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ןוכיתה םיב  תויסולכוא  םוקישל  ילככ  הגד  תרשעה 

ימ תוממחתהו  םירז  םינימ  תושילפ  לודיג , יתבב  תועיגפ  רתי , גיד  לשב  תומיואמ  לארשי  לש  ןוכיתה  םיה  יפוחל  הגדה  תויסולכוא 
הזרכאו גידה  לע  חוקיפ  ןוגכ  םלועב , החכוה  םתוליעיש  לוהינ  ֵילכ  תלעפה  לש  ךילהת  לחה  תונורחאה  םינשב  ךכ , לשב  םיה  .

לש הליעי  הפיכאב  תינתומ  הגדה  באשמ  לע  הלא  םילכ  לש  העפשהה  ךא  ללוכ , גיד  קשמממ  קלחכ  םימשוימה  עבט , תורומש  לע 
.עבטה תורומש  חטשב  גיד  לע  תולבגהבו  גידה  תונקת 

תרשעה ןהבו  ועגפנש , הגד  תויסולכוא  לש  ליעפ  דודיע  ןתרטמש  תושיג  תומייק  הגדה , תייסולכוא  לע  םימויאה  םוצמצ  לע  ףסונ 
ימזימ לש  החלצה  רשפאל  ידכ  יכ  הארה  רבטצמה  ןויסינה  .יבשב  ולדוגש  םיגיגד  לש  עבטל  רורחש  ידי  - לע הלא  תויסולכוא 

ססובמו ידוסי  ןונכת  עצבל  שי  יבשב , םרוקמש  םיגד  תסנכה  תובקעב  תויעבט  תויסולכואל  ףקשנה  ןוכיסה  תא  םצמצלו  הרשעה 
.הז גוסמ  םזימ  חותיפ  םרט  עדמ 

םימזימה בור  לש  תירקיעה  םתרטמ  לודיג  . יתב  ןווגמבו  תובר  תונידמב  הנורחאה  האמה  ךלהמב  העצוב  םיגד  תויסולכוא  תרשעה 
יפ לע  ףא  תומיואמ  . םהיתויסולכואש  םינימ  רומיש  איה  הרטמה  םירחאה  םירקמבו  ירחסמה , גידה  ללש  תלדגה  איה  וללה 
, וב תעצבתמ  עבטל  הבשההש  םוקימב  הרשעהל , םידעוימה  םינימה  תריחבב  תולדבנ  ןה  וללה , תורטמה  ןיב  הפיפח  ןכתיתש 

.םהיפל דדמנ  םזימהש  תלעות  - תולעה ילוקישבו 

.גידה ףנעל  המורת  וא  ןבצמב  יתועמשמ  רופיש  םירקמה  בורב  וארה  אל  חותפה  םיב  םיגד  תויסולכוא  תרשעהב  םימדקומ  תונויסינ 
בכרהב העיגפ  םרקיעש  תיעבטה , תיגולוקאה  תכרעמל  יבש  יגד  תסנכהמ  םיעבונש  םיירשפא  םיקזנ  יבגל  תוששח  ולעוה  ןמזב  - וב

עוציבל תיארחאה '  השיגה   ' החתופ ךכ , בקע  תיעבטה  . הביבסל  הלחמ  ימרוג  תרדחהו  תיעבטה   הייסולכואה  לש  יטנגה 
תכרעמ ןויפא  ךרד  םזימה , עוציבל  תויאדכהו  היצביטומה  תרדגהב  לחה  ויבלש , לכ  לש  הקימעמ  הניחב  תללוכה  הרשעה , םזימ 

.יעבטה לודיגה  תיבב  םתחלצה  רחא  בקעמהו  םיל  םיגדה  רורחש  ןפואל  דעו  לודיגהו  הייברה 

יפוחל ךומסב  הגדה  םוקישל  םישמשמה  תוינידמה  ילכ  לסב  הגד  תויסולכוא  תרשעה  בולישל  ידיתעה  לאיצנטופה  תא  ןוחבל  ידכ 
יעדמלו היגולוקאל  תילארשיה  הדוגאה  הסניכ  עדי , ירעפ  רתאלו  הז , קשממב  םיכורכה  םינוכיסה  תא  םצמציש  ןפואב  לארשי ,

הדעווב .ועוציב  לש  תוישעמה  תויועמשמלו  הז , גוסמ  םזימ  עוציבל  תויצביטומה  תניחבל  ןתינ  שגד  .םיחמומ  תדעו  הביבסה 
, עבטה תרימשו  גידה  קשממ  לע  םינומאה  הלשממ  ידרשממ  םיגיצנ  םהבו  הז , אשונל  םירושקה  םיפוגה  לולכממ  םיגיצנ  ופתתשה 

תוירקיעה תוצלמהה  ןלהל  .הביבס  ינוגראמ  םיגיצנו  םיירחסמ  הייבר  ינוכמ  ילעב  םיגד , ילדגמ  תימיה , היגולוקאה  םוחתמ  םירקוח 
: הדעווה  ירבח  לש 
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תוינידמ ידעצ  םושיי  לש  םתחלצה  תניחב  רחאל  עצובי  וב  שומישש  םילשמ , ילככ  קר  תויסולכוא  תרשעה  לוקשל  שי 
.תוימי תורומש  לע  הזרכאו  אמייק  - רב גיד  קשממ  לוהינ  ןוגכ  םלועב , החכוה  םתוליעיש 

וליבוהש םימויאה  תא  ריסהל  שי  ותלעפהל  םדוק  תלבגומ , ותוליעיש  קשממ  ילכ  איה  תויסולכוא  תרשעהש  ןוויכמ 
.הגדה תויסולכואב  העיגפל  הליחתכלמ 

שומישה תא  תוביחרמה  תופולחל  הז  ילכ  תוושהל  הרטמב  תלעות  - תולע חותינ  עצבל  שי  הרשעה  םזימ  ןונכת  םרט 
.םמצע לודיגה  יתב  לש  םוקיש  ןוגכ  םיפסונ , םילכלו  םימייקה , םילכב 

הגדה תויסולכוא  בצמ  תא  ףיצר  ןפואב  רטנל  שי  יעדמ  עדי  לע  תוטלחהה  תלבק  תא  ססבלו  ידיתע  ןויד  םדקל  ידכ 
: לע שגד  תמיש  ךות  טרפב , תויסולכוא  תרשעה  אשונב  יסיסב  רקחמ  עצבלו  ללכב 

; תימוקמה תכרעמב  םימייקה  םימויאהו  ןתצופת  הגדה , תויסולכוא  לש  יחכונה  בצמה  תנבה   .1
; יופצה האישנה  רשוכ  לומ  לא  תויסולכואה  בצמ   .2

.לודיגה תיבב  תידוחיי  וא  הבושח  תיגולוקא  תוליעפ  ילעב  םינימ  רותיא   .3
הייסולכואה לע  םיבשומה  םיגיגדה  תעפשהש  טולייפ )  ) ץולח םזימ  ךורעל  שי  בחרנ  הדימ  הנקב  םזימ  עוציב  םרט 

.וב רטונת  תיעבטה 
תואבה : תולועפה  תא  עצבל  שי  הז , גוסמ  םזימב  םיכורכה  םייטנגה  םינוכיסה  תא  םצמצל  ידכ 

.ותרשעה םרט  ןימ  לכ  לש  תיעבטה  הייסולכואב  םידקמ  יטנג  רקס   .1
אדוול ידכ  הבשהל , םידמעומה  םיגיגדה  לש  יטנגה  הנבמהו  הייברה  ןיערג  בכרה  רחא  יטנג  בקעמ   .2

'. תיארחאה השיגה   ' תונורקעב הדימע 
ובשוהש םיגיגדה  תמורת  תא  ךירעהל  ידכ  םייטנג  םינמס  רחא  בוקעל  שי  הייסולכואה , תרשעה  רחאל   .3

.תיעבטה הייסולכואב  ךשמהה  תורודל 
: תואירב ילוקישמ 

לולכישו תויעבטה , תויסולכואב  םיירקיע  הלחמ  ימרוג  תמכלו  תוהזל  ותרטמש  םידקמ  רקס  םייקל  שי   .1
.בשומה ןימהמ  ןניאש  תויסולכוא  םג 

, דורי יגולויזיפ  בצמב  םיטרפ  רורחשמ  ענמיהלו  תּועיגנ , רותיאל  םרורחש  םרט  םיגיגד  קודבל  שי   .2
.התצפהל םורתלו  הלחמ  ימרוגל  םתושיגר  תא  תולעהל  יושעש 

תוכורכה תוהובגה  תויולעה  לשב  םסח  תווהל  םייופצ  עבטל  םתבשה  םשל  םיריעצ  ןומיאו  הייבר  יניערג  חותיפ 
: הז רשקהב  .הז  גוסמ  קשממב 

ןימה לש  לודיגבו  יובירב  יטרפה  קושה  לש  ןויסינה  תדיממ  תעפשומה  םזימה , תונכתיה  תא  ןוחבל  שי   .1
.ול םימודה  םינימ  לש  וא  םזימל  רחבנה 

לש יטנגה  ןווגמה  תאלעה  םשל  תומייק  לודיג  תוכרעמל  רבהמ  םיטרפ  תסנכה  יכ  ןובשחב  איבהל  שי   .2
.םמיע םינגותפ  תסנכהל  ןוכיסה  םע  תודדומתהל  תופסונ  תויולעב  הכורכ  הייברה  יניערג 

ןניאש םידקמ  ןומיא  תוטיש  ןוחבל  שי  עבטל , רורחשה  רחאל  דורשל  םילגוסמ  ויהיש  םיגיגד  לדגל  ידכ   .3
.ןתולע תאו  יאלקחה , לודיגה  קשממב  תומשוימ 

יטרפה ירוביצה , רזגמהמ  ןיינע  ילעב  ןיב  הלועפ  יפותיש  בייחי  תויסולכואה  תרשעה  םזימ  לש  עוציבו  ןומימ 
לודיגו הייבר  תוכרעמ  חותיפ  לע  שגד  ךות  ןהב , ךומתלו  םמויק  תא  ורשפאיש  תומרופטלפ  רוציל  שי  .הימדקאהו 

.ירחסמ ןיינע  םהב  שיש  םישדח  םינימל 
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