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 ותעפשה רקיעו ,םזימה תונביהל דיתע הילעש עקרקה ילעב םה םחתמב םיסכנה ילעב

.םהילע היהת

.לעופל אצי אל אוה הידעלבש ןוויכ ,םזימל םתמכסהב ךרוצ שי

 תא קפסלו יתליהקה ךילהתה תא להנל ,תוששחה תא גיפהל ,תומכסהה תא רצייל ידכ

 ,םיכלהמ המכב לועפל יוצר ,םוקמה יבשות ללכ לש םייתליהקהו םייתרבחה םיכרצה

.םיריידה תוגיצנ שוביג אוה םהב םינושארהו םייתועמשמה דחא

 םיבלשה םג ,הרושכ להנתי אל תוגיצנ תריחבו םיריידה שוביג לש ינושארה בלשה םא

 תא תובגלו ןוכנ םיבלשה תא עצבל בושח ןכלו םיישקב לקתיהל םילולע רתוי םירחואמה

.םיבותכ םיכמסמב ךילהתה

?עודמ
 בלש לכב טקיורפה תא ףוקתל וסני הלאש ירה םידגנתמ שי טקיורפו לככ ךרדה ךשמהב

 ילעב ללכ לע תגציימ הניאתוגיצנ״ה וא ״ןידכ התנומ אל תוגיצנה״ ומכ תונעט .בלשו

 גוסמ תונעט עונמל ידכ הפוקשו הניקת הרוצב לועפל שיו תוחיכש תונעט ןה ,'וכו ״תויוכזה

.יפותישו ירטנולוו יבויח ןפואב טקיורפל םיסכנה ילעב ללכ תא סייגל תנמ לע רקיעבו םגו ,הז

תוגיצנה תובישח



?ךרוצ הב שי עודמו תוגיצנ יהמ
 ןיב תרושקתה יכילה לועייב ךרוצ שי ,םילעב יבורמ םה תינוריע תושדחתה לשםיטקייורפו רחאמ

.טקיורפב תוטלחהה תלבק יכילה לועייבו םידדצה

 :איה תוגיצנה לש התרטמ

.תינוריע תושדחתהל דעוימה הנבמב םיריידה תונגראתהב עייסל.א

 ,םינגראמ ,יאמש ,לכירדא ,םיריידה חוכ אב ןידה ךרוע ,םזיה ,עוצקמה ילעב לומ םהיגיצנ שמשל.ב

.ןונכתה תודסומו תימוקמה תושרה

.טקיורפה םודיקב עייסל- רקיעבו.ג

 ,םיריידה ןיבו תוגיצנה ןיב ןומא יסחי תיינב לע תססובמ היהת תוגיצנה תדובעל היצמיטיגלה

.עוצקמה ילעבל םתרבעהו םיריידה יכרוצ זוכיר ןכו תיעוצקמה הפשהתשגנה

 :םישגד רפסמ

.תובר םינש ינפ לע תכשמנו תובדנתהב תישענ תוגיצנה תדובע•

.אוהש ךמסמ םוש לכ םיסכנה ילעב םשב םותחל תכמסומ הניאו תיטפשמ תושי הניא תוגיצנה•

 טקיורפה םודיקל תוגיצנ הנמתמ תובר םימעפו תוגיצנכ שמשל םיאתמ דימת אל תיבה דעו•

.ליבקמב להנתהל וכישמי וללה םיפוגה ינשו דרפנב



םירייד תפסא סוניכ .1

  .רשפאה לככ םדקומ בלשב ושעיי היונימו םיריידה תוגיצנ תריחב יכ יוצר

.ךילהתה לש הענתהה תפיסא איה ,הנושארה הפיסאה

 רדסו םוקמ ,העש ,ךיראת ללוכ הפיסאה לע בתכב תרדוסמ העדוה חולשמ

 .הפיסאל םויה

 תוגיצנ רחביהל הדיתע הפיסאבש םלוכ םיסכנה ילעבל ריהבהל בושח

 ךשמהב םילעבה תא גצייל הדיתע תוגיצנהו ליאוה ,תיתועמשמ הריחבהשו

.תיתוהמו הבושח םתוחכונ ןכלו ךרדה

 ילעבל ןופלטבו םייטרפה ראודה יאתב ,תועדומה חול יבג לע עצובי םוסרפה

.ןיינבב םיררוגתמ םניאש םיסכנ

 לכל המודכו ליימ ,פאסטאו ,םיינורטקלא םיעצמאב העדוה חולשל יוצר

.הסוניכ ינפל עובש תוחפה

 רחביתש תוגיצנה ירהש ,תינויח םיריידה תוחכונש העדוהב ריהבהל בושח

!םתוא םג גציית

היונימו תוגיצנה תריחב ךילהת

התכמסהו תוגיצנה יונימ .2

 תויהל םיניינועמה ,םיסכנ ילעב דיקפתל םמצע ועיצי הפיסאה םות תארקל

 םתוא ונמי םיסכנה ילעב ראשו ,תוגיצנל בדנתהלו ךילהתב םיליעפ םיפתוש

.תויטרקומד תוריחבב םהיגיצנל

.טקיורפב םיסכנה יגוס ןווגמ לכ לש םיגיצנ לולכת תוגיצנהש בושח

 סכנה גוסל גוציי שיש ועדי טקיורפב םיסכנ לש םינוש םיגוס לש םילעבש לככ

.רבגי ךילהתב םילעבה ןומא ךכ םהלש

.ךילהתב עוגפל לולע רבדה יוארכ םיגצוימ םניאש םישיגרמ םיסכנ ילעב םא

  .תוטלחה תלבק תלוכי אדוול ידכ יגוז יא רפסמ תולכת תוגיצנהש יוצר

 .תוגיהנמ רשוכו המזוי ילעב ישנא .טקיורפל ףסומ ךרע ילעב ויהי םיגיצנהש יוצר

 .םידגנתמ שיש לככ םידגנתמ םג תוגיצנב לולכל ץלמומ

?תיביטקפא תוגיצנ ביכרהל יאדכ ךיא
 ןווגמ- חתפמה תלימ



תוגיצנ תריחבל שורדה בורה .3
 .בותכלוקוטורפבהפיסאהתאדעתלבושח .םיסכנהילעבמ51%לשבור

.ןומאורדסתויקוחרציילהרטמה

 לוקוטורפ .4
ץפויוובולבקתנשתוטלחההתאוןוידהתאלולכיהפיסאהלוקוטורפ

.םיסכנהילעבללכל

םיריידהיכהרהבהלולכיתוגיצנהתאךימסמהלוקוטורפהיכץלמומ

ירבחשיאנתב ,תוגיצנהירבחיפלכהשירדואהנעטלכבאובלולכויאל

.בלםותבולעפתוגיצנה

ןיאתוגיצנינימללוקוטורפהלעםתמיתחביכםיריידהינפלןייצלבושח

.רבדםלשלואאוהשםכסהלכלעםותחלתובייחתהםושמ



.תוצלמה תניחבו ןוימ ,רותיא ,םינוירטירק תעיבק :ןיד ךרוע יונימ•

 תמשרתמו םתיא תשגפנ ,םיצלמומ ןיד יכרוע רפסמל הנופ  תוגיצנה ללכ ךרדב•

 לע יטרקומד ןפואב תרחובו תוצלמה תקדוב ,הבותכ העצה םהמ תלבקמ ,םהמ

.תוגיצנה ירבח ןיבל ןידה ךרוע ןיבש הימיכה סיסבב לעו םינותנה סיסב

.ןידה ךרוע תריחבל  המוד ךילהתב .םילעבה םעטמ חקפמ תריחב•

 רבדב עדימה תאשיגנהל ידכ .טקיורפה סוטטס לע םיריידל ףטוש ןוכדע ןתמ•

 ןוגכ ,םינווגמ םיעצמאב שמתשהל ץלמומ םיריידה ללכל טקיורפה תומדקתה•

 .המודכו ןופלט תוחיש ,ינורטקלא ראוד ,ידועיי טנרטניא רתא ,פאסטאוו תצובק

תוגיצנה תויוכמס

 תויהל הכירצ תוגיצנה
 תוטלחה טילחהל תכמסומ
 תפטושה ותולהנתהל עגונב
 לידבהל טקיורפה לש
 .תויתוהמ תוטלחהמ

 תוגיצנה תא ךימסהל ץלמומ
 חקפמו ןיד ךרוע רוחבל
 עוצקמ ילעב ינש ,םילעב
 תווצכ ודבעיש םייתועמשמ
 .טקיורפה םודיקל תוגיצנה םע



תינוריע תושדחתה םכסה תמיתח רחאל .3
 .הינב רתיהל השקבל תוגיצנ רושיא•

 תא לבקל תנמ לע תורידה ילעב לכל רתיהל השקבה תא ריבעהל שי•

.םילעבה לכ רושיא שרודה יתוהמ ךמסמב רבודמ .םרושיאוםתוסחיתה

 םמצע םילעבה רושיא רחאל השקבה תא רשאת םילעבה תוגיצנ !בושח•

.םילעבה חקפמ רושיאו

עוציב תליחתו הינב רתיה תלבק רחאל .4
 יוצר– ןוניג ,ץוח יופיח תריחב ,ףוציר- רמגל םירמוח תריחבב עייסת תוגיצנה

 םע דחיב ףתושמה שוכרה תוארנ לש םיאשונב sayהיהי תוגיצנלש עובקל

.טקיורפה לכירדא

ףתושמה שוכרה תלבק .5
.ולועפתל תוירחאה תוברל ףתושמה שוכרה תא תלבקמש וז איה תוגיצנה

 ילעב ךותמ םיגיצנ תונמל םזיה תא תבייחמש הארוה םכסהב לולכל יאדכ

 תוירחאה תא קלחל תנמ לע םיריידה תוגיצנל טקיורפב םישדחה תורידה

.הזןינעב

םזיה ידי לע קדבה תנשב םינוקית עוציב רחא בקעמ .6
 חקפמלו םזיל ןריבעהלו םייוקילה תומישר תא זכרל תיארחא היהת תוגיצנה

.םילעבה

טקייורפה ייח ךרואל תוגיצנה תוליעפ  !ךרדל םיאצוי
םזיה תריחב ךילה .1
 .)"םימזי זרכמ"( תועצה עיצהל הנמזהל םינוירטירק שוביגל ןידה ךרוע םע דחי לעפת תוגיצנה
 .ןינב ותוא תודחוימהתויצקיפיצפסה תאו םיריידה תושירד תא הלעת תוגיצנה
 ךלהמב תויעב ררועתהל תויושע הפיא .ןינב ותואלםיידוחיה םיאשונה םהמ .םילעבל בושח המ
.ךילהתה ךשמהל היגטרטסאה הנבית ןידה ךרוע םע דחיו ךרדה

 תועצהה םימזיה םעשגפת תוגיצנה .ןידה ךרוע םע דחי ולבקתהש תועצהה תא ןחבת תוגיצנה

.םזיה לש הריחב ךרעת ןכמ רחאלו םילעבה ללכ ינפב ולעוי

 ולש הריחבה תא רסומ ןינב לכ .םילעבה רובע תוגיצנה ידי לע רחבנ םזיה םילודגםיטקייורפב

 רשפא רתוי םינטק םיניינבב .ןידה ךרועל הריחבה תואצות תא הריבעמ תוגיצנהו ומעטמ םיגיצנל

.םמצע םילעבה ידי לע הריחב ךילה עצבל

רחבנה םזיה םע מ״ומ לוהינ.2
רחבנה םזיה םע מ״ומ לוהינ•

רחבנש ןידה ךרוע דצל מ״ומה לוהינל הפתוש תוגיצנה•

 תלבקו תישיאה תורכהה ךותמ ,םזיה לכירדא י״ע עצומה ןונכתל תורעהןתת תוגיצנה•

.ןיינבב תורידה ילעב תורעה

 שיש תוינכותהו םכסהה חסונ שבוג ,ירחסמה ןתמו אשמה םלשוה ,תורומתה ושבוגש רחאל•

 .תוסחייתה לבקלו תורידה ילעבל םירצותה לכ תא ריבעהל שי- ומכסוה םכסהל ףרצל

 םהיתורעה ועמטוהש רחאלו תורידה ילעב לכמתוסחיתהו תובוגת תלבק רחאל קר !בושח

.םכסהה לע תומיתח לש ךילהל תאצל רשפא םזיה לומ ןתמו אשמ לש ףסונ בבסב

.םכסהה לע םילעבה תמתחהבו םירייד סנכ ןוגראב עייסת תוגיצנה•



 םיתיעל ,יטרפה םנמז לש העקשה ךותו הרומת אלל ,ךילהה תא םדקל םיבדנתמש ,תוגיצנה ירבח ,ונרעצל

.ןינבל םהירבח לש תועיבתל םגח"ווחו תונעטל םיפושח םמצע תא אוצמל םילולע

 םיוולמ תויהלו הרודסו תיעוצקמ הפוקש הרוצב לועפל ,םכסהה תרגסמב תוגיצנה לע הנגהל גואדל בושח

.הלא תופישח םצמצל ידכב םיוולמה ד"הוע י"ע

.ונדרשמב היצגיטילה תקלחמ י"ע הוולש קיתב ןיד קספ ןתינ הנורחאל

.םוחתב הליבומ תימזי הרבח התוויל ןיעקרקמה תקלחמ ,ןנד הרקמב

.תוגיצנה ירבחמ םיינש דגנכו- הרבחה דגנכ ,העיבת שיגה רשא ,תורידה ילעבמ דחא םע תקולחמ הרצונ

:רתיה ןיב וללכ תוגיצנה ירבח דגנכ תונעטה

.ןידכ ונומ אל תוגיצנה ירבחש•

 ולביק םיעבותה תנעטלש ,םיריידה תוגיצנה ירבח ,םיעבתנה ןיבל םימזיה ןיב יתייעב רשק םייקש•

.םימזיהמ האנה תובוט

.תנעטנ תיתדבוע תכסמ התואמ עבנ רבדהש ןכתיו ,םיריידה םעטמ חקפמ לע הרתיו תוגיצנהש•

 לע ונכדוע הלאש ילבמו ,ןיינבב תויוכזה ילעב לומ ןחבנ רבדהש ילבמ ,חקפמ הנומ אל טקיורפלש•

.חקפמ יונימ לע רותיו

 לש םייתייאר םימעטמ ,תוגיצנה ירבח םתוא דגנכ םג ,העיבתה תא החד טפשמה תיב ,ל"נה ןידה קספב

.טפשמ תואצוה ןיגב םייתוהמ םימוכסב םתוא תופשל םיעבותה תא בייח ףאו ,החכוה רדעה

תוגיצנה ירבח לש תוירשפא תופישח


