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תויזכרמו תובישח  םינוכיס –  תרושקת 

תופגמ ןוגכ  תויגולוקאו , תויתואירב  תונכסו  עבט  יקזנ  םהבו : םינושו , םיבר  םיקזנל  העיגפ  תורחא , תונידמ  ומכ  לארשי ,
ןוגכ םוהיזמ , םיעבונה  םייתביבס  םינוכיס  םלועה ; לכב  ינוציקה  ריוואה  גזמב  היתוכלשהל  םידע  ונאש  תימלועה  תוממחתההו 
תונוסא הפיחב ; הינומאה  לכמב  הפרשמ  ששחו  למשחה  תרבח  לש  תוימחפה  חוכה  תונחת  ירוזאבו  הפיח  ץרפמב  ריוואה  םוהיז 

תויגולונכטו םישדח  םילכו  םיעגפמל , תונכומה  רופישב  םיעקשומ  םיבר  םיבאשמ  .רורטה  לש  ךשמתמה  םויאה  םייגולונכט ;
תא ןיכהל  ידכ  ךא  הלאה , םיעוריאה  תא  יאדו  ןפואב  תוזחל  ןתינ  אל  ןיידע  םנמא  .םיבר  עבט  יעגפמ  לש  יוזיחה  תלוכי  תא  ורפיש 

. םינוכיס תרושקת  לש  םיינשדח  םילכ  ץומיאב  ךרוצ  שי  םוריח , יבצמב  רקיעב  הלועפל , ועינהלו  רוביצה 

שדח םוחת  והז  םויאו . תואדו  - יא יאנתב  עדימל  רוביצה  תובוגת  תאו  עדימ  תצפה  ראתמה  חנומ  איה  םינוכיס ' תרושקת  '
רוביצה תובוגתב  םג  אלא  ןוכיסה , תוהמב  קר  אל  תדקמתמ  םינוכיס  תרושקת  .םינורחאה  םירושעב  רבוג  בצקב  חתפתמה  תיסחי ,

תוצובק וליא  וא  ימ  םינוכיסה : תכרעהב  ליחתמ  םינוכיסה  תרושקת  ךילהת  .םירסמל  תויודגנתהו  תוששח  ןוגכ  ןוכיסה , ירסמל 
ילהנמ תא  שמשמ  םינוכיסה  תכרעהמ  עדימה  .העיגפה  ךשמית  ןמז  המכו  ועגפיי , םה  המכ  דעו  דציכ  ועגפיי , םישנא  המכ  ועגפיי ,

םירבעומ הטלחהה , ךילהת  תובורק  םיתעלו  םהלש , תוטלחהה  .ןוכיסל  רשקב  הלועפה  ןפוא  יבגל  תוטלחה  תלבקב  םינוכיסה 
תונולשיכהו תוחלצהה  תעיבק  ךרוצל  הכרעה  תעצבתמ  ךילהתב  בלש  לכב  .ןוכיסהמ  עגפיהל  םייושעש  וא  ועגפייש  םישנאל 

.םינוכיסה תרושקתב 

. תויגולוכיספו  תויתוברת  תויתרבח , תועפשה  לש  יאוול  ירצות  תמיוסמ  הדימב  ןה  םינוכיס  תרושקתב  תולבקתמה  תוערכהה 
בושמ רוציל  ידכ  רוביצה , תוסיפת  ןיבל  םיחמומה  לש  ןוכיסה  תכרעה  ןיב  רעפה  םוצמצב  היולת  םינוכיס  תרושקת  לש  התחלצה 

םיעיבמו םיבתוכש  םיחרזא  לש  םינוש  תולוק  םיעמשנ  ירוביצה  בחרמב  רשאכ  הידמ , - וינה לש  ןדיעב  רוביצל  . םיחמומה  ןיב  ידדה 
אלמ עדימ  ןתמ  ךות  תופיקשב , גוהנל  םישרדנ  םינוגראב  םינוכיס  ילהנמ  העד , יליבומכ  םיספתנ  ףא  םהמ  קלחו  םתעד , תא 

םיעבונה םיבר  םירעפ  םילגתמ  ןיידע  תיבטימ , הרוצב  םינוכיס  לע  עדימ  ריבעהל  םינוגראהמ  קלח  לש  ןכה  ןוצרה  תורמל  .ןכדועמו 
- יא םימלגמה  םיבכרומ  םיקלחל  ףשחיי  םא  הקינפב  היהי  רוביצהש  ששחמו  םינוגראה  לש  תויטסילנרטפו  תונשי "  " תוסיפתמ

. תואדו 

תונוסא וא  הפיח  ץרפמב  ריוואה  םוהיז  לשמל  הביבסה , ימוחתב  םינוכיס  תרושקת  לש  התובישחל  םידע  ונחנא  תונורחאה  םינשב 
תרבעה ןפוא  תא  ונרקח  למרכה , ןוסא  לע  חמצ  הנימ  ףותישב ד"ר  יתכרעש  רקחמב  .הפיחבו  למרכב  תופרשה  ןוגכ  םייגולוקא 
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לש היצזיטילופל  ראשה , ןיב  תוסחייתמה , תולאש  תולוע  הז  רקחממ  .והינתנ  ןימינב  לארשי  תלשממ  שאר  דצמ  ןוכיסה  לע  עדימה 
םייזכרמ םיביכרמל  תוסחייתה  ךות  ילארשיה , רוביצל  יביטקפא  ןפואב  ןוכיסה  לע  עדימה  תא  ריבעה  והינתנ  יכ  אצמנ  ןוכיסה  .

תאווסה ךות  התשענ  עדימה  תרבעה  ךא  .רוביצה  לש  םיכרעהו  תומרונה  םלוסל  תוסחייתהו  תוריהב  תופיקש , םינוכיס : תרושקתב 
תרושקתה יעצמאב  םסרופש  רמוחה  חותינמ  ךכ , לע  ףסונ  .רוביצה  תחוור  תא  םדקל  התייה  אל  התרטמו  תונכומו , לוהינ  ילדחמ 

םילשכהו םילדחמה  יוסיכל  הבר  הדימב  ורזע  םיאנותיעשו  הרימש , בלככ  תירוביצה  םתבוח  תא  ואלימ  אל  םה  םגש  הלוע 
Cover-up risk ' ) תחייטמ םינוכיס  תרושקת   ' גשומה תועצמאב  הנושארל  ונרדגה  וזה  םינוכיסה  תרושקת  תא  .םייעוצקמה 

(. communication

שומישה ןפוא  רוביצל , םייתלשממ  םיפוג  ןיב  םימייקה  חוכה  יסחי  לש  תוקתרמ  תויגוס  הכותב  תבלשמ  םינוכיס  תרושקת 
עדייל דציכ  ןה : ןתיא  דדומתמ  םוחתהש  תוירקיעה  תולאשהמ  קלח  .םינושה  דעיה  ילהקל  ןוכיסה  לע  עדימה  תרבעהו  תרושקתב 
םירסמ חסנל  שי  דציכ  לבקיש ? עדימל  רוביצה  תוסיפת  ןיב  סחיה  תויהל  ךירצ  המ  ןוכיס ? יבצמ  לע  רוביצה  תא  תיביטקפא  הרוצב 

עדימה ריבעמ  ןיב  הלועפ  יפותיש  לש  םיכילהתל  וליבויש  ןומא  יסחי  רוציל  דציכ  רוביצה ? לש  ויכרצלו  ויתוסיפתל  םימאתומ 
? ותוא לבקמה  להקל 

תרושקתל רקחמה  זכרמ  תא  יתמקה  השעמל  הירואת  ןיב  רעפה  תא  םצמצל  תוסנלו  תורחאו  הלא  תולאשל  הנעמ  תתל  ידכ 
: ןה זכרמה  תורטמ  .ץראב  וגוסמ  ידוחיי  אוהו  םוחתב , ימלוע  םש  ילעב  םירקוח  זכרמב  הפיח  . תטיסרבינואב  םינוכיסו  תואירב 

לש תוינכת  ךירעהלו  עצבל  םינוכיס ; תרושקתב  םיקסועה  םינייפמקו  תוינכת  תונבל  הביבס ; ינוגראלו  תואירב  ינוגראל  ץעייל 
תיעדמ המורת  ילעב  םינוכיס  תרושקת  לש  םימושיי  םייטרואת  םילדומ  חתפל  תואירבו ; הביבס  ימוחתב  םינוכיס  תרושקת 
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