלוכי םיחוורב

 .םייחרכה אל ךא ,םיקזח םינממס :סמ יוכינ •

 ?םהיניב רשקה תא םיאור םידדצה דציכ •

 ?'ג דצל רשקה תא םיגיצמ םידדצה דציכ •

  .אקדצ ד"ספ :תילכלכ תולת •
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 רזע ינחבמו םינחבמ ?דבוע והימ
 ברועמה ןחבמה ,םייתשה ןחבמ

 :תוביסנה לולכמ תניחב

 .תוביסנה ללכב םיבשחתמ ונחנא ,רמולכ .רזעה ינחבמ תא ןוחבל שי ןיידע ךא ,תובלתשהה ןחבמל הרוכב דמעמ שי

 ןחבמ לש ילילשה ןפב יוטיב ידיל אבש הדובעה תרגסמב ילכלכה ןוכיסה תא קקזל ןויסינה הז הצרמה יניעב

  .תובלתשהה

 .(תושימג תועש אל) שארמ העובק תרגסמב דרשמל תיזיפ העגה )1(

 םיבכר יצ( ולשמ םילכב אמש וא קיסעמה לש םילכב דבועה שמתשה ,ותדובע תרגסמב םאה – םילכה ןחבמ )2(

 )תיאמצע תיאשמ תמועל קיסעמה לש

 ,ותוללכב קסעהו חוורה תניחבמ ןוכיס-יוכיס לש ירקיעה אשונה אוה קיסעמהש לככ – ןוכיסהו יוכיסה ןחבמ )3(

 ןלבקב רבודמ יכ רמול הטנ ,ןוכיסה לטנב אשונש הז אוה ומצע דבועהש לככ .דבועב רבודמ יכ רמול הטנ

 .יאמצע

 אוה ,ןכש .קיסעמב יולתש דבועש רבודמש רמול הטנ ,םידדצה ןיב תוידעלבו תולת תמייקש לככ – תוידעלב )4(

  .דיבעמ-דבוע יסחי שי ,ןכל .קיסעמב היולת ותרוכשמו רחא םוקמב דבוע אל

 בורל ןכש .דבועב רבודמ יכ רמול הטנ ,רתוי הקיתו םיסחי-תכרעמב רבודמש לככ – םידדצה ןיב רשקה ךשמ )5(

 לכ עיגמ רשא ןכוסב רבודמ םא םלוא .אבה הזוחה דע דובעיו םייסי ,רכשנ ומשלש תורישה תא ןתיי ןלבק

 אל םא םג( קסעהמ קלח אוהש היצקידניא תאז ,םירתאל עסונ ןכמ רחאל קרו רקובב דרשמה ותואל םוי

 .)ופוגל הרקמ לכ ןוחבל ךירצ – דבוע אל אוה יכ רמוא רבדה ןיא ,דרשמל רקוב לכ עיגה

 

 :יתילכתה ןחבמה ,שולשה ןחבמ

 הסיפת התייה רבעב ?יזוח רשק שי םאה לאשנ ,יזוחה רשקה תייעב ןוקיתב הדובעה יניד לש תילכתב דקמתמ הז ןחבמ

 רשאכ קר םימייק הדובע יסחי יכ תרמוא הקיספה ,)םייוקלה תוחוכה יסחי םושמ( םוגפה הדובעה הזוח לע שגד המשש

 ןיב ןיאש םילייח וא םיירוטוטטס םידיקפת ,רוביצ ירחבנ ,אמגודל .הדובע הזוחב רבודמ אל הזוח ןיא םא .הזוח שי

  .קיסעמ-דבוע יסחי ןיא ןכלו הדובע הזוח םידדצה

 הזב ריכנ אל םא םג ,יפיצפסה הרקמה תא תמלוה קוחה תילכת םא .קוחה קקחנ המ ןיינעל קודבנ דימת ונחנא

 הז ןיינעלו לסהמ תיפיצפס תוכז חקינ אלא ,תויוכזה לכב ריכנ אקווד ואל ,תאזמ הרתי .דבועכ וב ריכנ ,תילסרבינוא

  .דבועכ עבותב ריכנ אל וא ריכנ

 הדובעל יצראה ד״היב ׳נ יסורס 4601/95 צ״גנד
 חוטיבה ימולשתו ח״פוקב ודיקפת תא בזע ותנוהכ ךלהמב .םחוריב תימוקמה הצעומה שאר מ״מו ןגסכ שמיש יסורס

 יכ הנעטב ,התחדנ הלטבא ימד תלבקל ותיינפו לטבומל ךפה ,ןמזה םרט ,ותנוהכ םות םע .הצעומה י״ע ומלוש ימואלה

 .הצעומה ״דבוע״כ ותוארל ןתינ אל ,הצעומה שאר ןגסכ ןהיכ הבש הפוקתבו רחאמ הלטבא חוטיבב חטובמ וניא יסורס

 הלבקתה ףוסבלו ןכ םג התחדנ איהו צ״גבל הריתע השגוה ,ימואל חוטיב דגנכ ותעיבת תא החד הדובעל ירוזאה ד״היב

 תרמוא .הלטבא ימדל יאכזו ,הצעומה ״דבוע״ אוה יסורס יכ םינושה םינחבמה י״פע ,עבקנ ץ״גבב ףסונה ןוידב .צ״גנדכ

 םדא .וקיסעמל דבועה ןיב יזוח רשקל השקונה השירדה רסותש ךכ ,״דבוע״ גשומה תא תונשל שי יכ רנרוד תטפושה

 ןיב ,״דבוע״ אוה ,לעפמב בלתשמ אלא ולשמ קסע לעב וניאו ,הרומת ןתמ דגנכ לעפמה תושרל ותדובע חכ תא דימעמה

 .ואל םא ןיבו הזוח חכמ אוה וקיסעמ ןיבל וניבש רשקה םא

 תאו הקיקחה תרטמ תא ןוחבל שי יכו רבודמה אשונה יפל אלא אלו ןכ לש תולאש יפל עבקיי אל ןוידה יכ עבוק קרב

 יקוח לש תילכתה וז םא ,ןכל .דובכב םייקתהל ולכוי ודבעש םישנאש אוה ימואל חוטיב קוח לש תילכתה .התילכת

 .םיכייש םה תויצאוטיס וזיאל תוארלו ןגמה יקוח יביכר תא קרפל שי ,ןאכ תיטנוולר וזה תילכתה םאו הסנכה תחטבה

  ."דבוע" תרדגהבש תוילסרבינואה תצירפ
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 :הרקמ לכב ךכ אל הזש ןייצל יואר ,תאז םע דחי

 )תודש רפוע ד״ספ( ס״בש ׳נ ׳חאו תודש 1163/98 ץ״גב
 רדסהה תרגסמב העצבתה םתדובע .רהוסה תיב תרגסמב תיטנוולרה הפוקתב ודבעש םיריסא םה םירתועה תשולש

 ,רכש ותדובע דעב לביק םידבועהמ דחא לכ .םרסאמ תפוקתב דובעל םיריסא בייחמה ,ןישנועה קוחל )א(48 ׳סב לולכה

 .לעופב םלושש הזמ הובג םהל עיגמה רכשהש איה םתנעט ךא

 הז םאה קודבל שי תילכלכ תילכת איה םומינימ רכש תילכת םא .םומינימ רכש קוח לש תילכתה תא קודבל שי :רימז

 ,רסאמה ןמזב הלטבו ןווינ תעינמ ,םוקיש איה םיריסאה תדובע לש תילכתה יכ הארנ .םיריסאה תדובע תא םלוה

 ךכל-יא .םילוקישהמ דחא אל איה ריסאה תסנרפ ךא ,םיילכלכ םניאש םילוקיש ב״ויכו רהוסה-תיבב רדסה תרימש

 .םיריסא תדובע לע לח אל קוחה ןכש םומינימ רכש םהל עיגמ אל יכ עבוקו העיבתה תא החוד אוה

 הדימב .לודג אל אוה םומינימ רכש ןיבל םיריסאה רכש ןיב רעפהש ללגב קר ךא ,רימז לש בורה תעדל ףרטצמ :ןישח

  .תודבע היהי אל הזש ידכב םומינימ רכש םיריסאל תתל שי ,לודג היהי רעפהו

  .םומינימ רכש םיריסאל תתל שי ןכלו לודג אוה רעפה םויה יכ םינעוט שי

  תינולפ ׳נ ימע-ןב 480/05 )יצרא( ע״ע
 לש תוריבעב ועשרוה םירערעמה .םתולעבבש יוויל ינוכמב תונזב םירערעמה י״ע הקסעוה ,הבודלומ תיחרזא ,תינולפ

 תא לביק הדובעל ירוזאה ד״היב .הרוסא הליעבו תונז םשל םוקמ תקזחה ,תונז השעמל לודיש ,תונז השעמל תורסרס

 .שפנ תמגעו לבסו באכ לע יוציפ ןכו ,םומינימ רכש הובגב הדובע רכש הל םלשל וביוח םירערעמהו ,תינולפ לש התעיבת

 תונזב תקסועה רחס ןברוק לש העיבתב ןודל הדובעל ד״היב לש תוכמס רסוחל ונעטו ד״הספ לע ורערע םירערעמה

 .הדובע רכש םולשתל הייפכב

 םיזוחה קוחל 30 'ס יפל .הזוח ןיאש םושמ "הדובע"-כ םישנב רחס רידגהל ןתינ אל הליחתכלמ יכ ןייצל יואר :רלדא

 רואל םאה ךא ,הדובע יסחי ןיאש עמשמ .האילכו הייפכ לש ןיינע ןאכ שי ,הזל רבעמ .הזוח אל אוה יקוח אל הזוח

  ?דבועה לש תויסיסבה תויוכזה תא הל תתל ןיא קוחה תילכת

 ,הנגה בייחת תיתילכת תונשרפ ,ןכל ."קיסעמ"-ה לומ השלח השיאהו ,)םידבועה( םישלח לע ןגהל איה קוחה תילכת

 תונשרפה ןידע ,יסאלקה ןבומב הדובע יסחי ןיא םא םאו לוספ הזוחה םא םג .ןמזבו ןגוה רכשל תיסיסב תוכז

  .הנגה בייחת תיתילכתה

 ןויערה םא .יקוח אל הדובעה הזוחש תורמל והשימ ליבשב תדבוע איה .הדובע הזוח ילב הדובע יסחי שי הצרמה תעדל

 .הדובעה יניד לש תילכתה וז ,תישונאל הלועפה תא ךופהלו ריחס והשמכ םדא ינבב שומישה תא לולשל אוה יסיסבה

  .והשימ רובע הדבע השיאה ,הקדצמ הנוש הז ןכותב

  :קי'צוק 'נ תינולפ ד"ספ
 ךא ,םישנב רחס םשל הפיטח לש הרקמב רבודמ היה אל םנמא .וב הדבע תינולפש תשוב תיבב םאדאמ התייה קי׳צוק

 .לוצינ היה

 ןיא .תתל תוכז וזיא תיתילכת הניחבמ דירפהל ישוק שי .תדבוע לש דמעמ השאל םינתונ :)טועימ תעדב( ןמטילפ

 לולכמב ריכהל שי יקוח וניא הזוחה רשאכ םג ,קיסעמ-דבוע יסחיל שחכתהל םעט ןיא .םינושה ןגמה יקוח ןיב דירפהל

 עודמ תדבוע אל איה םא ,ןידה תיב לש תיתוהמה תוכמסל רשאב תימינפ הריתס ןאכ שי ,ןכ ומכ .תדבועכ היתויוכז

  .תדבועכ היתויוכז לולכמב ריכהל שי ,ךכל יא ?ד"היבב םייקתמ ןידה

 אוה ןכלו יקוח יתלב הזוחה .תדבוע אל איה ךא ,ןגמה יקוח ךותמ תויוכז הל תתל שי .תדבוע אל השיאה :)בור( דרא

  .)"הדובע"-כ תונזב ריכהל ןיא( תירוביצ תוינידמ ילוקיש םנשי ,ןכ ומכ לטב

 

 ףסונ ןויע – תובלתשהה ןחבמ
 :רסנלירפ/ ישפוח ףתתשמ

  .תילכלכ יאמצע אוה םאהו בלושמ אוה םאה קודבל שי תובלתשהה ןחבמב

 שי דחא דצמ ?דבוע אוה םאה ,הדובעה תועש תא עבוק אוה .יטרפ רקוח רותב סנרפתמש םיטפשמל טנדוטס – אמגוד

  .יתמו קיתה תא תחקל םאה טילחמ אוה ינש דצמו לעפמב בלושמ אוהו וילע יארחאש םדא
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 תא ,שפוח חקול יתמ ,הדובעה תועש תא עבוק בתכה .שי םא םיניינעמ םירבד קר איבמש הפוריאב ל"הצ ילג לש בתכ

  .הדובעה ןכותו הדובעה תומכ

 אוה םצעב ךא ,ולש תובלתשהה תדימב ישפוח םנמא רסנלירפ .תובלתשהה ןיינע תא רקיעב קודבנ ונחנא ולא םירקמב

  .הדובעב בלושמכ וב הארנש ןאכמו ,ישפוח ירמגל אל אוה ןכלו קיסעמהמ לבקיש רכשה לע ךמתסמ

 אל אוהש םושמ דבועכ וב וריכה אל ןכלו וידרה לש תווצהמ קלח היה אל אוה .וידרב תירבע תניפ :)ליעל( ןויס ד"ספ

 .הלועפ שפוח ול שי ,יבויחה ןפה רסח .בלושמ

 הדימ ול שי םא םג בלושמ םדא תוארל תורשפא שי .דרשמב דבועש דיקפ רותב "בלושמ" לע לכתסהל ןיא :רומ ד"ספ

  .שפוח לש דואמ הבר

 

  .הדובע יסחי שי תכשמתמ תילכלכ תולת שישכ .הדובע יסחי = רשקה תעיבקו ךשמ +תילכלכ תולת

 ל״הצ ילג-לארשי תנידמ ׳נ אקדצ 300274/96 ע״ע
 לש ודיקפת .״ישפוח ףתתשמ״ דמעמב צ״לג בתכו הינטירבב ץראה ןותיע בתככ םינש הנומשכ ךשמב שמיש אקדצ

 לכ טעמכ רשאכ ,צ״לג וידרה תנחת לש תושדחה תקלחמל ןתריסמבו תובתכ לש הנכהב םכתסה צ״לג תרגסמב אקדצ

 ןיכהל אקדצ בייח ןתוא תובתכ תסכמ העבקנ אל ,םידדצה ןיב םכסומכ .הינטירבב הנחתה לש דיחיה בתכה היה תעה

 לש ״םינמאה תכשל״ לש ״םישולת״ ןיעמב ושענ אקדצל םימולשתה .שדוח ידמ הנתשה צ״לגל רסמש תובתכה רפסמו

 רובע אקדצל המליש אל צ״לג ,ןכ ומכ .ימואל חוטיב וא הסנכה סמ ימולשת אל ךא ,מ״עמ ימולשת םהמ וכונו צ״לג

 ויתושפוח ידעומ תא ומצעב עבק אקדצ .ב"ויכו םיגחב הדובע וא תופסונ תועש ,הלחמ ןיגב תורדעיה ,תיתנש השפוח

 תקלחמ שארל ךכ לע עידוהש רחאל ,אקדצ אצי 1990 תנש ףוסב .וללה םישפוחה לע שארמ צ״לגל עידוהל שרדנ קרו

 תקלחמ ישנא םע רשק לע אקדצ רמש אל תע התואב .םיישדוחכ הינטירבמ רדענו ליזרבב רויסל ,צ״לגב תושדחה

 ןיב הדובעה ירשק וכשמנ לעופבש םגה ,ומע תורשקתהה תקספה לע הנחתה ול העידוה הינטירבל ובוש םעו תושדחה

 צ״לג ויפל בתכמ צ״לג דקפממ אקדצ לביק ,ןכמ רחאל םישדוח העשתכ .םיפסונ םישדוח רפסמ ךשמב םידדצה

 עבק ?צ״לג לש דבוע אמש וא ,יאמצע ,רסנלירפ אוה אקדצ םאה – תיטפשמה הלאשה .״ויתוריש לע רתוול״ הטילחה

 ןויס ד״ספ תא ףקוע אוה ,תאז םע .יסאלק ןלבקב רבודמ אלש ןוויכ ,םירסנלירפ םלוכל אורקל תויתייעב שי יכ ד״היב

 .ןירוטיפ ייוציפל יאכז אוה יכו דבועב רבודמ יכ אקדצ לש וניינעל עבוקו

 רשאכ .הדובע יסחיכ בשחיהל תולוכי ,םייאמצע םישנא תונייפאמש בר הלועפ שפוח ןהל שיש תושימג תודובעב םג

 .הדובע יסחי שי ןמז ךרואל ריבס רועישב תילכלכ תולת תמייק

 

 ?קיסעמ והימ
  .ונדמלש המ לכ לש סיסבה תא תטמוש ןלבק ידבוע לש העפותה

 םה ,)הדובעה לש תנגוה אל הקולח שי םימעפלש תורמל( םיפתושב ןכלו ,רחא והשימ ליבשב דובעל לע םירבדמ ונחנא

 ותוא .לרוג ותואב םהינשש תרמוא תופתושה .תופתוש שי ןכש 'ב ףתוש לצא דבוע אל 'א ףתוש .םמצע ליבשב םידבוע

 .םיצוביקו תויפותיש תודוגא יבגל רבד

  :טימשדלוג הנח ד"ספ

 רותב ץוביקה תא העבת ,ןכל .םידליה תיב תא ורגסו הטרפה רבע ץוביקה .ץוביקה לש תננגה התייה תרערעמה

 .הקיסעמ

 ,תופתוש איה ץוביקה לש ילכלכה לדומה .םיפתושל המוד הז .ץוביק תרבח אלא ,לש תדבוע הניא תעבותה :הערכה

  .לעפמה תא םימייקמ ץוביקה ירבח לכ אלא ,רכש רובע הדובע לש םיסחי ןיא ןכל

  .הדובע יעגפנ חוטיב ומכ תעבותה לע םילח הדובע ינידמ קלח םנמא

 םתוארל ןתינ ,ןכל .תוינמ וא תויצפוא יפל םהל תמלשמ ,הידבועל םלשל הלוכי אלש השדח פא-טראטס תרבח חיננ

 תא תנתונ ןכלו הידבועל תתל המ הרבחל ןיא אלא ,האלמ תופתוש תמאב הפ ןיא ןכש רוזח-לא תדוקנ הנשי .םיפתושכ

 ןיא ןכלו( תופתוש שיש תרמואש הקיספ הנשי .רורב אל עגרכ בצמה לבא ,םיפתוש ויהי דיתעבש ןכתיי .תוינמב הז

 .תוביסנב יולת רבדה הארנכו וז הקיספ תונוכנב קפוסמ הצרמה ךא ,)קיסעמ-דבוע יסחי
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 .הרבחה ןמ קלח אלו ,הרבחה לש דבוע

 ילעב וא ןוירוטקריד( הרבחה לש ןגרוא ןיבל הרבחה ןיב קיסעמ-דבוע יסחי םייקתהל םילוכי אל :הילגנאב הכלהה

  .הרבחה לש םידבוע אלו המצע הרבחה םה לבא ,םידבוע םירוטקריד םנמא .)תוינמ

 ףפוקסורג ׳נ ימואל חוטיבל דסומה ד"ספ
 לומ היה הזוחהו מ"עב תרבח םיקה ,ןלבק דבוע אוה יכ רמוא ימואל קנב .ולש הרבחב דיחי תוינמ לעב אוה עבותה

 לעב אוה יכ ןעוט קנבה וליאו ,ריכש דבוע היה אוה יכ ןעוט עבותה .קנבב בושחמה תדיחי יארחא אוה ןכל .הרבחה

 .ומצע לש הרבחה לעב אוה ,דיחי תוינמ

 רזחה המו רכשה המ ,הדובע ןיא יתמ תעדל השק ןכש ,םיאמצעל אלו םיריכשל םימלושמ הלטבא ימד :הערכה

 אוה םיקה אוהש הרבחה דיקפת לכ ,קנבה לצא אלא ,״ומצע לצא דבע״ אל אוה תיתוהמ הניחבמש םושמ .תועקשה

 ריכהל שיו קנבה דבועכ עבותה תא תוארל רשפא ןכל .הרבחה לש דיחיה חוקלה ויה קנבה .קנבה תושירד לע תונעל ידכ

  .דבועכ וב

 ,קנבה לש דבוע אוהש רמוא ד"היב ?הרבחה יתוריש תא הרכשש קנבה וא ולש הרבחה ?קיסעמה ימ הלאשה תלאשנ

  .קיסעמה אוה קנבה רמולכ

 רבודמ ,רחא והשימ לצא דובעל ידכ היצקיפ אוה דיגאתהו ,םייתימ הדובע יסחי םימייקתמש חיכוהל רשפא רשאכ

 .הלטבא ימד עובתל ןתינו הדובע יסחיב

 הרבח איה הרבחה רשאכ קיסעמהש הלטבא ימד שקבל ןיא ךכו .ףפוקסורג תכלה תא גירחה קקוחמה יכ ןייצל יואר

 לעבכ הב שמשמ דיחיה רשאכ( דיחי תרבח ,הטילש לעב ,תוינמ לעב ,רוטקריד ,החפשמ בורק לצא הדובע ,תיתחפשמ

 .תדרפנ תיטפשמ תושיאב הערל שומיש עונמל םיסנמ .)רוטקרידו דבוע ,תוינמ

 הארנ .תוילאיצוס תויוכזו הלטבא ימד עבת יחמק .הרבחב דבע םג אוהו הרבח לש רוטקריד היה עבותה :יחמק ד"ספ

 אוה אלא ,רוטקריד קר אל אוהש ףסונה ביכרה תא תוהזל היהי רשפאש לככ .םינושה םיביכרה לע עיבצהל ןתינ יכ

  .הדובע יסחי לש ביכרכ ינשה ביכרב ריכנ ונחנא  ,דבוע ירק ,ומצע רבדה

 רשפא םהבש םיבצמ שי .הרבחב תודובע השוע םג רוטקרידה לבא ,הרבחה לש דבוע אלו הרבחה םצעב אוה רוטקריד

 הדובעב לעופב וירושיכ ,ונמז תא ,ונוה תא עיקשמ םג אוה ,רוטקרידכ תוטלחה תלבקב ולש םירושיכה תא דירפהל

 הדובעה ןיב ןיחבהל םילגוסמ תויהל ונילע .דבועכ בשחל יושע הרבחל ונמז לכ תא שידקמש ליעפ רוטקריד םג .הרבחב

 שקבמה לע אוה החכוהה לטנ ךא ,דבועכ בשחיי אל רוטקרידש אצומה תחנהש ןוכנ .דבועכ ודמעמ ןיבל רוטקרידכ

  .הרבחב דבוע םג אוה רוטקרידל רבעמ אוהש תוארהל וילעו

 :םיאנת המכ םנשי

 .ריכשכ ודמעמ ןיבל )הרבחה תא םלגמכ( גציימכ להנמה דיקפת ןיב הרורב הנחבה םייקתהל הכירצ .1

 ?רוטקרידכ דיקפתל דבועכ ודיקפת ןיב ןיחבהל ןתינ םאה .2

 ?היצקיפ וא יתמא רדסהה םאה .3

 ?דבועה לש ורכש המ תעדל ןתינ םאה .4

  .קיסעמ-דבוע יסחי ומייקתהש ןעוטה לע :הייארה לטנ .5
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 :ןלבק ידבוע
 ?'ג דצ ברועמ רשאכ הרוק המ

 לוכיש דבוע שי דיל לעפמב .רקי הלש ןורתפהש בכרב היעב םע עיגמ חוקלו ךסומ שי םדאלש חיננ – דבוע תלאשה

 אוה ימ לש ?קיסעמה היה ימ ,ךסומה לצא היה לעפמה דבועשכ .הדובעה תא השוע לעפמהמ דבועה .היעבה תא חותפל

  ?ימואל חוטיב ומכ תוילאיצוס תויוכז ול קפסל ךירצ ךסומה םאה ?דבוע היה

 היהי ךסומהו ןכתיי ךסומב והשמ דבועל הרקי םא ךא ,לעפמה לש דבוע אוהש רורב דחמ ןכש בכרומ בצמהש הארנ

  .ימ לש רורב אל לבא ,דבוע אוהש רורב .יארחא

 ךשמל דבוע לש הלאשה שי םא ךכ תויטנתואה תא םישפחמ ?היצקיפ הזש וא יטנתוא ץוח רוקימ שי םאה ןוחבל שי

  .לעפמה לש דבוע אוהש בושחי אל ד"היב הארנה לככ הנש 20

 אלו תבותככ קיסעמה תא הארנ ןיידע ונחנא הלאשה לש ולא תולאש לע .תובותכ שיש רקיעהש הז לע תרבדמ הקיספה

 תויציאוטניאה תא ריכזמ הזו יטסילנרטפ לעפמב רבודמ .ול גאודש לעפמ ,תבותכ ול שי ןיידע .)ליאשמה( שמתשמה תא

  .ןהילע ונרבידש תויטירבה

 תור רפכ ׳נ תאנירהלא ד״ספ
 ותקזחל םרכה רבעוה ,דעומ ותואמ לחה .1.1.87 דע ,תידוהיה תונכוסה תולעבב התייהש םרכ דביעו קיזחה תור רפכ

 םדא תור רפכ םעטמ הדובע להנמכ וב תקסעוה ,תור רפכ תקזחב םרה לש ותויה תפוקתב .ןורוח אובמ לש ודוביעל

 .ןורוח-אובמ םעטמ ,הדובע להנמכ וב שמשל ןבואר ךישמה ןורוח אובמ תקזחל םרכה רבעוה רשאכ .יונ ןבואר םשב

 .ןורוח אובמ תקזחב םרכה תויהב ןהו תור רפכ תקזחב םרכה תויהב ןה .תונוש תופוקת ל״נה םרכב דבע תאנירהלא

 יכרוצל םאתוהו וב בצוהש סובוטואב ןלו םרכב רמושכ םג הרימז תודובעל ףסונב תאנירהלא קסעוה 1984 -מ לחה

 ד״היבל הנעבות תאנירהלא שיגה ,רטופש רחאל .רכשה םלוש םג וכרדש ןלבק ךרד הנמזוה הרימזה תדובע .םירוגמ

 תופסונ תועש לומג ,תמדקומ העדוה תרומת ,ןירוטיפ ייוציפ ול םלשל תור רפכ תא בייחל רתע הבו םילשוריב ירוזאה

 ורשקנ אל יכ םיבישמה תנעט תא ולבקב ,םייפסכה היטרפב ןודל ילבמ ,ותעיבת תא החד ירוזאה ד״היב .השפוח ןוידפו

 יסחי חכמ קר תומקה תוליע לע םיתתשומה ,עבתש םימולשתל תאנירהלא יאכז אל ךכיפלו םידדצה ןיב הדובע יסחי

 .דיבעמ-דבועה יסחי תלאשל ןהו ,קיסעמה תלאש תניחבל ןה םימיאתמ ותעדלש םינחבמה תא םשיימ ד״היב .הדובע

 הרקמהש לככ .הנשמה ינחבמב דמוע אל אוה םא אלא ,יתמאה קיסעמה אוה ןימזמהש החנה תדוקנמ אצוי ד״היב

 .ןימזמה לע דבועל תוירחאה תא ליטהל ד״היב הטי ,םימייקתמ םינחבמהו רתוי שלחומ דבועה ,רתוי קהבומ היהי

 לצנל הסנמו יפיצפס טקיורפ ךרוצל עיגמש ןלבק ותויהל עדומ רשא ןלבק אלא דבוע תמאב דבועה םהב םירקמב םלוא

 :ד״היב עבוקש םינחבמה .ךפהה קוספל ד״היב הטי – )תישיאה ותבוטו( הערל קוחה תא

 )יכרע דח אל( ?םכסהה תרגסמב םיסחיה תא םידדצה ורידגה דציכ )1

  ?ותורטפתה תא דבועה שיגמ ימ ינפבו ,דבועה תא רטפל חכה ימ ידיב )2

  ?רכשה יאנתו דבועה לש ותקסעה יאנת לולכמ תא עבוק ימ )3

  ?דבועה יפלכ תויטפשמה תובוחב אשונ ימ )4

 ?)ןלבקל וא ןימזמל ךייש( דויצה לע תולעבה תכייש ימל )5

 )ימואל חוטיבו הסנכה סמ( ?םיישילש םימרוגל םיחווידהו תוקיזה ,םירשקה לולכמ םילטומ ימ לע )6

 ?ב״ויכו םירדסה ירושיא ,תושפוח קינעמ ימ )7

 בלתשמ ובו ,הדובעב שמתשמה לש ירקיעה וקוסיע תרגסמב תישענ דבועה רכשנ העוציב םשלש הדובעה םאה )8

 תוליגרה תונמוימה גוסמ הניאש תדחוימ תונמוימ שרודה ידדצ טקיורפ עוציבל דבועה רכשנ אמש וא ,דבועה

 .הדובעב שמתשמה לש ירקיעה וקוסיעל תושורדה

 .הדובעה רשק ךשמו תוינמז ,תופיצר )9

 ?רחאל ויתוריש תא ןתונה דבועה וב בלשמ רשא ולשמ קסע 'ג דצל שי םאה )10

 .אל וא לעופב קיסעמב רבודמ םאה עבקיי ךכ ,תוקיז רתוי שיש לככ •

 תא עונמל היה רפכה לע יכו ,הלש דבועה היה תאנירהלא יכ עבקו תור רפכ תא ןידב בייח יצראה ד״היב ןנד ד״ספב

 .םתמשאב הז ךא ,תור רפכ יפלכ הרואכל קדצ יא הפ שי .לעופב םיקיסעמ םה ימ תא קודבלו קזנה
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 ךשמתמ טקיורפב רבודמש לככ ,דיבעמ-דבוע יסחי םימייקתמ אלש רמול הטינ רצקו יתדוקנ טקיורפב רבודמש לככ

 .דיבעמ-דבוע יסחי םימייקתמ ןכש רמול הטינ ,םיטקיורפ המכ וא

 לטנ .הדובעה הזוח י"פע םייתמאה םידדצה םה )הדובעהמ הנהנש ימ( הדובעב שמתשמהו דבועה :אצומה תדוקנ

 יפל השעת העיבקה םנמא .)דבלב םיפסכ תמרזהל רוניצ אלו( יתמאה דיבעמה אוה 'ג דצש ןעוטש ימ לע היארה

  .תוביסנה

 לע תיארחא היהתש תינוציח הרבח וחקלו םידבועהמ ״קחרתהל״ ולחה םיקיסעמה וב יתייעב בצמ רצי ןידה-קספ

 תיטפשמ תובחב תאשל םג ךכבו הרישי הקסעהב רוחבל םוקמב ,ולומ הדובעה הזוח תא םותחת םגו לעופב דבועה

 .ולש תוילאיצוסה תויוכזה לע יארחא היהי אלו וידבועמ קחרתיש קיסעמה רובעב החסונ עבק ש״מהיב השעמל .ויפלכ

 :תויטנתואה רופיסב איה ןידה-קספ תשרומ

 ירה ,יטנתוא אל הז קסעה בלב רבודמ םא ?Outsourcing השענ הדובעב קלח הזיאל – הצוחה הבילה תאצוה .1

 .)ם-י תייריע ׳נ םידיסח קחצי ד״ספ( תיזכרמה הדובעה תא אלו תוילושה תודבועה תונתינ בורל ןלבק ידבועל

 ?םעפ לכב םידבוע םתואב שומיש היה םאה .2

 א״כ ינלבק תועצמאב תוכורא תופוקת ךשמב וקסעוהש רחאל ורטופ םידבועה :בוקפ'צ הנלי ׳נ י״מ ד"ספ

 לכ ךשמב .א״כ ןלבקכ השמישש רוביצה תואירב יתוריש ןעמל הדוגאה תועצמאב הנורחאה הפוקתבו םינוש

 תועדוה יכו הנידמ ידבוע םה םידבועה יכ קספ הדובעל ירוזאה ד״היבו לארשי תנידמ היה קיסעמה הפוקתה

 .הדובעל יצראה ד״היב י״ע החדנ הנידמה השיגהש רוערעה .תולטב םהל ורסמנש םירוטיפה

 צ"החא םידלי תוליעפ זרכמב תליעפמ ךוניחה דרשמ :תוברתו עדמ לש ימדקא חותיפל התומעה ׳נ י״מ

 התואב םיחמתמש םישנא םירחוב םיזרכמב תוכוזש ןלבק תורבחו ,זרכמל תרחא תוליעפ שי םעפ לכ .םיגוחב

 .תרחא תינלבק הרבח םעטמ םעפ לכ ךא ,תוליעפה תא םיעצבמש םישנא םתואב רבודמ ,רמולכ .תוליעפ

 

 םייתלשממ םידרשמל לודג יותיפ שי

 ,םינקת שיש םושמ וזכ הרוצב דובעל

 םירכושש ךכב םינקתה תא ףוקעל ןתינ

 שי ךכ .תרחא הרבח לש תורישה תא

  .ןקת יל םיספות אלש םיעובק םידבוע

 םישנא םתואב רבודמ םעפ לכ םא

 ונחנא ,תרחא הרבח םעטמ םילעופש

 תורישה ןימזמ תא םג קיסעמב הארנ

 שפחל איה אצומה תדוקנ .)שמתשמה(

 .״תויטנתואה״ תא

 

  .םדא חוכ ינלבק ידבוע קוח 1996 תנשב קקחנ ,תור-רפכ ד״ספ תובקעב

 :תויוחתפתה ןנשי .תוינוכמ תרציימש דרופ תרבח ,אמגודל .ויכרצ לכ תא קיזחה לעפמה – הקסעה לש יסאלקה הנבמב

 .םירציימ אלו ץוחב בכרהמ םיקלח םינוק – הדובע תורוצ .1

 םינוק ןכלו םינוקש תוכרעמה תא ליעפהל םיעדויש םישנא םיכירצ ויה – ץוחב הדובעו םיתוריש תיינק .2

 לבא ,בכרה תא תרכומ דרופ .ץוח רוקימ הזו ןיינעהמ קלח אל אוה תורישהש תויצקנופ שי .ץוחב םיתוריש

 .םיתוריש לש ץוח רוקימב רבודמ .ץוחב הרבחהמ היהי תורישה ,ץוחב הנקנש בכרהמ קלחב היעב שי םא

 אל .ץחלה ןמזל םיינמז םידבועב ךרוצ שיו םימיוסמ םישדוחב לעפמב ץחל שיש חיננ – םדא חוכ םינוק .3

 ןיאש דבועה ןכש ,תונוצר שגפמ שי ןאכ .ינמז ןפואב לעפמל והשימ םיסינכמ אלא ,היצקנופ הצוחה םיאיצומ

 תא ול ןתייש "תיב" ול ןיאש ךכ 'ב-ב םעפו 'א םוקמב דבוע אוה םעפו הדובע שפחל לוכי העובק הדובע ול

 אל תיפסכ האצוהב ךורכ םידבוע שופיח וא עובק ןפואב דבוע תקזחה םיקיסעמל .תוילאיצוסה תויוכזה

  .םידדצה ינשל הלוז ךרד תוקפסמש םדא חוכ תורבחל םינופ )קיסעמהו דבועה( םידדצה ינש ןכל ,הנטק
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 אוהש סרטניא שי קיסעמל םג .םדא חוכ תרבחב קתו רבוצ ןיידע לבא ,בצומ דבועה הפיא םעפ לכ רורב אל הז

  .םישדח םידבוע קיסעמ םעפ לכ אל

 םדא חוכ תיינקו )םיתורישה לש הצוחה האצוה( הדובעו םיתוריש לש היינק – םינלבק לש םיגוס ינש שי יכ ןייצל יואר

 .)םידבוע לש המינפ הסנכה(

 תורישה תאצוה םא לאשנ ונחנא ,ןכ ומכ .תיטנתואכ הב הארנ אל תיתמא אל איה תוינמזה םא ,תויטנתוא שפחנ דימת

  .ןלבקה לש תויתמאה תונכסה הז המודמה ץוחה רוקימ םגו המודמה תוינמזה םג .המודמ וא תיתמא איה

 

 1996-ו״משתה ,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוח
  :תורישל םדא חוכ ןיב לדבהה תא רידגמ קקוחמה

 .ותלוז לצא הדובע םשל וידבוע לש םדא חוכ יתוריש ןתמב וקוסיעש ימ אוה םדא חוכ ןלבק

 ,וידבוע תועצמאב ,היינשה תפסותב םיטרופמה הדובעה ימוחתמ דחאב תוריש ןתמב וקוסיעש ימ אוה תוריש ןלבק

  .ותלוז לצא

 םע וליחה יושירה תובוח תא .יושיר תבוחב הרדסא תושעל וצר '96-ב ,םלוא .םדא חוכ ינלבקב ולוכ טעמכ קסוע קוחה

 החטבאו הרימש קר אלא ,םושירה תבוח תחת םילח תורישה ינלבק לכ אל .היינשה תפסותב לבא ,תוריש ןתמ לע

  .יושיר ךירצ דימת םדא חוכ ידבועב יכ שיגדהל שי .ןויקינה תורבחו

 הדובע יאנת :'ג קרפ

 םכסה םהילע לח ןכ םא אלא .םהיניב בתכב םכסהב וכרעיי םדא חוכ ןלבק לצא דבועה לש הדובע יאנת – )א( 11 'ס

 .דבועה לצא תויהל ךירצ םכסהה .םדאה חוכ ןלבק לצא דבועה לש ותדובע יאנת תא רידסמה יצוביק

  12 'ס

  .קיסעמה אוה םדאה חוכ ןלבק .קיסעמ-דבוע יסחיב רבודמ אלא ,ךווית יסחי אל הלא ןלבקה םע םיסחי )א(

  .הדובע יסחי אלא םדא ינבב רחסמ ןיא ,רמולכ  .יהשלכ הרומת ןלבק דבועהמ תובגל רוסא )ב(

  .הרשכהה תא תרוכשמהמ דירוהל רשפא ,תיעוצקמ הרשכהב ךרוצ שי םא )ג(

 

 :"תינמז" הדובעב תויעב – םדא חוכ ינלבק

  .המודמ תוינמז .1

 ."ףתכ לא ףתכ" םידבוע םהש תורמל םיעובקל םיינמז םידבוע ןיב ןויווש רסוח .2

 

  :המודמ תוינמז

 וארי .םיפוצר םישדוח העשת לע הלועה הפוקת לעופב קיסעמ לצא םדא חוכ ןלבק לש דבוע קסעוי אל״ :)א(א 12 'ס
 ״.םישדוח העשת לע הלוע הניאש הפוקתל הקספה הב הלח וליפא הז 'ס ןיינעל הדובעב תופיצר

 העשת קיסעמ לצא דובעל אל דבועה לע תוינמז הזב הארנש ידכ אלא ,תופיצרב םעפ לכ שדחמ קיסעהל רשפא יא ךכ

  .םישדוח

 השימח לע הלעת אל הפוקתה ךא ,םישדוח העשת לעמ ינמז דבוע לש הקסעה ריתהל םירידנ םירקמב רשה לוכי )ב(
  .טקיורפ תונבל ןמז חקול ןכש הינבה םוחתב רקיעב .םישדוח רשע
 רשע השימח לש הלועה הפוקת לע וא םישדוח העשת לע הלועה הפוקת לעופב קיסעמ ותוא לצא דבוע קסעוה )ג(

 עגרב .הכראהה תפוקת וא םישדוחה תעשת תפוקת םותב ,לעופב קיסעמה לצא דבועכ דבועה בשחיי ,םישדוח

 .לעפמב דבוע היהנ דבועה ,הפוקתה תמייתסמש

 וא העשת( תינמזה הקסעה תפוקת לש עגרהמ רמולכ ,דובעל ליחתה אוהש ןושארה םויהמ קתוו לבקי דבועה )ד(

  .)םישדוח רשע השימח

 ׳חאו מ״עב שונא יבאשמ סא.רא.וא ׳נ ילרק הנאי ,ןלוג רהוז 472/09 ע״ע
 ORS תרבח ,םתקיסעמ תועצמאב התשענ םתקסעה .תושדחה רדחב םינבתכ דיקפתב רודישה תושרב ודבע םירערעמה

 14.08.08 םוימ בתכמב .23.10.06 םויב הנאיו 1.8.05 םויב רודישה תושרב ותדובע לחה רהוז .מ״עב שונא יבאשמ
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 הידבועכ םתוא טולקל ץלאת אלש ידכ 30.09.08 םויב קספות רודישה תושרב םתקסעה יכ ,םירערעמל הרבחה העידוה

 לש םתקיסעמ ,הרבחה .םדא חכ ינלבק קוחל א12 ׳ס תוארוהמ םיעבונה םייתקיקחה םייונישה לשב בייחתמכ

 הנעבות .הרבחה תורישב םתדובעמ ורטופ היתועצהל ונענ ולשמו ,םייפולח הדובע תומוקמ םהל העיצה ,םירערעמה

 ד״היב י״ע התחדנ ,רודישה תושרב םיעובק םידבועכ הדובעל םבישהל הריתעו םהירוטיפ דגנ םירערעמה ושיגהש

  .ירוזאה

  ?הקסעהה תא רוצעל יעישתה שדוחה ךלהמב רשפא םאה – תיטפשמה הלאשה

 .יעישתה שדוחה ךלהמב הקסעה תא רוצעל ןתינ ןכלו ,"םישדוח העשת לע הלועה הפוקת" בותכ קוחב :הערכה

 תא רוצעל ןתינ הזכש הרקמבש תרמוא הקיספה ןכלו ,ןפוד אצויש המ הזו דבועה תא קיסעהל חירכמ קקוחמה

 ונרתיו ונחנא יכו םדאה חוכ תרבחב דובעל ךישממ דבועה אלא ,ןירוטיפ ןיא .בל-םות רסוחכ בשחיי הז ןיאו הקסעהה

  .דבוע לבקל םדא חירכהל רשפא יא .הרישיה הקסעה לע

 :"ףתכ לא ףתכ" הדובע

 .הדובע יאנת תלחה – 13 'ס

 ןלבק לש םידבועה לע ולוחי ,םדא חוכ ידבוע םג םידבוע ובש הדובעה םוקמב םידבוע לע םילחה הדובעה יאנת )א(
  .הדובע םוקמ ותואב םיקסעומה םדאה חוכ

  .ןלבק דבועה לש "'ב גוס" לש הקעומה תשוחת תא רתופ

  .יצוביק םכסהב םירדסומ םדאה חוכ ןלבק לצא ותדובע יאנתש דבוע יבגל ולוחי אל )א( ףיעס תוארוה)ג(
 

 ןלבק לע הלח םיאנתה תאוושה תולע ."ףתכ לא ףתכ" םידבועה ןיב הווש ןפואב ולוחי הדובעה םוקמב הדובעה יאנת

  .)ןלבקה לומ זזקתמו דבועל ןתונ קיסעמה( קיסעמל ןלבקה ןיב כ"דב עצבתי תויולעב זוזיקה .םדאה חוכ

 

 הבחרה יווצו םייצוביק םימכסה – תוגרחה

   .יצוביק םכסהב םירדסומ םדאה חוכ ןלבק לצא םתדובע יאנתש םידבוע גירחמ )ג( ק״ס – גירח

 .םיקיסעמ ןוגרא וא קיסעמ ןיבו גיצי םידבוע ןוגרא ןיב יצוביק ןתמו אשממ האצותכ םתחנ – יצוביק םכסה •

 ללכ לע לח יצוביקה םכסהה .םיקיסעמל םידבועה ןיב הדובעה יסחיו יאנת תא רידסמ יצוביקה םכסהה

  .םהילא סחייתמ םכסההשו םלצא םיקסעומש םידבועה ללכו וילע םימותחה םיקיסעמה

 םידבוע תוצובק לע יצוביק םכסה לש ותלוחת תא ביחרמו הלכלכה רש ידי לע אצומ רשא וצ – הבחרה וצ •

 ךותמ תומיוסמ תוארוה וא יצוביק םכסה לש האלמ הלוחת ביחרהל לוכי הבחרהה וצ .םכסהב תולולכ ןניאש

 .וצה לח םהילעש םידיבעמהו םידבועה יגוס תא ליכמ אוה ןכ ומכ .םכסהה

v םייצוביקה םימכסהה תבחרה תועצמאב "ףתכ לא ףתכ" ידבוע ןיב ןויוושה תבוח תעינמ – תועמשמה. 

 

 ונשי .ילילש ץירמת רצונש ןאכמו ,הבוח שי קיסעמל תוכז שי דבועל םא ,ןכש .שבד תדוכלמ לש גוס םה ןגמה יקוח

 תחא .הרבחו קוח לש היצקארטניא שי ,קוחל רבעמ יטנוולר רבדהו קיסעמה לע סמועה ןיבל םידבוע תויוכז ןיב חתמ

 רצייל םוקמבש וא ,תורחא תונידמל םיחרוב וא םירגוס םילעפמה ,תובוחה תא םיריבגמ םאש איה תועודיה תועפותה

  .ןיסמ םיאביימ רצומה תא

 שמתשמל לעופה תא םירבחמש םימינ רתוי שיש לככש רמאש תור רפכ ד"ספ דוחייבו הקיספה לש תוכלשהה תחא

 ,לעפמב דבוע םדא םא :הקזח התייה תור רפכב .קיסעמכ שמתשמה תא הארנ ,הרישי הרוצב ותוא קיסעמש ימל אלו

 .הקסעה לש תויטנתואה תא תעבוקש הקיספ שי ןכלו ,םדא חוכ ידבוע קוח שי םויה םנמא .קיסעמכ לעפמה תא הארנ

 ןויערה .שמתשמכ קר אלו קיסעמכ לעפמה תא הארנש ךכ תחתפתמה הקיספה לש הנשמה ינחבמ רוקמ אוה תור רפכ

 .)ונרבידש יפכ( תויטנתוא אוה

 הזשכ תוליחתמ תויעבה .תוריש ינלבק םהש ןלבק ידבוע ןיבל םדא חוכ םהש ןלבק ידבוע ןיב לדבהה לע דומעל ךישמנ

 אל ידכ םדא חוכ ןיינע תא לצנמ קיסעמהו לעפמה לצא דבוע תמאב אוה םדאהש וא המודמ תוינמזהשכ ,יטנתוא אל

  .דבוע תמאב ול אורקל
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 הרוצב ןלבק ידבוע ןיינעל קיסעמה והימ קודבנ אל .דבוע אל הז ,קיסעמה וניא ילמרופה שמתשמהש םירמואש לככ

 ןיינע ורידסה קוחב ןכלו קחרתהל התייה תיטמוטואה הבוגתה .תור ד"ספ לש ןיינעה והזו תיתוהמ אלא ,תיטסילמרופ

  .הז

 

 )ךשמה( םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוח

 )תורדגה( 1 'ס

  .םדא חוכ ןלבק לש דבוע קסעומ ולצאש ימ :"לעופב קיסעמ" •

  .ותלוז לצא הדובע םשל וידבוע לש םדא חוכ יתוריש ןתמב וקוסיעש ימ :"םדא חוכ ןלבק" •

 קיסעמה לש דבוע ראשנ דבועה .ינמז ןפואב לעפמה לצא דובעל םדאל םינתונ ןכלו םיידי גוז לעפמב םדאל רסח

  .לעפמה לצא דבוע ינמז ןפואבו )םדא חוכ תרבח( ירוקמה

  .ותלוז לצא וידבוע תועצמאב ,הדובעה ימוחת דחאב תורש ןתמב וקוסיעש ימ :"תוריש ןלבק" •

 תנתונש הטיסרבינואה ,אמגודל .רחא םוקמב הז תא םימשו )םיוסמ תוריש( לעפמהמ תמיוסמ היצקנופ םיאיצומ

 האצי היצקנופה לבא ,לעפמה לצא דובעל לוכי תוריש ןלבק .הטיסרבינואה חטשב תודעסמ ליעפהל םינייכזל

  .תינלבק הרבחמ םיוסמ תוריש הנוק לעפמה – הטיסרבינואב ןויקינ תורבח ,תפסונ אמגוד .הצוחה

 עדנ זאו ,רחא םוקממ אב תורישה רוקמ ,)היצקנופ וא םוחת( הצוחה הרבחהמ איצוה לעפמה םאה לואשל ונילע

 תא השוע לעפמה םדא חוכ ןלבק לצא .)םדא חוכ ןלבק( המינפ דבוע סינכה לעפמהש וא ,תוריש ןלבק הזש

  .הזב ול רוזעיש םדא ךירצ לבא ,היצקנופה

  ןוישיר – 2 'ס

 .ןוישרה יאנת יפ לעו רשה תאמ ךכל ןוישר לעב אוה ןכ םא אלא םדא חוכ ןלבקכ םדא קוסעי אל )א(

 םדא חוכ ןלבקל רוסא ,ןכ ומכ .דבועה יפלכ ויתובוח תא תוסכל ידכ הדקפה תושעל ךירצ : ןוישיר ןתמל םיאנת – 3 'ס

  .ןוישירה תלבק ינפל םינש שמח הריבעב עשרומ תויהל

 

 הדובע יאנת :'ג קרפ

 בתכב הדובע םכסה תכירע תבוח – 11 'ס

 דבועה לש תרוכשמהמ הלמע שורדל לוכי אל קיסעמה :םולשתב דבוע בייחל לעופב קיסעמו ןלבק לע רוסיא – 12 'ס

  .רזחהכ וא ויתוריש דעב ונממ הבגי אלו

 םדא חוכ ןלבק לש דבוע תקסעה – א12 'ס

 םא .םישדוח רשע-השימח היינבה ףנעבו םישדוח העשת לעמ איהש הקסעה לע םירסוא .המודמה תוינמזב לפטמ

 תוינמזו תוינמזה אוה םדא חוכ דבוע לש ןויערה .לעפמב לעופב דבועכ דבועה בשחיי םישדוח העשת לעמ היה דבועה

  .תוינמז הניא המודמ

  בושחמ ידבוע לע הלוחת-יא – א13 'ס

 העמטהו חותיפ ,הקוזחת( בושחמ ידיקפתב לעופב קיסעמ לצא קסעומה םדא חוכ ןלבק דבוע לע ולוחי אל 13-ו 12 'ס

 םיינמז םה בושחמ ידבועש קקוחמל ינויגה הארש ןוויכמ קטייהה ידבועל םיגאוד אל ,רמולכ .)בושחמ תוכרעמ לש

 היהי קטייה ידבועב הפצה היהת םאב ,תונתשהל לוכי קושהש םושמ יתייעב דואמ ףיעס והז .רוטקפ קחשמ אל ןמזהו

  .תונגה םהל תתל אלו ןלבק ידבוע לע קר ססבתהל רשפא

 הזוחב הלטב הינת – 15 'ס

 השוע אוה .הובג רכש הל עיצי והשימ םא איה היעבהו ,הבוט שממ הריכזמ ול שי התרגסמבו הרבח שי םדאלש חיננ

 ןיאש תרמואש הזוחב הינתל ףקות ןיא ,רמולכ .לעופב תדבועכ הריכזמה תא קיסעהל ול רוסאש שמתשמה םע םכסה

 ומכ .הפקת אל ןיידע איהו ןיפיקעב וא ןירשימב תויהל הלוכי וז הינת .לעופב דבועל דבועה תא ךופהל שמתשמה לע

  .הפקת אל איה דוינ תענומש הינת לכ .ףקותב אל ןיידע איה ינמז ןפואב איה הינתה םא םג ,ןכ

  .התבשה וא התיבשב הקסעה רוסיא – 16 'ס
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 םוקמב םידבוע קיסעי אלו התיבשב םיפתתשמה םידבוע םוקמב דובעל םיאבה םידבוע קיסעי אל םדא חוכ ןלבק

  .תומייקתמ התבשהה וא התיבשה דוע לכ ,התיבש בקע םיתבשומה םידבוע

 רשאכ הז התבשה .הז ןמזב חיוורמ וניא ןכש דבועה לע באוכ םג הז לבא ,קיסעמה לע םיליעפמש ץחל איה התיבש

 רותב דובעל םילוכי אל התבשה בקע םידבוע אלש םידבועהש רמוא ףיעסהו םידבועה ינפב וירעש תא רגוס לעפמה

 .חוכ יקבאמ ןעמל וב שמתשהל ןיאו חוכ שי דבועל ,חוכ יקבאמ םשל ןלבק ידבועב שמתשהל רשפא יא .ןלבק ידבוע

  .התיבשה תוכזב עגופ ןיינעה ,הזל רבעמו

 .״הדובע הזוח וא יצוביק םכסה ,ןיד חוכמ דבוע לש ותוכז לע ףיסוהל תואב הז קוח תוארוה״ :תויוכז תרימש – 17 'ס
  .דבועה תבוט יפל ךלנ ,םישגנתמ הזוחהו קוחה םא

 .יטנגוק קוחה = ״רותיוול וא הינתהל תנתינ הנניא הז קוח יפל דבוע לש ותוכז״ :הינתה רוסיא – 18 'ס

 

 :)"ףתכ לא ףתכ"( םיעובקל םיינמז םידבוע ןיב ןויווש רסוח

 םיאנתב תולפהל רוסא – אל ינשהו ןלבק דבוע אוה דחא לבא ,הדובע התוא תא קוידב םישועש םידבוע ינש שי רשאכ

 ןכלו םלוכ ומכ דבוע ןלבקה דבוע .ימשרה דבועה לש םיאנתה לכ תא לבקל ךירצ ןלבקה דבוע .םידבועה יגוס ינש ןיב

  .ינמזה דבועל םיאנת תאוושה ןתונ אוהש ריהצמ קוחה .םלוכ ומכ לבקמ אוה

 :הדובע יאנת תלחה – 13 'ס

 לש םידבועה לע ולוחי ,םדא חוכ ןלבק ידבוע םג םידבוע ובש הדובעה םוקמב םידבוע לע םילחה ,הדובעה יאנת  )א(

  .הדובע םוקמ ותואב םיקסעומה םדאה חוכ ןלבק

 .ןלבקה ידבועל ןויווש ןתונ הז ףיעס

 .דבועה תבוטל איהש הארוהה יפל וגהני ,דחא יצוביק םכסהמ רתוי םדא חוכ ןלבק לש דבועה לע םילח )ב(

  .תומיוסמ תוביסנב ולוחי אל )א( ףיעס תוארוה )ג(

 .הזוח ןיבל קוח ןיב םייאלכ רוצי אוה יצוביק םכסה .לוחי אל )א( ק"ס הבחרה וצב בחרוהש יצוביק םכסה שי םא

 םא ןיב םלוכ לע לח ןכש קוח ומכ לעופ אוה םתחנ אוהש עגרב ךא ,מ"ומ רואל להונמ אוהש ןוויכמ הזוח אוה

 הז ,)וצ( םיוסמ רזגמל הז תא הביחרה הנידמהו םלש ףנעב ספותש יצוביק םכסה שי םא .ואל םא ןיבו ומיכסה

 םיגאוד אל ,יפיצפס רתוי רדסה היה אל םא הז םיאנת תאוושה .))א( ק"ס( םיאנת תאוושה לש עטקה לע רבוג

 רזגמה – קשמב דחא רזגמל וצב בחרוהש יצוביק םכסה שי .תובוט תוחפ ןה םא םג ויתויוכזל ןלבקה דבועל

 םידבועה תויוכז תא רידסמש הבחרה וצ ןיא ירוביצה רזגמב .יקסעה רזגמב םיאנת תאוושה ןיא לעופב .יקסעה

  .םיאנת תאוושה שי ןכלו

 רזגמב ןכל .יקסעל ירוביצה רזגמה ןיב תונוש תויתואיצמ ינש רצי ןכש ,הרבחב יונישל חתפ םצעב קוחה

  .ירוביצה רזגמהמ הנושב ,םדא חוכ תורבחמ ידבוע םיקיסעמ אלו טעמכ יקסע/יטרפה

  :יטרפה רזגמב םיאנתה תאוושה תא רידגמ וצה תבחרה

 תוינמז יהמ רדגומ הבחרהה וצל 5 'סב

 – ןלהל( העבטמ תיתפוקת וא תינמז הדובעל קר לעופב קיסעמ לצא דבוע ביצת םדא חוכ תרבח 5.1
 .)םיינמז םידיקפת

 :דבלב ןלהל םיטרופמה םידיקפתה ובשחיי םיינמז םידיקפתכ .5.2
 ;הדיל תשפוחב תדבוע תפלחה 5.2.1
 הדובע רשוכ ןדבא וא/ו הדובע תנואת וא/ו הלחמב וא/ו םולשת אלל השפוחב ת/דבוע תפלחה 5.2.2

 ;תרחא הביסמ
 ;)שארמ הכרעוה טקיורפה תפוקת רשאכ( ןמזב בוצק טקיורפ עוציבל שורדה םדא חוכ שויא 5.2.3
 ;םייתפוקת וא םייתנוע םיכרצ לשב םדא חוכ לש ינמז רובגת 5.2.4
 ;יופצ יתלב הדובע ץחל 5.2.5
 ;המשה 5.2.6
 תוליעפמ דרפנ יתלב קלחל התכיפהו הבוצייל דע לעופב קיסעמה לש השדח תוליעפ שויא 5.2.7

 ;קיסעמה
 ;עדמהו היגולונכטה ימוחתב םידחוימ םירושיכ תושרודה תורשמ שויא 5.2.8
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 ;)Call Center( ינופלט תוריש ידקומב םידבוע )1( 1 5.2.9
 ;ףינס ותואב םיקסעומה ש"וע ידיקפ טעמל ,)"םירלט"( םיקנבב ש"וע ידיקפ )2(
 וא םינכודב וא םיקפלדב קיסעמה ירצחל ץוחמ תוריכמ ימדקמ וא תוריכמ יגיצנ םילייד )3(

 ;תלדל תלדמ תוריכמ
 .םיחילש )4(

  .המודמה תוינמזה םע תודדומתה םג הזו תינמז הדובע תארקנ המ לש המישרה תא וליבגה וצב
 .הדובעה םוקממ םידגב לבקל לוכי – לעופב דוגיב -

 .)דועו לכוא רדח( הדובעב לכוא תלבקב םיאנת תאוושה – הלכלכ -

  .הנשה שארו חספב הנשב םיימעפ גחל יש דבוע לכל קינעי קיסעמ – גחל יש -

  .ןלבק ידבוע תועצמאב התיבש םירבוש אל :תותיבש תריבש רוסיא – 10 'ס

  .הבחרהה וצ תורמל ןלבק דבועל דבוע ןיב לדבה ןורקיעב ןיא

 ,ןלבק ידבוע לש תודמעמ ינש םירצוי םצעב ונחנא .דבלב יקסעה רוטקסב םיאנתה תאוושה ןיינע תא סרוד )ג(13 'ס

  .יטרפה רזגמבו ירוביצה רזגמב םדא חוכ ןלבק ידבוע

 2013-ג״עשתה ,םיירוביצ םיפוגב ןויקינהו הרימשה ימוחתב תוריש ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח

 לכל הבחרהה וצ תא ןתנ רשה .יטרפהו ירוביצה רזגמה ןיב ןויקינהו הרימשה ףנעב ןלבק ידבוע ןיב לדבה רצי קוחה

  .םירזגמה ןיב קוחה רציש לדבהה תא לטיב ךכבו ןויקינהו הרימשה ףנע

 הבחרהה וצ קוחה ףנעה

 םדא חכ ינלבק ידבוע תקסעה
 ירוביצה רזגמה ןיב םיאנת תאוושה

 ))א(13 ׳ס( יטרפה רזגמהו

 ׳ס( םירזגמה ןיב לדבה רצי קוחה

 וצ םייק רשאכ ,םלוא .))ג(13

 .עבוקש אוה – הבחרה

 ןויקינו החטבא ,הרימש
 ירוביצה רזגמה ןיב לדבה רצי

 יטרפה רזגמהו
 .םירזגמה ןיב לדבהה תא לטיב

 

  תורדגה – 1 'ס

  .ביצקתה תודוסי קוח יפל בצקותמ ףוג :"ירוביצ ףוג" •

   .ןויקינהו הרימשה ימוחתב ,םדא חוכ ינלבק י"ע םידבוע תקסעה קוחב ותרדגהכ :"תוריש ןלבק" •

 .ירוביצ ףוג לצא ןויקינ וא הרימש לש הדובע עצבמש םדא :"ירוביצ ףוגב ןלבק לש דבוע" •

 ףוגהש אלא ,םיאנת תאוושה וזש רמאנ אל :ןויקינהו הרימשה ימוחתב םימכסומה הדובעה יאנת תלחה – 2 'ס

 .םימכסומה הדובעה יאנתמ תיחפהל לוכי אל ירוביצה

 .ירוביצ ףוגב תוריש ןלבקה ידבוע םע הביטמש הרוגס המישר – 6 'ס

 :תפסות

 ;הרימש יארחאו הרימש דבוע רכשו ןויקינ יארחאו ןויקינ דבוע רכש )1(
 ;תוניוצמ קנעמ )2(
 ;הבצקל למג תפוקל תושרפה )3(
 ;תומלתשה ןרק )4(
 ;הארבה ימד )5(
 ;הדובעה םוקמב ןונזמב תוחורא דוסבס )6(
 ;ןיבוטב הנתמו םיגחל יש )7(

 

 :החטבאהו הרימשה ףנעב יצוביק םכסהל הבחרה וצ

 .תומיוסמ תובטה םג ללוכה ,)ירוביצ םג( םירזגמה לכב החטבאהו הרימשה ףנע לש םיאנתה תא רפשמש הבחרה וצ

  .םירזגמה לכ לע לח  הבחרהה וצ

 
 .)ינמז םדא חוכ ףנעב בקעמ תדעו תטלחה( םכסהל חפסנל םאתהב 1
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 תקסעה קוח .ירוביצל יטרפה רזגמה ןיב לוציפ רצי הבחרהה וצ ךא ,םדא חוכ ריכזה אל םדא חוכ ינלבק ידבוע קוח

 ןיב לוציפה תא קחומ וצה ךא ,םירזגמה ןיב לידבמ םיירוביצ םיפוגב ןויקינהו הרימשה ימוחתב תוריש ינלבק

  .םירזגמה

 יקסעה רזגמב ךכו םירזגמה ןיב לדבה שי הבחרה וצ לח םא ךא ,םיאנת תאוושה היהת )א(13 לח םא םדא חוכ ןלבקב

 .יטרפה רזגמב ינמז דבוע ארקנ המ עבוקש 5 'ס תא שי ,ןכ ומכ .תויוכזה תא עבוקש הבחרהה וצל בל םישל שי

 .ןויקינו החטבאב קר הרדסה שי ,יטנתוא הז םא תוארלו תור רפכ יפל תכלל שי ,קוחב הרדגה ןיא תוריש ינלבקל עגונב

 

 הדובעה הזוח
 הדובעה ינידש הדבועה םצע .םייתועמשמ םה דבועל קיסעמה ןיב תוחוכה ירעפ רשאכ ,תונוצר שגפמ אוה הדובעה הזוח

  .ומצע הזוחל תועמשמ ןיאש רמוא אל ,דבועה לע םינגמ

  ."ןוצרמ" איה תובדנתה לכ .קיסעמ-דבוע יסחי לש תכרעמ םלועל איבי אל ,הבוח תובדנהו תובדנתה שגפמ

 הדיל תשפוחל האצישכ .תנייטצמ התייהו תובדנתהב תימוקיש תרגסמב היירפסב הדבעש השיא :ןורש הלייא ד"ספ

 יכ עבקנ .תימוקיש תובדנתה תרגסמב התשענ הדובעה אלא ,הדובע יסחי ויה אל יכ הריכש רותב הדיל ימד הלביק אל

  .תויוכזו תובוח לש תידדה המקר הרציש תיזוח תורשקתה יפ לע הירפסב "הדבע" אל הבישמה

 תא ליעפנ הזוח ילב םגש םיבצמ שי תיתילכתה תונשרפה בקע לבא ,ןגמ יקוח ורצונ שלח רבד אוה הדובע הזוחש ללגב

  .)יסורס ד"ספ ׳גוד( ןגמה יקוח
 קספ .דיבעמ/דבוע יסחי םויקל יחרכה יאנת וניא הזוח ,הדובעה יניד לש תיתילכתה תונשרפה יפל  :יסורס ד"ספ

 .)תויוכזהמ קלח קינעהלו הדובעה יניד תא קרפל רשפאמ( הפוגל קוח לכ תילכת ןוחבל יכ עבוק ןידה

 תורמל .תוילכתה תא ןוחבל שי םומינימ רכשל יאכז אל דבועהש תורמל .אלכב םידבועש םיריסא :תודש רפוע ד"ספ

 םומינימ רכש קוח תרטמ .תילכתה תא ןוחבל שי םוקמ לכבו ,תויוכזה ללכ תא םיקינעמ אל הז הרקמב ,יסורס ד״ספ

 .)ב״ויכו רדסה תרימש ,הלטבו ןווינ תעינמ ,םוקיש( תורחא ןה ריסאה הדובע תורטמ וליאו ילכלכ אוה

 

 ילמרופ הזוח

  ?ילמרופ הזוחב ךרוצ שי םאה ךא ,הזוחל ךרע שי

 דבועל תתל שי ,ןכ ומכ .ןיבי רזה דבועהש הפשב םגו בתכב היהי הזוחהש השירד שי םירז םידבוע קוחל ג1-א1 'ס

 .ויתויוכז תא ןיבהל דבועה לע ,תירבע רבדמ דבועה םא םג ןוכנ הז ןיינע  .קתוע

 איה הזוחה תרטמ .דבועה םע בתכב הזוח רוציל שי יכ עבוק םדא חוכ ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוחל 11 ׳ס

 תועמשמ ןיאש רמוא הז ןיא ,בתכב הזוח ןיאש הדימב םג .תלכשומ הטלחה לבקי ךכו ויתויוכז תא דבועל ריהבהל

 רמוא אל הז ילמרופ הזוח ןיא םא םג ,ןכל .ויתויוכז תא ןיבי דבועהש הז הדובעה הזוח לש ןיינעה לכ ןכש ,הזוחל

 .וחפוק דבועה לש ויתויוכזש

 הפ-לעב הזוח

 קודבל ךירצש ןורחאה רבדה .ץוחה דרשמ םעטמ ל"וחב תוחילש דיקפתל תדמעומ ינורהא תניע :ינורהא תניע ד"ספ

 .ינוחטיבה גוויסה תואצותב יולת אוה לבא םידדצה ןיב הזוח שי .םינוימה לכ תא הרבעש ירחא ינוחטיבה רושיאה הז

 דועש התייה ץוחה דרשמ לש הנעטה .ןויריהל הסינכ סיסב לע תדבוע תולפהל רוסא יכו ןויריהל הסנכנ תניעש ררבתמ

 .ללכתשה אל דוע הזוחה .ל"וחל התוא חולשל הבוח ןיא ןכלו )גוויסל עיגה אל( הזוח ןיא

 ןיינע אל הזו תינכט איה הלאשה .דיקפתל םירושיכה לכ תא תעבותל שי ,ללכתשה תונוצרה שגפמב רקיעה :הערכה

  .ילמרופה הזוחה ינפל דוע ללכתשה הזוחה ,תומיוסמו תעד תרימג שי .תונוצר שגפמ ןיא ילמרופ הזוח שיש דעש

 והשמ שי םא אלא תונוצר שגפמ שי רשאכ ללכתשמ הדובע הזוח אלא ,ילמרופ ךמסמ קר אל הז הדובע הזוחש ךכ

 .הזוחה תבילב אוהש יסיסב

 אללכמ המכסה ךותמ ילמרופ אל הזוח

 תוינת יבגל םג אלא ,הזוחה יבגל קר אל ןוכנ רבדה .ןמז ךרואל תמכסומ תוגהנתהב סיסב לע םג תויהל לוכי הזוח

 תרצוי תוגהנתהה ,םילהנתמ ךכו רתוי ןתונ קיסעמה לעופבו X רכש לע םהיניב ומכיס םידדצה םאש ךכ .הזוחב
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 איה םג תכפוה ןמז ךרואל תמכסומה תוגהנתהה .אללכמ המכסה תועצמאב םידדצה ןיב הזוחה תא תרצויו תוביוחמ

 .םידדצה תא בייחמ הז ,םידדצה ןיב םכסומ היה הזו לעופב תודבועה ויה הלא םא .םידדצה ןיב הזוח לש גוס תויהל

 ןובשחב רזע ירועיש ןיב לדבה שיש ללגב .ביבא לת תייריע םעטמ םירועישב טלב ירועיש הנתנ סטומ :סטומ תור ד"ספ

 הייריעה בלש והשזיאב .)הזוחב בותכל דוגינב( תולופכ תועש הל ומשריש םכוס ,טלב ירועיש ןיבל םירחא תועוצקמב וא

 .לופכה חווידה יפ לע אלו העשב העש יפל םלשל הצורו ץוציק תושעל הצור

 היה ףאו בותכ היה אל רבדה הזוחבש תורמל ,ןידה תיב קספ ךכו הזוח לש גוס המצעב איה ןמז ךרואל תוגהנתהה

 .תרחא בותכ

 .ךכל דבועה תמכסה תא םיבייח ,תאזה הרוצב תויוכז עובקל תידדצ דח הרוצב רשפא יאש עבק םג ןידה תיב

  :ליוורט הרהס ד"ספ

 דבועה לש הנעטה .הזוחב בותכש המל רבעמו בייחמ קוחה רשאמ רתוי ,הלחמ ימי יבגל תויוכז ונתנ תויונכוס תרבח

 .םידדצה ןיב תמכסומה תוגהנתהה רואל ,הזוחב בותכל רבעמ ,ףסכ ול םיבייחש התייה

 קר אל .יתוהמ יוניש לכל עומיש תבוח תמייק לבא ,ןירוטיפ לש רשקהב עומיש לע בושחל םיליגר ונחנא ונלש הפשב

 אוה םאה עיצהל ךרוצ שי םיצוציק שי םא .םידדצה ןיב המכסהב הבילל רושקש המ לכל םג אלא ,הדובע יסחי םויסל

  .םדוקה הזוחה סיסב לע םיאנתה תא בייחל אלו םיכסמ

 :הזוחב המכסהה ךותל אללכמ םיאנת םיארוק אל ונחנא םהב םיבצמ שי

 הבוח ןיא הפירשה בקעש רמא לעפמה .לעפמה ףרשנ הנשה ךלהמבו הנשל הדובע הזוח דבועל ונתנ :ישוש ארזע ד"ספ

  .לעפמ ןיא םא םג הנש לש תרוכשמ ול חטבוהש רמאו עבת ישוש .רכש דבועל םלשל

  .הנשל תרוכשמל אללכמ המכסה שי לעפמה ףרשנ םא םג :הערכה

 לע עבות אוהו ינוחטיב רושיא איבהל חילצמ אל דבועה .קוריה וקל רבעמ הזוח םע לעפמ שי :ןאטלוס ראשב ד"ספ

 .דספה

 .הזוח ןיא רבעמ רושיא ןיא םא .דובעל לגוסמ דבועה םא קר הזוח שיש הנבה שי :הערכה

v אל המכ דעו וילאמ ןבומ אוה יאנתה המכ דע איה הנותחתה הרושה. 

 

 :גהונ

  .ומצע ףנעב וא ומצע הדובעה םוקמל הקיקח לש גוס אוה גהונ

 בייחמ הז ןכלו הדובע יסחי לש "לבוקמ טפשמ" הזל ארוק טפשמה תיב ,בכר תדמצה לש הלאשה לע רבוד :םיצ ד"ספ

 .)״הדובעה םוקמב הקיקח״( הדובעה םוקמב גהונה ןכא והזש חיכוהל לטנב םידמוע דוע לכ ,םיצ תא

 תרתי תא םידופ השירפ תעשב ויפל ,השירפ יאנתל עגנ גהונה .רפס תיבב הרומ התייה שרוש יראמ :שרוש יראמ ד"ספ

 הזש תוארהל יד  יכ ערכוה .סונוב ןיעמכ הזב האר רפסה-תיב ךא ,תאז רשפאמ וניא קוחהש תורמל ,ףסכב הלחמה ימי

  .וזה תוכזה תא הל תתל ידכ הדובעה םוקמב גהונה היה

 ןתינ יכ ןייצל שי .םוחתל וא הדובעה םוקמל רושק גהונ לבא ,יפיצפסה דבועה לע הז אללכמ המכסה לע םירבדמשכ

 .גהונה תא רובשל

 היהש החיכוה ןהכ החמש .רבגומ קנעמ לבקמ היה דבועה ,תואלמגל עיגה דבועה רשאכש גהונ היה :ןהכ החמש ד"ספ

 .םינש המכ רבכ קספ גהונהש החיכוה הלהנהה םלוא .קנעמה תא ולביק הל ומדקש הלא לכ ,גהונ

 תופסות םולשתל תיאכז איה התנעטל .הדובע תונש 31 רחאל ןותיעה י״ע הרטופ ןהכ :טסופ ןייטסלפ ׳נ ןהכ החמש

 דע םייק היה גהונהש ןוויכמ התחדנ התעיבת .תכרעמב םייק היהש גהונ חכמ הנשל 180% לש רועישב ןירוטיפ ייוציפ

 .גהונה תא חיכוהל החילצה אל איה ,ךכשמו םייקתהלמ לדח ןכמ רחאלו ןותיעב תוינמה ילעב יפוליחל

v קספ גהונהש חיכוהל קיסעמה לע וליאו גהונ שיש חיכוהל עבותה לע. 
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 גהונ .םידדצה ןיב תיתמאה תונשרפה תא תוארהל רשפא .םידדצה ןיב ינשרפ ילככ גהונ לע רבדמ םיזוחה קוחל 26 'ס

 דבועה ןיב ינשרפ ןיינע קר אל הז .וב בותכ אל וא הזוחה תא שרפמ אל אוה םא םג ומצע ינפב דמוע הדובע ינידב

  .הדובעה םוקמ לש תימוקמ הקיקח ןיעמ הז אלא ,קיסעמל

 

 :הדובע הזוח ונינפל דמוע רשאכ

 םידבוע ׳גוד( םישלח םידבוע לע ןגהל ידכ תוילמרופ תושירד תומייקש תורמל ,בותכ ךמסמ קר אל אוה הזוחה .1

  .)םירז

 .דבועל העדוה קוח רואל הזוח שי ןיידע ,בותכ אל הזוח שי םא םג .2

 םירותיו וא םיביכר לע אלא ,הדובעה לע קר אל תויהל הלוכי המכסהה – אללכמ המכסה לש םיבצמ ונכתיי  .3

 .)םייפיצפסה םידדצה ןיב( הדובעב

 תוארהל דבועה לע לטנ שי .םוקמה יקוח ןיעמ םהש הדובעה הזוחב תוינת שי .םידדצה ןיב אקווד ואל – גהונ .4

 .גרחוה וא קספוה גהונהש קיסעמה לעו ,םייק גהונהש

 :תלבגומ הפוקתל וא תמיוסמ המישמל הדובע הזוח

 .םייתסה הדובעה הזוח ,תמייתסמ המישמהו תיפיצפס המישמ ליבשב דבוע חקל קיסעמ םא .דבל םיקסופ ולא םיזוח

 ןכש ,ןירוטיפ תעדוהב וא עומישב ךרוצ ןיא .וילאמ רמגנ הזוחה תוחמתהה הרמגנ רשאכ ,תוחמתה תפוקת אמגודל ךכ

 .הזוחב עבקנ הז

 אלש ידכ םישדוח 11 לכ דבועה תא רטפמ קיסעמה םא – אמגודל .היעב שי ל"ותב אלש קספוה הזוחה םא ,םלוא

 קיספמ אוה ,רמגנ הזוחה רשאכ לבא .תאז רשאי אל הארנה לככ ד"היב ל"ותב אל הז םא .ל"ות רסוח הז ,תויוכז רובצי

 .תאז לכב בל-םות קודבל ךרוצ שי ךא וילאמ

 םג .ןמזב םיבוצק אל םהש וא תיטמוטוא םישדחתמ םה םיזוחה בור ,תלבגומ יתלב הפוקתל םה קשמב םיזוחה בור

 .ןירוטיפ הז השממתה אל הייפיצה םאש רמוא ןירוטיפ ייוציפ קוח שדחתהל הייפיצ שיו ןמזב בוצק הזוחה םא

 ,בכרל תוכז הל שיש הבשח איהו בכר הלביקש םושמ המיבה ל"כנמ תא תעבות תינקחש :המיבה ׳נ םולבלג-רהז ד"ספ

 .הרבשנ הלש לגרהש הפוקתל קר הזש רבתסמו

 אל הז ,תועט שיש תורמל .יונישה בקע רמגנ הדובעה הזוחש רמוא אל הז םנמא .בכר תינקחשל עיגמ אל יכ ערכוה

 הזוחה לש ותוהמ .םייונישל םינותנ ויטרפש ןמזה םע םינתשמ םירבדו ימאניד אוה הזוחה .םהיניב הזוחה תא לטבמ

  .שדוחמ ןכותב םיקרפל אלמתמש ךשמנו םייק הזוחב אלא ,שדח הזוחב רבודמ אל .דימת םינתשמ ויטרפ לבא ,ביצי

 תא איצוי ימו הפשאה תא דירוי ימ םיבשוח אל םה הפוחה תעשב םנמא .םייזוח םיסחי הז ןתחתמש גוז ,אמגודל

 .תימאניד הרוצב לבא ,הזוחב םיאצמנ םיאנתה לכ .וזה תיזוחה תרגסמב לולכ לוכה ,תאז לכב .תורגסמהמ םידליה

 הזוח אוה הזוחה .יסופיטה הדובעה הזוח הז .הלועפ ידכ ךות םינתשמ םיטרפהו סוטטסה תא םירצוי םהש םיזוח שי

  .ףסונ הזוח עצבל ךרוצ ןיא ןכלו ידכ ךות םינתשמ םירבדו סוטטס

 :)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח – הדובע הזוח תרפה

 ףיעסה תא שרפמ ש"מהיב .ישיא תוריש וא תישיא הדובע לבקל וא ותושעל היפכ איה הזוחה תפיכא יכ עבוק )2(3 'ס

 .הדובע יסחי ףוכאל רשפא יאש ךכ

 הלבקתהש ירחא  תדבועה לש עקרה תא תקדוב הרבחה ךא ,הרבחב הדובעל הלבקתה תדבועה :סקינורטסיא ד"ספ

 .תועט חקמ שיש דיגהלו התוא רטפל םיצור ןכל .הלש תמדוקה הדובעה תרוצב תורומח תולקת ויהש ררבתהו

 אלא ,מ"ומ לע רבדמש 12 'ס וא םיזוחה קוחל 39 'ס חוכמ ל"ות תבוח וילע לחש םיליגר םיסחיב רבודמ אל יכ ערכוה

 הזוח תתירכל מ"ומב יוליגה תבוח לש הפקיה ,ןאכמ .הרומח רתוי השירד איה תונמאנ תבוח .תונמאנ תבוח םג שי יכ

 לע .ךכב םייתסמ אל הז ךא ,הדובעה יטרפ תא דבועל תולגל ךירצ .מ"ומל רתוי דבכ לטנ הליטמו רתוי הבחר הדובע

  .הדובעב םימגפה לכ תא תולגל קיסעמה לעו ויתולבגמ לכ תא קיסעמל תולגל ילאיצנטופה דבועה

 הלטוב הרבחב םיינוגרא םייוניש בקע ךא ,ב״הראב תוחילשל אצי יכ הדובעה הזוחב חטבוה ידלפל :ידלפ ןד ד״ספ

 ןיא דיקפתב יוניש שיש הדימב יכ הדבועה תא לביק ש״מהיב .הזוח תרפה ןיגב הרבחה תא עבות ידלפ ,ןכל .תוחילשה
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 הדובעה יסחי תא וארי ,דיקפתב יוניש לוחיש תמיא לכש תעדה לע תולעהל ןיא יכ עבקו שדח הדובע הזוח בייחמ רבדה

 תרגסמב ןוגראב םייוניש עצבל לוכי קיסעמה יכ עבקנ ףסונב .)שדח הזוח םיכירצמ ךכבו( םמויסל םיעיגמכ

  .הדובעה ינידמ גורחי וא הקסעהה יאנתב עגפי אלש יאנתבו תילוהינה הביטגוררפה

 דבע ןהב םינש שמחכ רחאל .תונוש רוגיפ תומרב םישנאל ןועמב 1982 תנשמ דבוע יררה :יררה השמ ׳נ י״מ ד״ספ

 דובעל וז הפוקת תליחתב בישמה תושקב .הלילה תרמשמב ץבושמ תויהל לחה ,םויה תורמשמב ןועמב בישמה

 תונשל ןועמה תלהנה הטילחה םינש עבראכ רחאל .םינש 9 ךשמב הלילה  תרמשמב קסעוה אוהו ,וחדנ םויה תורמשמב

 הז יוניש .היצטורב תורמשמל ץבושמ תויהל לחה ,םיפסונ םילפטמ ומכ ,בישמהו ,םילפטמה לש הדובעה ירדס תא

 9 ךשמב לבקל בישמה גהנ התוא תפסותה דואמ הנטק ןכש ,ותסנכהב יתועמשמ ןפואב עגפ בישמה לש ותדובע יאנתב

 תוכז בישמל יכ ,עבק ירוזאה ד״היב .הליל תדובעל ובישהל הדובעל ןידה-תיבמ עבת בישמה .הלילה תדובע ןיגב םינש

 קיסעהלו ךישמהל תבייח תעבתנה ןיא םלוא ,הליל תורמשמב הדובע ןיגב םלתשמה רכשה הבוגב הדובע רכשל היונק

 יכ עבקנ יצראה ד״היבב .היניע תוארכ תורמשמב עבותה תא ץבשל תיאשר איהו דבלב הליל תרמשמב עבותה תא

 ןפואב תונשל ןיאש ןוויכמ תאזו ,הלילה ףירעת יפל ירהנל םלשל ותוא בייח ךא הדובעה תועש תא תונשל לוכי ןועמה

 תא דגונ דבלב הליל תורמשמב הדובע יכ עבקנ ףסונב .ירהנ לש ותסנכהב םינש עשת ךשמב עבק היהש ביכר ידדצ דח

 .החונמו הדובע תועש קוחל 22 ׳ס

 קסעוה ןלוג .םיינוחטיב םיפוגל גווסמ יסדנה ץועיי ןתמב תקסוע יד.לא.יא תרבח :מ״עב יד.לא.יא ׳נ ןלוג ןנחוי ד״ספ

 ןיוצ םידדצה ןיב הדובעה הזוחב .ש״עת לש םילעפמב העצבתה הדובעה רשאכ יסדנה ץועי ןתמב ישיא הדובע הזוח י״ע

 הרבחה 1988 רבמבונמ לחה .ורכש תא ןלוג לבקי הדובע הרשמה ףקיהל סחייתמ וניא הדובעה הזוח ךא ,ןלוג לש ורכש

 יונישל בתכב םיכסה אל ןלוג .האלמ הרשמ רובע אוה הזוחב עובקה רכשה יכ הנעטב םיתוחפ םימוכס ול םלשל הלחה

 החמ ןכש תורמל( ןכמ רחאל םישדוח הנומשכ רטופש דע םהשלכ םיעצמאב טקנ אל ףסונבו ,הדובעה תועשב וא רכשב

 וא ויתויוכז  לע דבועה לש רותיו הווהמ וניא העיבת תשגהב ריבס בוכיע יכ עבק ד״היב .)ורכשב התחפהה לע לעופב

 םע םילשה דבועה יכ תוארל ןתינ ךכבו ריבס יתלבו ךורא בוכיע היה ןנד הרקמב ,תאז םע .שדח הדובע הזוח תתירכ

 .םישדחה רכשה יאנת

 :2002-ב"סשתה ,)הדובעל הלבקו ןוימ יכילהו הדובע יאנת( הדובעל דמעומלו דבועל העדוה קוח
 אלא ,הדובעה יאנת תא קר אל ללוכו הדובעל דמעומל ףא עגונ אלא ,הדובע יאנת לע דבועל העדוהב קר אל קסוע קוחה

 .הדובעל הלבקהו ןוימה יאנת תא םג

 רוסמל הבוחה התייה 11 ףיעסב הז קוחב העיפוהש תובוחה תחא ;םדא חוכ ינלבק לע ונדמלשכ וניאר קוחה ינצינ תא

 .ולש הדובעה יאנת םע קתוע םדאה חוכ ןלבק דבועל

 היה םאו ,ולצא דובעל ליחתה דבועהש םויהמ םימי םישולשמ רחואי אל ,דבועל רוסמי קיסעמ״ :דיבעמ תבוח – 1 ׳ס
 הבש בתכב העדוה ,םימי העבשמ רחואי אל – )רענ – ןלהל( 1953-ג"ישתה ,רעונה תדובע קוחב ותרדגהכ רענ דבועה
 ״.)הדובע יאנת לע העדוה – הז קוחב( הז קוח תוארוה יפל דבועה לש הדובעה יאנת תא טרפי

 ,העדוהה ןיבל הדובעה הזוח ןיב רעפ שי םא .דובעל ליחתה דבועה ובש ןושארה םויהמ םייק הזוחה יכ ןייצל בושח

 .רבגי הזוחה

  .העדוהב ויהיש הדובעה יאנת ויהי המ רידגמ )א(2 'ס

 תא תחקל ןתינ .רבגי הזוחה יכו הזוח םוקמב אל איה העדוה .ךופה אל ךא ,דבועל העדוהה תא ףילחהל לוכי הזוחה

  .םייטנוולרה םיטרפה םע העדוהה היהת תאזו )א(2 'ס לש המישרה

 יוניש לע העדוה – 3 'ס

 ךותב דבועל ךכ לע העדוה קיסעמה רוסמי ,2 ףיעסב רומאכ העדוהב וטרופש יפכ דבועה לש הדובעה יאנתב יוניש לח״
 :הלא טעמל – "יוניש" ,הז ןינעל ;יונישה לע ול עדונש םויהמ ,םימי העבש ךותב – רענ דבועה היה םאו ,םימי םישולש
 ;ןידב יונישמ עבונה יוניש  )1(
 ;)5()א(2 ףיעס יפל העדוהב םהיבגל בייח אוהש םימולשת לש םכסה חוכמ וא ןידה חוכמ ןוכדע  )2(
-ח"ישתה ,רכשה תנגה קוחל 24 ףיעסב ותועמשמכ – "רכש שולת" הז ןינעל ;דבועה לש רכשה שולתב עיפומה יוניש  )3(

 ״.1958
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 םא( םוי 30 ךות דבועל ךכ לע העדוה רוסמל קיסעמה לע ,דבועה לש הדובעה יאנתב יוניש לחש הדימב יכ עבוק 3 ׳ס

 רכשה שולתב רסמנ יונישה םא .הדובעה יאנת יונישב העדוהכ בשחנ םג דבועה לש רכשה שולתב יוניש .)םימי 7 רענ הז

 .קיסעמל דבועה ןיב תרושקת וזש ללגב איה הדפקהה .העדוה תבוח ןיא ןכלו יוניש בשחנ אל םצעב הז
 יכילהב תומדקתה לע בתכב העדוה דמעומל רוסמי קיסעמ יכ עבוק ףיעסה .הדובעב דמעומל תועדוה תריסמ – א3 ׳ס

 םשו קיסעמה םש תמגוד העדוהב ללכיהל םיכירצש םייתוהמ םיטרפ ידכ ךות תאז לכו הדובעל הלבק יא ,ןוימ

  .ב״ויכו דעוימה דיקפתה ,ךילהה תלחתה ךיראת ,דמעומה

 ,ןישנועה קוחל )1()א(61 ףיעסב רומאה סנקה – וניד ,10 וא 3 ,1 םיפיעס יפל ותבוח תא קיסעמ רפה :ןישנוע – 4 ׳ס
 .הדיפק תוירחא לש תוריבעה גוסמ איה הז ףיעס יפל הריבע ;1977-ז"לשת
 אל םא םג םייוציפ עובקל יאכז אוהו הדובע יכוסכסב ןודל תידוחיי תוכמס ד"היבל :תופורתו טופיש תוכמס – 5 'ס

  .ינוממ קזנ םרגנ

 2 'ס יפל םיניינעהמ ןיינע תקולחמב יוניש הבש וקיסעמ דגנ דבוע לש הנעבותב .העדוה רדעיהב החכוהה לטנ – א5 'ס

 יונישה ןיינעה רבדב קיסעמה לע החכוהה תבוח היהת ,התריסמב בייח אוהש העדוה דבועל רסמ אל קיסעמהו

 לש ורכש יבגל הלימ דגנ הלימ התייה ,אמגודל .ריהצתב תוברל ,ןיינע ותואב ותנעט לע דיעה דבועהש דבלבו תקולחמב

 היארה לטנ ."היארה וילע ורבחמ איצומה" ללכה ךותמ ריהצת בותכל דבועה לע .העדוה התייה אלש םושמ דבועה

 לש ריהצת לע םג רבוג דבועה לש ריהצת םג ךכ .קיסעמל רבוע עונכשה לטנ ריהצת שיגה אוה םא ךא ,דבועה לע אוה

  .הכפהנ החכוהה תבוחש םושמ ,קיסעמה

 הרשמ דיספה דבועה ךא ,קדוצ קיסעמהש רבתסה ףוסב .ריהצת שיגה דבועהו דבועל העדוה הנתינ אל – תפסונ אמגוד

  .ןוממ לש קזנ םרגנ אל םא םג 5 'ס יפל םייוציפב קיסעמ תא עובתל רשפא .דבועל העדוהה רסוח בקע רחא םוקמב

 וז העדוה .ןוימ יכילהב תומדקתהל עגונב בתכב העדוה ןוימ יכילהב ףתתשמה הדובעל דמעומל רוסמי קיסעמ – א3 'ס

 רחואי רסמית אל וז העדוה ,דמעומ לש הדובעל הלבק יא רוסמל קיסעמה לע ,ןכ ומכ .םיישדוחל תחא תוחפל רסמית

 ףנע ,םוי 30 לע הלוע אל הדובעה תפוקת םא ולוחי אל ולא תוארוה .הדובעל לבקתה רחא םדא ובש םויהמ םימי 24-מ

  .םידבוע 25 לעמ קיסעמ אל קיסעמהו תונדעסמה

  .₪ 15,000 לע הלעי אל םוכסהו ןוממ קזנ םרגנ אלש םג םייוציפ עובתל ןתינ ןכש ,יטנוולר 5 'ס ולא םירקמב

 :״םייניש״ יגוס ינש שי קוחל

 :העדוה רסומ אלש ימל ןישנועה קוחב סנק תוריבע עבוק 1 ףיעס .1

  הדיפק תוירחא לש תוריבעה גוסמ איה הז ףיעס יפל הריבע •

 העדוה תריסמ – ילהנמ סנק( תוילהנמה תוריבעה תונקת 'ר .תילהנמ הריבע איה הז ףיעס יפל הריבע •

 .2002-ב"סשתה ,)הדובע יאנת תודוא

 חתפ חתפנ אל רמולכ( .ריהצת ןתנ דבועהש יאנתב .דיבעמה לע – העדוה רדעהב החכוהה לטנ יכ עבוק .2

 הז זא דבועה תבוט תא תוארהל לוכי אל קיסעמהו יאנתה היה הזש ריהצת בותכל ןכומ התא םא .םינרקשל

 .)תוקזח םייניש ולא .דיספמ אוהש רמוא
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 "?ילע לח המ" לאוש דבועה רשאכ – םוכיס

  .)יסורס ד"ספ( יחרכה יאנת וניא הזוח ךא ,תונוצרה שגפמ ומצע הזוחה •

 הביטגוררפ םהו ,תונוצר שגפמכ םהילא סחייתהל ןתינ אלש םירבד םנשי ןכלו ,סוטטס הזוח אוה הזוחה •

  .)םולבלג-רהז ד"ספ( תילוהינ

 ,גהונ יפ לע םיטרפ תמלשה , 26 ףיעס םיזוחה קוחב םג אצמנ גהונ :הרעה .הזוחב אצמנש המ קר אל גהונה •

 רוקמ םהש םיגהונ שי הדובע ינידב .הזוח שי ןיידע לבא ,םיטרפ םילשמ 26 ףיעס :רבד ותוא אל הז לבא

 םיוסמ םגדמ תוחיטבה תדסקב שומיש וא גחל הנתמ םויק :לשמל( הזוחל רשק ילב םיבייחמ םהו ,ימונוטוא

 .ןהכ החמש ד"ספ .)ללכ הזוחב וניוצ אל וליא םא םג

 םכסה רדעהב םג=[ ילאודיבידניאה הזוחה ןמ קלחכ – הדובע יניד לש "לבוקמ טפשמ" םג –  םיצ ד"ספ •

 םיסחי תרגסמב המק תוכזה .םיינש ןיב יאמצע הזוח תתירכל שורדה לכ "תוכז" התואב ןיאש " .]יצוביק

 ,רשונ ,ץעה עזג לעש ףנעמ חמוצה הלע ותוא תניחבב ,םידבועהמ דחא לכ ןיבל 'םיצ' ןיבש םיכשמנ-םייזוח

 ."ומוקמב אב שדחו

 .טסופ ןייטסלפ 'נ ןהכ החמש , סטומ תור :םג ואר •

 

 דבועה לש ויתובוחו ויתויוכז לע םיעיפשמה םימרוגה
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 םומינימ רכשו רכשה תנגה :ןגמ תקיקח

 1958-ח״ישתה ,רכש תנגה קוח

 :םינמוזמב םולשת תבוח – 2 'ס

 םכסהב העבקנ תאז םולשת ךרד םא .ראוד תאחמהב וא קישב םלושיש רתומ ךא ,םינמוזמב םלושי הדובע רכש )א(
 קישהמ ןועריפ ךשמנהמ לבקל לוכי דבועהש דבלבו .תרחא ךרדב הל םיכסה דבועהש וא הדובע הזוחב וא יצוביק
 .ןיינעה יפל לכה 14 דע 9 ףיעסב םיעובקה םידעומב

 תנעט עמשית אל ומלוש אלו דבועל םתריסמ רחאל םישדח ינש ךות ןוערפל ראודה תאחמה וא קישה וגצוה )ב(
  .רחואמ וא םדוק דעומב םולשת גישהל רשפא היהש ,קיסעמה

 ןתינ דוע לכו דבועה י״ע וא יצוביק םכסהב םכסוה רבדה דוע לכ ק׳צב םלשל רשפא .ןמוזמב תויהל ךירצ םולשתה לע

  .שדוחה ףוס דע ק׳צה תא עורפל

 :ףסכ הוושב םולשת – 3 'ס

 אלל ,הדובעה םוקמב הכירצל םידעוימה תואקשמבו לכואב הדובעה רכשמ קלח םלשל דבועה תמכסהב רתומ
 יאנתב לבוקמ גהונ איהש וא ,הדובע הזוחב ,םיצוביק ימכסהב העבקנ וז םולשת ךרד םא רויד וא ,םירכשמ תואקשמ
  .קושב לבוקמה לע הלעי אל הלא לכל יוושהש דבלבו .הדובע

 ךכ .םהיניב םיסחיל רכמתהל דבועל םרג קיסעמה ,ךרע הוושב תולת רצוי הזש םושמ םירכשמ תואקשמ איבהל רוסא

 דבועהש המל הרושק אל איהש תירסומ היעב ןאכ שי .הז תא התשי אוה אלא ,דבועה לש ותחפשמל עיגי אל רכשה

  .ףסכה הוושל דבועה לש תולתה אלא ,ףסכה הווש םע השוע

 אל הזו םיכסה אוה םא .גהונ וא הדובע הזוח ,יצוביק םכסה םג היהיש ךרוצ שיו הקיפסמ אל דבועה לש המכסהה

 םיכסמ אל דבועה םא .רכשב העיגפ שיש דבועה תמכסה תא לבקל הבוח ףסכ הוושב .רשפא יא גהונב וא הדובעה הזוחב

  .רכשה םע תושעל המ טילחהל היצפואה תא דבועל תתל שיו שדוק אוה רכשה .העיגפ תאז רכשה תא ול וכני ןיידעו

 :תורדגה – 1 'ס

  .עבוקה םויל דע םלוש אלש הדובע רכש "ןלומ רכש"

 :ישדוח רכש םולשתל דעומ – 9 'ס

  .םלשמ אוה ודעב שדוחה םות םע םלושי שדוח לש סיסב לע םלתשמה הדובע רכש

  :תולבגה רוסיא – 4 'ס

 אלו םהיתורישל קקדזהל וא ,ולעפמב וא וב רושקש יממ וא ונממ םיכרצמ תונקל ודבוע תא קיסעמ בייחי אל )א(
  .הדובעה רכשב שמתשהל דבועה לש ותוכז תא ךרד לכב קיסעמ ליבגי

 דיבעמה םתוא קפיסו ,םהל קוקז אוהש םיתוריש לבקל וא םיכרצמ וב גישהל לוכי דבועה ןיאש הדובע םוקמ )ב(
  .חוור וב ןיאש ןגוה ריחמב תויבל ךירצ הז וב רושקש ימ י"ע וא ומצעב

 וא קיסעמל רוסאש ןלבק ידבוע תקסעה קוחל המוד( םהלש תודובעה תא עורפל ידכ הדובעה םוקמל דבעתשהל רוסא

  .רכשה םע השעי דבועה המ עובקל רשפא יאו שדוק אוה רכשה .)תרוכשמהמ ןופוק רוזגל שמתשמל

 תונחמ םהש הדובע ידגב שובלל תודבועה תא הבייח הקיסעמהש תנעוט תעבותה :לארשי אלו ןכ 'נ יקיר םעונ ד"ספ

 ידגבמ תונקל ידכ ₪ 600 ךסב םישולת הידבועל הנתנ לוכיבכ הקיסעמה .םידגבה תא שוכרל ןהילע היה ןכלו םידגבה

 םידגב תונקל םיבייח ויה םידבועה .םימולשת ינשב ₪ 300-כ ותרוכשמב היה דבועה בויח ןפוא ,ךא .)רדסב הזש( תונחה

  .רכשה ךותמ םהל הכונ הזו

  .םידגבה תא תונקל דבועה תא םיבייחמ ןכש ,הדובעה רכש לש הלבגה הנשי ןכש 4 'ס תא רתוס ד״הספ

 :רכש םולשת ךרד – 6 'ס

 ,הרוה ,גוז-ןב תועצמאב ,בתכב ותארוה י"פע ,ול םלשויש רתומ ךא .ןירשימב דבועה ידיל םלושי הדובעה רכש )א(
  .יאקנב דסומ ,וב רבח דבועהש ץוביקה ,הדובעב רבח ,ודלי

 רכשהש ,אמגודל ,םותחל ךירצ .ןירשימב קיסעמה י"ע רבועי אל םולשתהש בתכב הארוה תתל ךירצש הז אוה דבועה

  .תיאקנב הרבעה תועצמאב רובעת
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  .םירז םידבוע לש הקלחמ המיקהו ןיינבב תקסוע הרבחה :ירוד .א 'נ Bin-Xue ד"ספ

 הדחיי הרבחה .םומינימ רכש קוח יפל םומינימ רכשל תאז הנשמ ש"מהיב .יניס םומינימ רכש םידבועל הנתנ הרבחה

  .)ב״ויכו םירוגמ לע( רלוד 400 שדוח םילעופה רכשמ התכינ איהש ידכ ךות ,םלושי רכשה םשלו קנב ןובשח

 תועצמאב רכשה םולשתש העדי הרבחה .דבוע לכמ 400$-ה תא הכני הדובעה להנמש עבקנ אל הדובעה הזוחבש רורב

  .םידבועה ועיגה הנממש תיניסה הרבחל םיפסכ תרבעהל תיבוביס הטיש התייה קנבה ןובשח

 םינוכרדה לש םימולצת ונתנ ,ןכ ומכ .ומש לע קנב ןובשח חותפל הרבחל הכמסה ןתונש ךמסמ לע ומתח םידבועה

 רכש ולביק םידבועה .םהיתונובשחב תוישפוחב לועפל תיניסה הרבחה תא םיכימסמה םידבועה םעטמ חוכ יופייו

  .הרבחל רזח ףסכה דבעידב ךא ,לוכיבכ םומינימ

 המ דבועל עובקל רוסא .תמזגומ הרוצב וז תוכז רתוס הז ןיד-קספו ,ולש רכשה םע תושעל המ עובקל תוכז שי דבועל

 קנב ןובשח םידבועל רובע חתפ קיסעמה ןידה-קספב .תרחא תדוכלמב וא הדובע ידגב ,ןוזמב םא ןיב ורכש םע תושעל

  .חוכה יופיי תועצמאב תדוכלמ םידבועל ונמט ידכ ךותו

 :דובעשו הרבעה ,לוקיע – 8 'ס

  .היינשה תפסותל 'ג רוטל הוושה םוכס דובעשל וא הרבעהל ,לוקיעל ןתינ היהי אל ישדוחה הדובעה רכשמ )א(
 קדובש רוט שי הסנכה תחטבה קוחל היינשה תפסותב .םינוש םיכרצל םימוכס הנש תליחת לכ םסרפמ ימואל חוטיב

 ריאשהל ןכ ךא ,רכשהמ לקעל ןתינש אוה ןויערה .םוכסה לש םיזוחאל הז תא םגרתמו החפשמ בכרה יפל םיכרצה תא

 ,םידלי ינש +גוז ,דלי +גוזל ,גוזל ןגומה הסנכהה ןיערג המ םיעדוי ונא רוטה יפל ךכ .ונממ םייקתהל רשפא היהיש ןגומ

  .לדג ךרוצה וא החפשמהש לככ לדגש לוקיע ינפמ ןיסח אוהש םויק ןיערג שי םדאל .'וכו הנמלא

 ןתינ אלו ןגומ הז םוכס .)₪ X 8,804 )2201 25% אוה לוקיעמ ןגועמה םוכסהו ₪ 6,000 רכתשמ דיחי םדא :אמגודל

 .ונממ לקעל

 .)ןגומ X 8,804 )4,358 49.5% אוה ןגומה םוכסה .₪ 6,000 לש תרוכשמ םידלי ינש םע גוז ינב ינש :2 אמגוד

  .ןגומ 4,240 =תורוכשממ 80% .)וטנ( ₪ 5,3000 תרוכשמ ,םידלי ינש םע גוז ינב ינש :3 אמגוד

 םוכס ןיא )םידלי וא השא( תונוזמ םולשתל .תונוזמ םולשת םשל דובעיש וא הרבעה ,לוקיע לע לח וניא א ק"ס )ב(
  .ןגומ אוהש

 ךרוצהש לככ( קוחה יפל םיזוחאל םאתהבו עבוק ימואל חוטיבש םוכסה יפל לוקיעב ןגומ אוהש רכשה ךותב ןיערג שי

  .ןגומ וניא רכשהמ םוכס םוש תונוזמ בוח שישכ לבא .)תילנויצרופורפ הרוצב אל ךא ,הלדג הנגהה לדג

  .שדוחה םות םע ןתניהל ךירצ ישדוח סיסב לע הדובע רכש ,רכזוהש יפכ :ישדוח רכש םולשתל דעומ – 9 'ס

 :תורדגה – 1 'ס

 .עבוקה םויל לע םלוש אלש הדובע רכש -"ןלומ רכש"

 .)שדוחב העשתה( שדוחה תליחת רחאלש יעישתה םויה דע – "עבוקה םויה"

 רכש תנלה שי שדוחל 15-ב המלוש תרוכשמה םא ,ןכל .שדוחה ףוס רמולכ ,םלשל הבוח שיש ךיראתהמ איה רכש תנלה

  .םימי השיש לש אלו םוי רשע-השימח לש

 :הנלה יוציפ – 17 'ס

 יולת רבדה .םוכסה תא ןתונ אוהו םיכיראתה תא םיסינכמ ,ובנב םינובשחמ שי .ךבוסמ טעמ אוה םייוציפל בושיחה

  .רהמ דואמ ץר הזו היצלפניאב

  הנש ךות ד"היבל הנעבות השגוה אל םא ,הדובע רכשמ לידבהל ,רכש תנלה ייוציפל תוכזה :תונשייתה – א17 'ס

 םדקומה יפל ,יוציפה רושק ובש רכשה תא דבועה לביקש םויהמ םימי 60 ךות וא ןלומכ רכשה תא םיאור ובש םויהמ

   .םוי 90 לש הפוקתל םוי 60 לש הפוקתה תא ךיראהל יאשר ד"היב םלוא .םהינבמ

 םיינרע תויהל ךרוצ שי ,רכש תנלהל יוציפה תא לבקל ידכ ןכלו .יתוהמ הז תנשייתמ תוכזה רשאכש העבק הקיספה

  .םינמזל
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 :םינמזה לע רבסה

 .10.1.20 דע זא םימי הרשע תחקל ןתינ 1.1-ב רכשה תא האור םא :ןלומכ רכשה תא םיאורש עגרמ הנש .1

  .10.1.21-ה דע ,רמולכ

  .15.3-ה דע עובתל ךירצ ,15.1.20-ב רכשה תא לביק דבועה :רכשה תא דבועה לביקש םויהמ םוי 60 .2

 שי רכשה תא לביק אוה םא לבא .קיסעמה תא עובתל לוכי אוה וב הנש לש ןמז קרפ ול שי ,רכש לביק אל דבועה םא

  .)םימי 90-ל הכרא לבקל ןתינ( דבלב םוי 60 ול

 םימעפ שולש( םיפוצר םישדוח רשע-םינש לש הפוקתב םימעפ שולש דבועה לש ורכש תא קיסעמה ןילה םא – )ב( ק"ס

  .ועבתי למגה תופוק ,למגה תופוקל םייוציפהש תעבוק הקיספה .םינש שולש היהת תונשייתהה ,)תחא הנש ךשמב

 :רכש שולתו רכש סקנפ – 24 'ס

 ויה רכשה ישולתש ךכ תוכזב םהילע םידבועש וניבה םירומהש הזמ ליחתהש םירומה ןוגרא לש הדובע ךוסכס היה

  .רכש סקנפו רכשה ישולת לש רדוסמ קתוע תויהל ךירצ קיסעמל .םיריהב

 .םידבועל םלושש רכשה יטרפ – "רכש סקנפ"

  .רכשה סקנפ ךותמ םינותנ םושיר – "רכש שולת"

 דימת אל ןכש היעב הנשי .)שדוחל יעישת( עבוקה םויה דע תויהל ךירצ דבועל רכשה שולת תריסמ יכ עבוק )ג( ק"ס

 :תונקת ועבק ןכלו עבוקה םויה דע עיגי הז

 םעטמ ל״אודב שולת דבועל תתל ןתינ יכ עבוק )רכש ישולת תריסמל תודחוימ םיכרד( רכשה תנגה תונקתל 2 'ס

   .ךכל םיכסהל בייח דבועה ישיא עדימ הזש םושמ ךא ,דבועה לש ישיאה ל״אודה תבותכל וא טנרטניא רתא ,קיסעמה

 :הדובע רכשמ םייוכינ – 25 'ס

 :ולא םימוכס אלא הדובע רכשמ וכוני אל

 .)הסנכה סמ ומכ( קוחה חוכמ ותוכנל הבוחש םוכס )א(
 .וכוני יכ בתכב םיכסה דבועהש תומורת )ב(
  .יטפשמ גוציי ומכ םיפסונ םיתוריש םנשי .וב רבח דבועהש םידבועה ןוגראב רבח ימד )ג(
  .ךכל דגנתמ אוהש עידוה דבועה םא תלוז ,תיתגלפמ תוליעפ ןומימל תדעוימש רבחה ימדל תפסות )ד(
 ןוגראה לש הרזעהמ תונהיל ןכ ךא ,ןוגראב רבח תויהל בייח אל .גיציה ןוגראה תבוטל ינוגרא-יעוצקמ לופיט ימד )ה(

  .םולשת תרומת
 אלא ,תעמשמ סנק ליטהל רשפא דימת אל .קוקיח יפל וא יצוביק םכסהל םאתהב תעמשמ סנקכ לטוהש םוכס )ו(

 םכסהה .דבועה לש ורכשמ תוכנל ידכ ףיעסה תא לצני אל קיסעמהש ידכ קוקיח וא יצוביק םכסהל םאתהב קר
  .םידבועה תבוטל קר אל םה םייצוביק םימכסהש ךכ ,תעמשמ סנק רשפאמש אוה יצוביקה

 .תומלתשה תונרק םג הז למג תופוק .םכסהה יפל וא הבחרה וצ תועצמאב היהי הז כ"דב -למג תופוק )ז(

  .םתוא סנק םיקיסעמהו םידמ אלל ועיגהש החטבא ידבוע :יזוע ןורוד ד"ספ

 ןוגרא תועצמאב קיסעמה לומ לא הנגהמ הנהנ דבועה ,יצוביק םכסה וב שיו ןגרואמ הדובעה םוקמ םא יכ ערכוה

 קיסעמה םע דדומתמ דבועה םידבוע ןוגרא אלל ןגרואמ אוהש וא ןגרואמ וניא הדובע םוקמ רשאכ ,םלוא .םידבועה

 ,ןכל .ולצא ראשנ ףסכה יכ חיוורמהו טפושה ,עבותה ,קקוחמה אוה קיסעמה ,רכש תנלהב גצוימ אל דבועה םא .ודבל

  .קוח חוכמ וא יצוביק םכסה חוכמ םא אלא דבוע סונקל ןתינ אל

  .יקוח וניא יוכינה ,יצוביק םכסה אלל דבועה לש ורכשמ הכנמ קיסעמה םא

 דבועה לע תוסנק ליטהל ןתינ אל .לח אל )6()א(25 'סש עדנ ,יצוביק םכסהל תיתשת היהי אלש עוריא היהי םא :ןחבמב

 ]תעמשמ ןיגב

  .הדובעה רכש עברמ רתוי רומאכ בוח ןובשח לע הכוני אלש יאנתב ,קיסעמל דבועהמ בתכב תובייחתה יפ לע בוח )ח(
  .םישדוח השולש לש הדובע רכש לש תולוע תומדקמה ןיא םא ,הדובעה רכש לע תומדקמ )ט(
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 ןורחאה ורכשמ תוכנל קיסעמה יאשר ,קיסעמה לצא דובעל דבוע קיספה םא ,׳א ק"ס-ב רומאה תורמלש רמוא 'ב ק"ס

  .תומדקמ תוברל ,ול בייח דבועהש בוח לש הרתי לכ דבוע לש

 ךכ םידבועל רזוח הז רבד לש ופוסבש שדוחב ₪ 20 םלשמ דחא לכ .תונתמ לש הנטק הפוק :יקצישודר ימרכ ד"ספ

 םידבועל םג תויהל הלוכיו ,הסנכה סמ תדוקפ יפל תויהל תבייח אל המורתש העבק הקיספה .רישע רתוי גחל יש ןתנייש

 תונתמ תפוק תרגסמב םג תויהל הלוכי המורת .)'וכו תונתמל קר שומיש ,ןובשח האור יפל( הנוכנ הרוצב להונמ הז םא

  .םידבועל

  .)סיב-ןת לע ןויד( דוד ןב רואיל ד"ספ

 ףסכה תא חקול דבועה ,המדקמ םצעב הז סיב ןת .3 'ס תחת סנכנ אל ןכלו הדובעה םוקמב תויהל בייח אל סיב ןת

 .שדוחה ךותב וב שמתשיש ידכ סיטרכה תא ול וניעטיש שקבמ דבועה ,דבועה תטלחה תאז ךא .לכואב הנוקו וישכע

  .25 'ס חוכמ המדקמ הז ןכלו שארמ שקיב דבועהש םושמ םוכסה תא תוכנל ןתינ ,ןכל

  ."חותפ שאר" לע תרמוש הקיספה ,רכשהמ תוכנל רשפא םהב םירקמ לש הרוגס המישר שיש תורמל

 :25 'ס יפל תעמשמ סנק יוכינ

  .תעמשמ תוסנק םהל וזזיקו םידמ אלל העיגה םידבוע תצובק .החטבא תרבח :יזוע ןורוד ד"ספ

 סנק ליטהל ןתינ יכ עבוק רכשה תנגה קוחל 25 'ס .םידמ תשיבל יא ןיגב תויצקנס ולטוי ובש םכסה לע ומתח םידבועה

 .יצוביק םכסה וא קוקיחל םאתהב תעמשמ

 .רכשה תנגה קוח רואל תיטנגוק תוכז לע רתוול ןתינ אל יכ יצוביק םכסה ןיא םא תעמשמ ןונקת לע םותחל קיפסמ אל

 ןוגראב דבועה גוציי אוה םיתורישהמ קלחו תמיוסמ ןוגרא תגרד לע דיעמ יצוביקה םכסהה .המכסהל תוקפנ ןיא ,ןכל

 .תעמשמ תריבע ארקיי המ שוביגב םג אלא ,הלהנהה לומ גוציי אל הז .תעמשמ יכילהב גוציי ללוכ הז גוצייו םידבועה

 .די הזל ןתית אל תוגיצנה ,ל"כנמל דיה תא קשנל ומכ תכרפומ תעמשמ תריבע תנתונ הלהנהה אמגודל םא

 לש לעופל איצומו תעמשמה תריבע תא םיקה אוה ןכש טפושהו עבותה ,קקוחמה היהי דיבעמה ובש בצמ רשפאל ןיא

 תעמשמ תוריבע הצור דיבעמה םא ,)4()א(25 'ס יא האצותה ,ןכל .רכשה יוכינמ הנהנה אוה דיבעמה ןכש היצקנסה

 .םידבועה ןוגרא תא בלשל בייח

 רשפא יא יצוביק םכסה ןיא םא .רכש תוכנל ןתינ יצוביק םכסה שישכ ,יצוביק םכסהל עיגמש הז אוה ללכושמ ןוגרא

 עיגהל רשפא יא דיחי דבועב .רכש תוכנל ןתינ אל ,דיחי דבוע לש הרקמ ןחבמב ונל היהי אמגודל םא .רכש תוכנל

  .יקוח יתלב הז תעמשמ סנק םידירומ דיחיה דבועל םא ,ךכ .יצוביק םכסהל

 הז הרקמב .סיטרכה תא ודבאי אלש ידכ סנקב רבודמש רורב ,₪ 50 הלועש יטנגמ דבוע סיטרכ םינתונ ,תפסונ אמגוד

 :.יצוביק םכסה שי םאה ןוחבל שי

 תונתמ ןרק .תונתמ ןרק ןיגב שדוחב ₪ 20 תוכנל תגהונ הבישמה :אפורה ףסא לש םירקחמה ןרק 'נ יקצישודר ד"ספ

 עבותה .)תונתמ אלו תעמשמ סנקב ונל רזועש( יצוביק םכסהב רדסומ הז יוכינ .)א(25 'ס יפל תומורת יוכינ םצעב איה

 .תומורת לש הרקמב רזוע אל יצוביק םכסה ןכש הרזח ופסכ תא הצור

 םיכסה דבועש תומורת 25 'ס יפל .הדובעה םכסהב ןגוע רבדהש אלל ועצוב תונתמ ןרקמ םייוכינה יכ קלוח ןיא :הערכה

  .המורת וזש דיגהל קיפסמ אל ,וכוניש בתכב

 י"ע להונמ רבדה .תונתמ תבוטל ,ותמכסהב ,דבוע לש ורכשמ הובג אל םוכס הכוניש העינמ ןיא .בתכ ךירצ דימת אל

 תוגהנתהב הארנש תוביסנ ןנשי ,ןכל .המכסה הארמ םידדצה תוגהנתה ,ןכ ומכ .רחא םוקמל ךלוה אלו ןובשח האור

 הרוצב להונמו הובג אל םוכס ,ןמז ךרואל ,םידבועה תבוטל והשמ הזשכ .בתכב םיכסהל הבוח ןיאו המכסה םידדצה

  .המכסה הארמ םידדצה תוגהנתה יכו ,בתכל הבוח ןיא הנוכנ

 ,דבועה תבוטל( תולבגמ ןנשי לבא ,בתכל ףילחת תויהל הלוכי תכשמתמה תוגהנתהה הז הרקמב :דוד-ןב רואיל ד"ספ

 ןיגב הנתשמ ךס רכשהמ וכונ ."סיב-ןת" תוחורא יבגל היה חוכיווה .)ןטק םוכסו ןמז ךרואלו הנוכנ הרוצב להונמ

  .ןידכ אלש השענ הז יוכינש ןעוט שקבמה .)3 'ס = לכוא .רכשה תנגה קוחל 3 'ס( "סיב ןת תוחורא"

 לע ריחמהש ךכל עדומ היה דבועה .רכש תוכנל ןתינ ולא םירקמבש הרוגס המישר אוהש 25 'סל סנכנ ד"היב :הערכה

 ד"היב .המכסה הווהמ תוגהנתהה ןאכ םג .שדוח לכ השעש הלועפ וזש םושמ ,הזל םיכסה ףאו וסיכמ היהי החוראה

 רבודמ .וישכע לכואל שרדנש ףסכב שמתשהל קיסעמהמ שקבמ דבועה ,)א(25 'ס יפל המדקמ לע רבודמ יכ רמוא
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 ןיא הצריש יתמ הצריש לכוא לכ שוכרל לוכי דבועה .לעפמב לכואה רדחל תדרל ןיינע ןיאש םושמ ,3 'ס אלו ,המדקמב

  .הצור אוהש הפיא זבזבל דבועה לש יטרפה ונמזב שומישל הז "סיב-ןת" .הדובעה םוקמב הדעסה ןאכ

 המדקמב רבודמ הדובעה םוקמל ץוחמ ןתינ תורישה דוע לכ לבא ,3 'ס ונל ץופקי הדובעה םוקמב הדעסה לש הרקמב

  .רכש תנגה קוחל )א(25 'ס יפל

 לע תונעט ןיגב תונעבותל תושיאל תושקב לש דודיעב תירוביצה תובישחה תורמל :)טועימ( רוביצה גיצנ תבוגת

 דבועה ובש בצמב אלא ,קיסעמה לש יביסאפ יוכינב רבודמ אל .בל-םות רסוח לש ןיינע ןאכ שי .תואצוה ליטמ ,םייוכינ

 רשיאש ילב םג רדסהל םיכסהש קיסהל ןתינ ,ךכ .וילע הפכנ רבדהש ילבמ תוחוראה סיטרכב ימוי-םוי ןפואב שמתשמ

  .תרחא בתכב המכסה לכמ קזח רתוי הברה ימוי-ןויה שומישה .בתכב הז רדסה

 

 םומינימ רכשל תואכז – םידמלתמ
 לש הרשכהה תפוקתב ריכהל םיצור .יצוביק ךוסכס :מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע לא 'נ םידבוע תורדתסה ד"ספ

  .רכש אלל תועובש הנומש לש סרוקב ףתתשהל םיבייח םילייד תויהל םישקבמה םישנא .םידבועכ םילייד

  .הרשכהה תפוקתב רבכ הדובע יסחי שיש תנעוט תשקבמהו "םיכינח" םה סרוקה יפתתשמ – תקולחמה

 השימח שי .קיסעמה תמכסהב ךרוצ ןיא ,יטנגוק ןיינעב רבודמ יכו םומינימ רכשמ תוחפ דבועל םלשל רוסא :הערכה

 :םינחבמ-יתתל םיקרפתמה םינחבמ

 ?שכרנ רבכש עדיב המלשה וא עוצקמ תשיכר איה רשקה תוהמ םאה .1

 ?לעפמה תוליעפמ קלח תווהמ תודמלתהה ךלהמב הדובע עוציב םאה .2

  ?תודמלתה וא הדובע ,תיזוחה תורשקתהה תרטמ .3

 ?תורכתשה הניה דמלתמה תרטמ םאה .4

 ?קיסעמה לש רחא דבוא ףילחה ךינחה םאה .5

 ?תודמלתהב וא הרשכהב קיסעמל סרטניא םויק .6

  .קיסעמ-דבועה יסחי תעיבקב לוקיש הווהמ הניא הרשכההמ קיסעמל תמוצש תלעותה .7

 ?הדובע תעצהב רשקה ליחתה םאה .8

  ?הרשכהה תפוקתב םהיניב קיסעמ-דבוע יסחי לש םמויק יבגל םידדצה תמכסה .9

 :)ד"הספב םג תועיפומ תולאשה( תרחא הרוצב תולאשה תא קרפמ היה סירב ר"ד

 ?ןהירחאל הקסעההו תודמלתהה וא הרשכהה ןיב רשקה המ .1

 ?וקוסיע םוחתב הרשכהל רפס תיב להנמ קיסעמה םאה .2

  ?ןוימ וא הרשכה הניה סרוקה תוהמ םאה .3

 והשמ הז אלא ,תוליידל רפס-תיב החתפ אל לע-לא .הדובע וא הדימל לש ךילהת שי םאה קודבל שי הנותחתה הרושב

 יסחיל רשק ןיא הגיהנ ירועיש םידמלמ ״קורי רוא״ םא ,אמגודל ךכ .המצע הרבחה לש תיעוצקמה הרשכהל רושקש

 תא הרישכמ איהש ךכל סרטניא שי הרבחל .הנוש הז ,דגאב הגיהנה סרוק תא השוע םדא ותוא םא לבא ,קיסעמ-דבוע

  .הדובעהמ קלח איה וז הרשכהו םידמולה

  :עבוקה ןחבמה

 :םינחבמ השימחל הכוראה המישרה תא ומצמצ

 ?קיסעמ-דבוע יסחי תריצי הניה הרשכההו םידדצה ןיב תורשקתהה תרטמ םאה )1

 ,ןכל .דבועה רשכוה הילא הדובעה עוציבב ךשמהו הרשכהב הליחת איה תורשקתהה תרטמ םאה ןוחבל ונילע

  .ודבועכ ךינחה תא רוכשל קיסעמה תרטמו קיסעמה לש ודבוע תויהל ךינחה תרטמ

 ?שכרנ רבכש עוצקמ לש המלשה וא עוצקמ תשיכר הרשכהה תרטמ םאה )א

 ?ןוימ וא הרשכה הניה סרוקה תוהמ םאה )ב

 ?םיוסמ קיסעמ לצא תמיוסמ הרשמל ךינחה תא רישכהל הדעונ הרשכהה םאה )ג

 ?הדובעל ןוימה יכילהתל המוד סרוקל ןוימה ךילהת םאה )ד

 ?הרשכהה םויסב וקיסעהל קיסעמה תובייחתהו הדובעל ךינחה תובייחתה )ה
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 ?תיעוצקמ הרשכה תעצה וא הדובע תעצהב םידדצה ןיב תורשקתהה תליחת םאה )ו

 ?הדובעה יאנת לע המכסהה דעומ )ז

 יסחי תרגסמב הרשכה וא ידומיל הרשכה דסומב תרבעומה הרשכה לשכ וניה הרשכהה לש הייפוא םאה )2

 ?קיסעמ-דבוע

 ?םירחא םיידומיל הרשכה תודסומב תרבעומ המוד הרשכה םאה )א

 ?וקוסיע םוחתב הרשכהל רפס תיב להנמ קיסעמה םאה )ב

 ?קיסעמל םייפיצפס וא םייללכ -םייעוצקמ םנה הרשכהה ינכת םאה )ג

  ?'וכו רכש םולשת ,הדובע ילהנ ,תעמשמ יטביהב הרשכהה תרגסמב םיסחיה תכרעמ יהמ )ד

  ?הרשכהל ליבקמב דובעל םיכינחל רשפאתמ םאהו תועשה ףקיה ,הרשכהה ךשמ והמ )3

 רכתשהל תלוכיה םדאמ תללשנ וב בצמ רשפאל ןיא היפל ,םומינימה רכש קוח תילכתמ תרזגנ וז הלאש ןיינע

  ."דבוע" ךינחה תויהל תורכתשהה תלוכי תלילש ןיב הקיז תויהל תבייח .תיתועמשמ ןמז תפוקתב

 ?הרשכההמ חוור קיסעמה קיפמ םאה )4

 ?קיסעמה לש םייפיצפסה םיכרצל הרשכהה תמאתה תדימ )א

 .קיסעמה תוליעפמ קלח הווהמה ,הרשכהה ךלהמב םיכינחה י"ע הדובע עוציב )ב

 ?םתדובעב םהל םיעייסמ וא קיסעמה לש םידבוע םיפילחמ םיכינחה םאה )ג

 :םידדצה תנווכ )5

 ןובשחמ התחקל שי ,םלוא .הרשכהה תפוקתב קיסעמ-דבוע יסחי לש םמויקב עירכהל םידדצה תנווכב ןיא

 לטנ תעיבקב איה םידדצה תנווכ לש התובישח .םיילובג םיבצמב רתי לקשמ הל קינעהלו םילוקישה לולכמב

  .שרופמ םכסה דגנכ ןעוטה לע לטומה ,הייארה

 :ןויסינ תפוקת

 תנעוט הבישמה .ןויסינה תפוקת ןיגב הדובע רכשל יאכז אוה יכ ןעט בישמה :יול ןולא 'נ מ"עב םיסדנהמ א.ב.ו.א ד"ספ

 רדעה יכ ןכו .הזוח םידדצה ןיב היה אל ןויסינה תפוקתבו ,הזוחב םיעבקנ ולא ןכש ,קיסעמ-דבוע יסחי ורצונ אל יכ

  .וז הפוקתב הזוח רוציל םידדצה תנווכב התייה אל יכ הארמ הרומת

 םדאש בצמ ןיא .)תודבע( ךכמ הלעמל וליפאו לוצינב לבוג הז רכש לבקל ילב תלוזה רובע השוע והשימשכ :הערכה

 ןחוב דבועהו ,וידבוע תא ןחוב קיסעמה הבש הדובע תפוקת איה ןויסינ תפוקת .ותדובע רובעב הרומת לבקמ אלו דבוע

 .םידדצה י"ע המכסהב םיעבקנ םה םג ןויסינה תפוקתב הדובעה יאנת .הדובעה םוקמו הדובעה תוהמ תא אוה םג

 אהתש הכירצ הדובע לע היפל תיסיסבה המרונב עגופ ,הרומת לכ קסעומה לבקי אל ןויסינה תפוקתבש עבוקש קיסעמ

  .הדיצב הרומת

 בלתשה דבועה .הפוקתהמ קלח דבע ןכש וז הפוקתמ תלעות קיפה קיסעמה לבא ,ןויסינה תפוקתב הרשכה התייה

 ושירפה ,ןכ ומכ .הנושאר הכרדה תרגסמב והשימ דוע םע םינוקית תודובע עציבו הדובעה םוקמ לש ינוגראה ךרעמב

 תורערעמה יכ הארנ רכשה ישולתמ יכו .העיסנ תואצוהו ימואל חוטיבל םימולשת ןויסינה תפוקתב ורובע תורערעמה

  .ותדובע תא בישמה ליחתהש דעומה תא ןויסינה תפוקתב ואר ןמצע

 

 םיפיט
  .גהונ שממ היהנ אלא ,ירטנולוו ןיינע אל אוה פיט םויכ ?הדובע רכש אוה פיט םאה

 הכלמ ׳נ תודעסמ תליא ב.מ.ג.ד 300113/98 ע״ע
 רכש םולשת ,רתיה ןיב ,העבת הבש ,הדובעל ירוזאה ד״היבל העיבת השיגה איה .תליאב הדעסמב הדבע הכלמ לבנע

 תוארוה .הדעסמה תוחוקלמ הלביקש רשתה ימוכסל הקיז אלל תאז ,הדעסמב תירצלמכ התדובע תפוקת דעב םומינימ

 םע תוכבתסהה דבלמ .)םיפיט( לכה ומשר םאה הלאשה הלאשנ ,םירפסל הסנכה לכ סינכהל תבייחמ םירפסה לוהינ

 קיסעמה םא יכ ד״היב רמוא .אל וא םומינימ רכש ולביק םה םא םיעדוי אל ןכש ,םידבועה יבגל היעב שי ,הסנכהה סמ

 םג הסנכה סמ תניחבמ םג שנעיי אוהו – רכשנ אצוי אטוחה ןיאש ןורקע ךותמ היצקנס וילע וליטי רשתה תא םשר אל

 תוחוקלמ תורישי םירצלמל םלושמה רשת יכ עבקו העיבתה תא לביק ירוזאה ד״היב .םומינימ רכש קוח תניחבמ
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 רבעמ ,התדובע תפוקת לכ רובעב םומינימ רכש הכלמל םלשל הדעסמה לע ,ןכלו הדובע רכש הווהמ וניא הדעסמה

 .הלביקש רשתה ימוכסל

 רכש תא רבע הז םא – ״קיסעמה תטילשב רשת״ ארקנש המל סנכנ הז םיפיטמ תוסנכהה תא םשר קיסעמה םא

 .םומינימ רכשל ול םילשהל ךירצ אוה – אל םאו ,בוט המ םומינימה

 רכש םליש אלש קיסעמה תא ועבת ובזעשכו ףסכ הברה םיפיטהמ ולביק םירצלמ ,הערל הז תא ולצינש םיבצמ ויה

 .םומינימ

 ימואל חוטיבל דסומה ׳נ ןהכ רתסא ןיינעב ד״ספ
 תדעסמב קיתו רצלמ היה ןהכ רתסא לש הלעב .ימואל חוטיבל דסומה דגנ הידליו הנמלא השיא י״ע השגוהש העיבת

 דבוכמ םוכס חיוורה ,רצלמכ ויתונש ךלהמב .ומצעב עבטו העיבטמ םישנא ליצהל הסינ רשאכ רטפנ רשא ,״גיידה ינב״

 .ומשרנ אלש ,םיפיטמ חיוורה םוכסה ראש תא .הדעסמהמ לביקש שולתב םושר היהש ח״ש 10,000-ה לעמ ,דאמ

  ?לעופב לביקש םוכסה יפל וא ,שולתב םושרש המ יפל עבקת םיראשה תבצק םאה – הלאש הלאשנ

 םלשל םיקיסעמ דדועל לוכי אוה ןיא ןכש תולובכ ד״היב ידי יכ עבקנ .ץ״גבל דע העיגהש הלאשב טבחתה ד״היב

 תכלל שי ןכלו ,ןהכ רתסא ןיינעל עוושמה קדצה יא תורמל תאזו ,)הכלמ תכלהב ומכ( רפסה יפל תכלל שי יכו ״רוחשב״

 .תרוכשמה שולתב םושרה יפל

 סיק ירמע ד״ספ
 ןידה יקספ יכ ד״היב רמוא הנותחתה הרושב .םיפיטה אשונב תוכלהה יבגל הרודס רקחמ תדובע התשענ ד״הספב

 לש ןמזהו סמועה תא ךוסחי רבדהו ,אשונה תא רידסיש קקוחמל תשאונ הקעזב ורמגנ תונורחאה םינשה םישולשמ

 םירצלמה יכ גואדלו םירפסב רשתה תא םושרל קיסעמה לעש ךכ הכלמ תכלה תא רמשמ ד״היב .תויטופישה תואכרעה

 תא עבקי ד״היב )ןהכ רתסא נ״ד( ימואלה חוטיבה דגנ תועיבת ןיינעל ,םלוא .תוחפה לכל םומינימ רכש םילבקמ

 .)ד״ספב האלהו 69 ׳מע( שולתב םושרה יפל אלו לעופב םלושמה רכשל םאתהב אקווד םייוציפה

 -םיפיטל םיבר םיישק םנשי

 .ימואל חוטיב ןיא )1(

 .םוכסה לכ תא לבקי אל דבועה ,חוטיב םימלשמ םא םג :חוטיב תת )2(

 .םוכסה לכ תא םישירפמ אל ,תוילאיצוס תויוכזב העיגפ הנשי )3(

  .םיפיטה תא ןובשחב תחקל לוכי אל קיסעמה לבא ,דבועה לע קיסעמל םימלשמ :קיסעמב העיגפ )4(

 .ולש תרוכשמה קוידב המ תעדל לוכי אל דבועה :תודיחא רסוח )5(

 דיגהל רשפא יא .ןתונ קיסעמה אלש דבוע לש הדובע תסנכהב ריכהל טושפ אל הז :פיטה גוויסב ינויע ישוק )6(

 ןתינש המו עובק ןפואב דבועל םינתונש המ – הדובע יגוס ינש שי .תורש רובע ןתינש םושמ ,הנתמ אוה פיטהש

  .ירטנולוו ןפואב אל

 . "רוחשב" םינתינ ןכש ,םיסוממ אלש הנשב דראילימ ינש דע דראילימ םיכרועמ :תמא סמ תייבג )7(

 ,תאז םע דחי .רישי אלו רישי ןפואב םינתינש םיפיטב הקסע הקיספה :ונודנ ולש פיט יגוסמ הנעמ רסוח )8(

  .םירחא םיפיט יגוס םימייק

 םלשל תיתרבח תוביוחמ שי יכ תוירטנולוו ןחבמ לע רבדל רשפא יא ,ןכל .תורישה תרשרש לע רובע פיט םימלשמ ונחנא

 תרגסמב תורישה ימד תא לולכלמ םיענמנ הדעסמה ילעב ןכש חוקלה לש תירטנולוו הלועפ פיטמ תוארל ןתינ אל .פיט

 קסעה תיבל תכיישה הסנכה ימואלה חוטיבה ינידו הדובעה טפשמ ןיינעל פיטב תוארל שי .חוקלל ןתינש ןובשחה

 םיכסמש הז אוהו קיסעמל ראשוה פיטה ,רמולכ .קיסעמה תאמ הדובעה רכשמ תורישה תרשרש ידבוע לש םתסנכהו

 ןמויב םשרנ אל פיטה םא םג ךכ .תוילאיצוס תושרפהו סמב םיבייחש רכש םה םיפיט ,ןכל .פיטה תא תחקל רצלמל

 ןוצרמ ונתנ םא ןיב ,רכש םה םיפיטה יגוס לכ .רכש=פיט .ןושארה לקשהמ עבקנ פיטהמ רכשה .רכשב רבודמ ,תורישה

  .ומשרנ אל וא ומשרנ םא ןיבו ןוצרמ אל וא

 אל" בותכ תינובשחב ןיידע .התנתשה אל הקיטקרפה ןכש היעב הנשי .תונדעסמה ףנעב קר םיפיטב לח אל הז ןיד-קספ

 אוה ףסונ ישוק .יונישה תא המינפה אל הרבחה .פיט לולכי ןובשחהש הז תא תונשל ךירצ היה יכו ,"תוריש ללוכ

  .יונישה תא ליחה אל קקוחמהש
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 רחאמ .ימואל חוטיב םולשת יא לע תובר תועיבת לבקי אל קיסעמה ןכש תיביטקאורטרל סנכיי אל שדחה רדסהה

 םיכילהה טעמל 1.1.19-ב ףקותל סנכיי שדחה רדסהה יכ םירומ ואנ ,ימואל חוטיב ימד םולשת לע םג לח הז רדסהש

  .ונינפל םידמועה

 

 םייצוביק םימכסה
 :הרזח

ü אוה הדובעה הזוח .הזוח חוכמ קר םימייק קיסעמ-דבוע יסחיש תרמוא תיסאלקה הסיפתה :תיסאלקה הסיפתה 

 תונוצר שגפמ םצעב אוה הזוח .)ןורש הלייא ד"ספ( הדובע הזוח קוח תעצה התייה ,ןכל .יזוח יניד לש גוס-תת

  .דבועה תויוכז לע ןגהל איה ןגמה יקוח תרטמו

 הזוח תרגסמב םג ןכלו הזוחב רבדו רבד לכ לע בושחל ךירצ אל ,ןכל .ןיינק וא תויגוז ומכ סוטטס ןיעמ אוה הזוח

  .הרזחב םירבד לבקל ךירצ אוה ,קיסעמל ונמזמ ןתונ דבועה םא .םינתשמ םירבדו תוימאניד שי הדובעה

ü קלחב ריכנ ונחנא .)יסורס ד"ספ( הזוחב ךרוצ ןיא תיתילכתה תונשרפה תוחתפתה םא :תיתילכת הסיפת 

 רוציל לוכי גהונ ,ךכל רבעמ .)תודש רפוע ד"ספ( הפוגל קוח לכ תילכת ןוחבל ךירצ .קוחה תילכת יפל תויוכזהמ

  .גהונ י"פע םישרפמ ,םיזוחה קוחל 26 ףיעסב םג ךכ .הדובעה הזוחב תויוכז

 תויוכזה לע םיעיפשמש הבחרה יווצ שי םאהו םייצוביק םימכסה םילח הדובעה יסחי לע םאה ןוחבל שי ,ךכל רבעמ

 להנל ןתינש ןיינעה .דבל אוהש הז אלא ,ןוממה לעב אל אוהש קר אל איה דבועה לש השלוחה .הדובעה הזוחב תובוחהו

  .חוכ ול ןתונ יביטקלוק ןתמו-אשמ

 :יצוביק םכסה תיתוהמ הרדגה

 אוה Monster .יטפשמ "Monster" אוה ןכלו הקיקח ומכ לעופה הזוח אוה יצוביקה םכסהה :לייחה רצוא קנב ד"ספ

  .)הנטקה םיה תב ומכ( םדא יח היח יצח אוהש רוצי םצעב

 אוה ןיא ,םלוא .קיסעמה םע םכסה ןיידע אוה יביטקלוק םכסה אוה םא םג ,םכסה אוה יצוביקה םכסהה דחא דצמ

  .הצובקה ללכ לע לחש קוחל המוד הז .הצובקה לש אלא ,דבועה לש ילאודיבידניאה ןוצרה תא גציימ

  .ולוכ ףנעה תא ללוכש יטרפ קוח ןיעמב רבודמ .טועימה לע ןגמ לבא ,בורה תא גציימ אל יצוביקה םכסההש ןכתיי
 יצוביק םכסהבש תוארוה״ :)2014 תנשמ ןוקית( קיסעמו דבוע לש תובוחו תויוכז – םייצוביק םימכסה קוחל 19 'ס
 םהל תונקומה תויוכזו קיסעמו דבוע לע תוארוה ןתוא יפל תולטומה תוישיא תובוחו ,הדובע םויס ,הדובע יאנת רבדב
 רחאל ףא ןפקתו ,םכסהה לח םהילעש דבוע לכו קיסעמ לכ ןיב הדובע הזוחכ ןתוא וארי ,)תוישיא תוארוה – ןלהל(
 הבוח תרפהכ וארי אל התיבשב תופתתשה ;ןידכ ולטוב אל וא ונוש אל דוע לכ ,יצוביקה םכסהה לש ופקת תעיקפ
 ״.תישיא

 לח הזוחהש דבוע לכ ןיבל קיסעמ ןיב הדובע הזוחכ ןתוא וארי יצוביק םכסהב ןהילא םיעיגמש תוארוה •

  .םידדצה לע תולח ןה לבא ,תולח תוארוההש הזוחב בותכ אלש רמוא הז ,"ןתוא וארי" .םהילע

 יסחיב תוביצי אוצמל אוה ןויערה .םייקתהל ךישממ אוה ,העיקפה דעומ לש ךיראתה עיגמש יצוביק םכסהב •

 וא םכסה ותואל עיגהל ידכב מ"ומ עצבל שיש וא ותוא לטבל רשפא רמגנ יצוביק םכסהשכ ןכלו ,הדובעה

 רוכזל זא ,ןחבמב הלאש וז הדוקנ לע היהת הארנכ( יביטיאוטניא אל הזו הזוחל המוד אל הז .שדח םכסהל

  .)םייקתמ ןיידע אוה עקופ יצוביק םכסה םא

 קיסעמה דגנ קבאמ םצעב איה התיבש .תובוח תרפה וא הזוח תרפה אל וז התיבשב םיפתתשמ םידבועה םא •

 .רתוי םיווש םהש וארהש םושמ םייצוביק םיגשיהל ועיגה םידבועה .התיבשל רושק יצוביקה םכסהה ןכלו

 .התיבשה לש תונגה-ה תא םיאיצומש םימכסה שי ףאו תופוקת םיליבגמה םייצוביק םימכסה לש םיגוס שי

  .יצוביק םכסהל עיגהל ידכב התיבשל עיגהל אלא הרירב ןיא םימעפל
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  .יצוביקה םכסהה תוהמ לע רבדמ 19 ףיעס

 :אמגודכ םוקלס לש יצוביק םכסה לע תולכתסה

  .15.7.15-ב םתחנו 2.15-ב בתכנ םכסהה

 ראוניב רבכ תיביטקאורטר לח םכסה ,םתחנ וא בתכנש ןמזל רושק אלש הלוחתל יטנוולר ףיעס ונשי :םכסהה תלוחת

 19 'ס יפל .2017 תנש ףוסב עקפי הזוחה .תיביטקאורטר לח הזוחה ןכש ,םיזוחה ינידמ הנוש ןיינע ונשי בוש .2015

 .ךשמהב דומענ ךכ לע ,עקפי אל םכסה םייצוביקה םימכסה קוחל

 תובקעב תאזו תוגהנתהו תעמשמ לע אוה יצוביקה םכסההמ דבכנ קלחש םיאור ונחנא :תעמשמו תוגהנתה יללכ

  .רלולסה םוחתב תורחתה

 תא הלעמ םכסהה .ולשמ םומינימ רכש ןתונ יצוביקה םכסהה ,קוחב עובק םומינימה רכשש תורמל :םומינימ רכש

 .םיוסמ זוחאב םומינימה רכש

  .הרבחה יחוורמ ורזגיי םיצירמתה .)םיסונוב( םיצירמת תרגסמב ןתניי רכשה תפסות :רכש תפסות

  .םיינוגרא םיניינעו תעמשמ יניינע רידסמ םכסהה .רבעמ ןתונ םג לבא ,לפטמ קוחהש םימוחתב לפטמ םנמא םכסהה

 :תודגאתהה שפוח

 התיבשהש הסיפת התייה .םיתבושה להק ךותב ורי ב"הראב .יקוח אל השעמכ תבשחנ התייה התיבש 19-ה האמב

  .םיחוור םילעבהמ םיענומ םיתבושה ,ןיינקה שפוחב תעגופ

  .תויתרבח תויוכז :דוסי קוח תעצה הנשי ףאו יביטקלוק מ"ומ רבדב תונמא ןנשי .תוכזכ הרכוה התיבשה ןמזה םע

 רובידה שפוחמ קלח אל הזש רורב ,ךא .רובידה שפוחמ קלחכ תודגאתהה שפוחב הריכה הליחתב תילארשיה הקיספה

 שפוחמ רתוי קזח והשמ םיכירצ ונחנא םיאנתה תא רפשל ותוא ץלאל וא קיסעמב עוגפל ידכב .קיפסמ וניא רובידה ןכש

 .רובידה

 

 1957-ז״ישתה ,םייצוביק םימכסה קוח

 :)זט33-ח33 'ס( תודגאתה לש תויוכז עבוק םייצוביק םימכסה קוחב עבק קקוחמה

 תונגראתה ןעמל לועפל תוכזה דבוע לכל :םידבוע ןוגראב וא םידבוע דעווב תורבחל וא תוליעפל תוכזה – ח33 'ס

  .םתרגסמב לועפלו םידבוע ןוגראבו םידבוע דעווב רבח תויהל ,םידבוע ןוגראבו םידבוע דעווב םידבוע

 גיצי םידבוע ןוגרא םע ןתמו אשמ לוהינ תבוח – תינושאר תונגראתה – 1ח33 'ס

 תינושארה תונגראתהב גיצי םידבוע ןוגרא םע הדובע יסחיל םירושקה םיניינעב מ"ומ להנל בייח קיסעמ  )א

  .םותחל אקווד ואלו ,רבדל ביוחמ קיסעמה ןגראתהל ליחתמ ןוגראה םא םג ,רמולכ .ולצא

  .3 'ס יפל גיציל ךפהש םידבוע ןוגרא לש תונגראתה "תינושאר תונגראתה" )ב

 ,דבוע קסעומ ובש הדובעה םוקמל סנכיהל םידבוע ןוגרא לש גיצנמ ענמי אל קיסעמ  :הסינכ תעינמ רוסיא – ט33 'ס

 ,רמולכ .טרפה תענצב הדובעה יכרוצב בשחתהב תאזו ,םידבוע יניינע םודיק םשלו ח33 'ס-ב רומאכ תוכזה םודיק םשל

 ,)םידבועה תומש תא שקבל ומכ( טרפה תענצב עוגפל וא הדובעה לש ןיקתה ךלהמל עירפהל הצור םידבועה ןוגרא םא

  .םידבוע ןוגרא םע עגמ עונמל אל לבא ,הדובעה יכרצב בשחתהל רשפא .לוכי אל אוה

 םידבוע ןוגראב וא םידבוע דעווב תוליעפ וא תורבח ןיינעל דבועב העיגפ רוסיא – י33 'ס

 :הלאמ דחא לשב הדובעל םדא לש הלבקמ ענמיי אלו ,דבוע לש הדובע יאנת ערי אל ,דבוע רטפי אל קיסעמ )א(

 .םידבוע ןוגראב ותוליעפ וא ותורבח )1(

 .םידבוע ןוגרא לש המקה ךרוצל ותוליעפ )2(

 ןוגראב רבח תויהל הצור אל םדא םא .ןוגראב ותורבח תקספה וא םידבוע ןוגראב רבח ותויהמ ותוענמיה )3(

  .א ק"ס יפל ויאנתב עוגפל לוכי אל קיסעמה ,םידבוע

 .דעווב ותוליעפ וא ותורבח )4(

 .םידבוע דעוו לש המקה ךרוצל ותוליעפ )5(

 םימולשתו תובטה ,םירוטיפ ייוציפ ,תיעוצקמ תומלתשה וא הרשכה ,הדובעב םודיק תוברל – "הדובע יאנת" )ב(

  .הדובעהמ השירפל רשקב דבועל םינתינה
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 לטנה ,דעווב אוהש םושמ ותוא םירטפמש ןועטל לכויש ידכב םידבועה דעוול ץר ,ותוא רטפל םיצורש עדוי דבוע םא

 ,יתביס-רשק לע ונל העיבצמ "לשב" הלימה .ןירוטיפל דמעומ היה דעוול ףרטצהש ינפל םגש תוארהל קיסעמה לע אוה

 רשפאש והשמ הז לבא ,קיסעמה לע לטנה .רדסב הז דעווהמ קלח ותויה לשב אל הזש תוארהל חילצמ קיסעמה םא

  .ותוא םירהל

  :תופורתו טופיש תויוכמס – אי33 'ס

 אוהו י33-ו ט33 'ס תוארוה תרפה לשב יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ירוזא ןיד-תיבל )א(

 -יאשר

 וצ תתל רשפא ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוחל )2(3 'ס תורמל תאזו השע וצ וא העינמ וצ ןתיל )1(

 .)ישיא הזוח( הדובע יסחי ףוכאל וליפאו השע

  .םייוציפ קוספל )2(

  :ןישנוע – די33 'ס

 דעווב רבח תויהלמ ענמנ וא ליעפ ,רבח אוהש םושמ דבוע לבקמ אל וא ויאנת תא ערמ ,דבוע רטפמ םדא םא )א(

 'סמ קלח קר ןכל ,תיחרזא היצקנסב רבודמ אי33 'סב .ישנוע אוה סנקה ,רמולכ .ןישנועה קוח יפל סנק וניד

  .הדובעל ןידה-תיבב ןודי הז ןיינע .ישנועה סנקב ללכיי י33

 .₪ 100,000 לש ילאבולג יוציפ ונתנ ד"היבו ןגראתהל ונתנ אל למשח ינסחמ םינש המכ ינפל

  .םילקש ןוילימ לש יוציפ קספ ד"היב תונגראתהה תוכז תא ורפה לייבומ טוהשכ םינש המכ רחאל

 תדוקפ יפל התיבשב תלבגומ הרטשמה ,ןכל .ןוחטיבה תורישב רקיעב תונגראתהה שפוח לע הלבגמ שי לארשיב

 רשפא יא ל"הצבו רהוסה יתב תדוקפ יפל תובשל םילוכי אל םירהוס ,)םירטושה תושנ ןוגרא תא שי ןכל( הרטשמה

  .יללכה ןוחטיבה תוריש קוח יפל תובשל

 .קיסעמל םידבועה ןוגרא ןיב גולאידל עיגהל איה םייצוביקה םימכסה לש הרטמה

  :יוטיבה שפוח לומ תודגאתהה שפוח

  :ןופאלפ 'נ השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה ד"ספ

 םשל .הידבוע תא ןגראל ,הרבחב םידבוע י״ע םקוהש הלועפ דעוו תועצמאב הלחהו ןופאלפ תרבחל הסנכנ תורדתסהה

 לע םידבועה תמתחהו תונגראתהה תליחת םע .םידבועהמ שילש תוחפל לש םהיתומיתח תושרדנ גיצי דעוו תמקה

 הלחה – הרבחב םידבועה רובע גיצי ףוג תורדתסהה לש התויהל שרדנה בורה סויג םשל ,תורדתסהל תופרטצה יספט

 ןופאלפ .תורדתסהל תופרטצהה יספט לע המיתחמ ענמיהל םידבועל םיארוקה םירסמו םיליימ רגשל הרבחה תלהנה

 ןפואב להנתהל הל רשפאל אל ,התולהנתה תא לברסת הרבחל תורדתסהה הסינכ היפל ,תצרחנ הדמע םידבועל הגיצה

 םיינומה םירוטיפל ליבות – םוי לש ופוסבו רלולסה םוחתב תוסגונש טוהו ןלוג תורבח לומ תורחת ענמת ,ינרדומו ריהמ

 ראש לכ תא םג בייחי ,םידבועהמ שילשמ הלעמל ומתחיש לככו ,תופרטצה לע םותחיש דבוע .תוינסרה תואצותלו

 תא החלש ןופאלפ .ול םיברוקמה תא גצייש – דעו ימד דובע )ךכמ הלעמל ףאו( הנשב םילקש תואמ לש םולשתל וירבח

 .הל שרדנה בורה תא גישת אל וזש ןפואב ,תורדתסהל םתופרטצהל לוטיב יספט לע םידבוע םיתחהל הילהנמ

 הזיאב – ןכו הדימב ?היתוכלשהו םידבועה תונגראתה יבגל ותדמע עיבהל יאשר קיסעמ םאה – תיטפשמה הלאשה

 ?ןכ תושעל יאשר אוה םידבועה תונגראתהב בלש

  .םידבועל תשגל תוכזה תא ומצע קיסעמל םג לבא ,רבדל ןוגראל תתל ביוחמ קיסעמה ב"הראב ,אמגודל

 לש הרוצ איה תוברעתה לכ .תונגראתהל תוכזב עגופ אוה וידבועל תונפל ליחתמ קיסעמ םאש איה החנהה :הערכה

 וז העיבק ןכלו תיצוביק הנגה ןיא תונגראתה ןיא דוע לכ .תונגראתהל תוכזב העיגפ הנשי ןכלו דבועה לע ץחל תלעפה

 .קיסעמה לש יוטיבה שפוח לע תרבוג םידבועה לש תונגראתהה תוכזש תרמוא

 םלעתהלו דבל ןגראתהל םידבועל תתל קיסעמה לע .ותוכזב עגפי ,דבועל הנפי קיסעמה םאש הלאכ םה תוחוכה יסחי

 .תרחא חיכוהל ןתינ לבא ,דבועה לש תודגאתהה תוכזב עגופ קיסעמהש הקזח הנשי .ןיינעהמ

  .ברעתה ןכלו םידבועל ערהל האב תונגראתהה יכ חיכוהו הקזחה תא םירהל חילצה קיסעמה :םירטס הדוס ד"ספ

 יבלש לכב םידבועל תדמוע תונגראתהה תוכז .ןתמו אשמל תנתינ הניאו תיטנגוק תיתקוח תוכז איה תונגראתהה תוכז

 קיסעמל רוסא .)םירטס הדוס( בל-םותל הפופכ תוכזה ,תאז םע .)ןוגראה תוליעפל דעו ןוגראה שוביגמ( תונגראתהה
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 םיקהל לוכי אל קיסעמה רמולכ ,One on One Discussion ענומ ,ןכ ומכ .איהש ךרד לכב תונגראתהה תא עונמל

  .וצריש יפכ ןגראתהל םידבועל תתל אלא ולשמ ןוגרא

 

 :המיתחל םושירה ןיב סקודרפה – םייצוביק םימכסה

 הזוחב בתכנ וליאכ אוה םכסה .קוחל המוד אוה יצוביק םכסהש םושמ יביטוטיטסנוק אוה םושירה :םושיר – 10 ׳ס

 הזל רבעמו .םכסהל ףופכ טועימה ,יצוביק םכסהב .דבועה תא ולאש אלו בותכ אל הזש תורמל ,דחא לכ לש הדובעה

  .יצוביקה םכסהה תא ריבעהל ידכ שילשב קר ךרוצ שי

 ,יביטוטיטסנוק אוה יצוביק םכסהב םושירה .םושיר םיבייח ונחנא ,יצוביק םכסהב םג ךכ .קוחה םושירב ךרוצ שי

  .תומושרב םסרפתהל בייחש ךכ

 בייח .הקיקח ןיעמ אוה ןכש יבמופ תויהל בייח יצוביקה םכסהה :ימדקאה לגסה ןוגרא 'נ א"ת תטיסרבינוא ד"ספ

 .תומושרב םכסהה תא םסרפל

 .ןויע תוכז םג ךירצ ,םכסהה תא בותכל קר קיפסמ אל :ןויע – א10 'ס

 .םתוא םסרפל ךירצ ןכלו הרקב םהל שיש םימכסה שי ןיידע לבא .םוסרפ תבוח ןיא ןכלו ,םושרל רשפא רבד לכ אל

 תא איבהל ךירצ ,םידבוע 100 לעמ שיו םושרל רשפא יאש ירוביצה רזגמב בותכ םכסה שי םא :העדוה תבוח – ב10 'ס

  .םכסהל תרוקיב ןונגנמ רוציל ידכ ותוא רשאיו םכסהב ןייעי רשה .הנוממה רשל םכסהה

 

 :ימונוטוא יטפשמ רוקמכ יצוביקה םכסהה

  .דיחיה תמכסהל יטנוולר אל םכסהה .ומצע ינפב דמועו יאמצע אוה יצוביקה םכסהה

  :הלוחתל םושירה ןיב

 .םכסהה לש יוניש יבגל ןידה הזו בתכב היהי יצוביק םכסה – בתכ בייח יצוביק םכסה – 7 'ס

 םוימ עובק ךיראת ןיאבו ,םכסהב ךכל עבקנש םויהמ אוה יצוביק םכסה לש ותליחת :םכסה לש ותליחת – 11 'ס

  .ותמיתח

 לע רומשלו םכסהה תופיצר לע רומשל בושח ,ןכל .םכסהה יפל תויחל אלא ,ימעפ-דחה םכסהה אל הז בושחש המ

  .תיביטקאורטר הרוצב םידבועה תויוכז

 תמיוסמ הפוקתל היהיש לוכי יצוביק םכסה :תמיוסמ יתלב הפוקתל םכסהו תמיוסמ הפוקתל םכסה – 12 'ס

  .ךכ ותצקמו ךכ ותצקמ וא תמיוסמ יתלב הפוקתל וא וב העובקה

 ילעבמ דחאו ,הפקת ותפוקתש תמיוסמ הפוקתל יצוביק םכסה :תמיוסמ הפוקתל יצוביק םכסה לש ותפוקת – 13 'ס

 הפוקתל יצוביק םכסה תרותב ףקות-רב תויהל ףיסוי ,ופקת רמג לע בתכבו ןוכנה דעומב ינשה דצל עידוה אל םכסהה

 .םכסהה לש ופקת םות ינפל תוחפל םיישדוח ,בותכ אל םאו ,םכסהב עובקכ אוה רמג תעדוהל דעומה .תמיוסמ יתלב

 תמדקומ העדוה ןתמב ולטבל דצ לע יאשר הזכ םכסה :תמיוסמ יתלב הפוקתל יצוביק םכסה לש ופקת תפוקת – 14 'ס

 ופקת םלואו .לוטיבה םוי ינפל תוחפל םיישדוח ,םכסהב העיבק ןיא םאו ,םכסהב ךכל עובקה דעומב ינשה דצל ךכ לע

  .תחא הנש תוחפל אוה תמיוסמ יתלב הפוקתל הליחתכל השענש יצוביק םכסה לש

 אל .םיימוי לש הפוקתל הליחתכלמ ןתחתהל םילוכי אל גוז-ינב – יצוביקה םכסהה ףקות תא ףקשתש אמגוד

 ךישממ אוה גפ אוה םא םג ,יצוביק םכסהב הז ךכ קוידב .)בורל( םישרגתמ םיימוי דועש עובקל ידכ םינתחתמ

  .םייקתהל

 סינכהל ןוצר לע עידוהל ןתינ ,םכסהה לש ופקות םות ינפל םוי 90 יכ רמאנ וב ,דחוימ רדסה שי םוקלס לש םכסהב

 לש לדחמה תרירבמ הנושש הינת הנשי ךכ .םישקובמה םייונישל עגונב ןתמו אשמ םידדצה ולהני .םכסהב םייוניש

  .קוחה

 דחוימ רדסה םא ןיבו םיישדוח םא ןיב ,הקספהה ןונגנמ לע אוה םיכיראתה לש ןיינעהו ךישממ יצוביקה םכסהה

 ,סנא'צ תתל שיש עבוק קוחה ,ןכ ומכ .שדחה בצמה לע רבדל ליחתהל םיבייח םידדצה יתמ ,רמולכ .םכסהב בותכש

  .תוביצי רוציל אוה ןויערה .הנשמ תוחפב ותוא םייסל רשפא יא םתחנ וישכעש םכסה םא ךכ

 יפיצפס םכסה ,אמגודל ךכ .היצאוטיס לכב דבועה תבוטל םיכלוה ,םינוש םייצוביק םימכסה םדא לע םילחו הדימב

  .היצאוטיס לכב הככו דבועה תבוט יפל ךלנ וז היצאוטיסב .הסנכה סמב הדוקנ ןתונ יללכ םכסהו חספל הנתמ ןתונ



 

 
 

36 

 .רותיוול תונתינ ןניא יצוביק םכסהבש תוישיא תוארוהב דבועל תונקומה תויוכז :תויוכז לע רתוול רוסיא – 20 'ס

  .ןהמ עורגל אל ךא ןהילע ףיסוהל יצוביק םכסה לוכי קוחב תועובקה דבוע תויוכז :תויוכז תרימש – 21 'ס

 רכשמ הובג אוהש ףנעב וא לעפמב םומינימ רכש עובקל לוכי יצוביק םכסה ,₪ 5,300 לש םומינימ רכש עבוק קוחה םא

  .דבועה םע ביטימש המ יפל ךלנ .קוחב עובקה םומינימה

 הדובע עובש לעפמב וא ףנעבש עובקל לוכי יצוביקה םכסהה לבא תועש 42 אוה הדובע עובש קוחה יפל ,תפסונ אמגוד

  .דבועה םע ביטימש המ יפל ךלנ .תועש 40 אוה

 .עבוק קוחהש הממ ךומנ היהי םומינימה רכשו תועש 40 היהי הדובעה עובשש רמוא יצוביקה םכסהה ,הנורחא אמגוד

  .הז רדסה יפל תכלל רשפא יא ,םימיכסמ םידבועה םא םג

 תבוטל איהש הארוה רחא םיכלוה ,דחא יצוביק םכסהמ רתוי דבוע לע םילח ויה״ :םימכסה ןיב הריתס – 23 'ס
 הבותכש הינתה יפל לכתסנ רבד לכ .הארוה יפל אלא ,דבועה תבוטל אוהש םכסהה יפל ךלנ אל ,שיגדהל יואר ״.דבועה

 ?ורחבי המב רוחבל ךירצ דעוה לעו םימכסה ינש שיש ונל דיגי סירב ר"ד םא :ןחבמב .הפוגל הארוה לכ קדבנ .םכסהב

  .דבועה םע הביטימש הארוהה יפל וכלי יכו ,רוחבל ךירצ אלש איה הבושתה

 לע לחה יצוביק םכסהבש תישיא הארוהמ הנוש איהש הדובע הזוחב הארוה״ :יצוביק םכסהו הדובע הזוח – 22 'ס
 םא הדובעה הזוחב הארוהה הפידע ,דבועה תבוטל יונישה היה .הפידע יצוביקה םכסהבש הארוהה – הזוחה ילעב
 והשמ שי ןכ םא אלא ,ומצע הזוחה ךותב הבטה תויהל הלוכי ״.יוניש ותוא שרופמב ענומה רבד יצוביקה םכסהב ןיא

 ,ןכל .םירטינסל םלשל ףסכ קיפסמ ןיא לבא םיחתנמ המכ שי ח״יבב – אמגודל .רשפאמ אלש יצוביקה םכסהב

 תועצמאה םצעב .תניוצמ תרוכשמה םהלש ישיאה הזוחבש םינעוט םהו םיחתנמה לש תורוכשמב ץצקל םיטילחמ

 תבוטל יוניש חיטבמ הדובעה הזוחה םא ,ךכ .תשרופמ הרוצב הזל ונסחייתה םא ,דבועב עוגפל רשפא יצוביק םכסה

  .יצוביקה םכסהה יפל ךלנ 22 'ס יפל ,הז תא ענומ יצוביקה םכסהה לבא דבועה

 :יצוביק םכסהב ןתמו-אשמל םיאשונה

 תויוכז ,הדובע יסחי ,הדובע יאנת ,ותדובע םויס וא הדובעל םדא תלבק יניינעב – םידבועל העיגנ עגונש המ )1

  .םכסהה ילעב םינוגראה לש תובוחו

 המ לכ ,תילוהינה הביטגוררפה ךותב םהש םירבד שי .הדובע יסחיל רושקש המ תא קר לולכי יצוביק םכסה

  .קסעה לוהינל רושקש

 לארשי תבכר – אמגודל .םייניב ירקמ שי :קסעה לש תילוהינה הביטגוררפה תא לטבמ אל יצוביקה םכסהה )2

 םע דדומתהל םיעדוי אל תונורק קזחתל םיליגרש םידבועה .םדאה חוכ לע הכלשה ךכל שיו ,קטייה ןורק האיבמ

 םוי דובכל הטילחמ הלוק-הקוק ,תפסונ אמגוד .ץוח רוקימ איבהל הכירצ לארשי תבכר ןכלו שדחה ןורקה

 .הז תא התשי אל דחא ףאש םירמוא םידבועה .ןבל-לוחכ לכאמ עבצ םע הלוק לש םלש ןייל איצוהל תואמצעה

 קווישה תוינכת ,לעפמה תלהנה ירבח בכרה ,רצומל ריחמ תעיבק םג ךכ .תכרפומ אל איה םידבועה לע הכלשהה

  .ןומימ תורוקמו לעפמה לש פ"ומה תוינכת ,לעפמה לש

 .ןתמו אשממ להנל ולא םירקמב םיבייחש תעבוק הקיספה

 תנגה קוח :הקיקח המודב עיפשהל םילוכי ,םיתרכנ םהשכ ,םייצוביק םימכסה םינוש םיאשונב תויורשפא ביחרמ )3

 יצוביק םכסה( )4()א(25 ,)ישדח סיסב לע םולשת( 10 ,)ק'צב םולשת רשפאמ( 2 םיפיעס ,1958 – ח"ישתה ,רכשה

 תרפה לע םייוציפ ןיינעל( 24 ףיעס ,1957-ז"ישת ,םייצוביק םימכסה קוח ,)יתעמשמ סנקכ םוכס יוכינ רשפאמ

 .)יללכ יצוביק םכסה

 

 )יללכ/דחוימ יצוביק םכסה( םייצוביק םימכסה יגוס – םייצוביק םימכסה קוחל 2 ׳ס
 :יצוביקה םכסהה תוחתפתה

  .קזחה קיסעמה לומ םידגאתמ לעפמה ידבוע :ילעפמ מ"ומ – 'א בלש .א

 תורשפאה תא עונמל הצרנ םידבוע רותב םא .ץוחבמ םידבוע תאבה י"ע תודגאתהה תא רובשל רשפא :השלוח

 תא אלא ,רוזאהמ םידבועה תא קר אל לולכתש ךכ תודגאתהה תא ביחרהל ונילע ,ץוחבמ םידבוע תאבה לש

  .ףנעה
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 .יעוצקמ-יפנע מ"ומ – 'ב בלש .ב

  .תועוצקמ וא םיפנע יפל איה אלא ,לעפמל רבעמ איה הלוחתה

 .םיקיסעמה יפלכ םינזואמ אל םיסחי :ישוק

  .םיקיסעמ ינוגרא תוחתפתה – 'ג בלש .ג

 :םייצוביק םימכסה יגוס – 2 'ס

 :םייצוביק םימכסהב םיגוס ינש

 גציימה םיקיסעמ ןוגרא וא קיסעמ ןיב – םיוסמ קיסעמל וא םיוסמ לעפמל – )יפיצפס( דחוימ יצוביק םכסה )1(
  .םכסהה לוחי םהילע םידבועה לש גיציה םידבועה ןוגרא ןיבל קיסעמה תא
 ןיא םא ךכ .גיצי ןוגראב ךרוצ שי .דדוב דבוע היהי הזש תורשפא ןיא לבא ,דדוב קיסעמ היהי הזש היצפוא שי

  .ומצע לעפמל יטנוולרש יצוביק םכסהב רבודמ .יצוביק םכסה ןיא ,םידבוע ןוגרא
 הדובעה יפנע לכל וא םימיוסמ הדובע יפנעל ,הנממ קלחל וא הנידמה חטש לכל – יללכ יצוביק םכסה )2(

 לכה ,םהבש םידיבעמ ןוגרא ןיבל ןודנה חטשב וא הדובעה ףנעבש גיציה םידבועה ןוגרא ןיב אוה םכסההשכ
 .ןיינעה יפל

 :היהי יללכ יצוביק םכסה יכ עבוק )2( ק״ס

 .הנממ קלחל וא הנידמה חטש לכל )א(

 .הדובעה יפנע לכל וא םימיוסמ הדובע יפנעל )ב(

 :תרחא תוסחייתה שי ,יפנע םכסה סחיב

  .יפיצפס ,דחוימ םכסה אוה תירבעה הטיסרבינואה ידבוע לע קר לחש םכסה :תירבעה הטיסרבינואה ד"ספ

 םימכסה רפסמ ,23 'סב ןודל לכונ רוזא לע יצוביק םכסה היהי םא ןחבמב( רוזא וא ףנע לע לח יללכ יצוביק םכסה

   .)םייצוביק

 ,יללכ יצוביק םכסה לעב תשקב יפל וא אוה ותמזיב ,יאשר הדובעה רש״ :יצוביק םכסה ביחרהל תוכמסה – 25 'ס
 ןכ תושעל ןוכנ ותעדל םא ,)הבחרה וצ – ןלהל( יללכ יצוביק םכסהבש הארוה לכ לש התלוחת ףקיה ,וצב ,ביחרהל
 יסחי רדסהב םכסהה לש ולקשמלו ,ןודנה יצוביקה םכסהה לח םהילעש ,םיקיסעמהו םידבועה רפסמל בל םישב
 וצ ןתמב ופקת הנתוהש ןיבו ףקת םכסההש ןיב ךכ תושעל יאשר רשה ;הדובעה קושב םיאנתה תעיבקבו הדובעה
 ״.הבחרה
 יסחיל תורושק אלש תוארוה ןנשי .דבלב תויפיצפס תוארוה ביחרהל לוכי אלא ,םכסהה לכ תא ביחרהל בייח אל רשה 

 יצוביקה םכסהה לח םהילעש ,םיקיסעמה םידבועה רפסמל בל םישל ךירצ רשה .ןביחרהל ךרוצ ןיא ןכלו הדובעה

 ףקת םכסההש ןיב ןכ תושעל יאשר רשה .הדובעה קושב םיאנתה תעיבקבו הדובעה יסחי רדסהב םכסהה לש ולקשמלו

  .וצב ביחרהל ןתינ יללכ יצוביק םכסה קר .הבחרה וצ ןתמב הנתוהש ןיבו

 תפסונ ךרד לכבו תומושרב ןכל םדוק שדוח םסרפ םא אלא ,הבחרה וצ הדובעה רש ןתיי אל״ :וצ ןתמב להונה – 26 'ס
 ״ .ןכ תושעל ותנווכ לע בתכב העדוה ,ול תיארנה
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 :םדא חוכ ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח
  :13 'ס

 הדובעה םוקמב םידבוע לע םילחה ,יצוביקה םכסהה תוארוהה – יצוביק םכסה וב שיש םוקמבו ,הדובעה יאנת )א(

 .ןלבק ידבוע לע םג ולוחי

 .הדובע םוקמ ותואב םיקסעומה םדא חוכ ןלבק לש םידבועל םיאנת תאוושה ç }יצוביק םכסה ,הזוח{

 דבלב יקסעה רוטקסב הלוחת עבוק הבחרהה וצ

 .דבלב יקסעה רוטקסב לוחי הזש עבקש יפיצפס רדסה שי ,םיאנת תאוושה םוקמב :)א(13 תא "סרוד" )ג(13 ףיעס

 .השדח תיקוח תואיצמ רצי הבחרהה וצ ,ירוביצל יטרפ רוטקס ןיב לדבהל רכז היה אל קוחבש תורמל

 .דבלב ירוביצה רוטקסב לח הז קוח

       

   יטרפה רזגמב םג הלוחת עבוק הבחרהה וצ

 .יטרפה רזגמב םג ,הרימש יתוריש םוחת לכל :הבחרה וצ

    .הנחבהה תא שטשט וצב שומישה ,הנחבה רצי קוחהש תורמל ,הז הרקמב

    יטרפה רזגמב םג הלוחת עבוק הז הרקמב הבחרהה וצ

 .יטרפה רזגמב םג ,ןויקינה יתוריש םוחת לכל הבחרה התשענ הבחרהה וצב

 .תרחא תיקוח תואיצמ רוציל לוכי הבחרהה וצ יכ ,קוחב לכתסהל קיפסמ אלש איה תועמשמה

 

  .רומאה קוחב ותועמשמכ הבחרה וצ תוברל ,םייצוביק םימכסה קוחב ותועמשמכ – "יצוביק םכסה" :תורדגה – 1 'ס

 יללכ יצוביק םכסהב םירדסומ םדאה חוכ ןלבק לצא ותדובע יאנתש דבוע יבגל לוחת אל )א( ק"ס תארוה )א(

 "יצוביק םכסה" לש הרדגההו הבחרה וצב בחרוה רומאכ םכסהש דבלבו .םייצוביק םימכסה קוחב ותועמשמכ

  .הז ןיינעל לוחת אל 1 'סבש

 .םהיתויוכזל גאוד הבחרהה וצ ,ןלבקה ידבועל םיאנת תאוושה ןיא ç }הבחרה וצ + יללכ יצוביק םכסה{

 

 :םייצוביק םימכסהב הירטמיס רסוח

 םיקיסעמ ןוגרא תויהל בייח וניא – קיסעמ •

 .ןוגראהמ קלח תויהל בייח ,םכסהל דצ תויהל לוכי אל דבועה ,קוחה לש דוסי – םידבוע ןוגרא •

 םינוש םיקיסעמ ןיבל םידבועה ןוגרא ןיב םייצוביק םימכסה תויהל םילוכי :ןאכמו •

o דבועה תבוטל איהש הארוה רחא םיכלוה :23 ףיעס 

 .קיסעמה לומ דחא םכסהו )םידבועה ללכל( דחא מ"ומ :רדסהה לש ובל בל •

 

  םידבועה ןוגרא
 :גיצי ןוגרא תרדגה

  .יללכל דחוימ יצוביק םכסה ןיב לדבה שי ?יצוביק םכסה םישוע ךיא

 םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה הנמנ וירבח םעש םידבוע ןוגרא :םייצוביק םימכסה קוחל 3 'ס ,דחוימ יצוביק םכסה

 ללכש שילשמ תוחפ אל אוה ףסה ןחבמ .םכסה ותוא ןיינעל םגציימ אוהש וא .םכסהה לוחי םהילעש םינגרואמ

  .םכסהה לוחי םהילעש םידבועה

  .גוצייל חוכ יופיי לע םותחל רשפא אלא ,ןוגראל תורבח םכסה לע םותחל הבוח ןיא

 תא שיו םידבוע 50 גציימש 'א ןוגרא תא שי .גיצי ןוגרא םיצור םהו ךוסכסב םהש םידבוע 90 שיA לעפמב :אמגוד

 בייח אל .רתויב לודגה םידבועה רפסמ תא גציימ ןכש ,גיציה ןוגראה היהיש אוה 'א ןוגרא .םידבוע 40 גציימש 'ב ןוגרא

 לבא ,םירבח 40 שי 'ב ןוגראב םא ךכ .רתויב לודגה םידבועה רפסמ תא גצייל ךירצ ןוגראה אלא ,ןוגראב םירבח תויהל

  .חצנמ 'א ןוגרא ןיידע םידבוע 50 גציימ 'א ןוגרא
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 םידבועה רפסמ םהמ דחא לכבש םושמ חצנמ אל םהמ דחא ףא .20 'ב ןוגראבו םידבוע 25 שי 'א ןוגראב לשמל םא

  .שילשמ תוחפ אוה

 םירחתמש ולא ןיבו .)30 אוה םומינימהש ךכ םידבוע 90( םידבועה לש ילאמינימה רפסמ והמ דיגנ לכ םדוק :ןחבמב

 אל ןיאש שילש גציימש דחא גיצי ןוגרא תויהל לוכי .בורל תויוכז עבוק טועימהו ןכתיי .רתויב לודגה ימ תוארל שי

  .)הדובע הזוח לכב וליאכ( 19 'ס יפל םלוכ לע לוחיש יצוביק םכסה ובתכי םהו םירחתמ

 'א ןוגרא תא שי ךכ 75 לע קר לוחי םכסהה לבא ,לעפמב םידבוע 90 שי ?םלוכל עגונ אל ךוסכסה וב בצמב הרוק המ

 לוחי םהילעש רתויב לודגה רפסמה ,'א אוה גיציה ןוגראה .םידבוע 20 גציימש 'ב ןוגרא תאו םידבוע 25 גציימש

  .שילשל עיגה ןכש חצנמ 'א ןוגרא ךכו שילש םה 25 ןכלו םייטנוולר 75 קר ונל שי ,רמולכ .םכסהה

 .דרפנב דגאתהל וצר יכוניחה לעפמה ךותב הדיחי-תת הזש עדמ ןג ידבוע .יכוניח לעפמ שי ןמציו ןוכמב :עדמ ןג ד"ספ

 םא ,רמולכ ?דרפנ ףנעכ הז תא תוארל םאה ,שילשל ועיגה םאה קר היולת התייה םהלש תודגאתהה תוכז לש הלאשה

  .יכוניחה לעפמהמ שילש תוחפל אוה עדמ-ןג

 םישוע .יכוניחה לעפמה ללכמ עדמ ןג תא דירפהל ןתינ אל ןכלו םהלש דוחייה לע עיבצהל חילצה אל עדמ ןג :הערכה

  .תוקלחמה ןיב םילדבה תא םיאור שממו הלבט

 לע קר לח םכסהה םאה בל םישל שי ,ןכ ומכ .שילשל עיגהש לודגה ןוגראה תא רחבנ כ"חאו שילשל עיגנ םדוק :םוכיס

  .הנתשמ שילשה זאו םידבוע לש תמיוסמ הצובק

 לש םילעפמ ןיב דירפהל אל .הבוט הביס שי םא אלא ,חוקימ תודיחי ןיב דירפהל אל איה טפשמה-יתבב םויכ הייטנה

 םיסייטה .עקרקה תווצ ןיבל לע-לא יסייט ןיב דירפהל ונתנ אל םג ךכ .תורחא םירעב םיאצמנ םא םג הרבח התוא

  .שדוחמה יצוביקה םכסהב ןובשחב םהיכרצ תא וחקל אלש םיחומ

  .}גיצי ןוגרא ןיא שילשל ונעגה אל םא – ןחבמב{

 :ןחבמב הלועפה רדס

 ?יללכ וא דחוימ יצוביק םכסה רבודמ םאה .1

 .שילש בשחל םכותמו םייטנוולרה םידבועה רפסמ תא ןוחבל שי ,יללכ םא .2

 ןוגראהש םידבועה רפסמ וא םירבחה רפסמ תא שי שילש גישהש ןוגרא הזיאל הזיא הארנ ונבשיחש רחאל .3

 .רתויב הובגה גציימ

 

 לוחי םהילעש םינגרואמ םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה הנמנ וירבח םעש םידבוע ןוגרא :4 'ס יללכ גיצי ןוגרא

  .רוזא וא ףנע לש יצוביק םכסהב רבודמ  .םכסהה

 םדא םאש ךכ .םיקיסעמ ןוגרא לע םג תלעופ םידבוע ןוגרא לש הקימנידה ,ןוגרא לומ ןוגרא לע םירבדמ ונאש עגרב

 דבוע לכו קיסעמ לכ לע לוחי םכסהה .בייחמ םכסהה ,יללכ יצוביק םכסה לע המתח תוגיצנהו םיקיסעמ ןוגרא לע ךייש

 לוחי ןיידע הז ןוגראב רבח וניאש ימ ,ןכל .ןגרואמ אלש קיסעמ לע םגו ןגרואמ אלש דבוע לע םג ךכ .םכסה לע םתוחש

  .19 'ס חוכמ וילע

  .'א ןוגרא אוה חצנמה גיציה ןוגראה .םירבח-םידבוע 6,000 םנשי 'ב ןוגראבו םידבוע 10,000 'א ןוגרא – B ףנע :אמגוד

 םלוכו םידבוע 6,000 אוה 'ב םידבוע ןוגרא .םידבוע 4,000 קר םה ףנעב לבא .םידבוע 10,000 אוה 'א םידבוע ןוגרא

  .חצני 'ב ןוגרא .ףנעב םידבוע

 קיסעמ םא ,ןכל .םיקיסעמ ןוגרא לע םג תלעופ םידבוע ןוגרא לש הקימנידה ,ןוגרא לומ ןוגרא לע םירבדמ ונאש עגרב

 האצותה תא בהוא אל יפיצפסה קיסעמה םא םג זא ,יללכ יצוביק םכסה לע המתח תוגיצנהו םיקיסעמ ןוגראל ךייש

 אוה םא םג דבועה לע םג לוחי הז ,קיסעמה לע םכסההו ףנעב דבוע םדא םא .ןוגראהמ שרופ םא אלא וילע לוחי הז

  .ללכ םידגואמ אלש הלאל םג הז תא ביחרהל לוכי הבחרה וצ .רבח אל

  .קיתו אל אוהש ןוגראל םוקמ ןתונ אל הזו ,קיפסמ אל אוה תוביציב ךרוצה :"ץרופ ןוגרא" ,םישדח םינוגרא

 ןוסדיוד ןוכמ ׳נ םידבועל חכ ןוגרא ד״ספ
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 ןוגראב דגאתהל ורחב עדמה ןג ידבוע יכ עידוה וב בתכמב ןמציו ןוכמב עדמה ןג תלהנהל הנפ ״םידבועל חכ״ ןוגרא

 אל ויתובקעבש ״התיבשו הדובע ךוסכס לע העדוה״ ןוגראה י״ע הנתינ םישדח השולש רובעכ .״םידבועל חכ״ םידבועה

 .יצוביק ךוסכסב דצ תשקב השגוה הדובעל ירוזאה ד״היבל .הדובעל םידבועה וצבוש

 תויהל ולכויש יוכיס שי םא הארנ תיתשתה תוכזב .ביצי ןוגרא תויהל םילוכי םהש תוחכוה איבהל ןוגראה לע :בור תעד

  .םיביצי

  .דגאתהל ולכוי זאו םיביצי םה תוארל ,הנש םהל תתל :טועימ תעד

  .ביצי היהנ אוהש ירחא אלו ץרופ ןוגרא םע ןתמו-אשמ להנל הבוח שי יכו ץרופ ןוגרא לע םג לח 1ח33 'ס

 םימכסה קוחל 6 'ס ,הדובעל ןידה יתב קוחל )2(25 'ס יפל הפיקת ינפל הנש לש תוניסח תפוקתב הריכה הקיספה

 שי ןכלו חטשה תא עיגרהל איה הרטמה ןכש .רשכ אל אוהש דיגהל רשפא יא רכומ רבכ ןוגרא םאש רמואש םייצוביק

  .הנש לש הפוקת תתל

  .רופיסהמ הנידמה תא איצוהל ידכ תאזו גיציה ןוגראה לש תודגאתה וא םושירל השירד ןיא

 :םיפסונ ןיד-יקספ

 לארשי תדוגא לש םירומה תורדתסה ׳נ תוידרח תוננג ןוגרא ד״ספ
 ןעוט םהמ דחא לכ .לארשי תדוגא לש םירומה תורדתסה אוה ינשה ןוגראה .המקהב ןוגרא אוה ״תוידרח תוננג ןוגרא״

 הלאשה .״לארשי תדוגא לש םינגה תשר״ לצא תוקסעומה תוננגה 443 לש גיציה םידבועה ןוגראו םידבוע ןוגרא ותויהל

 ותולהנתהש ןוגראב ריכהל ןתינ םאה – ינטרפ ןפואבו ,םידבוע ןוגראב הרכהל םיאנתה םהמ איה התלעש תיטפשמה

  ?הילפה רדעיהו ןויווש לש תונורקע םע דחא הנקב הלוע הניא

  .תיקלח הלבקתה הריתעה

  השדחה תיללכה תורדתסהה 'נ יבכמ םידבוע תורדתסה – "תימע"
  ?"םידבוע ןוגרא"כ ןוגראב הרכהל הקיספב ועבקנש רכיה ינמיס םתוא םה המ .דוסי ינייפאמ :םידבוע ןוגרא

 ;)44 'עב ,א"ת תטיסרבינוא( ויד ךשוממ ןמז קרפל תוחפל וא שארמ תרדגומ יתלב הפוקתל תונגראתה אהתש ךירצ .א

 ;)םש( ןונקת אהיש ךירצ .ב

 ,)44 'עב א"ת תטיסרבינוא( ןוגראל תופרטצהה ;םידבוע לש תישיא תורבח לע תססובמ אהת תונגראתההש ךירצ .ג

 ;ותביזע ןיינעל ןהו )181 'עב ,זפ( ןוגראל תופרטצהה ןיינעל ןה תירטנולוו היהתש ךירצ

 .םידבועכ םירבחה לש םהיניינע םודיק תוללוכה תורדגומ תורטמ הנעבקת ןונקתבש ךירצ .ד

 

 :יצוביק רדסה
 רבדה )כ״בשהו ןוחטיבה תוחוכל םירושקה םינוגרא לש םירקמב לשמל( יצוביק םכסה םושרל ונידיב הלע אלו הדימב

 רדסהה .בייחמ אל אוהש ןאכמו ינמלטנ׳ג םכסה ןיעמ אוה יצוביק רדסהש העבק הקיספה .יצוביק רדסה ארקיי

 םנשי ,םלוא .)םייצוביק םימכסה קוחל 19 ׳ס( םושר אל אוהש ןוויכמ ישיאה הדובעה הזוח ךותל סנכנ אל יצוביקה

 םיאנת תאוושה – )״ףתכ לא ףתכ״ ידבוע( ןלבק ידבוע קוחל 13 ׳ס תמגוד ,יצוביק םכסהל הרדסא תמייק םהב םיקוח

 .בלה-םות תרגסמבו אללכמ ללכ יפל לעפנ ,םשרנ אל םכסה םא םגש ךכ .ירוביצה רזגמב

 ןיא םיזוחה קוח תקיקח זאמ ,ןכ ומכ .ינמלטנ'ג םכסהכ יצוביק רדסה לע לכתסהל ןיא :םיסדנהמה תורדתסה ד"ספ

 םידדצה תא בייחמו ןיינעו רבד לכל הזוחב רבודמ .ל"ות לש רדסההמ קלחב רבודמ אלא ,אללכמ יאנתכ רבדב תוארל

 םושר יצוביק םכסה ןיב לדבה האור אלו טעמכ קרב תטפושה .תיטפשמ הניחבמ תוחנכ יצוביק רדסהל סחייתהל ןיאו

  .םושר אלש יצוביק רדסה ןיבל

  .אללכמ םכסה לש ןויערה תא ףילחמש שרופמ והשמכ ספתנ ל"ות

 

 :הקיקחב יצוביק רדסה

 .ןלבקה ידבוע לע לוחי ,יצוביק םכסה שי וב םוקמב – ןלבק ידבוע תקסעה קוחל 13 'ס )1

  .בתכב יצוביק רדסה תוברלו הבחרה וצ תוברל ,)םושיר ךירצ( קוחב ותועמשמכ :"יצוביק םכסה" רידגמ 1 'ס

  .םירדסה אלא ,םייצוביק םימכסה תוחפ שי ובש ירוביצה רזגמב רבודמ ןכש בושח הז
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 :התיבש
 םוקל" תורשפאה תא דבועל תנתונ התיבשה .דוסי תוכז איהש תורמל קוחב המצע ינפב תוכזב הבותכ אל התיבשה

 תורוכשמה ןיב סחיה םא ךכ .התיבש ןמזב Hold לע הדובעה יסחי תא םימש .ול תועיגמש תויוכזל עיגהל ידכ "תכללו

 דחי לועפל םידבועה לש חוכה השעמל איה התיבשה .התיבשב חותפל םילוכי םידבועה ,ינויגה אל אוה הרבחה חוורל

 ול םיווש םידבועה המכ ןיבמ קיסעמה התיבשה תוכזב .ולש םידבועה ללכ ילב רדתסהל לוכי אל קיסעמה ,הצובקכ

 ךא ,)םיתבושב ךמותה ביצקת שי תורדתסהל( חיוורמ אל אוה ןכש ףסכ הלוע התיבשה דבועל .רבדל רשפא היהי ןכלו

  .התיבשה בקע ףסכ דיספמ קיסעמה םג

  .חוקימה ןויערמ רזגנ התיבשה ןויער

  .םירחא לש תויוריח לומ התיבשל תוכזה תא םינזאמש ןאכמו – תוכזב אלו תוריחב רבודמ :א"אצק ידבוע דעו ד"ספ

 :התיבש תרדגה

 ,ןכל .קיסעמה לע ץחל יעצמא ליעפהל ידכ הדעונש תנגרואמ הלועפ לש האצותכ תושממתמ אל םידדצל ויהש תויפיצה

 .הדובעל העגה יא לש בצמ אקווד ואל איה התיבש

 בוריס אוה בוריס לכ יכו בצמה תא ביטיהל ידכ איה התיבשה תרטמ .םתס תותיבש םישוע אלו דיחי תתיבש ןיא

  .ןגרואמ יתצובק

 -תותיבש יגוס

 סינכהל ןיאש רבד וסינכה אל םאה קודבל ידכ הדווזמו אספוק לכ וחתפי סכמה ידבוע – הדפקה תתיבש .1

 הדפקה ,ךכ .םורזל םיעסונל תתל איה תויפיצה ןכש התיבש תויהל איה םג הלוכי הריתיה הדפקהה .ץראל

 .הרתי

  .טאל דואמ םידבוע םה תמאותמ הרוצב לבא ,הדובעל םיעיגמ םידבועה – הטאה תתיבש .2

 ,האופרה יחמתמ תתיבש אמגודל .דבועה תויוכז תא ףנמל שקבמש דעצכ אלא ,תורטפתה אל אוה התיבשה ןויער

 הדובעה טפשמל תכייש תורטפתה .תורטפתה אל וזש רמא ד"היב .תויביטקלוק תויורטפתה דחי ושיגה םיחמתמה

 תושירד ובתכנ תורטפתהה יבתכמבש ןימא היה אל הז םג ,ךכ .תנגרואמ הלועפב רבודמ הפו ילאודיבידניאה

 הז הרקמב ,התיבש לש גוס התייהו תיטנתוא אל תורטפתהה .הדובעל רוזחל וצ םהל ןתונ ד"היב ,ןכל  .םיחמתמה

  .וצ הרפה התיבשה

  .תילאודיבידניא הלועפ איה תורטפתה וליאו ללכה תא ףנמל איה התיבשה תרטמ

 1957-ז״ישתה ,הדובע יכוסכס בושיי קוח
  .הדובע יסחי לע ישאר הנוממ הנמי הדובעה רש :הדובעה יסחי לע םינוממ – 1 'ס

 קיסעמ ןיב עלגתנש ןלהל םייונמה םיאשונה דחאב ךוסכס אוה הדובע ךוסכס הז קוח ןינעל :הדובע ךוסכס – 2 'ס
 ;דיחיה ךוסכס איצוהל ,םידבוע ןוגראל םידיבעמ ןוגרא ןיב וא םידבוע ןוגראל קיסעמ ןיב וא ,םהמ קלחל וא וידבועל
 :םיאשונה הלאו

 ;יצוביק םכסה לש ולוטיב וא ויוניש ,ושודיח ,ותתירכ  )1(
 ;הדובע יאנת תעיבק  )2(
 ;ותדובע םויס וא ותלבק-יא וא הדובעל םדא תלבק  )3(
 .הדובע יסחימ תועבונה תובוחו תויוכז תעיבק  )4(

 םג ךכ ,יטרפ ךוסכס והזש( דיחיה ךוסכס איצוהל ,םידבוע ןוגרא ןיב וא וידבועל קיסעמ ןיב ךוסכס אוה הדובע ךוסכס

 .)דיחי תותיבש ןיא
 םה םידדצה ,םהמ קלח וא וידבועל ריבעמ ןיבש הדובע ךוסכסב :וידבועל קיסעמ ןיב הדובע ךוסכסב םידדצה – 3 'ס
 ןיינע לכל הלאה םידבועה בור י"ע הרחבנש תוגיצנה ,ןוגרא ןיאבו .םידבועה בור תא גציימה םידבועה ןוגראו דיבעמה
  .ןודנה הדובעה ךוסכסל ןיבו
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 הקיספבו הקיקחב וניארש יפכ יללכ וא םיוסמ ןוגראל תושירדה תא ןיא ןכלו ,תושימגב גוהנל ונילע הדובע ךוסכסב

 לבא ,יצוביק םכסה לע םותחל לכוי אל הלועפה דעו – הלועפ דעו שיו ןוגרא ןיא םא ,אמגודל ךכ .יצוביק םכסה ןיינעל

  .הדובע ךוסכס לע זירכהל ןכ

 .גצוימ תויהל יאשר דיבעמ םג :קיסעמ גוציי – 4 'ס

 .ישארה הנוממל ךוסכסה לע עידוהל יאשר הדובע ךוסכסב דצ :הדובע ךוסכס לע תועדוה תריסמ – 5 'ס

 איה הסיפתה .התיבשה ינפל תוחפל םוי 15 ינשה דצלו הנוממל עידוהל שי :התבשהו התיבש לע העדוה תבוח – א5 'ס

 םדקל איה הרטמה םא .ןתינש המכ דע קזנה תא רגמל קיסעמל רשפאל שיו ,החפשמ ומכ אוה הדובעה םוקמש

 .העדוהה ןמ גורחת אל התיבשה ,ךכל רבעמ .הריהבו תטרופמ תויהל הכירצ התיבשה תעדוה ,םיסחיב תומדקתה

 ,קיסעמה לש קזנה תא ןיטקהל אוה ןויערה םא .טוריפל לבגומ ךוסכסה ןכלו טרופמ ןיינעל יפיצפס אוה ךוסכסה

 תורמל םידבועה תבוטל קוספי ד"היבו ןכתיי "ערה שיאה" אוה קיסעמה םא .ללכב תונגוה לש ןויערל הפופכ העדוהה

  .שארמ העדוה ונתנ אלש

 ,הדובע ךוסכס לע תרחא ךרדב ישארה הנוממל עדונש וא א5 וא 5 םיפיעס יפל העדוה הרסמ״ :ךווית לע הטלחה – 6 'ס

 לטנ אל הדובעה רש םא ,ךוותמה דיקפת תא וידיל לוטי – בויחל טילחה ;ךוסכסב ךוותי םא ישארה הנוממה טילחי
 ךוסכס ותוא בושייל הדובעה רש ידי לע דחוימב הנמתיש ימ לע וא הנוממ לע ךוויתה תא ליטי וא ,הז דיקפת וידיל
 .)הדובע יכוסכס בשייל איה קוחה תרטמ ,ןכש( ״הדובע

 יאשר אוהו ךוסכסה בושייל ותלוכי בטימכ השעי ךוותמה :ךוסכסה בושייל ךוותמה תולועפ – 7 'ס
 .בתכב וא פ"עב תודע לכ גישהל )1(
 .תקמונמ הבושתב םידדצה תא בייחל )2(
 .םיחמומ תעד תווח )3(
 .לעפמה לש ילכלכה בצמב ןיינעל )4(

 עיגהל הפוכה וצ תתל .העובשב ותודע תא םייקיש דע לכמ שורדל ,דע ןימזהל ךוותמה יאשר :ךוותמה תויוכמס – 8 'ס
  .תודעל
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 הדובעה ינידב הפיכאה תרבגה
 2011-ב"עשתה ,הדובעה יניד לש הפיכאה תרבגהל קוח

 :אובמ

 הצריש דבועו ,תיטנרהניא הרוצב תוינויווש ןניא תויצקנסה .תויצקנסה תייעב תא רותפל ידכב 2012-ב קקחנ קוחה

 .וב תורמל לוכי קיסעמה ,העיבתב הכזי דבועה םא םג .קיסעמה תא עובתל םא םיימעפ בושחי ותדובעב ךישמהל

 דע ונדמלש יפכ ילילפו יחרזאל דוגינב( תילהנמ הפיכא תועצמאב הפיכאב הנידמה לש תוברועמ היהתש עבק קקוחמה

 ןיעמו ףסכה איה הנושאר הביס .תוביס יתשמ יביטקפא הז םוציע ,יפסכ םוציע תלטה רשפאמ הז לולסמ .)וישכע

Shaming הדובעה דרשמ םויה( הזה ןיינעל יארחאש יתלשממ דרשמ םעטמ רגאמ שי ,ילהנמ(.  

 :יפסכה םוציעב קסוע קוחל 'ב קרפ

 קרפב( היינשה תפסותב היונמה קוקיח תארוה יפל הבוח וילע הלחש רחא םדא וא קיסעמ השע :יפסכ םוציע – 3 'ס
 :ןלהל טרופמה יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל הנוממה יאשר ,רומאכ הארוה לש הרפה הווהמה השעמ ,)קיסעמ – הז

 תרוכשמ שולת לכ( דבוע רפו הרפה רפ ₪ 5,130 – היינשה תפסותל 'א קלחב היונמה הארוה תרפה לשב )1(

  .₪ 2,560 קסעמ קלח אלש דיחי יבגלו .)דבוע לכל איבה אל קיסעמהש

 .השפוח סקנפ לוהינ .א

 .הדובעה תועש סקנפ לוהינ .ב

 .עוצקמ תריחבב הכרדה אלב הדובעל רענ תלבק רוסיא .ג

  .רענ אוהש דבוע לש תוהזה תדועת קתעה לש הרימש יא .ד

 .הקסעהל רתיה תלבקב דלי דובעל רומא הבש תמוסרפ וא העפוה תנמזה תיינתה .ה

 .תינימ הדרטה דגנ תונקת תיילת יא .ו

 .םומינימה רכש והש תרמואה העדומ היילת יא .ז

  .דבועמ תיטנג הקידב עוציב וא יטנג עדימ תשירד רוסיא .ח

 .דבועל תוקספה ןתמ יא .ט

 .שומיש שדחב שומיש םשל דבועל הקספה ןתמ יא .י

  .יאופר רושיא אלב תיעובש החונמבו תופסונ תועשב הנוירהל ישימח שדוחמ תדבוע תקסעה רושיא .אי

 הליל תדובעב תורוההו הדילה תפוקת רחאלש םישדוח העברא ךשמב הדליש תדבוע תקסעה רוסיא .בי

 .התמכסה אלל תיעובשה החונמבו

 :היינשה תפסותל 'ב קלח

  .₪ 10,260 קסעמ קלח אלש דיחי .דבוע רפ הרפה רפ ₪ 20,520 לע היהת וז תפסותב הרפה – )2(3 'ס
 :תריינב אלו תוהמב רתוי קסוע

 .תרוכשמ שולת תריסמ )1(

  .רכשה תנגה קוחל 25 'סל םאתהב דבוע לש ורכשמ םימוכס יוכינ רוסיא )2(

  .תוחיטב תונקת )3(

  .ולצא רמש אלא ,היסנפה ןרקב ול םש אלו תרוכשמ דבועהמ חקל קיסעמה ,אמגודל -וכונש םימוכס תרבעה )4(

  :היינשה תפסותל 'ג קלח

 :₪ 17,950 קסעמ אלש דיחי .דבוע רפ הרפה רפ ₪ 35,910 היהת וז תפסות חוכמ הרפה – )3(3 'ס
  .הדובע תועשו רכשב קסוע

 :תורפה תעינמל יללכ להנמ תוירחא – 14 'ס

 .)העתרה( ישיא ןפואב ונממ חקליי םייוציפה ףסכמ קלח יכ עבוקו ל״כנמה לע תישיא תוירחא תישמ

 .תורמשנ הז קוח תוארוהש אדוול בייח ל"כנמה )א(

 חקפל וילע היפלו ל"כנמל חולשל הנוממה יאשר ,היינשה תפסותב היונמה קוחה תוארוה תא דיגאתה רפה )ב(

 ןמז קרפב ,התונשיה תעינמל וא הארתהב תטרופמה הרפהה תקספהל דיגאתה ידיב םיעצמא תטיקנ לע

 .הארתהב בוקנה
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 יפסכ םוציע וילע ליטהל ןתינו ותבוח תא רפה ל"כנמהש איה הקזח ,הארתהב רומאכ םיעצמא וטקננ אל )ג(

  .ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה םא אלא .םוציעה םוכסמ 50% לש רועישב

 :הינתה רוסיא – 49 'ס

 וא האדוהו ,הז קוח יפל רחא לע לטוהש יפסכ םוציע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םלשי אלו םדא הפשי אל )ג(
  .הלטב – רומאכ יופישל וא םולשתל תובייחתה
 .יפסכה םוציעה תא ול וריזחיש ןוירוטקרידה םע םכסה תושעל לוכי אל ל״כנמה

 חוטיבל הזוחב תרושקתהו .הז קוח יפל וילע לטויש יפסכ םוציע ינפמ םדא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,חטבל ןיא )ד(
 .הלטב – רומאכ

 :קוחה ישודיח

 ליטהל רשפא – םישדח םינעמנ ינש שי ,ןכ ומכ .תילילפ וא תיחרזא הפיכאל רבעמ תילהנמ הפיכא רשפאמ קוחה

  .תורישה ןימזמ לע םגו ל"כנמה לע םג תוירחא

 קוחה ירחא קוחה ינפל

 

 

 

 

 

 

 אלא השינע הווהמ תוחפ אוה :תומיוסמ תוניחבמ רתוי לק אוהש ,)יפסכ םוציע( ילהנמ לולסמ ףיסומ קוחה . .1

 רבדה ,הדובעה דרשמ יחקפ תועצמאב םוזי ןפואב הז תא השוע הנידמהש לככ .רשיה ךרדל יבויח ץירמת רתוי

  .רתוי הליעיל הפיכאה תא תכפוה תילהנמ הפיכא .רתוי דוע קזח ץירמת הווהמ

 .םידראילימ ידכ תועיגמ םייפסכ םימוציעמ הנידמה תוסנכה •

 תוירחא שי ,ןלבק דבוע הנימזה הרבחה םא :הדובע יסחי רדעיה ףא לע ,תורישה ןימזמ לע םג תוירחא תלטה .2

 .ןתונש תורישב

 ל"כנמה לע םג תישיא תוירחא תלטה .3

 

 :קוחה תוארוה

 תוריש ןימזמ ןיבל ןלבק לש דבוע ןיב הדובע יסחי
 .ולצא קסעומה ןלבק לש דבוע ןיבל תוריש ןימזמ ןיב הדובע יסחי רוציל ידכ הז קוח תוארוהב ןיא  )א(     .46

 עוציבב לחהש ימ ןיבל תוריש ןימזמ ןיב הדובע יסחי לש םמויק לולשל ידכ ןדבל הז קוח תוארוהב ןיא  )ב(           
 .ןלבק לש דבועכ ולצא תורישה
 הדובע יסחי רציימ אל קוחה ,תורישה ןימזמ לש תוירחא התוא ללגב םייפסכ םימוציע ולטוישכ םג :'א ןטק ףיעס
 .הדובע יסחי ףקוע לולסמב תישענ םייפסכה םימוציעה תלטה .םימייק אלש ןכיה
 תוירחאמ ןלבקה תא תרטופ אל םוציעה תלטה םצע ,תורישה ןימזמ לע םוציע תלטה לש ינשה דצה ןמ :'ב ןטק ףיעס
 .ולש דבועל
 

 תרזוח הרפהו תכשמנ הרפה – 4 ׳ס
 .הרפהה תכשמנ ובש םוי לכל ולש םישימחה קלחה יפסכה םוציעה לע ףסוויי תכשמנ הרפהב )א(

 הוושה םוכס ,הנושאר הרפה התייה וליא הלשב ליטהל ןתינ היהש יפסכה םוציעה לע ףסוויי תרזוח הרפהב  )ב(           
 הרפהמ םייתנש ךותב ,היינשה תפסותב היונמה הארוה תרפה – "תרזוח הרפה" ,הז ןיינעל ;רומאכ יפסכה םוציעל
 .עשרוה הלשבש וא יפסכ םוציע רפמה לע לטוה הלשבש הארוה התוא לש תמדוק
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 הרפהו )יפסכ םוציע רפמה לע לטוה הלשב הארוה התוא לש תמדוק הרפהמ םייתנש ךות( תרזוח הרפהל עגונ הז ףיעס

 .תכשמנ

 .תמדוקה הרפההמ םייתנש ךותמ היינשה תפסותב היהת תרזוח הרפה .סנק לפכ היהי תכשמנ הרפהב

 בויח תנווכ לע העדוה – 5 ׳ס

 וילע ליטהל ותנווכבו ,היינשה תפסותב היונמה קוקיח תארוה רפה קיסעמ יכ חינהל ריבס דוסי הנוממל היה )א(
 לע העדוה – הז קרפב( יפסכ םוציע וילע ליטהל הנווכה לע העדוה קיסעמל רוסמי ,3 ףיעס יפל יפסכ םוציע
 .)בויח תנווכ

 :הלא תא ראשה ןיב הנוממה ןייצי בויח תנווכ לע העדוהב  )ב(           
 ;ודעומו הרפהה תא הווהמה השעמה   )1(

 ;ומולשתל הפוקתהו יפסכה םוציעה םוכס   )2(

 ;6 ףיעס תוארוה יפל הנוממה ינפל ויתונעט תא ןועטל קיסעמה לש ותוכז   )3(

 .4 ףיעס תוארוה יפל תרזוח הרפהב וא תכשמנ הרפהב יפסכה םוציעה לע תפסותה רועיש   )4(

 .בויחה תנווכ לע םדוק רפמל עידוהל שי :בויח תנווכ לע העדוה

 םוציע וילע ליטהל ותנווכבו היינשה תפסותב היונמה קוקיח תארוה רפה קיסעמ יכ חינהל ריבס דוסי הנוממל היה

 .רימחמ לולסמ .םוציע ליטהל הנווכה לע העדוה קיסעמל רוסמי ,יפסכ

 ,בתכב ,ויתונעט תא ןועטל יאשר 5 ףיעס תוארוה יפל בויח תנווכ לע העדוה ול הרסמנש קיסעמ״ :ןועיט תוכז – 6 ׳ס
 ״.העדוהה תריסמ דעוממ םימי 30 ךותב ,ומוכס ןיינעלו יפסכ םוציע ליטהל הנווכה ןיינעל ,הנוממה ינפל
   .ןועיט תוכז תדמוע קיסעמה תושרל

  .םוציעה םוכסמ תיחפהל וא יפסכ םוציע ליטהל םא טילחי הנוממה תונעטה תעימש רחאל

 םולשת תשירדו הנוממה תטלחה – 7 ׳ס

 ,ונעטנש תונעטה תא לקשש רחאל ,הנוממה טילחי ,6 ףיעס תוארוה יפל הנוממה ינפל ויתונעט תא קיסעמ ןעט )א(
 .8 ףיעס תוארוה יפל יפסכה םוציעה םוכס תא תיחפהל אוה יאשרו ,יפסכ םוציע קיסעמה לע ליטהל םא

 םלשל השירד ול רוסמי ,יפסכ םוציע קיסעמה לע ליטהל )א( ןטק ףיעס תוארוה יפל הנוממה טילחה  )1(  )ב(           
 יפסכה םוציעה םוכס תא ,ראשה ןיב ,הנוממה ןייצי םולשתה תשירדב ;)םולשת תשירד – הז קרפב( יפסכה םוציעה תא
 ;ומולשתל הפוקתה תאו ןכדועמה

 לע העדוה ול רוסמי ,יפסכ םוציע קיסעמה לע ליטהל אלש )א( ןטק ףיעס תוארוה יפל הנוממה טילחה   )2(
 .ךכ

 תנווכ לע העדוהה ול הרסמנש םוימ םימי 30 ךותב ,6 ףיעס תוארוה יפל ויתונעט תא קיסעמה שיגה אל   )ג(           
 .רומאה דעומב קיסעמל הרסמנש םולשת תשירדכ ,םירומאה םימיה 30 םותב ,וז העדוה וארי ,בויח

 .םוציעה הבוג תא תיחפהל ןכו םוציע ליטהל תוכמסה הנוממה תושרל תדמוע ,ויתונעט ןעט קיסעמהש רחאל

 הינתה רוסיא – 49 ׳ס

 .הדובע יסחי רדעיהב םג ,תיטנגוק איה תוריש ןימזמ יפלכ ןלבק לש דבוע לש ותוכזש עבוק :'א ןטק ףיעס )א(

 ,רמולכ .הלטב – תורישה ןימזמ יפלכ וז תוכז לע רתיו ןלבק לש דבוע היפל הזוחב הארוה :'ב ןטק ףיעס )ב(

 .הלטב תרתוס הארוה לכו תיטנגוק הארוהב רבודמ

 .הלטב – הז גוסמ יופיש תארוה .ןיפיקעב אל םג ,הז יפסכ םוציע ןיגב תופשל ןתינ אל :'ג ןטק ףיעס )ג(

 .הז יפסכ םוציע ינפמ םדא ןיפיקעב וא ןירשימב חטבל ןיא יכ עבוקו תוירחא יחוטיבל עגונ :'ד ןטק ףיעס )ד(

 .םיפקת אל קזנ רוזיפ ינונגנמ .סיכב ול באכי םוציעהש הצר קקוחמה
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  היינשה תפסותה לש תורפה תעינמל ל"כנמ תוירחא – 14 ׳ס

 :תורפה תעינמל יללכ להנמ תוירחא

 תויונמש תורפהה לכל ל"כנמה לע תוירחא ליטמ קוחה ,תוסנקה תא םיליטמש ינפל דוע :'א ןטק ףיעס )א(

 .היינשה תפסותב

 תטיקנ לע חקפל וילע היפל הארתה ל"כנמל חולשל יאשר הנוממה ,תילהנמ הפיכאל םדוק :'ב ןטק ףיעס )ב(

 קיסעמ אוהש דיגאת לש יללכ להנמ תבוח .הארתהב תטרופמה הטרפהה תקספהל דיגאתה ידיב םיעצמא

 ."הרפה תעינמל םיריבסה םיעצמאה לכ תא טוקנלו חקפל"

 תא רפה ל"כנמהש איה הקזח ,ול הנתינש הארתהב רומאכ םיעצמא ל"כנמה ידי לע וטקננ אל :'ג ןטק ףיעס )ג(

 היה ןתינש םוכסהמ 50% לש רועישב יפסכ םוציע ל"כנמה לע ליטהל ןתינ ,הז בצמב .'א ןטק ףיעס יפל ותבוח

 ומכ( קוחל 3 ףיעס יפל תירוביצ תוליעפ/די חלשמ/קסע תרגסמב אלש םידבוע קיסעמה דיחי לע ליטהל

  .)הקזחה תא ךירפה( ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא ,)תיבב הקנמ לש הקסעה

  ."ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא" :הריתסל תנתינה הקזח •

 

 ול חולשל תורשפא תמייק ;ל"כנמה לע הבוח ליטמ 14 ףיעס :היינשה תפסותה לש דיגאתה תורפה לשב יפסכ םוציע

 ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא( ותבוח תא רפה אוהש הקזח תמייק – הנקות אל הארתהה םא ;הארתה

 םוכסהמ 50% לבקל לוכי ל"כנמה .)יפסכה םוציעהמ 25% הבוגב( יפסכ םוציע וילע ליטהל ןתינ יזאו ,)ותבוח תא אלמל

  .)קסעה לש םוכסהמ עבר ,רמולכ( קסע תרגסמב אלש דיחי לע לטומ היהש

 

 תילילפ תוירחא תרימש – 13 ׳ס

 היונמה הארוה תרפה לשב קיסעמ לש תילילפה ותוירחאמ ערגי אל הז קרפ תוארוה יפל יפסכ םוציע םולשת  )א(     .13
 .היינשה תפסותב
 םיכילה הנוממה ודגנ טוקני אל ,היינשה תפסותב היונמה הארוה תרפה לשב םושיא בתכ קיסעמ דגנ שגוה  )ב(           

 תפסותב םלושש םוכסה ול רזחוי – יפסכ םוציע קיסעמה םליש םאו ,רומאכ הרפה הווהמה השעמה לשב הז קרפ יפל
 .ותרזחה םוי דע ומולשת םוימ תיבירו הדמצה ישרפה

 ))א(13  'ס( תילילפה תוירחאהמ ערוג אל ç )3 'עס( )ילהנמ=( יפסכ םוציע

 ודגנ טוקני אל ...םושיא בתכ ...שגוה" :עבוק )ב(13 ףיעס – תאז םע
 לש ףסכה תא םיריזחמ זא ילילפ םושיא תשגה לע תכלל ונטלחה םא לבא ,תילילפה תוירחאה םע םיראשנ ונחנא

 תתל רשפא ,הטלחה לבקל ונילע ןכל .תילילפ הריבע וז דבועל םתרבעה אלל םימוכס יוכינ ,אמגודל .יפסכה םוציעה

 ןתונ אלו ךומנ גרדל בשחנ ילהנמה .יפסכה םוציעה לש םוכסה תא ריזחנ ילילפ םושיא שיגנ םא לבא יפסכ םוציע

 .ילילפהמ תוניסח

 םיתחפומ םימוכס – 8 ׳ס

 תוארוה יפל אלא ,הז קרפב םיעובקה םימוכסהמ ךומנה םוכסב יפסכ םוציע ליטהל יאשר וניא הנוממה  )א(       .8
 .)ב( ןטק ףיעס
 לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאבו םינוגראה םע תוצעייתהב ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רשה  )ב(           

 םיעובקה יפסכה םוציעה ימוכס תא תיחפהל ןתינ היהי םהלשבש םילוקישו תוביסנ ,םירקמ עובקל יאשר ,תסנכה
 .עבקיש םירועישב ,3 ףיעסב
 םוכסה םהב םירקמ עובקל יאשר רשה םנמא .תונקתל םאתהב בוקנש הממ רתוי ךומנ םוכס ליטהל לוכי הנוממה

 .תחפוי
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 .לקהל ןתינ םהב םילוקישו תוביסנ ,םירקמל טרפ – םומינימ ימוכס •
 תונקת לע תוססובמה ,יפסכה םוציעה הבוג תא תיחפהל ןתינ ןניגב תויחנה ןנשי הדובעה דרשמ רתאב •

 ,םידבוע הרשעמ תוחפ קיסעמ םא - )יפסכה םוציעה םוכס לש התחפה( הדובעה יניד לש הפיכאה תרבגהל
 .'וכו הנשב ₪ ןוילימ 10 לע הלוע אל תואקסעה רוזחמ םא

 .הינפה ינפל הרפהה תא קיספה •
 .הרפהה תונשיה תעינמל תולועפב טקנ •
 .תויתפוקת תוקידב לע ךמתסה •
 .תושק וא תוגירח תוישיא תוביסנ ףוריצב םידבוע הרשעמ תוחפ קיסעמה דיחי •
 .תואקסעה רוזחמ םע תובשחתה •

 

 יפסכ םוציע תלטה רבדב םוסרפ – 17 ׳ס

 רחסמה היישעתה דרשמ לש טנרטניאה רתאב םסרפי ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ םוציע הנוממה ליטה  )א(     .17
 תלטה רבדב הטלחהה תלבקב ותעד לוקיש תלעפה יבגל תופיקש חיטביש ןפואב ןלהל טרופמכ םיטרפ הקוסעתהו

 :יפסכה םוציעה
 ;יפסכה םוציעה תלטה רבד   )1(
 ;היתוביסנו יפסכה םוציעה לטוה הלשבש הרפהה תוהמ   )2(
 ;לטוהש יפסכה םוציעה םוכס   )3(
 ;התחפהה ירועישו םוציעה םוכס ,תחפוה ןהלשבש תוביסנה – 8 ףיעס תוארוה יפל יפסכה םוציעה תחפוה םא   )4(
 ;רפמה יבגל םיטרפ   )5(
 .דיחי אוה םא טעמל ,רפמה לש ומש   )6(

 ,תוהמ( החוורהו הדובעה דרשמ רתאב ,הז קוח תוארוה יפל םייפסכ םימוציע םוסרפ תבוח עבוק ףיעסה •

 .)ררע ,התחפה ,םיטרפ ,םוכס

 .דרשמה לש טנרטניאה רתאב םימוציעה תא םסרפי הנוממה •

 

  2012-ב"עשתה ,)יפסכה םוציעה םוכס לש התחפה( הדובעה יניד לש הפיכאה תרבגהל תונקת

 :הלאמ דחאב יפסכה םוציעה םוכס תא קיסעמל תיחפהל יאשר הנוממה – 1 הנקת

 )םינוש התחפה ירועיש :הרפה התוא תא רפה אל // ללכב רפה אל( םינש שמח ךשמב רפה אל •
 הינפה ינפל הרפהה תא קיספה •
 הרפהה תונשיה תעינמל תולועפב טקנ •
 תויתפוקת תוקידב לע ךמתסה •
 תושק וא תוגירח תוישיא תוביסנ + םידבוע הרשעמ תוחפ קיסעמה דיחי •
 תואקסעה רוזחמב םג תובשחתה :)ו"עשת ןוקית( א1 'קת •

 

 םילולסמ ינש :םייפסכ םימוציע

 :רימחמ לולסמ

 

 

 :לקמ לולסמ

 

 

  

 )יפסכ םוציע( םולשת תשירד )6§( קיסעמל ןועיט תוכז )5§( בויח תנווכ לע העדוה
)§7( 

 תילהנמ הארתה
 ))א(15§(

 קיסעמל ןועיט תוכז
 ))ב(15§(

 תילהנמ הארתה
 ))ג(15§(

 תכשמנ וא תרזוח הרפה
ê 

 )יפסכ םוציע( םולשת תשירד
  ))ד(15§(
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 םידבוע לע לקהל ךרד םישפחמ ונחנא ,ןכש .קוחה תרטמ םע דחא הנקב הלוע לקמה לולסמה :לקמ לולסמ – 15 ׳ס

  .תויטפשמ תועיבתל קקזיהל ילב ,ןיד יפ לע םהל עיגמה תא לבקל םהיתויוכז תא שורדל םיעתרנה

 רבדה תא תושעל קיסעמה תא איבהל הלוכי המצעשכל איה ,תועמשמ שי לקמה לולסמב תילהנמה הארתהל •

 .ןוכנה

 .הדובע ינידב םהלש תובוחל םיעדומ אל טושפ ,ערה תא םישפחמ אל םישנאה בורש החנה תדוקנמ אצוי •

 

-ב"עשתה ,הדובעה יניד לש הפיכאה תרבגהל קוחל )א(15 'ס יפל תילהנמ הארתה ןתמ ןיינעב להונ – לקמה לולסמה

0122: 

 .תילהנמ הארתה תאצמהל תוליעל סחייתמ 2 ףיעס

 :הלאמ דחא םייקתהב תילהנמ הארתה דיבעמל איצמי הנוממה )1

 .השדח הארוה תרפה .א

  .קיסעמה לש תולגתסה תפוקת הל תשרדנש הארוה תרפה .ב

  .דרשמה לש ש"מעויה י"ע הנתינש הארוה תרפה .ג

 .הנושאר הרפה איה הרפוהש הרפהה .ד

 .תריינ רקיעב םהש םירבד לע הארתה ןתינ

 .הרפהה התוא ןיגב ילילפ ןידל ודימעהל טלחוה םא תילהנמ הארתה איצמי אל הנוממה יכ עבוק 'ב ןטק ףיעס

 

 לולסמה לע ךלנ םלועל םהב םימוחת ,ןהיבגל לוחי אל תילהנמ הארתה רבדב לקמה להונהש תויגוס עבוק 3 ףיעס

 :רימחמה

 .)'וכו ךמסמל תועגונש תומיוסמ תוארוה לעמל( רעונ תדובע קוח )א(

 הדילל םיעגונש םיניינעו ןוירהב םישנ ןיינעב תוארוה )ב(

 םומינימ רכש קוח יפל םומינימ רכש םולשת )ג(

 וכונש תושרפה )ד(

 

 םהילעו 'ב חסנב תוטרופמה תוארוהה תרפה לע לוחי אל הז להונ – )רימחמה לולסמה יפל רשי ךלנ יתמ( הלוחת יא )2

   יפסכ םוציע לטוי

 .יאופר רושיא אלל דלי תקסעה .א

 .רכש סקנפ לוהינ יא .ב

 .השפוח סקנפ לוהינ .ג

 .תינימ הדרטה .ד

  .שולת .ה

 .קוחכ אלש רענ תקסעה .ו

 .ןויריהב השיא וא תדלוי לש ןירוטיפ .ז

 .םומינימ רכש תקיקח תרפה .ח

  .דבועל םתוא ריבעהל אלו םיפסכ יוכינ – רכש תנגה קוחל )א(25 'ס יפל קוחכ אלש רכש יוכינ .ט

 

 

  :תורישה ןימזמ תוירחא

 :קוחב םישודיח ינש שי

 .ילהנמ יפסכ םוציע תלטה .1

   .תורישה ןימזמל תורישי םיכלוה .2
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 .תורישה ןימזמ לע םג תוירחא לטות ,ןלבק אוה קיסעמה רשאכש אוה ןויערה

 .הדובע יסחי ףקוע לולסמב םידבועה תויוכז תא ףוכאנ הז בצמב

  :םילולסמ השולשב הז תא השוע קוחה

 )25 ףיעס( תיחרזא תוירחא .1

 )16 ףיעס( יפסכ םוציע תלטה .2

 )31 ףיעס( תילילפ תוירחא .3

 

  תורישה ןימזמ לש תיחרזא תוירחא – 25 ׳ס )1
 הנושאר תפסות

 ))א(51 ףיעסו 2 ףיעסבש "תוריש" הרדגהה(

 ;החטבאו הרימש )1(

 ;ןויקינ )2(

 .תורישה ןימזמ ידבועל ןתינ תורישה םא ,הדעסה )3(

  .דבלב הדעסההו ןויקינה ,החטבאהו הרימשה ימוחתב ןלבק לע ולחוי תובוחה

 ןימזמ לע םג לוחת ,)ב( ק"ס-ב תויונמה הבחרה יווצ תוארוה יפלו תישילשה תפסותה יפל ,ןלבק אוהש קיסעמ תבוח

 .ולש תורישב קסעוה דבועהש ןמזה קרפב תוריש

 :)הדובע יסחי םימייקתמש ילבמ( תורישה ןימזמ ןלבק לע ולחויש קיסעמה תובוח

 השפוח ןתמ ומכ תיחרזא וירחא קיסעמה לע ןתינ םהיפלש םיקוקיח 19 :תישילשה תפסותב תויונמה תובוח  .1

 .ב״ויכו וכונש םימוכס תרבעה ,השפוח ןוידפ םולשת ,תיתנש

  :'ב ןטק ףיעסב תויונמה ,הבחרה יווצ תוארוה .2

 רקוי תפסותו םיגח ימד ,היסנפ ,העיסנ תואצוה רזחה ,הארבה ימד םולשת ןיינעל הבחרה יווצ תוארוה •

 רכש יביכר םניינעש םייפנע הבחרה יווצ תוארוה •

 .רשה עבקש רחא ןיינע לכב הבחרה יווצ תוארוה •

 .ולצא תורישה ןתמב קסעוה דבועהש ןמזה קרפ דעב תורושה ןימזמ לע ולחוי תובוחה -

 

  :תורבטצמ ףס תושירדב דומעל שי תורישה ןימזמ לע תיחרזא תוירחא ליטהל תנמ לע 25 ףיעס יפל

  :תולועפה רדס

 .םייפיצפס םימוחתב תוריש ינלבק לע םירבדמ ונאש ןיבהל ונילע .1

  .ב ק"ס הבחרה יווצ וא תישילשה תפסותה יפל קוחה תוארוה תא רתאל ונילע .2

 :תורישה ביט .3

 רבודמ םא םג ,יתועמשמ תוריש – תוחפל םידבוע העברא תועצמאב תורישה ןימזמ לצא ןתינ תורישה .א

 .םינוש םינלבק ידיב הקסעהב

 רפסמ לש הנמזה לע רבודמ אל – ףיצרו עובק ןפואב ,תוחפל םישדוח השיש לש הפוקת ךלהמב ןתינ תורישה .ב

  .הפיצרו העובק הדובע אלא ,לשמל עוריא ירחא תוקנל םידבוע

 העדוהה תריסמ דעוממ םימי 30 םות דע ןלבקה ידיב האלומ אל הבוחהו תורישה ןימזמל העדוה הרסמנ .ג

 .הבוחהמ רענתהל לכוי אל ןימזמה העדוהה תלבק ירחא – רומאכ

v םידבוע תויוכזב העיגפ עונמל ידכ םיריבס םיעצמא טוקנל בייח תוריש ןימזמ יכ עבוק 26 ףיעס ,העדוהל סחיב 

  .העדוהה תריסמל הליעי ךרד עובקל וילע ךכ םשלו ולצא םיקסעומה ןלבקה לש
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 תוריש ןימזמ ידיב םיעצמא תטיקנ – 26 ׳ס

 ןלבקה לש םידבוע תויוכזב העיגפ עונמל ידכ ,ןיינעה תוביסנב ,םיריבס םיעצמא טוקנל בייח תוריש ןימזמ  )א( .26
 העדוה תוברל ,רומאכ העיגפ לע העדוה תריסמל הדובעה םוקמב הליעי ךרד עובקל וילע ךכ םשלו ,ולצא םיקסעומה
 .וז ךרד רבדב ןלבקה לש וידבוע תא עדייו ,העדוהבש עדימה רוריבלו ,)א()3()א(25 ףיעס יפל

 הרדעיהב םגש ךכ וזה ףסה תשירדמ דבועה תא םירטופ ,ותוא עדייל ךרד ןתנ אל תורישה ןימזמ םא ,תאז םע •

 .תורישה ןימזמ לע תובוחה ולוחי

 ךרד רבדב ןלבקה לש וידבוע תא עדיי אל וא )א( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה תריסמל ךרד תורישה ןימזמ עבק אל  )ב(
 יאנתה םייקתמ אל םא ףא ,25 ףיעס תוארוה יפל ,ולצא קסעומה ןלבקה לש דבוע יפלכ תיחרזא תוירחא וילע לוחת ,וז

 .רומאה ףיעסה לש )3()א( ןטק ףיעסבש

 ןלבקה לש םידבוע תויוכזב העיגפ עונמל ידכ ,ןיינעה תוביסנב ,םיריבס םיעצמא טוקנל בייח תוריש ןימזמ •

 עדימה רוריבלו ,העיגפ לע העדוהה תריסמל הדובעה םוקמב הליעי ךרד עובקל וילע ךכ םשלו .ולצא םיקסעומה

  .וז ךרד רבדב ןלבקה לש וידבוע תא עדייו העדוהב

 תוירחא וילע לוחת ,ןלבקה ידבוע תא עדיי אל וא )א( ק"סב רומאכ העדוה תריסמל ךרד תורישה ןימזמ עבק אל •

  .'ג-כ םושר הז ילצא – )3()א(25 'ס יפל ולצא קסעומה ןלבקה דבוע יפלכ תיחרזא

 :הלטוהש תוירחאה ףא לע ,ולצא קסעומה ןלבק לש דבוע ןיבל תורישה ןימזמ ןיב הדובע יסחי לש םתריצי ענומ 46 ׳ס

 .ולצא קסעומה ןלבק לש דבוע ןיבל תוריש ןימזמ ןיב הדובע יסחי רוציל ידכ הז קוח תוארוהב ןיא  )א( .46
 

 :תורישה ןימזמל תונגה

 תונגה – 27 ׳ס

 ןימזמל הבוט הנגה וז אהת ,25 ףיעס תוארוה יפל תוריש ןימזמ לע הלחה הבוח תרפה לשב תיחרזא הנעבותב     .27
 :הלאמ דחא םייקתמ יכ חיכוה םא תורישה

 ;הנעבותה תליע תורצוויה םוימ האולמב הנקות הבוחה תרפה  )1(
 ,'ו קרפ תוארוה יפל ,ךמסומ רכש קדוב ידיב וכרענש תויתפוקת תוקידב לע בל םותב ךמתסה תורישה ןימזמ  )2(
 ריבס ןמז ךותב הנקות אל הרפהה םאו ,ןלבקה ידיב הרפהה ןוקיתל ותלוכיבש לכ השע הבוחה לש הרפה יוליג םעו
 ;בל םותב אלש תוגהנתה םושמ הזוחה לוטיבב היה אלו ,הבוחה תרפה לשב ןלבקה ןיבל וניב הזוחה תא לטיב –
 דעומ ינפל ךומסב ,ךמסומ רכש קדוב ידיב וכרענש תויתפוקת תוקידב לע בל םותב ךמתסה תורישה ןימזמ  )3(

 .ןלבקה ידיב הבוחה המיוק ןהיפלו ,'ו קרפ תוארוה יפל ,הבוחה תרפה
 .תורישה ןימזמ תוכזל הנגה דומעתש תנמ לע םייקתמ םיפיעסה דחאש קיפסמ ,בל םות לש ףיעס אוה 27 ףיעס

 

 תוריש ןימזמ ןיבל ןלבק ןיב הזוחב םיאנת – 28 ׳ס

 תורישה ןימזמ לע לוחת ,ןלהל םיטרופמה םיאנתה דחא וב םייקתמש ,ןלבק םע הזוח תוריש ןימזמ תרכ  )א(     .28
 תורישה יבגל םימייקתמ אל םא ףא ,25 ףיעס תוארוה יפל ,ולצא קסעומה ןלבקה לש דבוע יפלכ תיחרזא תוירחא
 :27 ףיעס יפל תונגהה ויבגל ולוחי אל ןכו ,רומאה ףיעסה לש )2(-ו )1()א( ןטק ףיעסבש םיאנתה
 ,תילמינימה רכשה תולע ןכו וידבועל ןלבקה םלשיש רכשה יביכר בתכב וטרופ אל ןלבקה לש ותעצהב וא הזוחב   )1(

 רכשה תולעמ תחפי אלש םוכסב םולשתל תורישה ןימזמ לש תובייחתהו ,חוור ללוכ תופסונ תויולע לע ןלבקה תרהצה
 ;רומאכ תופסונה תויולעהו תילמינימה
 ;)ב( ןטק ףיעס יפל עבקנש הדובע תעש ךרעמ התוחפ )1( הקספב רומאכ תילמינימה רכשה תולע   )2(
 הדובע תעש רובעב ,)ב( ןטק ףיעס יפל עבקנש הדובע תעש ךרעמ ךומנה םוכס ןלבקל לעופב םלשמ תורישה ןימזמ   )3(
 .ןלבקה לש דבועל
 25 ףיעס לש ףסה יאנת םא םג תיחרזא תוירחא תורישה ןימזמ לע לטותש םיבצמ שי ,בל םות רדעיהב קסוע 28 ףיעס

 לש הזוחה תא קדב אל תורישה ןימזמ יכ ,27 ףיעסב תועובקה תונגהה תורישה ןימזמל ודמעיש ילבו םימייקתמ אל

 :תומוצע םייניעב וירחא ךלהו וידבוע םע ןלבקה
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 תויולע לע ןלבקה תרהצה ,וידבועל ןלבקה םלשיש רכשה יביכר וטרופ אל ןלבקה לש ותעצהב וא הזוחב .1

 .םומינימ רכשמ תחפי אלש םוכסב םולשתל תורישה ןימזמ לש תובייחתהו חוור ללוכ תופסונ

 רשה ידיב עבקנש הדובע תעש ךרעמ התוחפ תילמינימה רכשה תולע .2

 .םומינימ רכשמ ךומנה םוכס ןלבקל לעופב םלשמ תורישה ןימזמ .3

 

  .הדובעל ד"היבל תידוחיי תוכמס :טופיש תוכמס – 29 'ס

 

  תוריש ןימזמ לע )תילהנמ היצקנס( יפסכ םוציע תלטה – 16 ׳ס )2
 ,תישילשה תפסותב היונמה קוקיח תארוה יפל הבוח תרפה לשב םולשת תשירד ןלבק אוהש קיסעמל הרסמנ  )א(     .16
 הנוממה ךכ לע עידוי ,תוריש ןימזמ לע םג ,27 ףיעס תארוה טעמל ,'ג קרפ תוארוה יפל הלח רומאכ הבוחו ,ודבוע יפלכ
 ןקותת אל םא יכ ,בתכב ,תורישה ןימזמב הרתיו ,ןלבקל הרסמנש םולשתה תשירדמ קתעה ףוריצב תורישה ןימזמל
 דעוממ םימי 30 ךותב ,ןלבקה ןתנש הבורע טוליחלו הזוחה לוטיבל בל םותב לעפי אל תורישה ןימזמש וא הרפהה
 .)ב( ןטק ףיעס תוארוה יפל בויח תנווכ לע העדוה ול רסמית ,הז ןטק ףיעס יפל העדוהה תריסמ
 ךותב ןלבקה ןתנש הבורע טוליחלו הזוחה לוטיבל בל םותב תוריש ןימזמ לעפ אל וא הרפהה הנקות אל  )ב(           

 ,תורישה ןימזמ יבגל ולוחיו ,בויח תנווכ לע העדוה תורישה ןימזמל הנוממה רוסמי ,)א( ןטק ףיעסב הרומאה הפוקתה
 םימוציעה ימוכס ;םיביוחמה םייונישב ,14 ףיעס טעמל ,'א ןמיס יפל תוארוהה ,תישילשה תפסותבש תורפהה ןיינעל
 .הרפה התוא העובק ובש היינשה תפסותב קלחה יפל ועבקיי םייפסכה
 ,יפסכ םוציע ליטהל אלש הנוממה לש הטלחה וא בויח תנווכ לע העדוה ,תילהנמ הארתה ןלבקל החלשנ   )ג(           

 חולשמ-יאב ןיא םלואו ,תורישה ןימזמל הנממ קתעה הנוממה חלשי ,תישילשה תפסותב היונמה הארוה תרפה ןיינעב
 .הז ףיעס תוארוהמ עורגל ידכ ,רומאכ
 

 תוריש ןימזמ לע תיחרזא תוירחא הלח + הבוח תרפה לשב םולשת תשירד רבדב קיסעמ אוהש ןלבקל העדוה הרסמנ

 ןימזמש וא הרפהה ןקותת אל םא יכ תורישה ןימזמל םג העדוה הנוממה רוסמי ç )25 ףיעס ,'ג קרפ תוארוה יפל(

 יפל העדוהה תריסמ דעוממ םימי 30 ךותב ,ןלבקה ןתנש הבורע טוליחלו הזוחה לוטיבל בל םותב לעפי אל תורישה

 .בויח תנווכ לע העדוה ול רסמית ,הז ןטק ףיעס

 ...תורישה ןימזמ יבגל ולוחיו ...בויח תנווכ לע העדוה הנוממה רוסמי ...הרפהה הנקות אל" :עבוק )ב(16 ףיעס ,תאז םע

 !ל"כנמ תוירחא ןיא – "םיביוחמה םייונישב ,14 ףיעס טעמל ,'א ןמיס יפל תוארוהה

 ,תיחרזא תוירחאל תוריש ןימזמ לש הפישח שי .יפסכ םוציעו ילילפ ןכ לבא ,ל"כנמ לע תיחרזא תוירחא תלטה ןאכ ןיא

  .תילהנמו תילילפ

  :תורישה ןימזמל דומעתש הנגה

 וא ,הרפהה ןוקית •

 הבורע טוליחו הזוחה לוטיב •

 

 תורישה ןימזמ לע תילילפ תוירחא תלטה – 31 ׳ס )3
 ןלבק םע תרכש הזוח ןיינעל תוריש ןימזמ לש תילילפ תוירחא

 .)א(28 ףיעסבש )2( וא )1( תואקספבש םיאנתהמ יאנת וב םייקתמש ןלבק םע הזוח תוריש ןימזמ תורכי אל  )א(     .31
 דוגינב ,)א(28 ףיעסבש )2( וא )1( תואקספבש םיאנתהמ יאנת וב םייקתמש ןלבק םע הזוח תוריש ןימזמ תרכ  )ב(           

 .רומאה הזוחה יפ לע קסעוהש דבוע לכל ןישנועה קוחל )1()א(61 ףיעסב עובקה סנקה – וניד ,)א( ןטק ףיעס תוארוהל
 וא דיגאתה ידיב )ב( ןטק ףיעסב רומאכ הריבע תעינמל ןתינש לכ תושעלו חקפל בייח דיגאת לש יללכ להנמ   )ג(           

 .ןישנועה קוחל )1()א(61 ףיעסב עובקה סנקה – וניד ,הרומאה ותבוח תא רפמה ;וידבועמ דבוע ידיב
 הרומאה ותבוח תא רפה דיגאתה לש יללכה להנמהש איה הקזח ,דיגאת ידיב )ב( ןטק ףיעס יפל הריבע הרבענ  )ד(           

 .ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא ,הז ףיעסב
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 .ןלבקה ידבוע תא חפקמש הזוח תמיתח ,28 'ס לע ןעשנ הז קרפ

 

 ) )29( וא )1(( :)א(28 ףיעס לש תוביסנב ןלבקל תוריש ןימזמ ןיב הזוח תתירכ לע ילילפ רוסיא – 'א ןטק ףיעס

 לש תובייחתה + חוור ללוכ תויולע לע ןלבק תרהצה + וידבועל ןלבקה םלשיש רכשה יביכר בתכב וטרופ אל .1

 וא ;תופסונה תויולעהו תילמינימה רכשה תולעמ תחפי אלש םוכסה םולשתל תורישה ןימזמ

 וא ;םינוש תוריש יגוס יפל רשה עבקש הדובע תועש ךרעמ התוחפ תילמינימה רכשה תולע .2

 .ל"נכ הדובע תעש ךרעמ ךומנה םוכס ןלבקל לעופב םלשמ תורישה ןימזמ .3

 )א(28 ףיעס לש הרפה עונמל ידכ חקפל תורישה ןימזמ אוהש דיגאתה ל"כנמ לע הבוח – 'ב ןטק ףיעס •

 

  ל"כנמ תוירחא – 32 ׳ס

 תוריש ןימזמ אוהש דיגאת לש יללכ להנמ לש תילילפ תוירחא

 ,תוריש ןימזמ אוהש דיגאתל תוריש ןתונה ןלבק ידי לע תישילשה תפסותב היונמה קוקיח תארוה הרפוה  )א(     .32
 הרפהה ןוקיתל לועפל וילע היפלו הארתה דיגאתה לש יללכה להנמל חולשל הנוממה יאשר ,16 ףיעס יפל תוארוה ולחו
 בוקנה ןמזה קרפב ,ןלבקה ןתנש הבורע טוליחלו ןלבקה םע דיגאתה לש הזוחה לוטיבל בל םותב לועפל וא ןלבקה ידיב
 .הארתהב
 ןתנש הבורע טוליחלו ןלבקה םע הזוחה לוטיבל בל םותב דיגאתה לעפ אל וא ןלבקה ידיב הרפהה הנקות אל  )ב(           

 לועפל ותבוח תא רפה דיגאתה לש יללכה להנמהש איה הקזח ,)א( ןטק ףיעס יפל הנתינש הארתהב רומאכ ,ןלבקה
 )1()א(61 ףיעסב רומאה סנקה – ונידו ,ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא ,הארתהב רומאכ
 .ןישנועה קוחל
 ןתינ ןהב תוביסנ ולח + תוריש ןימזמ אוהש דיגאתל תוריש ןתונה ןלבק ידי לע תישילשה תפסותב קוקיח לש הרפה

 ןיגב וניד ç )הריתסל תנתינ( ותבוח תא רפה ל"כנמש הקזח – הנקות אל ç הארתה ç )16 'עס( יפסכ םוציע ליטהל

 .ילילפ סנק – הקוקח הבוח תרפה

  תויפיצפס תוריבע – 33 ׳ס

 תוריבע תעינמל תוריש ןיזממ לש תילילפ תוירחא

 ןלבקה לש דבוע יפלכ ןלבק ידיב ןלהל טרופמכ הריבע תעינמל ןתינש לכ תושעלו חקפל בייח תוריש ןימזמ  )א(     .33
 הריבעה לש הדצל עובקה סנקה – )ג( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב ,וניד ,הרומאה ותבוח תא רפמה ;ולצא קסעומה
 ....ןלהלש תואקספב
 .החונמו הדובע תועש ,םומינימ רכש ,תיתנש השפוח ,רעונ ןוכיס ,רכשמ יוכינ תוללוכ תויפיצפסה תוריבעה

 תונגה – )ב(33 ׳ס

 ,תוריש ןימזמ לצא קסעומה ודבוע יפלכ ןלבק ידיב ,)א( ןטק ףיעסבש )5( דע )1( תואקספב רומאכ הריבע הרבענ  )ב(  

 חיכוה ןכ םא אלא ,)א( ןטק ףיעסב הרומאה ותבוח תא רפה תורישה ןימזמ יכ איה הקזח ,רומאכ ותקסעה םע רשקב

 :הלאמ דחא םייקתמ יכ

 ;ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע אוה   )1(

 ,הדובעה עוציב דעומ ינפל ךומסב ,ךמסומ רכש קדוב ידיב וכרענש תויתפוקת תוקידב לע בל םותב ךמתסה אוה   )2(

 ;)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הריבעב םשאוה התרפה לשבש ותבוח תא ןלבקה םייק ןהיפלו ,'ו קרפ תוארוה יפל

 ;הריבעה םוימ לחה ואולמב ןקות הריבעה השעמ   )3(

 םעו ,'ו קרפ תוארוה יפל ,ךמסומ רכש קדוב ידיב וכרענש תויתפוקת תוקידב לע בל םותב ךמתסה תורישה ןימזמ   )4(

 ידיב הרפהה ןוקיתל ותלוכיבש לכ השע )א( ןטק ףיעסבש )5( דע )1( תואקספב רומאכ הריבע הווהמה הרפה יוליג

 לוטיבב היה אלו ,הרפהה לשב ןלבקה ןיבל וניב הזוחה תא לטיב – ריבס ןמז ךותב הנקות אל הרפהה םאו ,ןלבקה

 .בל םותב אלש תוגהנתה םושמ הזוחה
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 אובמ תריקס – הדובעל ןידה תיב
 1969-ט"כשתה ,הדובעל ןידה תיב קוח

 .)ןוילעל ליבקמ( יצראו )יזוחמל ליבקמ( ירוזא – תואכרע יתשל קלוחמ הדובעל ןידה תיב

 :תויגוס רפסמב קוסענ

 תוכמסה תוידוחיי •

 בכרהה תוידוחיי •

 ןידה ירדס תוידוחיי •

 

 :תוכמסה תוידוחיי

  – ןודל תידוחיי תוכמס אהת ירוזא ןיד תיבל )א( .24

 יסחי םויק םצע רבדב הלאשה תוברל ,קיסעמו דבוע יסחיב ןתליעש ופילח וא קיסעמל ופילח וא דבוע ןיב תונעבותב )1(
  ;]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפב התליעש הנעבות טעמלו קיסעמו דבוע
 ףופכ( םמצע הדובעה יסחיל עגונ אל ,ןידה תיבב היהי אל ןוידה – ןיקיזנ ייוציפב קיסעמה תא עבות דבועה םא -

 .)ןלהל טרופמכ ,ןידה תיבב ונודיי ןכש םייקיזנ םיגירחל

 

 הזוחב התליעש הנעבותב ,קיסעמו דבוע יסחי תריציל הזוח לש ותתירכ תארקל ןתמו אשמב התליעש הנעבותב )א1(24
 הדובעל םדא תלבקב התליעש הנעבותב וא ,רומאכ םיסחי ומייתסנש רחאל וא קיסעמו דבוע יסחי ורצונש ינפל רומאכ
 ;ותלבק -יאב וא
 

 – הדובע יסחי לש תרגסמב הקוקח הבוח תרפה ,הזוח תרפה םרג ;ןילטלטימב / ןיעקרקמב לובג תגסה :ןיקיזנ )ב1(24
 ;הדובע ךוסכסל רשקב

 .הדובעל ןידה תיבב ןודיי ,תיקיזנ העיבתל עגונש תורמל -

 

 קיסעמ/דבוע יסחי תרגסמב – ןיעקרקמב הערפה רוסיא ,ןיעקרקמ תריסמ )ג1(24

 קוחל 17-16 'ס( ןיעקרקמב םדא קוליס ,ןיעקרקמב הערפה תעינמל העיבת וא ןיעקרקמ תריסמל סחיב תועבות

 תא קלסל לוכי קיסעמה ,דרשמב םירצבתמו התיבשב םיאצמנ םידבועהש חיננ .הדובע יסחיל סחיב תאזו )ןיעקרקמה

 הליעהש תורמל .ןילטלטיממ קלסל רשפא ,תויאשמב םירצבתמ םא םג ךכ .ןיעקרקממ די קוליס תליע יפל םידבועה

 .הדובע-יסחי איה תוהמה ,תיניינק איה

 

 קיסעמ-דבוע יסחי תרגסמב – ערה ןושל רוסיא )ד1(24

 .ןיקיזנה תדוקפ ךותמ םייפיצפס םיפיעסו הדובע יסחיל תעגונה תוכמס רקיעב

 

 :ירוזאה ןידה תיב – תופסונ תויוכמס

 וא ועוציב ,ושוריפ ,ותלוחת ,ומויק( דחוימ יצוביק )רדסה וא( םכסהל עגונה לכב תוכמס :)2()א(24 ףיעס .1

 .)ותרפה

 יצוביק םכסה=[ )2()א(24 יפ לע ןוידש תורוהל ...ונגס וא יצראה ןידה תיב אישנ יאשר :עבוק )ג(24 ףיעס ,תאז םע §

  .יצראב םייקתי ]דחוימ

 "תושיגר וא תופיחד ,תובישח לעב" :ןחבמה •

 

 למג תופוק .1

 םיקיסעמ / םידבוע ינוגראל רושקש המ .2

 )הנושארה תפסות :ואר( ימואל חוטיב .3
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 תועגונה תוילילפ תוריבעב ןודל תוכמס – )ןגמ תקיקח :רקיעב( היינשה תפסותבש תוריבע :)ב(24 ףיעס .4

 .תוילילפ תוריבעכ ורידגה ןגמה יקוחש תוריבעה לכ ,ןגמ תקיקחל

 ןידה תיב תא ךימסמ ,2007-ז"סשת ,הבישיב הדובעל תוכזה קוחל 4 ףעסב עובק – הבישיב הדובעל תוכזה .5

 .אשונב ןודל הדובעל

 

 

 :יצראה ןידה תיב תוכמס

 – יצראה ןידה תיבל תידוחיי תוכמס :25 'עס

 :תירוקמ האכרעכ

 .)ותרפה וא ועוציב ,ושוריפ ,ותלוחת ,ומויק( יללכ יצוביק )רדסה וא( םכסה .1

 .)לשמל תרחא תורדתסה לומ תיללכ תורדתסה( םיקיסעמ וא םידבוע ינוגרא ןיב .2

 :רוערע תאכרעכ – 26 ׳ס

 ירוזאה לע :)ללככ( תוכזב �

   .יזוחמ ש"מיב הז וליאכ םיטפוש השולש היהי בכרהה .תרחא הטלחה :תושרב �

 

 :בכרהה תוידוחיי

 :ירוזא ןיד תיב בכרה – 18 ׳ס

 יגיצנמ דחאה ,רוביצ יגיצנ ינשו – ןידה תיב בא היהי אוהו – טפושה םהש ,השולשב ןודי ירוזא ןיד תיב  )א(    .18
 .םיקיסעמה יגיצנמ דחאהו םידבועה
 .)םיקיסעמ גיצנ + םידבוע גיצנ( רוביצ יגיצנ + טפוש :השולש לש  בתומ – ללככ

 תונעט יבתכ ןוקית( םיילרודצורפ םיפיעס 16 םנשי תפסותב :]תיעיברה תפסותה=[ תוילרודצורפ תויוכמס טפושל קר

 .בכרהב ןטפשמה אוהש טפושל תונותנה ,)'וכו

 ]תישילשה תפסותה=[ )המודכו תויאופר תודעו ,ימואל חוטב לע( תומיוסמ רוערע תויוכמס )דיחי ןדכ( טפושל קר

 ))2()ב(18 :םייצוביק םימכסהב אל לבא( םידדצה תעימש רחאל תקמונמ הטלחה :גירח

 

 ,תונעט יבתכ קדוב טפושה .תיעיברה תפסותב תויונמה תויוכמסה ודבל טפושל היהי ,השולשב ןד ד"היבש םיכילהב )ד(
  .הזב ןד יעוצקמה טפושה קר ןכלו אדירג יטפשמ ןיינעב רבודמ .'וכו תונעט יבתכ ריתמ
 םיכילה לולכת אלש דבלבו תישילשה תפסותה תא תונשל וצב םיאשר ,יצראה ד"היב אישנ םע תוצעייתהב ,םירשה )ה(
 ,רוביצה יגיצנ םע השולש לש בכרהב ראשנ ילילפה ןוידה םצעב ןכלו ,םיילילפ םיכילהב רבודמ .)4( וא )2()א(2 'ס יפל
  .ולא םיכילהב )דיחי ןד לש תויוכמס( תישילשה תפסותה תא תונשל םילוכי אל םירשה ןכל
 

 :יצרא ןיד ןיב בכרה – 20 ׳ס

 .)םיקיסעמ גיצנ + םידבוע גיצנ( רוביצ יגיצנ + םיטפוש השולש :השימח לש בתומ – ללככ

 ותואב הלועש תיטפשמ הלאש לש השודיח וא ,התוישק ,תובישח תאפמ יכ אצמ םא" :]אפיס )א(20[ ביחרהל רשפא
 "בחרומ בכרה ינפב ןודל םוקמ שי ןיינע

 .םיטפוש םג םירחאהש תורמל ,]תיעיברה תפסותה=[ תוילרודצורפ תויוכמס טפוש )הנימש טפוש וא( ןידה תיב באל קר

 המודכו תויאופר תודעו ,ימואל חוטב לע )תושרב( וא / ]הינש תפסות=[ ןגמ יקוח לע )תוכזב( רוערע :רוערעב ןויד

 םיטפוש 3 קר :]תישילשה תפסותה=[

 תאפמ( ביחרהל רשפא / ]םיקיסעמ יגיצנ 2 + םידבוע יגיצנ 2 + םיטפוש 3=[ )!( 7 :םייללכ םייצוביק םימכסה

 )תיטפשמ הלאש לש השודיח ,התוישק ,התובישח
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 :ןידה ירדס תוידוחיי

 :ילילפה ךילהב עובקה יפ לע – ןיד ירדס

 ])ב(24=[ ןגמה יקוח פ"ע םיילילפה םיכילהב �

   ])ב(26=[ ןגמה יקוח פ"ע םיילילפ םיכילה לע רוערעב �

 

v ד"היב לש ןידה ירדס םאתהב ,ונתשה תויחרזאה תונקתהשכ .םייחרזאה ןידה-ירדסמ קלח וצמיא ןידה ירדס 

  .םאתהב ונתשה

v טפשמ םדק םישוע אל ד"היבב .יטנוולר תמאב המ תוארלו םידדצה ינש תונעט לע רובעל רשפא טפשמ םדקב, 

  .הרשפל עיגהל םיסנמ אלא

 

 

 :םיידוחיי ןיד ירדס

 .תמאל עיגהלו קדצ תושעל הרטמב ליעיו בחר טבמ רשפאל ידכ ,ןידה ירדסב תושימגה איה תוהמה

 .ליעל רומאכ ,)ב(26-ו )ב(24 םיפיעס יפ לע ןוידב אלא תויארה ינידב רושק היהי אל ןידה תיב :32 ׳ס

 ול תיארנה ךרדב ןידה תיב גהני ,ויפל תונקתב וא הז קוחב תרחא הארוה וילע ןיאש ןיד רדס לש ןינע לכב :33 ׳ס

 .קדצ טפשמ תיישעל רתויב הבוטה

 תקדוצ הערכהל רתויב הליעומ ול תיארנה ךרדב לעפי אוהו ,ןיד ירדסל ףופכ ןידה תיב היהי אל ריהמ ןוידב :)ב(31 ׳ס

 .הריהמו

 

 

  

  

 

 

 

 ינידו ןידה ירדס
 לש תויארה
 ילילפה ךילהה


