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 היעבל עקרה

 םהיניב ,םיבכרומ םייצוביק םיכוסכס הדובעל ןידה תיב לש םויה רדסל ולע תונורחאה םינשב

 .תסנכהו הלשממה לש תוירוטלוגר תולועפ עקרבשכ ודלונש ירוביצה רוטקסב םיכוסכס

 ,ךדיאמ םהלש יצוביקה חוקימה רשוכ תא לצנל םידבועל רשפאלו דחמ תותיבש עונמל ןויסינב

 םימויאה םע תודדומתהל םישדח םילכ רציו תושדח הלועפ יכרד הדובעל ןידה תיב ץמיא

 .תותיבשב

 :ןידה תיב תולהנתהב תומגמ

  יטפשמה קיתל טפושה תוסחב ילאמרופ אל יכווית ביכרמ תסנכה .1

 קוסיעו ימשרה קיסעמה הנניא איה רשאכ םג הדובע ךוסכסל דצכ הנידמה ףוריצ .2

 .ילהנמה טפשמה םוחתמ תויגוסב יתועמשמ

 תוילכלכ וא תויטילופ םאה – תותיבש לש גוויסה ןפואב יוניש .3

 התיבש םבלבש םיירוביצ םייצוביק הדובע יכוסכסב לפטל ןידה תיב תא ואיבה תומגמ ןתוא

 :אבה ןפואב

 לשב התיבש עונמל השקבב הדובעל ןידה תיבל הנופ ירוביצ רתוע וא קיסעמה .א

 .תיתדימ יתלב העיגפ וא תיקוח הליע רדעיה

 .ינושאר ןפואב םידדצה תונעט תא עמושו רצק ןויד םייקמ ד"היב .ב

 אלש םהיתונעט תא עמוש אוה םש ,ותכשלל םידדצה תא ןמזמ בכרהה שאר .ג

 .ןתמו אשמ להנל רוזחל עיצמו ךוסכסה ןורתפל םיכרד עיצמו לוקוטורפל

 .ןתמו אשמל סנכיהל תימשר המכסה םירסומו םינוידה םלואל םיאצוי םידדצה .ד

 :לע םירומה םיווצ איצומ ןידה תיב .ה

I. םידדצה ןיב יביסנטניא ןתמו אשמ לוהינ. 

II. התיבשה תעינמ. 

III. םות דע )ןובירכ הנידמה תוברל( םיישילש םידדצו קיסעמה תולועפ תריצע 

 .ןתמו אשמה
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 םותס יובמל העגה לש הרקמב םידדצל תבותככ ומצע תא עיצמ ד"היב דמעמ ותואב

 .ןתמו אשמב

 םייוקילהו תויעבה

 יטילופ ץחל תלעפהו םיישילש םידדצ חופיק

 תוכמסמ הגירח

 .קוחה יפ לע דבלב םיקיסעמ ןיבל םידבוע ינוגרא ןיב םייצוביק םיכוסכסב ןודל תוכמס ד"היבל

 איהש םגה ,ןתמו אשמל התוא סינכמ זאו הבישמכ ןובירכ הנידמה תא ףרצמ ד"היב רשאכ

 תוכמסה יבגל ל"נכ 1.תוכמסמ הגירח םושמ ךכב שי ,םידבועה לש תקהבומה הקיסעמה הנניא

 .ותטלחהב ביצנה ריכזה התוא רושיג עצבל

 ילהנמה טפשמב קוסיעה תבחרה

 רשאכ ילהנמה טפשמה םוחתמ תולאשל סנכיהל ונממ הכירצמ ד"היב לש תררגנה תוכמסה

 הדובעה טפשממ םילכ ליעפה ד"היב ,תואיצמה ןחבמב .דצכ ןובירכ הנידמה תא ףרצמ אוה

 רציו הכלהה תודחאב עגפ הז ךלהמ .תוחמתה ול ןיא וב ילהנמה טפשמל תועגונה תולאשב

 .תיטפשמה הלאשב הנד רשא האכרעל םאתהב הנתשמה ןיד

 הטלחה ירפ חוקימ חוכב התיבשה לש חוקימה חוכ לש תיטמוטוא הרמה
 תיטפשמ
 חופיק העמשמ ךוסכסל ישילש דצ ףוריצ לש תישעמה העפשהה ,תוכמסמ הגירחל רבעמ

  רמשמ אוה ,התיבשה תא ענומ ד"היב רשאכ םג .הנוצרכ תוינידמ םדקל הנידמה לש התוכמס

                                                             
 ךוסכסל ןובירכ העבוכב הנידמה תא ףרצל ד"היב טילחה וב 2003-מ תילאוטריוה התיבשהו היסנפה ךוסכס ןיינעב רלדא ירבד יאר  1
 :"יללכ יצוביק םכסהל דצ תויהל לוכיש ימ" ףוריצל תוכמס לש הלטצאב קשמב יללכ הדובע
 םע דחא הנקב הלוע הדובעל ןידה תיב קוחל )1(25 ףיעסבש "יללכ יצוביק םכסהל םידדצ" חנומה לש ינקוודו ילולימ שוריפ [7]"
 העבוכב הנידמה דגנכ תנווכמ הניא הריתעהו יללכ יצוביק םכסהל דצ הניא ינוטלשה הדמעמב הנידמה ןכש ,הנידמה תדמע
 .תרחא הדמע ץומיאל ליבומ ,םויכ התנוכתמב ,הדובע יסחי תכרעמב בשחתמה שוריפ ,םלוא .קשמב הלודגה הקיסעמכ
 דחוימבו ,יזכרמ יצרא ךוסכס הריהמ הערכה לש לולסמל ריבעהל איה הדובעל ןידה תיב קוחל )1(25 ףיעס לש ותילכת ,ידידל     
 .היסנפה תכרעמב ינוציק יוניש וא קשמב תיללכ התיבש ןוגכ ,ןפוד יאצוי םיכוסכסב רבודמ .ולוכ קשמב הדובע יסחיב וניינעש ךוסכס
 תוביסנב .ילאיצוסה ןוחטיבהו הדובעה טפשמ םוחתב הנוילעה האכרעה לש הריהמ הערכה םהב השורד םביט םצעמש םיכוסכס
 ".םיריהצת ונתנש םיחמומל תולאש גיצי רקיעבו תויאר יצראה ןידה תיב עמשי הלאכש תודחוימ
 
 לארשיב םיניישעתה תודחאתה 'נ השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה  5/03 )יצרא( קס
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 ףא ,מ"ומ להנל ןובירכ העבוכב הנידמל הרומ אוהש םושמ ,הנממ עבונה חוקימה חוכ תא

 ד"היב לש לופיטה ןפוא ליבומ ךכב .הליחתכלמ הדובעה ךוסכסל דצ הנניא איהש יפ לע

 עגופו הלשממה תוינידמ דגנכ הדובעה ךוסכס ףקותמ ילכלכ ץחל לש וטקאפ-הד הלעפהל

 ןכלו רוביצה ללכ לש סרטניאה תא גצייל לטומ הנידמה לעש .לעופה לא התוא איצוהל תלוכיב

 .םייטרקומדה תוטלחהה תלבק תודסומבו ולוכ רוביצב העיגפב רבודמ

 ןידכ אלש תותיבשל היצמיטיגל ןתמ

 ,תיטילופ ןיעמ וא תילכלכ ,תיטילופ םאה :רבד לש ופוסב תותיבשה גוויסל ד"היב שרדנ רשאכ

 הדובע יכוסכס לעופב ריתמ ינשדחה םגדה .קזב תכלה תא םאות וניאש ינשדח םגד ד"היב רצי

 אוה ךכל רוקמה .םהב התיבשה תא ריתמ וניא םא םג תויטילופ תוטלחה דגנכ םינווכמה

 .תויתדימה ןחבמב הליעה ןחבמ תפלחה

 םא ןחוב טפשמה תיב ןושארה בלשב ובש יבלש-וד ןחבמ דוע אל" :ינורימ יכדרמ 'פורפ ירבדכ

 בוברע אלא... תויתדימה  ןחבמב שומיש השוע אוה ינשה בלשב קרו "ןידכ אל" הניה התיבשה

 רתכ" וילעמש יבחורה תויוכזה ןוזיא ילכב שמתשהל ד"היב לחה תאז םוקמב ".טלחומ יגשומ

 השיגל דוגינב" :שרדנה דעסה לומ לא םידבועה תונעט ןכותב קוסעל טלחהו "תויתדימה

 יתלב אשונ ילכלכ ךוסכסל םידדצה לש תויתוהמה  תודמעב וא תושירדב האורה תיתרוסמה

 תדימ .ןפוגל םידבועה תושירד יבגל תויטופיש ליעפמו ותעד תא הווחמ ןידה תיב ,טיפש

 רבוע ןתמו אשמב םהיגשיהלו םידבועה לש תויטרקנוק תושירדל שחור ןידה תיבש הדהאה

 2."תויתדימה ןחבמב לקשמ דבכ לוקיש הווהמה העינמה וצל השקבל

 תוליעב ןידכ אלש תותיבש לש רתיה התייה יתדימה ןוזיאב הליעה ןחבמ תפלחה לש יוטיבה

 וא תוילכלכ ,תויטילופ םאה ,תותיבש גווסל ד"היב שרדנ רשאכ .תויטילופ תוליע תוברל ,תונוש

 :םיגהונ ינש ד"היב רצי ,תויטילופ-ןיעמ

 "תברועמ התיבש" לש השדח תינבת רוצילו תרכומה תינבתב התיבשה גוויסמ ענמיהל .1

 התיבשה גוויס רבעב .הרואכל הדרפהל תונתינ ןניא תוילכלכהו תויטילופה היתוליעש

 ןפואב התוא ריתהל בייח תילכלככ התיבשה גוויס ,התיבשה רוסיא תא בייח תיטילופכ

                                                             
 טפשמ ,”םישדח םירגתא ,תונשי תויעב - ירוביצה תורישב הדובע יכוסכסב ןידה-יתבו טפשמה לש םתוברועמ“ ,ינורימ יכדרמ 2
 .311–271 :)2012( הפיח תטיסרבינוא no ,די לשממו
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 תוברל( תלבגומ האחמ תלועפל רתיה ןתמ בייח תיטילופ-ןיעמכ הגוויסו והשלכ

 קינעה תברועמכ התיבשה גוויס ,ךדיאמ .יוטיבה שפוח לש הדלות איהש )התיבש

 תונעטה ןכותב ברעתמ אוהשכ התיבשל יוארה ףקיהל סחיב בחר ינשרפ שפוח ד"היבל

 .ינורימ ירבדכ

 

 הליבגה קזב תכלה דועב .תיטילופ-ןיעמה התיבשה לש רתומה ףקיהה תא ביחרהל .2

 תא לידגה ד"היב ,תועש המכ תב תלבגומ האחמ תלועפל תיטילופ-ןיעמה התיבשה תא

 .תורחא תוכשמתמ תולועפ וא םימי ידכל הכשמ

 ימינפה רושיגה ךילה

 םידדצה לע לוספ ץחל תלעפה

 לוועל םרוג ,םימיוסמ םיבצמב ליעומ תויהל לוכיש םגה ,טפושה תכשלב ימינפה רושיגה ךילה

 םיתעל םיסנכנ ךכו טפושה לש ךוויתה תעצהל ברסל םיששוח םידדצה .םירקמהמ קלחב

 העידיה םצע .תיטופיש הערכהב םיצפח ויה םא םג ,םתניחבמ קדוצ יתלב ךווית ךילהל

 ץחל תלעפה הווהמ קיתב תיטופיש הערכה לבקל רומא רשא הז םג אוה ךוותמה טפושהש

 עגופש ןפואב רוגסה רדחב םהיתויואטבתה תא וליבגי םג םידדצה ךכיפל .םידדצה לע יתייעב

 לולע ךוותמה טפושה לש ודמעמ .ינוציח םרוג ידי-לע עצבתהל היה לוכיש הז תמגוד ךוויתב

 ונוצר ןיא םא םג ,םייוסמ אשונ לע ןתמו אשמ להנל ןיינועמ אוהש רמול םידדצה ןמ ימל םורגל

 ןכל .וכלהמב בל םות לע רומשל השקתי דצה ותואו רקע היהי ןתמו אשמה ךכמ האצותכ .ךכב

 .וינפב לושכמ הווהמ ךילהתה

 טופישה ךילהב תירשפא העיגפ

 עפשומ תויהל לולע אוה טפשמה תיב םלואל ךווית להינ וב רדחהמ רבוע טפוש רשאכ

 יוכיס שי ,ךוויתהמ תיטפשמה היגוסה תא קתנל הסנמ טפושה םא םג .רוגסה רדחב רמאנהמ

 .עדומ יתלב ןפואב ולו ,ךכמ עפשויש

 הדובעל ןידה תיב דמעמב העיגפ

 הדובעל ןידה תיב לש היצמיטיגלב העיגפל םרוג םיירוביצ םיכוסכסב ד"היב לש רבוגה קוסיעה

 ךווית לש ךילהל סנכיהל םידדצה לע ץחל ליעפמ ד"היב רשאכ .ילארטינ ןקחשכ ודמעמבו

 הבוח תוררובל דסומ ןיעמכ לעופ השעמל אוה ,םינוש העינמ יווצב ךילהה תא הוולמו ותוסחב
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 ותוכמסב עגופ םידיקפתה בוריע .קוחה לש ןשרפכו ךוותמכ ליבקמב שמתשמ רשא

 ךכ .ךוותמכ ודוקפתב בבר ליטהל רשפאמו תיטופיש האכרעכ קוספל ד"היב לש תידסומה

 .הגרדהב קחשנו ךלוה אוהשכ הדובעל ןידה תיב לש ירוביצה ודמעמ עגפנ

 

 

 

 

 :םיעצומ תונורתפ

 ינושאר ןפואב רדגות ובש העינמ יווצל השקבב וא ךוסכסב ןוידה םרט ימדקמ ךילה עוציב .1

 תא איפקהל רשפאתי אלמה רוריבה דע .הדובעה ךוסכסל םידדצה ודגויו ךוסכסה תליע

 .התיבשה

 םרוג וא הדובעה דרשמב הדובעה לע הנוממה לש ףותיש ,ד"היב ידיב ךווית לוהינ םוקמב .2

 .ךרוצ ךכב היהיש לככ קיתה וייח ךרואל םידדצה לע לבוקמה רחא

 ןיב ךוותל ד"היב טפושל רתויש ךכ אמגודל דנליז-וינו הינטירבב גוהנה להונה לש ץומיא .3

 .קיתב ןויד ךשמהמ ומצע תא לוספל ץלאיי ןכ ותושעב ךא םידדצה

 ץומיא ךות תוחמתה םהב ול ןיאש טפשמ ימוחתמ תולאשב ד"היב לש קוסיעה תקספה .4

 ד"היב וא םידדצל רשפאמש אמגודל דנליז וינבו קרמנדב גוהנה ללכה תא קקוחמה

 םרטב ליגר טפשמ תיבל ד"היב תוחמתה םוחתב ונניאש ןיינעב תיטפשמ הלאש תונפהל

  .קיתב הערכהה

 יטופיש טנמרפמט לע הרימשו תותיבש תרתה וא תעינמל הליעה ןחבמב שומישל הרזח .5

 .םייצוביקה םיכוסכסה ןכותב תוברעתהמ ןתינה לככ גייתסמ רשא

 


