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  ירדגמ ןויוושו השיאה דמעמ םודיקל הדעוה ר״וי

 

 ינויווש גוציי״ אשונב השיאה דמעמ םודיקל הדעווב ףוחד ןויד םייקל השירד :ןודנה

 ״הנורוקה רבשמב תוטלחה תלבק ידקומב םישנל

 

  ,בר םולש ררופ כ״ח

 ,ימואלה ןוחטיבה ימוחתב תוריכב םישנ ידי-לע םקוה רשא ,הרובד םורופ תורבח ונא

 תונופ ,הלא םימוחתב םישנ לש גוצייה תא לידגהל הרטמב םינפה תוינידמו ץוחה תוינידמ

 תלבק ידקומב םישנ לש בוליש ידיימ ןפואב חיטבהל תנמ לע ףוחד ןויד םייקל השירדב ךילא

  .הנורוקה רבשמ אשונב תוטלחהה

 רבשמב לופיטה אשונב תוטלחהה תלבקו לוהינ ,התע דעו הנורוקה רבשמ ץורפ זאמ .1

 ,רוכזכ .ןהלש טלחומ רדעה ידכ דע ,םישנ גוצייב רסח םינושה ויטביה לע הנורוקה

 העגנש הריתעב צ״גב ידי לע השגדוה תוטלחהה תלבקב םישנ תללכה לש תובישחה

 טניבק לש ובכרה ביבס אשונה ררועתה בוש ,הנורחאל .ל״למל ץעיימה תווצה לש ובכרהל

  .םישנה לוטנ ,הנורוקה

 תלבק ידקוממ תודקפנ-תוחכונ ןה םישנ יכ ,הנושארה םעפב אלו ,ונתנבהל דיעמ הז בצמ .2

  .םינפ תוינידמו ץוח תוינידמ ,ימואל ןוחטיבו ןסוח לש םיאשונב תוטלחהה

 ימואלה ןוחטיבה ,אבצה ימוחתב םג בר ןויסינ תולעבו תורשכומ םישנ שיש דועב .3

 רומאכו ,ולא םיאשונב חישמ רידת תורדומ םישנש עבק ךרדכ ונלגרוה ,ץוחה תוינידמו

  .תאז תונשל ידכ הפ ונא

 ןפואב עפשומו עיפשמ רשאו ונלוכ לש םוי-םויה ייחל עגונה רבשמב רבודמ ןנד הרקמב .4

 תכרעמ ןוגכ ,קהבומ בור ףא םיתיעלו ינויווש גוציי שי םישנל ןהב תוכרעממ רישי

  .ךוניחהו החוורה ,תואירבה

 תויארחאה ןתויה לשב ,רבשמה םע תודדומתהב םישנה לש ןתויזכרמל ףסונב תאז .5

  .םישישקבו םידליב לופיטלו תיבה תקזחהל ,ןיידע ,תוירקיעה



 רועיש .יחכונה רבשמה ןמ תוירקיעה תועגפנה ןה םישנש םידיעמ םינותנה ,תאזמ הרתי .6

 םינטק םיקסע תולעב ןה םישנ ,םירבגה רועישמ יתועמשמ ןפואב לודג ורטופש םישנה

 .הקוסעתה ןדבא לע רתויב יקלח ןפואב וצופש ,תויקלח תורשמב תודבועו דחוימב ועגפנש

 ןקלחש ששחה בר ןכלו ,תוירוה דחה תוחפשמהמ 80%-מ הלעמל תווהמ םישנ ,ףסונב

 רבשמה ךלהמב קניז םישנ דגנ תומילאה ףקיה ,ךכל רבעמ .ינועה וקל תחתמ לא וקחדיי

 .יחכונה

 ןהלש תוכזבו ןהלש גוצייה תוכזב שונא ןפואב עגופ ולא תוטלחהב םישנ לש ןתללכה יא .7

  .הייסולכואהמ תיצחמ לש לעופב הקתשה ךות ,ןויוושל

 תוטלחה תלבק ןפוא םג ןכ לעו ,הנוש ןויסינו עקר ,םינוש הבישח יסופד םירבגו םישנל .8

 .תולבקתמה תוטלחהה ביטבו ןוויגב עגופ תוטלחהה תלבק ידקומב םישנ לש ןרדעה .הנוש

 הזה ינושה תא איבי חרכהב הנורוקה רבשמב תוטלחה םילבקמה םיתווצה בכרהב ןוויג

 .יוטיב ידיל

 רתויב קהבומה ןייפאמה אוה ירדגמ ןוויגש םיחכומ םיבר םירקחמ םירושע ינשכ הזמ .9

 ןפוא תניחבמ תדדחתמ ףא וז הנקסמ .ןמז ךרואל רתוי תונוכנו תובוט תואצות תלבקל

 םע הפידע הרוצב ודדומתהש ,תישנ הגהנה תחת תואצמנש תונידמ לש תולהנתהה

 .יחכונה רבשמה

 םידרשמה יל״כנמ בור ,םיריכבה םידיקפתה ילעב ,ילאירטסינימה גרדה ,לארשיב ונרעצל .10

 תמדקתמהו הפנעה הקיקחה תורמל תאז .םירבג םדוע ירוביצה רזגמב םילהנמהו

 .םלוה ירדגמ גוציי ןתמו ,םירבגו םישנ תקסעהב ןויווש תבייחמה

 תא ףקשמ ונניא תולבקתמה תוטלחהה ביט יכ ריבס ששח הלוע הז םירבד בצמב .11

  .תויבטימ תוטלחה לש תלבק תענמנ יכו הייסולכואה ללכ לש םיסרטניאה

 אל ולא םינותנ הנורוקה טניבק לש שדחה ובכרה רבדב ןוידה תרגסמבש תורצמ ונא .12

  .ןובשחב וחקלנ

 ןויד םייקל ירדגמ ןויוושו השיאה דמעמ םודיקל הדעוה ר״ויכ ,ךל תוארוק ונא ,ןכ לע .13

 יונישה תא ליבוהלו הנורוקה רבשמב תוטלחהה תלבק ידקומב םישנ גוציי אשונב ףוחד

  .הז םירבד בצמב

 

 ,הכרבב

  ימואל ןוחטבו ץוח תוינידמב םישנ :הרובד םורופ תורבח


