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  ישפוח ימדקא דסומכ תירבעה הטיסרבינואה לש הדמעמ אשונב ןויוושל הימדקא תדמע

 

 סופמקב )"תולצבח"( תימדקא-תיאבצ הרשכה תינכת םויקל זרכמב התכז תירבעה הטיסרבינואה

 וראות זרכמה יאנת .םיבורקה םישדוחב ותוא שממל תדמועו תוימדקאה היתוינכתבו הטיסרבינואה

 םיימדקאה םיכילההו בחרמה תואמצעל רשאב הקומע הגאד ררועל ידכ םהב שיו טורטורפב תרושקתב

 להוניש ,הטיסרבינואה חטשב ןיטקרסק ןיעמ תמקהב הכורכ "תולצבח" תינכת .תירבעה הטיסרבינואב

 הלאכ ויהי וילע חוקיפהו הרימשה יאנת רשאו ,םהידקפמו םילייחה וררוגתי וב שומחו רומש יאבצ סיסבכ

 ,תיאבצ הטילשל ותרבעהו ,ונממ יתועמשמ קלח וא ,ימדקאה בחרמה תעקפהב רבודמ .אבצב םילבוקמה

 םייקתי ,לשמל ,ךכ .ימדקאה בחרמה לש ולוהינ תונורקעל דוגינ תילכת םידגונמ םייכראריהה היתונורקעש

 הילפא היבו הינמ רצוי הז ןיעמ חוקיפ .םינוש םיתוריש ןתמ ךרוצל הז םחתמל םיסנכנה לע יאבצ חוקיפ

 וא ,ינתאה םאצומ יפל םידבוע לש הסינכ עונמל ,ונתעידי בטימל ,לכוי אבצה .תויאבצ תושירד יפל תימדקא

 םחתמה לש תיאבצה ותחטבא ךרוצל ושרדייש שומיחו םוליצ ,חוקיפ ירזיבא .םיינוחטיב םינוירטירק יפל

 םיטרפש ,סופמקה ירעשב םיאבה לש םתויטרפ תחטבהב רושקש המ לכב הגאדל דקומ םה ףא םיווהמ

 תולבוקמ ןניאש הדימ תומא ןה ולא .אבצה תונוטלשל ,הטיסרבינואה ידי לע ורסמיי וא ,ופסאיי םהילע

 ישפוח ימדקא בחרמ םייקל הטיסרבינואה לש התלוכי לע דבכ לצ תוליטמ ןהו ,םיישפוח םיימדקא תודסומב

 לש התפיאש לכ םעו ,יאבצ םינומיא ןקתמ וא תיאבצ היימינפ ,יאבצ סיסב הנניא הטיסרבינוא .חותפו

 הב ימינפה רטשמה יוניש ידי לע תושעיהל לוכי רבדה ןיא םידמב םילייח םג םידומילל לבקל הטיסרבינואה

 .יאבצ רטשמל ישפוח רטשממ

 

 יאנת ,םידומילה תוינכתב תבחרנ תיאבצ תוברעתהב ךורכ תינכתה לש המויק יכ םידמל ונא ,ףסונב

 ,םה ולא .םיטנדוטס-םיצרמ יסחיו ,םיסרוקל םושירה יאנת ,תינכתב םידמלמה תו/םיצרמה תוהז ,םתרבעה

 זרכמה םלוא ,האלמ תיאטיסרבינוא הימונוטוא רמשיהל הרומא םהב םיקהבומ םיימדקא םימוחת ,ןבומכ

 ,הימדקאה תוסחב תומייקתמה אבצה לש תורחא תובר תוינכותמ רתוי ,ינוציק ןפואב וז הימונוטוא רפמ

 םידמולה םילייחל תופידע הקינעמ תינכתה ,ןוכנ ונבה םא .ןויוושה ןורקע תא תורפמו תויתייעב ןה םגש

 תויסולכוא לש םודיקל תללוכ תוינידמ הל ןיאש הטיסרבינוא ."םיליגר" םיטנדוטס ינפ לע התרגסמב
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 תויסולכואה תוזקנתמ ןהילא ״,תונייוצמ״ תויאבצ תוינכותל תופידע קינעהל תרחוב ,תורדומו תושלחומ

 הנניא אליממ ההובג הלכשהל םהלש תושיגנהו הובג ןהלש ימונוקא-ויצוסה עקרהש לארשיב רתויב תוקזחה

 ,םיסרוקל םושירב תופידע תינכותה תרגסמב תולבקמ הלא תוקזח תויסולכוא אקווד .קפסב תלטומ

 תוברעתה םייאבצה םידקפמל תרשפאמ תינכתה ,ךכל ףסונב .םידומילה תינכת בוציעבו ,תונועמב םירוגמב

 ידיל ריבעהל ושרדייש ,םיצרמה לש ימדקאה שפוחבו הארוהה ינכתב םג ,ןיפיקעבו ,טנדוטס-הצרמ יסחיב

 לש ינויוושה הסחי תא הלאש ןמיסב םידימעמ ולא לכ .דעומ דועב )?םיסובליס( הארוה תוינכת אבצה

 ,תיאבצ תוברעתהו חוקיפ לכ םהמ קיחרהל התונוכנו התלוכי תא ,הירומו הידימלת ללכל הטיסרבינואה

  .דבלב תמאה ארומ תא אלא וילע ןיאש דסומכ הטיסרבינואה לש תימדקאה התרשי תא רבד לש ופוסבו

 

 יפואב יטמרד יונישל רשאב תינכותב םילייחה ודמלי םהבש םיגוחב וניתימע לש הגאדל םיפרטצמ ונא

 םידומיל ,תישפוח הבשחמלו תרוקיבל ןתוחיתפ תניחבמ ,תורשפאמה םידומיל תוביבסב רבודמ .םידומילה

 םיחטשהו תיחרזמה םילשורי יבשות( םיחרזא םניאשו םיחרזא ,םיברעו םידוהי םידימלתל םיפתושמ

 .תוסיוגמ תוצובקל תינייפואה תרגסמב םייקתהל לוכי וניא םהב םייקתמה חישה רשאו ,)םישובכה

 .ןהב יתרוקיב יוטיבל תורשפאה ןדבאבו הלא םיגוחב םידומילה יפוא יונישב תנכתסמ הטיסרבינואה

 התוול ןכא )רתוי תמצמוצמ תנוכתמב( תינכתה תלעפה יכ םידמל ונא הפיח תטיסרבינואב וניתימעמ

 םירחאה םיטנדוטסה ילגר תא וקחד םידמב םידימלת לש תולודג תוצובק .הלא ןוגכ תוטוב תורפהב

 תיטננימודו הלודג םילייח תצובק לש התוחכונ .םיינויווש יתלב המשרה יאנת ורציו םיסרוקל המשרהב

 תישפוחו תיתרוקיב תואטבתהל תורשפאה ןדבאלו םהב דומילה תייווחב יונישל המרג הלא םיסרוקב

 יתלב ןפואב חקיפ השעמלו ,מ"לא תגרדב ןיצק ,רועישב תינכתה דקפמ עיפוה םהב םירקמ ויה .םתרגסמב

 ,לארשיב תואטיסרבינוא לש ןתונוכנו תימדקא הניחבמ םילבסנ יתלב םיאנת םה ולא .וב רמאנה לע ילמרופ

 הדמעמב תיטירק תושלחיה תנמסמ ןהידימלתו ןהירומ לע ןתוא ףוכאל ,תירבעה הטיסרבינואה ןכש לכ אל

 תאו ,ללכב תילארשיה הימדקאה תא תפשוח ףא וז תושלחיה .לארשיב הימדקאה לש יאמצעה

 םלועב םילבוקמה םיימדקא םיכרע לש םמשב הפירח תימואלניב תרוקיבל ,טרפב תירבעה הטיסרבינואה

 ,הנידמה לש אלמ דוסבסל הכוז הלוכ ךוניחה תכרעמ םהבש הלאב םג ,תויטרקומד תונידמב .יטרקומדה

 יפוא תא םיעבוק אבצו ןוטלש ובש בצמ .ההובגה הלכשהה תכרעמ לש הימונוטואה הדפקהב תרמשנ

  .םילפא םירטשממ ונל רכומ ,םהיתופדעהו םהיתושירד יפל םינכתב םיברעתמו םידומילה
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 ,תרחא תיאבצ תינכת לכלו וז תינכותל דגנתהל ,תירבעה הטיסרבינואה טאנסל םיארוק ונא ,ךכיפל

 תוינויח הדימ תומא לע תמייאמו ,יכראריה-יאבצ רטשמ תבוטל ישפוחה ימדקאה בחרמה תא העיקפמה

 ןיב הילפאמ ענמיהל תירבעה הטיסרבינואל םיארוק ונא .אלמ ימדקא שפוחו תילוהינ הימונוטוא לש

 ונא .ןמצע תוימדקאה תונילפיצסידל יטנוולר וניאש סיסב לע םידרפומ םידומיל ילולסמ תריצימ ,םידימלת

 ןהב שיש וא ,אלמ ימדקא שפוח ןהב ןיאש םידומיל תוינכת רשאי אל הטיסרבינואה טאנס יכ הווקת םיעיבמ

 ונא .תיטילופ הפקשה וא ,תד ,אצומ לדבה אלל ,םידבועו םיטנדוטס ברקב הילפאו ןויווש-יא לש םודיק

 קלח לוטיל םיילאודיבידניא תו/םיצרמ וא םיגוח ,םידומיל תוינכת לע תופכל אלש הטיסרבינואל םיארוק

 לגסל םיארוקו ההובגה הלכשהה יכרעל תדגונמה ,תיאבצ היכראריה לע תוססובמה םידומיל תוינכתב

 .וז היפכל דגנתהל הטיסרבינואה

 זרכמ הפוכש םיילמרונ אל םיאנת לש םמויק תא עונמל תילארשיה תימדקאה הליהקה חילצת אל םא

 םיווקמ ונא .הלוכ ההובגה הלכשהה תכרעמ לע תוכלשה ךכל ויהי הרגשלו תואיצמל וכפהי םהו ״תולצבח״

 םיעצמאה לכב תינכותל דגנתהל לארשיב תימדקאה הליהקל םיארוקו תאז ןקתל ידמ רחואמ אלש

העומדים לרשותה. 


