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 סיִּּפאווק סּונידנַטסנוק / תומוח

 יביבס המוח הטרח ילב ,השוב ילב ,תובשחתה ילב
 .הועבות ההוב גוימהק

 קר ,יב לכוא ילרו גבושי ינא הוו תק שמץיו בליכשוע
 .בושח ינא ויעל

 יתנחבה אל ךיא הבברִל םישעמ יל וכיח ץוחב ןה
 .הַבָעֶה הומחה את וימהקש

 ילצל א לים, אףאנבה את י שמעתא לםולמע
 .םולהע את יַנבפ וסמח םי משי. בלםולמק

 גיבוש שםל ידרמש ןיב תווצ קםוה ,12..17202  יוםמ  2394  ס'מ השלממ תטחלהל אםתהב

 תנידמב ריםיגב על הנגהול היכמתל תופוחלו תופסורטופאה תחוםל תיתנש בר תימואל תינתכ

 ד"ועו "סוע ,תווהצ תכזרמו גרבדגול ינוב "סוע תדמוע ,תווהצ אשרב .("תווהצ" :ןהל)ל אלריש

 דרמש ,טיםפמשה דרמש :איםבה ייםתשלממה דיםרמשהמ תוגינצ תורבח תוובצ .ךייר תרפא

 דרמשו יתרבח ןויוולש דרמשה ,תואירבה דרמש ,ייםתרבהח תיםוריהשו הווחרה ,הדובעה

   .רוצאה

 .1 פחנסב ב"מצ ידרמש ןיבה תווהצ תמקה על 2394 ס'מ השלממה תטחלה

 ,ייםעובלש תאח של תורידתב גשיםפמ  29  ייםקו  2017  רבמטפס דשובח ותדובע חלה תווהצ

 ניםוש גיםינצו תויובלגומ עם נשיםא וירבח וגשפ תווהצ תדובע ךהלמב .כזורמ יום ךמשב ,תופחל

 הנמש יתווצ של מיםמצומצ מיםורופב גשיםפמ  10  ורכענ ,ףוסנבו תויטנוורלה תויוסאוכלה של

   .תווהצ קעס הםב הבי ליאנוש רפבמס וקימעהש

 .תימואהל תינתכה ןיינעב ויתומלצהו תווהצ תדובע תא ףקמשה יפו ס"חוד גשומ ,ןהלל



ד
 

 ירדן משביות ה הצוו"רבר י
, 1962-"בשכתה, תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ובחע וקבהן וננגמיא הות ספורטופא

רה ובצו ייחאת נהל ל, ועצמבות טהחלבל קולו יניינעלג ואדלוגל סמו ניאשי למר שפאלו תרטשמ

ם דאהשל ו יניינעבול עפלות סמכהנה ותנו לר שא, ראחם דאשל ו עויסבר תויביה וארוהובה טה

 18 ן וקיתף סוותה  2016-ב, זהק וחד לצ. תויטופישהות ארכעהות טהחללם אתבה, בהםו יצגיול

י תורישומכת תנות טהחללת קבי תורישע יומצות ספורטופאלות יתועשממות פוחלר שפאהמק ולח

נה אמהח ורבח סונן וקיתה. תוספורטופאהם ובתחם ישדחם ירדסהו עקבנ, ןכ-וכמ. ךשתממח כי ופי

 ם.דאל השו נורצוו דוכברת ישמעל ש דגובות בלוגעם מם ישנא של יהםתויו זכרדבב

ות ספורטופאי קית  00,046-כעל ע ודי, אשונבם יפלטהמשלה הממי דרשמלל כשל ות רכעהי פעל 

ם עם ישנא, יםקיתום ירחאזום יניטק  - ית אלרשיהרה בחבות יסוכלואהשת קלם יעוגנהם יילעפ

 רת.ואחית תופתחתה-תיכלש, תישפנות בלוגמ

יה ולצרגהנת ילבחית דרשמ-ןיבדה עוקמה וה, 2017 ר אורפבמ  2394 ' סמשלה ממטת החלי פעל 

ן וננגמע ילהצשה קתבנדה עוה. דםאלם דקומש ינג, תאםומות רישח יטהבלנת מעל , תאז. תשרדנה

ם דאהשל ו תואעצמלל שיתדה ימו יזאובד יצכן ולבחזה לל בכוות רשהן תבמם ייכהלתהול עייל

 . רישיור ורל בוקו בנורצע שמיו

יה דמקאי שנא, תוספורטופאהי תורשי נרכצשל ם יהתוולקו עשמנ, יםרבם ינוידו ימיקדה עוהי רחב

  יםפתתשהמשכל וא ה, כלמוב שהחו ניניעבך א. ונינפלו סרפנם ירבם יסמכמן וכ"ל וומחרץ אמה

   ם.דאת הונובי נלבבת והאונה אגה כדו מראמנם ולוכ –ם ייעוקצם, מיישונא, יםניינעם ירסו מריעבה

 ס:נקידס רל' צירדבכ

 ".תיתמאהה מחכהא וה – בהוא ב"ל

ק יודמן פואבן נותבלה, תווהצות רחב, ונתואו דימל, תוספורטופאהאת ם יוווחו ושחם עצמם ייגנצה

ם ישקמבום להפת אכשם ירחאזשל וצמה עת לפוומוגמא דו ויוהם ינוידי לתועשמן מפואו ברמת, רתוי

 ם.ייצגישהם מם יקיתוים הרחאזוהות בלוגהמם עם ישנאי היאת חר פשולע יפשלה

ם ושייות וצי ונילמשלה הממטת החלי פעל ול עפלש י, ויאממצו ומצאיוח "ודהש וגיבה , תאהזעת ב

ית תנשדה ועבית נתכבי דרשמ-ןיהבות והצות מלצהשל לא מע ויצובם ודיקיה יהו דיקפתשכל 

 ר.ושעי נפ עלס רפתתש

ר תויים בשוחלהמם ישנאל השם יהיוחם תוחורם עיב טילהם ישרדנים האבשהמ ודעמוישק פס י לןיא

 . תיאלרשי הרהבחב

ם יהתושמר שא, יםרבות וצות רוחבי רחבשל ם תויבוומחם תומרתלא לעל ופלוצא ייה הלא זה ח "וד

 ! תימיקתתה מיא הו לימה זשיהם מדעבל. ןהלו לטרופי

י דרשמשל רה יאמור סמנה יה, תווהצש ארכות נתמלה, תיאליוצסהדת ובעה, יברה יהבח, ףוסלבו

ט יבבה, יםיתוחורה, יםיתואירהב, יםיטפשהמ: ויטיבהבכל שא ונהאת ן ולבחשה קישב, להשהממ

 .זכבמר םדא היתיארוא וה –ס יסהבאת ש ידגלהו ראת, בחעם זך א. דועוות יוהזכ

ם ישרדנהם ינוקיתלו ת זונדמהזו נצלים ייטנלברלה השהממי דרשבמות טהחלי הבלקי מוה כוקת ינא

 ו.הזיה יסוכלואת הוחורך לים כל כוצנחים הנעהמו נתנייוקה יקבח

 ס"וע, רגדבול גינוב

 י דרשמ-ןיהבות וש הצארבת שוי
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 תודות

ת יקנע הדות עיבהל ינוצרבוי עוקצומר וסות מו צעםד יחו ימה זשיל מובלהי קבחלפלה נולה ד גתוזכ

 -  לכמ הבושחה המישמב קלח ולטנש םיברה םינוידב םיפתתשמהו םיפתושהמ תחאו דחא לכל

 ק.ורת בחפה אחול חלו כאס ופורטופאם להנה ור משאם ישנאשל ם עם מצביב טילה

, העקשהה לע ,תובישיב םיעוקבים הפתתשלמן וכם ינושלה השהממי דרשת ממווות הצרלחבדה ות

 ית.דוסידה ועבעה וצותם בבזכ -שה ירגוהית שונאשתם הי געלוות יעוקצהמ, תויבוהמח

 :םיטפשמה דמשר
ל ע תדחוימ הדות -ר דה אחועבם וקלמרה עבוות ודת הצועבלת יו מתחנימעתה ישה, עסלי תמד "וע

ה ירומ ד"וע ,יתרפאית נויס "וע, ךייר-סגלטל יר מ"דד "וע, רו גרהואיד ל"ועדה לות, ןכ-ו! כמתהומרת

 י.אומ שלירואד "ועוי שקב-ןכה

 :םייחברתה םיירותשה והודה, הרווחהעב דמשר
ס "וע ,ןושש תילאד "וע, ןועצמפת קרס "וען וכ, ךרדת הילבתחו נתיאתה ישה, נמץייטשנה וימסס "וע

 ם.שחד רוס "ועוי ו' ליץובילטית רש

:יחברת ןיוווש לדהמשר
 ן.טמו גתיריע' וגבי נזשכאט רובל הטיס מ"וע

 :יאותהבר דמשר
 ד.קשט ני' גר"דוד רנגלאנה ידעס "וע, ירשנטל ד "וע, רגנברטשי  שלר"ד

 :ימקומה ןות השלטויגנצ
 ש.ודקן אלס "ועושל אי תסאר "דס "וע

 :םיגונארה וותותמהע ייגנצ
 י.רחמזנה ורשד "ועווב ולטם תויד "וע

 :גבלותשים עם מואנ וםייקהאזרחים הות יותוסכל אוייגנצ
 ן.כהד והאר ומן יכמיטקב עיר שב, ממבנה אי' , גבידפצו חדודר ן, מסמוי זנר במ

 – םיהרב םיפשותה כל להוקמ עהדתו
ד סוהמ, יערשהד "יהבנהל מ, פחהשי מניינעש ל"המיבבם יטפושי הנסגם ורופוט פשהמי ת בתהלנה

' פורפ, יץוורוי הרנר "ד ם,ייעוקצהמ יםספורטופא הייגנצו יםהלנ מם,יקנהב על וחקיפ הי,ומא לוחטילב

ו נינפבו פתחר שאפחה שהמי נובם ירחאזה, ו"למחות יומחמות עלובר טנקן ירלא' פורפ, ןורודי סיא

 ם.יהתויווו בחפתישום יבת לא

 – ר ולמפי אמד "ועל  – ם יטפשהמד רשמלת נההשל י עוקצהמי וויהלעל קה ועמרכה עוהדה ות

ד דאלד "וע, תישמרהם יסנכהסת נווכית ללהכסה פורטופאה  - י ובקעייגל סד "וע, דרשהמית נכ"למ

סה פורטופאלנה שהמ  – ס ורגי גלד "ועום יטפשהמד רשבמיה טגרטסאוות ינידמ"ל נכסמ  – י טנק

 ית.ללהכ

ר שא, תווהצזת רכמ, ךייררת פאס "ועוד "ועלדת וחימדה ותרחב הר ויבוהצדה עוהי רחבכל ם שב

 קץ.ן יאות שירגועה נ צם,עונ, תויעוקצבמרת אתגהמ" תרוזמת"ל הכלעל יצחה נ
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ותוהצב הרכ
ם:יאהבם יפתתשהמוות רהחברכב מוי הדרשן מיהבות ו, הצלהשהממטת החלתאם לבה

ם ע םישנא ,םיקיתוה םיחרזאה תויסולכוא יגיצנ ,תיחרזאה הרבחה יגיצנ ,הלשממה ידרשמ יגיצנ

ן:הלט לרופש, כמפני הדדותמומות בלוגמ

וותהצ שראב
ידרשמ-ןיהבות ור הצ"וירגדבול גינוס ב"וע

וותהצ מרכזת
יללהכס ופורטופאם, היספורטופאעל ח וקיפ הךרעמך ייררת פאד "ועוס "וע

:וותהצ חברות
יםטפשהמד רשמ –קה יקוחוץ עייקת מחלפחה בשול משכאש ארי שקן בכהיה רוד מ"וע

, (עלופ)בם יספורטופאעל ח וקיפת לירצאדה הייחת ההלנמר ו גרהואיד ל"וע

ם יטפשהמד רשמ -י ללהכס ופורטופאה

ם ישנאלתויו זכןויווש תויבנצ, להיקה בובילשרה יבכ וםת תחהלנמי תרפאית נויס "וע

ם יטפשהמד רשמ –ות בלוגעם מ

ד רשמ  – ית טפשמשכה ל  - ות ספורטופאם ותחעל ית רצאנה וממן וששלת יאד "וע

יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבה

וחה ורדה, הועבד הרשמ –רכה עוהרה הכות רישלת נהמי ול-'יץובילטית רשס "וע

ם ייתרהחבם יתורישוה

ד רשמ -ח "עשופה ודחיה רטאיר געל רהקלב קהמחללת נהמג רנברטשי  שלר"ד

תואירהב

 תיטפשמ תורשכ וםותח יםקיתום ירחאז וגיצי - תירצא נהוממ ךייר-סגל טלימ ר"ד

יםטפשהמ דרשמ – יטפשהמ עויס, ה(יםריבג)

ד רשמ  – ( וםיי כזרמ  – ם יקיתום ירחאזלות ריש)הית רצאקחת פמם שחד רוס "וע

 יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבה

ם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ  – ן ידי רדסן יינעלית שארס "וען ועצמפת קרס "וע

יםיתרהחב

יתרן חבויוושד לרשהמ -ט רופסווחה ורם וש תחארי נזשכאט רובל הטיס מ"וע

פה תתש)הר וצאהד רשמ  - ם ייבקצתף באגוחהורי ניינעלית טנרפרן ואגמעל י' גב

(דלבנה בושארבה הישיב

:פוחלהתש וות צחברות
פה וחל)הם יספורטופאעל ח וקיפלית רצאהדה ייחהלת נהמר עבשלע סלי תמד "וע

(רו גרהואיד ל"ועי "ע

 תפקרס "ועי "עפה וחל)הן ידי רדסן יינעת לישארס "וע רעבשלנמץ ייטשנה וימסס "וע

(ןועצמ



קיפים(:ש )מצוותי הבדיונ ספיםות נו ומשתתפמשתתפים

ם יטפשהמד רשמ –קה יקוחוץ עיי תקמחל'יץובובקעיאת יד ל"וע

יםטפשהמד רשמ –קה יקוחוץ עיי תקמחליאומ שלירואד "וע

תואירהבד רשמ –ית טפשהמשכה הלירשנטל ד "וע

ות רשום כדיקים לנורגאל השיה יצאלוקיג הנצו" תובזכ""ל נכמ ובולטם תויד "וע

יםיתרהחבם ינורגאיג הנצ –ית טפשמ

י צראה תורשה ,הירטאירגב תילאיצוס הדובעל הקלחמה תלהנמ דרנגלאנה ידעס "וע

תואירהבד רשמ -ית אליוצסדה ועבל

ם ייתרהחבם ינורגאת היגנצ –ם "יקאשל ית טפשהמשכה בלד "ועירחמזנה ורשד "וע

ש פני הדדותמית מיסוכלואג ינצ -"ה שמת לתועמן כהד והאר מ

שפני הדדותמית מיסוכלואג ינצן יכמיט קבעיר מ

ד רשמ –י ללהכס ופורטופאית, הללהכסה פורטופאנה לשהמס ור גיד גל"וע

יםטפשהמ

ם יטפשהמד רשמ –יה טגרטסאוות ינידן מונתכף אגרא וטרי ביל ג'גב

יםטפשהמד רשמ –יה טגרטסאוות ינידן מונתכף אגק יגל-קולפעל יד "וע

תואירהבד רשמ –ית טפשיה מרטאייכספ לקהמחלת ההלנמד קשט ני' גר"ד

יתרן חבויוושד לרשהמ -ר ויב צתוינפרה יבכ תכזרמן טמו גתיריע' גב

יםקיתוים הרחאזת הייסוכלואג ינצןסמוי זנר במ

ל ש ימעצר הונגסת הוצקב –ית כלשות בלוגעם מם ישנאלת יקהג ינצי דפצו חדודר מ

ןיוואלורא יפשי יזאית ב

ת יב לש יעצמר הונגסת הוצקב –ית כלשות בלוגעם מם ישנאלת יקהשב מבנה אי' גב

ןיוואלורא יפשי יזא

ידפצו חדודר של מרת שפאמ -י עצמר ונגיסט קיורפת לירצא תכזררץ וושי ' גלגב

שבמבנה אי' של גב תרשפאמלת ישנה ילא' גב

ות יושרת היגנצ –ד ודשאית יריע, ןידי רדסן יינעת לינוריע תכזרש ודקן הלס "וע

תויומקהמ

ת ויושרה תגיצנ  –  הדוהי רוא םייתרבח םיתורישל הקלחמה שארי אשלתסאר "דס "וע

תויומקהמ

ם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשמ –ית טפשהמשכה הלק יספוי מטלנד "ועוס "וע

ם ייתרהחב



תקציר
 

ם  מנהלי
רת שי דיעל נה ומם יריבגעל נה והגיכה תמלות פווחלות ספורטופאהם ולתחי דרשמ-ןיהבות והצ

' סמשלה ממטת החלח מכ, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהר שכמת סבה, יםטפשהמ

ם אתבה, יםטפשהמד רשבמעה וצשבטה מדת ועבלך שהמב, תאז. 710.2.221 ם וימ  2394

את עה קבר שאשלה הממטת החל, 'ירוטולרגהטל נהתת פח'הנה יינעששלה ממטת החלל

ר ופישן יינעבשלה ממטת החלוית תממשלית טגרטסאיה וגסכיה סוכלואהות נקדהזלות רכעיהה

ן וקיתיה הות והצקמת הע קרב. רויבלצם ייתממשלע דימי רמאגשת נגוהי תהממשלע דיהמרת עבה

ות יוזכר דבבנה אמהר ורשאו  2016 נת שבק קנחשות ספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ולח  18

 .2012נת שת בויובלוגעם מם ישנא

יכה תמלות פווחלות ספורטופאהם ולתחית תנשרב ית ומאלית נתכש לגברה טבמם קוהות והצ

ות רטלמסה יחיתה, שלגבש קתבהות ושהצית ומאהלית נתכה. אלרשינת ידבמם יריבגעל נה להגו

ם ובתחש ינגויל עי, ףיקמי רויבצות רישם ודיק, תוספורטופאלות פוחלם ושייוח ותיפ: תואהב

לת קבביכה תמ, תוספורטופאשל ם יירויבוצם ייעוקצמם יתורישר ופישוח ותיפ, תוספורטופאה

 ם.ובתחי רן מגזיע בדיף ותישוולה עפף ותישרת להגבם ירכדוות רת אחופווחלות טהחל

ות יגנצו בות רוחבך ייררת פאס "ועוד "ועיא הות והצזת רכג, מרדבול גינוס ב"ועדה עמות ו הצשארב

ם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ, (תויגנצע רבא)ם יטפשהמד רשמ: יםאהבם ידרשהממ

( תאחיגה נצ)י תרחבן ויוושלד רשהמ, (תאחיגה נצ)ות אירהבד רשמ, (תויגנצע רבא)ם ייתרהחב

 (.תיגה אחנצ)ר וצאד הרשומ

ם ישנאום ינורגאי יגנצם בהו, להוצה ומחשלה הממך ותמם יפסונם ירמוגו פתתשהות והצי נוידב

 ות.בלוגעם מם ידדותמהמ

אחת של ות רידתבם יייבסנטניאם ישפגמם ייקו  2017 ר מבטפסש דובחו תדועבהחל ות והצ

י רחבשל ם יפסונם ישפגומם ירויס, יםרוקיבו ימיקתה, ףסונב. כזורמם ויך שלמ, תופחל, יםיעושבל

 ן.להם יעוגנות ושל הצק וסיעי הומר תחשאות יטנוורלות יסוכלואם עות וות הצרוחב

נה שהמי תווצשל ות שיפג  10 ד ועו, יכזרהמות והצשל ות יבשי  29 ו ימיקתה, תווהצדת ועבך הלבמ

 2ח פסנת בפרויבה מצשיבכל ם יפתתשהמו ונודנש יםאשונם, הישפגהמ ידעואת מ תטרפהמ להטב)

 :םיבאה םיושאבנ הי משנוות צסוכנהת וותהצ ודתגרת עבבמס
 םדאס לופורטופאי וניך מיהל .1

 (יםריבגום יניטקמה לאתבה)ית עוקצהמות ספורטופאל הדומ .2

 תוספורטופאוה תיטפשהמ תורשהכק וחל 18ן וקיתשל שה נגוהרה שהכ, עהטמה .3

 ימואוח לטילבד סוהמ" מלהי גמבלק"מ תייגוס .4

 3םיאבה םיאושנב ןד וותצה ך,לכ וסףנב
 םיספורטופאבה לורכת חדה .1

 םיסנניפים הרמווהגית אקנהברכת עהמות הלנתה .2

 דםאל השית טסיולהיה ארים בספורטופאעל ח וקיפ .3

 םושיילות יוחברות מלצה .4
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 :םיבאה קרונותהע סים עלמתבס םישדויהח ומלצותהה ייקרע
 יםתורישת השנגוהעה ישמות רבדם לאט המבדת וקנעל ש דג 

 יוניהמף קיוהפת וקתם ו צמצןיינער לתין היק, בותאם לחבהית תדינה מיום בחיק עלדה יעמ 

 :ןהנ יותזרכמה מלצותהה
 ש"המיבבם ייכהלום הוצמצ, תיטפשית מתרשה, חבד חאהרכע תקמה 

 יםפודחם ייאופרם יניינעי בוניהמך יהלים ליפוים חלדלוים מעוצמ 

 תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ולח 18ן וקיתשל שה נגוהרה שהכ, עהטמה 

 יוניהמך יהלוב יטולד לבי בנזמל –מלה י הגבלקן מוננגי מוניש 

 יםריובגם יניטקן ינה בהבחך ות –נה ידהמן וימומם ייעוקצהמם יספורטופאל השדל והמי וניש 

 יםיעוקצומם ייטרפם יספורטופאבה לורכת חדום היק 

 יםישיאם יניינעעל ח וקיפ ךרע מתקמה 

 תובלוגעם מם ישנאי לגבם יפסונם ייסנניפם ירמווגם יקנהבול ות מדית אחוינחום הדיק 

 יםיטנוורלים הרמון הגיע בדיהמרת עבוהולה עפי הפותיש תרהגב 
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 מצית ההמלצותת
 שלה:הממטת החלים ביכזרהמם יאשונתאם לבהות וות הצמלצו הטרופין הלל

 :דםא לוסופטרואפ יונימ הליך
 רסוחמך וליההשות יגנאי  ם,אדהעת מישאי ר/עדהי – יותעבום ירגאת .1

 :סותטרופאפול ופותלחהעת מטהבית ועצוקמב ריות חממוב

. ןויד םויק אללו ותעימש אלל ,םירקמה בורב ,םדאל סופורטופא םינממ טפשמה יתב א.

ר רבל ןתינ אלו רבדב ןיבמ וניא םדאה ,היפלש תיאופר תעד תווח לע ךמתסהב תאז

 ש.וגשהס ככל "וער יקסתעל ך תמסבהו או תעד

ל עמ" ,םירקמה בורב ,להנתמו ,םדאל שיגנ וניא סופורטופאי ונישל מי טפשהמך יהלה ב.

 ו.עמר ישיח ישא בול" ושאר

י ונישך ברו צונשי -ות ספורטופאת לופובחלש וימשי לויכסם מצמצם הייקך היהלנה המב ג.

ת רשפאמ הניאש םיסמועה תייעבו ךילהל םיפתושים היעוקצהמם ירמוד הגסה מציפת

 תויעוקצבמעת וגפוות פוי חללגבק יעמן מויד

ת יתדימ הניחבל תורשפאה תא םצמצמ טפשמה יתב לע סמועוהם ייקך היהלנה המב ד.

ן יינעל רתיה ןיב ,תיתדימפה הוהחלאת יומצית נטרפות כלתסת הללוהכ, קותאם לחבה

 . יוניהמף קיוהפת וקתם וצמצ

ת יב לש יחכונה טמרופה תרגסמב הילא עיגהל השקש תיעוצקמ בר תויחמומל ןורתי ה.

 ט פשהמ

 :וןת לפתרוופחל
, ס"וע, ריבכן טפש)מי עוקצמרב ות ומצרכב וישי הלנימן ידית ב  – ית טפשמות רשכנל ויברט א.

ש ופגיש( יתרחבן ויוושלד רשהמוות בלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצי "ער יבחשג ינצ

ר שאי ונילמם דאות דנגתהשל ם ימצבט עלמות פובחלוות ספורטופאבן ודי, ותפחשומם דאב

ן ולבחות רשפאם עי וזהמחש "המילבש וגיר וערעה. פחהשמי ניינעלט פשהמית בי נפבו אובי

ם ייקלא שש דחדל ו)מפחה שמי ניינעלש "המילבר וערעדל ומית ינבשל פה והחלאת ם ג

 (.וםיה

, טפוש: יומתחרב רכב )הי עוקצמרב ט פשמית ב  – ות פווחלות ספורטופאלד וחימש "ימב ב.

( יתרחבן ויוושלד רשהמוות בלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצי "ער יבחשג ינצ, ס"וע

 י.וזש מח"המילב –ר וערע, תופובחלוות ספורטופאן בודי, ותפחשומם דאש בופגיש

ג ינצ, ס"וע, ןטפש)מימה דקדה מייחם עו שפגיים דאוהפחה שהמ –ימה דקדה מייחם ע ש"ימב ג.

ן וידהם רט( יתרחבן ויוושלד רשהמוות בלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצי "ער יבחש

 . דייחט פוששל ם ייקל הדובמר אשייר שאפחה שלמט פשהמית בב

ית נטרפות כלתסהלת ולהכ, קולחם אתבהית תדימנה ילבחות רשפאהאת ן ולבחש י, ךכך ותב

 י.וניהמף קיוהפת וקתם ו צמצןיינער לתין היית, בתדיהמפה והחלאת יומצ
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 ית(פטשמ ותשר כנלוביטר) א' פהו
א ל רפסמ םלואו ליעל הטרופש תויתייעבל יבטימ הנעמ תנתונכ תווצה תורבח י"ע האצמנ

ת ודיתע תופולחהי תש. (המידקמה דיחים ש ע"מיב)ת ישילשהה פולחבמך תת וברחל של טובמ

ה ניחבל ,תוספורטופאל תופולחה םודיקל ,ךילהה לש ותושיגנ ,םדאה תעימשל הנעמ תתל

ש י ויתוצלמה תניחב ךרוצל יכ רובס תווצה .תיעוצקמ ברה תויחמומלו קוחל םאתהב תיתדימ

ל נובירט לדומ הניהש תווצה תורבח בור י"ע העצוהש הפולחה תניחבל טולייפ םייקל םוקמ

 י.פוסל דומוץ מיאם טר, תאז ת.יטפשמהת ושרכה

ל ש המאתהבו שומישב הכימת התייה 'א הפולח תא הפידעהש בורה תעד ברקב םג יכ ןייצל שי

ם ינתינה םיתורישה תרגסמב ,םיידועיי םיזכרמ חותיפ וא ,םימייק עויסו תויוכז יוצימל םיזכרמ

ת וביסנל םימייקה תיטפשמה תורשכה ילכ לע ותחפשמלו םדאל עדימ ןתמ ךרוצל ,תאז .הליהקב

ה שקב תשגה לש יטפשהמך יהלך בורוכיב וו מחניאשי רטנוולוי כלך כא, ךיהלום הדיקע בויסוות נוש

 ם.דאס לופורטופאי ונילמ

 : יאהאחרם ורגה

 .(ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשמ, (יטפשהמך יהלל הען ואמ)כם יטפשהמד רשמ

 :םייטשפמה םכיליהבה עגי ופכותראהת – יותעב וםגריאת .2

שת בהגם ייתועשממם ירויגפום יוביכעליל ובהמן ידי רדסלם יס"ועשל ם דאח בכי תועשממר וסמח

ד רשמשל ית טפשהמשכה ללד "ועשל ר וסמחן וכש "המילבוחה ורהי תורישם עטמם יריקסת

ם ירמוג, להא. (תוספורטופאך יהלבכל ם ייבשמם נישה)ם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבה

 ם.דאס לופורטופאי וניבמם יוכרהכם ייטפשהמם ייכהלעה ביפגולות רכאתלה

 :מלצהה
ל בקל ךמסומה רםוי הגנפא ביהבש לרדנשך של כן בידי רדסס ל"ועי ריקסתעל ר תוון לתינלא  א.

ל ש ודוקפת רבדב ,ךכל ךמסוהש ,יולת יתלב יעוצקמ םרוג ידי לע ךרענש ךמסמ ,תוטלחה

 ו.ירום מגוקבמו או תילקהדם באה

ך ות, ריקסתי הפואאת ד קימוק יידיר שאר יקסתש לדדל חוות מנהב לשי: ריקסתנה המב יוניש ב.

 ק.ולח 18ן וקיתו לתאמתוהם יימאתהמם ירקבמו רויצק

של פת סות. רתויר וצקמד עובמם יריקסתשת הגר שפאתן ידי רדסלס "ועשל ם ינקתפת סות ג.

ם ייבשמם נישה)ם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמשל ית טפשהמשכה ללד "וע

, דיחם גם יהנש. יםקיתהלל לכר קצן זמק רפבובה תגן תמר שפאת( תוספורטופאך יהלבכל 

לב שבית טופישהעה רהכבי נויחי כלכר יקסתבש וימששה עיש "המיב. וולכך יהלהאת ו עליי

דל ובמ. יוניהמש קמבובם דאהות יובזכעה יפגהם ומצותצם ייכהלהרב יבמוך יהלהשל ם דקומ

"כ בי דיעל נל ויברטהי נוידבג ויציהם וצמצול קשלם וקמש י, תיטפשהמות רשהכנל ויברט

 י.ולפיטש הדגוהנל ויברטל השו כברוכח הנם יימיוסים מלמצבש "עמויה

יא הבלי ושע, טהמט רופכמם יפודחם ייאופרם יניינעלס ופורטופאי ונימי לגבדל והמי וניש ד.

 וחה.ורד הרשבמש "עמוי"כ הל בששת רדנת הורבועהמף קיבהן וסכלח

 :יאהאחרם ורגה

"כ בות דעמן תומם יריקסתהבת יתכעל ם ינואמ)כם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מש"המילבש "עמויה



 :ךליהב פטישמהע יוסה םמקו – יותעב וםגריאת .3

. וניינעס בופורטופאי וניך מיהלך הלבמי טפשהמע ויסי ה"עג ויצידם לאל השו תות זכאלשן בדות והצ

ה שבגתה ,ךדיאמ ."ושאר לעמ" אלו ומע להנתי םדאל סופורטופא יונימ ךילה יכ אוה ןוצרה ,דחמ

 . וניינעת בוספורטופאי יכהלדם באג ויציבה לרות יבשנה חשים יימוסים מרקבמי נה כהבה

 :מלצהה
י תשב גצוי ,ךכשמ .םדאל סופורטופאה יונימ ךילה יפואמ רזגנ ,ךילהב יטפשמה עויסהשל ו ומקמ

ה דיחיו תיטפשמ תורשכ לנובירט :תווצה תורבח י"ע ונחבנש ,יונימה ךילהל תויזכרמה תופולחה

 ימה.דקמ

 ית טפשות מרשנל כויברט–  

 ת עד לוקישב ,שארמ ורדגויש םיידוחיי םיבצמבו ,תוספורטופא ךיהלעל ר ובדר משאכ

 . ןורצש לגבוכל ים דאו תואשדם ככל אי לטפשוג מיציות נלמיה יהנל ויברטה

 ם דאה היהי םשו ש"מהיבב להנתי ךילהה ,סופורטופאה יונימל דגנתמ םדאוהדה יבמ

 ג.ויציי לאזכ

 ג.ויציך ברו צןיא –ות טהחללת קביכה בתמשל ם ירקבמש "המילבבא ון מוידוהדה יבמ 

 ימה דקדה מייח–  

 י טפשמ גוציי ןתניי אלו ש"מעויה כ"ב גיצנ וחכני אל מהידקהמדה ייחת השיפגלל, בככ

 . דםאל

 ג.ויציך ברו צןיא –ות טהחללת קביכה בתמשל ם ירקבמש "המילבבא ון מוידוהדה יבמ 

 ם דאה ,ש"מהיבב ןודיישא ונימה, הדקהמדה ייחמה בסכלהע ילהגם ייחא מצלולדה יבמ

 י.ונילמות דנגתע היהבוא והן ורצש לגבוגל סוא מוג אם היציי לאה זכייה

 ע יגי אשונה ,תורשכ תלילשב רבודמ ךא ,המידקמה הדיחיב המכסלהם יעיומגדה יבמ

 ו.רדוגישם ייגרם חירקד מלבם, מדאוג ליצין תניילא , ללך ככאש "המילב

 ש."עמוי"כ הל בשות וכחניה תה, וצגייה מיהם דאשהם וקכל מות, בפוהחלי תשלל, בככ 

 :יאהאחרם ורגה

 (.יטפשהמע ויסל הען ואמ)כם יטפשהמ דרשמ

 :ש"מהבי"י ע םופיח דםייא רפוםנייינעל סופורטאפווי נמי – יותעב וםגריאת .4

לא ת לושקהבאת וב רי פעל ר שאש מ"המים, ביפודחם ייאופר יםניינע בסופורטופא יונילמע וגנל הבכ

ם יישפנה םיישקל ףסונב ,תאז .החפשמה ינב לע יטרקוריל בטנוה ומהם ויוא כשהי פך כיהלוהן ויד

ל שב םדאב העיגפל ששחהו עראש ירבשמה בצמה לשב דדומתהל םיצלאנ החפשמה ינב םמיע

 ט.פשהמית בבטה החלן תלמד עם יוביכעה

- 21 - 
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 :וןת לפתרוופחל
ת ויחנה ךמסמ וא ךשמתמ חכ יופייל םאתהב לועפל שי  -  םדאה לש ותדמע תאר רלבן תינלא ם א

. הלאכ םיכמסמ לע דעומ דועבמ המיתחות אירהברכת ערת מסגבמד דועולו תבנכשות, ככל ימדקמ

י ונימ ךילה יכ עצומ ,ומעטמ םדוק יקוח ךמסמ ןיא ןכו םדאה לש ותדעמאת ר רלבן תינלא ודה יבמ

 ות:פוי חלתשאחת מן ולבחיץ מלות מו. הצש"המיי ב"עע תבצילא פה ודחת הוספורטופאה

ף וגב ,תואירבה תכרעמ ךותב םיפוחדה םייאופרה םיניינעב תוטלחה תלבקל תוכמס ןתמ א.

את וז( להאם יבמצבות טהחלבל קישר רם אחו גואקה יתאדת עוו) יםולית החלב ינויצוחי אעצמ

 ע.קביתשובה קצפה וקתל

ג רדמב ,םדאה לע םילבוקמ ויה יכ ךירעהל ןתינש החפשי מנל בשק וי מכח החטומטואי ונימ ב.

ה ברק ילגעמב החפשמה ינב ןיב המכסה שי םהב םיבצמב תוחפל .קוחב עבקייש תופידע

א לל ,הטלחה לבקל ךמסומ היהי קוחב רדגומה םכסומ םדא יכ עובקל םוקמ היהי ,ורדגויש

 י.טפשך מיהל

ר ופישר לקיעובות יועלתת פחלה, יםיכהלך השר מויצקא ליהבות, לועת הצדות, ליושע, להאות מלצה

 ס.ומעלה בקוהח ראזת לורישה

 : יאם אחרורג

ם יטפשמה דרשמ ,(ןידב היוצרה הפולחה ןוגיעו ועצוהש תופולחה קוידו תניחב) תואירבה דרשמ

 ( שוביגשי טפשהמר דסההשל י וויולנה י)בח

 םכוסי | דםלאוס רופטאפוי הליך מינו

יאחרארםוג   תויעבותגריםא הצמלה 

משרד 
 פטיםמשה

 רצמשרד האו

ל המודבי גלט לופייוע צבי
 - חרבנש

טית.פמשכשרות ל נבוטרי

 פותספות נולואף חבחנו נ
ט מיוחד פמשבית ל ש

 ל קיוםסות ושפוטרופלא
 .המקדימיחידה 

 לאל, ריםמקהב ברו, לאדםס פווטרופמנים אממ"ש הבי
 עתושמי

 בברו, להנלאדם ומתגיש נטי אינו פמשהליך הה
 ושיר עמבשיח ילא על ראשו" ו"מ, ריםמקה

פות לובחשימוש לכוי סיהצם צמים מהקיליך ההנה במ
 תסופוטרופלא

 צםצמפט ממשהבתי ל ס עהעומהקיים וליך ההנה במ
 לתלכוה, לחוקבהתאם דתית ה מינבחילאפשרות האת 

היתרבין , המידתיתלופה החמציאת רטנית ופלות כסתה
ברמומחיות למינוי יתרון הפת והיקף מצום תקוצלעניין 

כחיהנוט רמפוה גרתסבמע אליה גיהלשה מקצועית שק
 טפמשהבית ל ש



- 14 - 

גורם הס"ד ל י"םסלעו אדם כחסור מח
 גשתהבמשמעותיים רים גופיבים וכולעי

  עו"דלכח אדם שבסור מחקירים וסת
, הבודמשרד העל טית שפמשהלשכה ב
כוחובאי )ברתיים חההשירותים רווחה וה
 ממשלה(.לטי פמשהץ ל היועש

 קירס התהנבנוי משי

  לענייןס"לעועודיים נים ייפת תקסתו
משרד ל שטית פמשהלשכה לדין וסדרי 

.רתייםבחההשירותים רווחה וה, הבודהע

, יש טיתפמשהכשרות הל נבול טריבמוד
 ניבדיו גייצוהצום צמל לשקומקום 
 ביםצמבמ"ש כ היועב"ל ידי ל ענבוהטרי

 לנבובו של הטריכהרכח ים נויימסומ
 לי.פוטיהגש והד

, הבודמשרד הע
 ההרווח

השירותים ו
 םברתייהח

 רצמשרד האו

 ליךהלפות לוהח ביןנה משתמינוי הפי או ליך.הבטי פמשהוע סיהל מקומו ש
רים טרמפהאדם. לס פווטרופמינוי א

דם אוגדות האנ התהם3בון בחשלקחו נש
ל הייחודי ש בוצכן ממינוי ולחה פמשבן 
 רצון.בש גללתו כואדם ויה

 פטיםמשהמשרד 

פי ל "ש מאשר עהמבי, פותח הדחיכלנו
 געהנול כבדיון לא לבקשות ה את ברו
 פואייםים רננייבעס פווטרופמינוי אל

בני ל טי ערוקרביל טנל טכן מופים ודחו
 חה.פמשה

 הפילאפשרות  ללשקוץ למומ, ללככ
 חנובנמ"ש. הביע ע"י צבלא יתמינוי ה

 3פותלושתי ח
 ואיותפטות רלהחלת בלקכות סממתן 

וףגב, בריאותהכת בתוך מערפיות ציפס
 ינחיצוצמאי וע

 ניבל החוק שכח טומטי מוי אונמי

 תבריאוהמשרד 

 פטיםמשהמשרד 

1
 (םיגיר ובםי לקטינהמתאה )בועיתהמקצ תסופפוטרוהא דלמו
 :םייעוצקמה םיספורטופאה לש ןומימה תטישו הנבמ ,תורישה תוכיא  -  תויעבו םירגתא .1

ת ונמתהל ותורישכ יאנתו דמעומ תמאתה תקידב לש ןידר בדסוומיב וך מחיהלר דעיה א.

ל ש בצמל איבמ תוספורטופא דיגאתכ ותוליעפ תבחרה רושיאו יעוצקמ סופורטופאכ

 ות.רישל הקבדם מאעה ביפגולם יימאתנם מיאשם ייונימ

ר וטלוגרה תושירדו ןידהות שירדלל בכד ועמים ליעוקצהמם יספורטופאל השי שוקו נשי ב.

 ם.ישרדנים התורישן הוימבמות יעל בשת בורבל

ל לכל קיפסמ וניא "םיעצמא ירסחל תוכימת" תועצמאב םויכ תנתונ הנידמהש ןוימהמ ג.

ם ינופה לעי רוטולרגטל ניל טומבל רוסות מיכתמר הושיאן לוננגהמוו ים לאהזכם ישנאה

 ם.דאשם הו בבלקל

1
 .וחתמשפ יבור קםניאש םישנא ינשמ רותיל וסופרטואפכ שמשמה דיחי - יעוקצמ וסופרטואפ

 .וחתמשפ יבור קםניאש רותי וא םישנא הרשעל וסופרטואפכ שמשמה דיגאת - ותופסרטואפ דיגאת 
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ה
 

 :ותצמל
 ר:קצח ווט א.

י ללכה סופורטופאה ידיב השעי תוספורטופא ידיגאתו םייעוצקמ םיספורטופא רושיא ךילה

ן כו םייעוצקמ םיספורטופא לש יונימ רושיא. יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשומ

ל ש תידרשמ ןיב הדעו לש הקידב ךילום היקף לופבכו שעיים תוילעפקת ספום/ה/צמצתרחבה

ת דימעל םאתהבו ,יללכה סופורטופאהו םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ

 ".רההכוהל נ"ים בעוקבים הנוירטירקים בדעמוהמ

 ך:וראח ווט ב.

 י עוצקמה סופורטופאה תוירחאו תוכמס ,ףס יאנת ורדגוי וב רשא יזרכמ לדומל יוניש

ת פטוש תוהלנתלהדה יות מאמע קבי, יםדעמולמן וניסף כסי אנתול כלירז המכ. נהוימש

ר פסמל תחא תשדוחמ הרקב רשפאיו הנבומ חוקיפ לש תוארוה ,סופורטופאה  לש

ת טיש הנושת ,זרכמה יאנת ןיב .דיקפתל "םירזוח םינקחש" לש םתמאתה  לע םינש

 ות:אהבות פוהחלאחת מתאם לבהן וימהמ

 ם הל הנומש םישנאל השל כם ייסיסהבות ספורטופאי התורישאת ן תממנה ידהמ

ם יתוריש ןומימב ףתתשי םדאד, הלבש בורכי ניינעף, בסוני. בעוקצס מופורטופא

ת ורבח י"ע ץלמומה לדומה והז .יסיסבה תורישל רבעמ ול ושרדייש םיפסונ

 ות.והצ

 ם ניגב םולשתה תא הבגתו)ם ייסיסהבות ספורטופאי התורישאת ן תממנה ידהמ

ם דאה ,ףסונב .(הזכ רתוויש לככ ,םדאה ןובזיעמ ,םדאה תריטפ רחאל קר

 ו.ו לשרדיישם יפסונים התורישן הוימבמף תתשי

 :יאהאחרם ורגה

ם ייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,(יחוקיפה טביהב) יללכה סופורטופאה

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מיעוקצס מופורטופארה בהכשל ט יבבה)

 כום סי | ריםבגי - עיתהמקצופסות וראפוטמודל ה

 יאחרא רםוג הצמלהתויעבו תגריםא

 ,השירותכות אי
 טתה ושינבמ
ל מימון שה

 סיםפוטרופהא
נםמקצועיים איה
 ספקיםמ

 צר3טווח ק
ספווטרופבידי האשה ועיים יעצמקסים פוטרופליך אישור אה
 םברתייחההשירותים רווחה וה, הבודמשרד העלי ולכה

 טווח ארוך3
,סףגדרו תנאי ובו יה אשר נהמדימימון בזי ל מכרלמודשינוי 

 בעונה. יקשימוועי צמקהס ופוטרופחריות האת ואכוסמ
 לותהנעל התרה בקפיקוח וכן מקצועיים וטים נדרטס

 .מקצועיהס פווטרופהא

 ,לילכהס פווטרופהא

, הבודמשרד הע
 שירותיםהרווחה וה

 ,רתייםבהח

 .צרמשרד האו



- 16 - 

 :םי קטינפסותפוטרוא
 (.טדרנטס דריעה) םיניטקל ןתינש תוירשהת וכיאב ינושוסר ח ןומימ - תויובעם יתגרא .1

 :ותצמלה
 ם.יניטקות ספורטופאדל ובמם ייונישע ויצב

 נה.ידהמי "עם יניטקשל ות ספורטופאי התורישלל ן כויממ: צרק חווט א.

ט ולייפ תמלשה רחאל עבקייש תוריש טרדנטס תעיבקו תורישה ןומימ  :ךורא חווט ב.

ם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשי, מללהכס ופורטופאת הבלובה וםי כךרענש יםניטקה

 ט.ניו'ן הגורגאות עאמצם, בייתרהחב

 :יאם אחרורג

ם ייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,(יחוקיפה טביהב) יללכה סופורטופאה

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מתורישט הרדנטסעת יקבט יבבה)

 יאחרא רםוג הצמלה תויעבו תגריםא

כות באישוני סר ומימון ח
 ןשניתהשירות 

נים טיקסות פוטרופל אבמודנויים ביצוע שי
 הנהמדימימון בות , לרהארוךצר והקטווח ב

 השירות.את 

 ,לילכהס פווטרופהא

 ההרווח, הבודמשרד הע
 ,רתייםבהחהשירותים ו

 .צרמשרד האו

 כוםסי | קטינים - עיתהמקצופסות וראפוטמודל ה

 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל  18  ןוקית לש השגנהו הרשכה ,העמטה
 :יופ לםיירותשהו
ם ייעוצקמה םימרוגהו ורביצהל לכב קרבו ידמע טומום שוימו ניאן וקיתה -ת ויובעם יתגרא .1

 םייטנוולהר

 :מלצהה
 : תיתנשרב ית נוכתי "פען וקיתת העטמוהפצה ה

ם ייערשה ד"הבו טפשמה יתב תלהנה םע םואיתב תויעוצקמ תויומלתשה םויק א.

 י.הלנהמג רדולם ידאקים, לטפושל

 ם.ייטנוורלם ייעוקצים מרמות לגויעוקצות מיולמתשום היק ב.

 רחב.ר הויבות בצנושת הויסוכלואת לויולמתשה ג.

 יםנושיה הדהמי עאמצת בונושות פשת בוספורטופאת לופוהחלם וסרפן ייפקמ ד.
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 ית.טפשהמות רשהכם ובתחע דין מועל -" ןותו "זכתקפה ה.

 ם.דאי היים בחיכזרים מתת בצמופוהחלות דואע דילמר ויבפת הצישח ו.

ם ימרוג ות,ירשפאות פול חלעע דין מתמ -" תיטפשות מרש"כי נופטלע דיד מקומת מקה ז.

 נה.ופת השקלבם אתבהות נפר לשפאם יהאלשם ייטנוורל

 :יאם אחרורג

ד רשמ ,םינפה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,לארשיק נש, ב"המית בהלנות, האירהבד רשמ

ם ישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ ,יללכה סופורטופאה ,םייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבה

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשות, מבלוגעם מ

 ם.וחתבוע צקמהי מורגלה קיפסמה חנמת יועצקמת בותכ דריעה - תויובעם יתגרא .2

 :צהלמה
 ן:ו, כגיטנוורלד רשכל מע בוקצהמי שנאת ליעוקציה מנחוהיכה תמי רמו/גידקורת מייצ

 י.עוקצוץ מעיי א.

 ד.וקיות מוצקב ב.

 ך.שהמות יולמתשה ג.

 נחה.י מעוקצרכז מרם מוג ד.

 :יאם אחרורג

ם יתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,יטפשמה עויסה ,תואירהבד רשי, מללהכס ופורטופאה

 י.תרן חבויוושד לרשהמ, יםיתרהחב

  כוםסי יו |לפתים רושיוה 18ן  של תיקושהכשרה והנג, ההטמעה

 יאחרא רםוג הצמלה תויעבו תגריםא

עפ"י טמעת התיקון הצה ופההתיקון אינו מיושם ומוטמע דיו
 ב שנתיתנית רכתו

 לתהנה, בריאותהמשרד 
 סדהמו, לשראנק יב, מ"שהבי
 ,ניםפהמשרד ,  לאומיטוחביל

 ההרווח, הבודמשרד הע
 ,רתייםבהחהשירותים ו

 בותצינ, לילכהס פווטרופהא
ת לאנשים עם כויוזוויון ש
 .צרמשרד האו, לותבגמו

הנחמקצועית מבת כתוהיעדר 
 עקצוהמרמי גולקה פיסמ

 הכמי תמיגור/צירת מוקדיי
 נשילאועית צמקחיה נהו

 טינלוושרד רכל מבוע צמקה

 משרד, לילכהס פווטרופהא
משרד , טיפמשהוע סיה, בריאותה

 שירותיםהרווחה וה, הבודהע
 לשוויוןמשרד ה, רתייםבהח

 .ברתיח
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סוגיית
 

 לאומי: ביטוחל סדמהמו גמלה"י לבמק "
 שא.ונום השייונת ילבחך שהמות ו צקםויי ע כוצך מום כשומו תדועבאת ם ים השלרטנה שהמות וצ

ן כו יטופיש םרוג תועצמאב הניאש םדאה לש ותואמצעו ותוריח תלבגה: תויובעם יתגרא .1

 ק.פסמ חוקיפ דריעה

:מלצהה
ר דסהה ןחביי הכלהמבו דבלב תינמז הפוקתל םייניב רדסהכ הנמתי הלמג לבקמ א.

 מלה. הגתבלקדם לאים לאתהמ

 ומחה.ד מ"וולת חקבום דאת העישמות רבי, לוניהמך יהלוב יט ב.

 ם:יארים אחרמוג

החוורה ,הדובעה דרשמ ,(םייניבה רדסהו יונימה ךילה בויט טביהב) ימואל חוטילבד סוהמ

טביהב) רצואה דרשמ ,(םדאל םיאתמה רדסהה תניחב ךרוצל) םייתרבחה םיתורישהו

 (.ייבקצתה

 םדאבת וגעפהה למגהל בקמ לשה ורברד יקפתת דרגה דריעה :תויובעם יתגרא .2

 :מלצהה
 ך.שהמת הוו צי"ער דוגתר שא, ויתויוסמכומלה  הגבלקד מיקפת תרדהג

 י:אררם אחוג

ם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשומי ללהכס ופורטופאעם הות עצוויבהי ומאוח לטילבד סוהמ

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מייתרהחב

 הלמגהל בקמי ונימם צד לעגנתמהם דאלה נבומה נמע ןיא :תויובעם יתגרא .3

 :מלצהה
ר רע ךילה תריצי :הלמגה לבקמ יונימל םדאה לש תודגנתהה תעימשל רדסומ ןונגנמרת ייצ

 (.נלויברטו באי ומאוח לטילבד סוהמך ות)ב

 :יאם אחרורג

ט ביהב) רצואה דרשמ ,(לנובירטה תועצמאב) םיטפשמה דרשמ / ימואל חוטיבל דסומה

 (.ייבקצתה

 םכוסי | לאומייטוח בלסד המוגמלה" מי לבמק "סוגיית

 יאחרא רםוג הצמלה תויעבו תגריםא

 לאותו שצמ ועלת חירותובגה
 רםוגעות צבאמנה האדם שאי

 טיפושי

 מניתזציה פכאוגמלה ל במק
 דבלב

 ימינוהליך הב טיו

 משרד,  לאומיטוחבילסד המו
 שירותיםהרווחה וה, הבודהע
 רצמשרד האו, רתייםבהח
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 רה ברופקיד גדרת תההיעדר 
 ה הפוגעתלגמהל במקל ש

 באדם

בהיוועצות לאומי טוח בילסד המו הלגמהל במקפקיד גדרת תה
 משרד, לילכהס פווטרופעם הא

 שירותיםהרווחה וה, הבודהע
 םברתייהח

גדנתהמלאדם נה בה מונאין מע
 הלגמהל במקמינוי צם לע

עת שמילסדר  מוגנוןנרת מציי
 ינויאדם למהל נגדות שההת

 הלגמהל במק

 משרד,  לאומיטוחבילסד המו
 צרמשרד האו, פטיםמשה

 אשוהנם ושייות ינחבך לשמהת וום צקוי יע כוצמ ו,תדובעם ישלהם רת טווהצ

כה:רהד
ת ולובג" תאו םיספורטופאכ םהיתובוח ףקיה תא םיניבמ םניא םיספורטופאה  :תויעבו םירגתא

 יוארדם כיקפתע ויצבבם ישקתן מלכום דיקפתר לשאע בובקן ידשה" רההגז

:ותצמלה
י ונימ :(ןווקמ וא ילטנורפ ןפואב) םייטרפ םיספורטופאל תמאתומ הבוח תכרדה םויק א.

 רכה.דההלמת שבהנה תויש "המיי ב"ען תניישות ספורטופאה

 י.ללכה סופוטרופאה: יאם אחרורג

ת כרדה תלבק :תוספורטופאה ידיגאת ידבועלו םייעוצקמ םיספורטופאל בהוות חרכדום היק ב.

י "ע תוספורטופאה דיגאתב םינוש הרשמ ילעב לש וא יעוצקמה סופורטופאה לש הבוח

ף סה יאנתמ קלחכ ,וידבועל תוספורטופאה דיגאת י"ע תוכרדה םויק ןוכי ללהכס ופורטופאה

 רז.במכ

 י.ללכה סופוטרופאה: יאם אחרורג

 ם.ייטנוורלע וקצי מרמות לגורכדת הורבים, ליקת הורכדההף קי התרחבה ג.

, םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,יללכה סופורטופאה :יארחא םרוג

 ן.וחטבהד שרמ ל,אשריק נב ת,ואיברהד שרמ, יתברח ןויוושלד שרמה

ת ויסולכואהמ עוצקמ ישנאו תוחפשמ תכרדה :תיתוברת םאתומל הכרדהה ךרעמ תכיפה ד.

 ם.ידבנתות מרשהכוות נושה

 י.ללכה סופוטרופאה: יאם אחרורג

 י.נויצרז חלמכאה ייצם/ינקתפת סוה ה.

 (.יביצקתהט ביהב)צר ואהד שרמ, יללכה סופוטרופאה: יאם אחרורג
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םכוסי | כהרהד

 הצמלה יאחרא רםוגתויעבו תגריםא

 נםסים איפוטרופהא
 נים את היקףבימ
 סיםפוטרופכאהם בותיחו

 ביצועבמתקשים כן לו
 יכראופקידם ת

   מותאמתהבכת חוהדרקיום 
/ליתטנ)פרוטיים סים פרפוטרופלא

 מקוונת(.

 יללכהס פווטרופהא

 סיםפוטרופלאבה כות חוהדרקיום 
גידי די תאבלעומקצועיים ו

 תסופוטרופהא

 יללכהס פווטרופהא

בות, לרהקייםכות הדרהבת היקף רחה
 טיים.נלוומקצוע ררמי גולכות הדר

 משרד, לילכהס פווטרופהא
 שירותיםהרווחה וה, הבודהע
 ,ברתילשוויון חמשרד ה, רתייםבהח

 ,לנק ישראב, בריאותהמשרד 
 טחון.בהמשרד , הטליהקמשרד 

למותאם ההדרכה כת מערך פיה
 בותיתתר

 יללכהס פווטרופהא

 רצמשרד האו, לילכהס פווטרופהא ניחיצורז כציאה למ/יניםפת תקסהו

פים:ס נופיננסיים רמים וגו הבנקאיתכתר המעהתנהלות
ם וחתב םיקנבה לע חקפמהו םיקנבה דוגיאל יללכה סופורטופאה ןיב םייקתמה גולאידל ךשמהכ

ן וגכ) םייסנניפה םימרוגהו תיאקנבה תכרעמה תולהנתה תניחבל ידועיי תוו צקםוי, תוספורטופאה

י ללכה סופורטופאה תלבוהב ,תאז .םיקיתו םיחרזאו תויובלוגעם מם ישנאס ליחב -( וחטית בורחב

ת וביצנ ,ןוכסחו חוטיב ,ןוהה קוש ףגא ,םיקנבה לע חקפמה :ןיינעה יפל םיאהבם ירמוף הגותישוב

ם יתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,יתרבח ןויוושל דרשמה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש

, םייטנוולרה ןיינעה ילעב ועמשיי תווצה ינויד ךלהמב .םייתרבחה םינוגראה יגיצנ ןכו םייתרבחה

ת ווצה תדובע תרגסמב .םיקיתו םיחרזאו תולבגומ םע םישנא ,םייסנניפה םימרוגה יגיצנ תוברל

ו צלמויו תויגוס ונודיי ,תופולחהו תוספורטופאה ימוחתב םיקשממה רופישו ןילמוגה יסחי ונחביי

, רתיה ןיב ,ןוחבל שי תווצה תדובע תרגסבמ. יםימיקים הסמרת החסלהום יישקר הופישת לונורתפ

 .תונורתפ לע ץילמיו םימסחו םיישק םויכ םימייק םאה תווצה קודבי יהםלגב, יםאהבם יאשונה את

:ותיעב
י רדענ םניה תולבגומ םע םישנא היפל םייסנניפ םימרוג לש היוגש דוסי תחנה  –  הילפה .1

י ונימב םייסנניפה םיתורישה תלבק תיינתהלו םינורחאה לש םתיילפהל תמרוג ,תורשכ

 ס.ופוטרופא

ם ישנא לש הילפה רוסיא לומ לא םייסנניפהם ימורגהל שת וירהזהת בוחן יבי תיי בעןוזיא .2

 ת.ולבגומם ע

 ם.יקנבהן יב תודיחא דריעהו ת,וירהבסר וח, תויבקסר עוח .3
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3צעו מןותר פ
ן יב םייקה חתמה תא תיטפשמ הניחבמ רידסהל שי :םייסנניפה םימרוגל תודיחא תויחנה שוביג

 ן.ידפ ה"עם יהעלות החלות ריזהת הוובים בחסנניפים הרמודת הגיעמיה לפלההר וסיא

 :יאם אחרורג

ח וטין, בוההק ושף ים, אגקנהבעל ח קפהמ: ןיינעי הפ לולליכ ו ב(,תוו הצילוב)כמי ללהכ סופורטופאה

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשות, מבלוגעם מם ישנאת לויון זכויוושות יבנצ, ןוסכוח

, תילכש תולבגומ םע םישנא רובע תורישה תושיגנ לש תומאתה ןיא :תויעבו םירגתא .4

 מר.ייהצלאם  עםישנאו םזיטואו תישפנ

 :צעומ ןותרפ

 ות.שרדנת הואמתההט רפ מתרדהג

ת ופולחה לש ןמויק תא ועימטה אלו םיריכמ אל םייסנניפה םימרוגה :תויעבו םירגתא .5

 ן.מושייל םיכדרהו

 :צעומ ןותרפ

ט נרפר תבצה :תוספורטופאל תופולחה תא עימטהל םיקנבה תבוח תא טורפלו רידסהלש י

ם יטנרפר ישגפמ םויק ןכו (זוחף/מינסבכל  –ק נבבשל למ)י סנניפם רו גכלת ביטפשות מרשכ

 ם.ייטנוורלים הדובעת האו נחיר שאם ינושים הרמושל הג

 כוםסי –יים סנרמים פינית וגוקאבנכת הרעהתנהלות המ

 תניחב לעיםצומ ותנופתר תויעבו תגריםא
 יודעיית הווצה

 יאחרא רםוג

 מיםגורל ה שגויסוד שהנחת י -פליה ה
לות בגנשים עם מולפיה אסיים ננפי
לייתם פהלרמת גו,  כשרותנם נעדריהי
לת בהתניית קלנים והאחרול ש

 ינויבמסיים ננפיההשירותים 
 ספווטרופא

 לאל מוהירות זה בתבין חובעייתי איזון 
 הליפהסור אי
הירות והיעדר בסר , חוביותסר עקחו

 םנקיבהבין דות אחי

ל בי)כמולי לכהס פווטרופהאנקיםבהל לכלדות הנחיות אחיקידום 
 ניין3לפי העלו לכבו י, הצוות(

, אגף נקיםבהל פקח עהמ
 ,כוןסטוח וחבי, ההוןשוק 

 נשיםלאכויות זוויון בות שצינ
וויון  לשמשרדה, לותבגעם מו

 ,הבודמשרד הע, ברתיח
 שירותיםהרווחה וה

 ניםגוהאר, רתייםבהח
 כתהמערגי יצנברתיים. הח

סית ואנשים עם ננפיה
 רחים ותיקיםזת ואלובגמו

 מנוזבים ויוהיו מעורי
גיות סובלם ע קושמיהל

 טיות.נלווהר

 בורת עהשירוגישות נל התאמות שאין 
פשית נ, ליתכלות שבגנשים עם מוא
 ריימהצלעם אנשים אוטיזם ואו

תנדרשוהההתאמות ט גדרת מפרה

לא לא מכירים וסיים ננפיהמים גורה
 פותלוהחל עו את קיומן שהטמי

 כים ליישומן.הדרו

 בתט את חולפרוסדיר והליש 
 סייםננפיהמים גורהנקים ובה
תסופוטרופאלפות לוהח את טמיעהל

ת יאקבנהת כרעמהת והלתנהת ינחבי להכללוס פורוטפאהת בלוהבי דועיית וום צקוי

םיייננספהם ימרוגהו
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פיקוח
 

 שיים(:כורים ושיים אייינ)ענ אדם של הסטית בראיה הוליסיםרופאפוט על 
 - ם יישורכום יישיאם יניינעעל ח וקיפ)ם דאהשל ית טסיולהיה ארבח וקיפות ללוכטה מות מלצהה

, תאז. (דםאהשל ו ירכצול כלמעל לת תכסומית טסיולהות ילהפכה שהח וקיפת הסיפתי וניש מקכחל

ם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמף ותישבך רענשם יישיאם יניינעעל ח וקיפהט ויליפלם אתבה

-טניו'גן ורגאות עאמצבות בלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצ, יללהכס ופורטופאה, יםיתרהחב

 ם.יאשל

 ם.יישיא םיניינל עח עוקיפערך מ דריעה :תויובעם יתגרא .1

 :מלצהה
ם יניינע לע חוקיפה ךרעמ תמקה :םיישיא םיניינע לע חוקיפל טולייפב גצוהש לדומה ץומיא

ם יישיאו היניינעול יהנעל ם  גקחפולג ואדנה לידהמעל יה פת ליטסיולסה היפתק מכחל יםישיא

ם ישרדנה םיבאשמה לש יללכה סופורטופאאה לקצך הות, ושורכול יהנעל ק רלא ום דאל הש

 ך.לכ

 :יאם אחרורג

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מיטפשהמד רשי, מללהכס ופורטופאה

 ישוכהרט ביהב יבטימח וקיפלם יקפסמם יבאשמ דריעה :תויובעם יתגרא .2

 :ותצמלה
ל ע יטרקוריבה לטנת התפחך הותח וקיפת הוייבטקפאאת וח וקיפי הכלאת לל שכולד קלמש י

 ם:יאהבם יכלר בתין הים, ביספורטופא

ם יספט ,םינותנ בויט :הדובע יכילהת תמאות תיבושחמה תכרעמה לוהינו חותיפ א.

 ".ישיאר ויזא", יםקשוח ממתיפ, יםנווקמ

ן וכיס ינייפאמ לע םיססובמה םינוירטירקל םאתהב ,ילאיצנרפיד חוקיפ תעיבק ב.

 ס.ופורטופאל השנה יקתלא ות הלנתלה

 ח.וקיפך הרעלמנה יקתפת סות ג.

 :יאם אחרורג

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מיטפשהמד רשי, מללהכס ופורטופאה

 םכוסי | אדםשל הית סטולייה הראבפסים ורוטאפח על פיקו

 יאחרא רםוג הצמלהתויעבו תגריםא

פיקוח ר מערך עדהי
 ישייםיינים אנל עע

 ההראיכחלק מנים אישיים נייל עפיקוח עהמת מערך הק
נים אישיים נייבעפיקוח לת לוכה)ל האדם טית שסליההו

 כושיים(.ור

 יללכהס פווטרופהא
 פטיםמשהמשרד 

 רצמשרד האו

 ביםר משאעדהי
 לפיקוחפקים סמ

כושיהרט ביהבבי טמי

הבודכי עליהת תואמת תבימחשוהכת המערל ניהופיתוח ו
 לינציא דיפר פיקוחביעתק

 חפיקוהנה למערך פת תקיסתו



 

  רוחביות3תלצוהמ
 רב ית נתכית ינבות רבל, ידרשמ-ןיהבות והצות מלצהם ודיקוש וימלמי דועיים ושייות ו צתקמה

 . יםיטנוורלים הפוי הגיגנצות פתושע, בויצלבות יופידעי רדסוית תנש

 יםיטנוורלהשלה הממי דרשמי יגנצם ירחבו ייהבה , עהוקבית טפשמות רשכדת עווקמת ה ,

 . עדירת מעבן הוכ, תויוילפוכיה ולצרגם ו צמצד,ום אחקבמם יאשונוז היכרתה רטשמ

 ות יובלוגעם מם ישנא, להשי ממדרשול מכלתשית תפוקתות סנתכ)הי ומאל לועג ןולחש תקמה

 (.רויב צייגנצוית רחאזרה י חבנורגא, נהקת זומחלם עם יקיתום ירחאזו

  ם ולתחם ייטנוורלהם ידרשהמן יבם ישבוחממם יקשממות עאמצבע דימרת עבהם ודיק

 וב.שיחהמות רכעבמות שרדנות אמתת הורבות, לפוהחלוות ספורטופאה

 ך יהל, להגמי בלקמ, 18 ן וקיתעת טמה  – נה שהמי תווצדת ועבלע וגנהבכל וה ומלר ק מחוםיק

 ית.עוקצות מספורטופא, דםאס לופורטופאי ונימ

 ד "יהבבוש "המיבבות ספורטופאלות פווחלות ספורטופאי יכהלי לגבם ינותנד סמש ויבג

 . יםיערשה

 ם יסמכומו ייהשם יומחהמם יהמר דבבאלה שלנה עמ  - ם יומחעת מד-תווי חלגבן ויד התקעמה

י ונימך יהללע וגנהבכל ר דבבן יהבלם דאהשל ו תוליכי אר דבבעת דהות וחאת תת ל

 ם.דאס לופורטופא



 

 םחות צוות לתקמהשלה על ממת ההחלט- רקע
 תלופווח סותפוטרוהאפ
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ר ופישוליה ולצרגהתת פחלהית נתכ"נה יינעש  2394 ' סמשלה ממטת החלבלה קתה  7.1.221 ם ויב

-ןיבות וצקמת ה  – ם יריבגעל נה והגיכה תמלות פוהחלוות ספורטופאהם ובתחי רויבהצות רישה

רב ית ומאלית נתכש ויבגם שלי דרשמן יבות וצם יקלהתה ייהשלה הממטת החלרת טמ" י.דרשמ

 אל.רשינת ידבמם יריעל בגנה להגויכה תמת לופווחלות ספורטופאום הלתחית תנש

שלה ממטת החללם אתבה, יםטפשהמד רשבמעה וצשבטה מדת ועבלך שהמבבלה קתהטה החלה

' סלה משהממטת החלך לשהמ', בירוטולרגל הטנת התפח'הנה יינעש 410.20.122ם וימ 2118' סמ

ית טגרטסאיה וגסכיה סוכלואהות נקדהזלות רכעיההאת עה קבר שא  510.2.682 ם וימ  145

ע דיהמרת עבהר ופישן יינעב  610.28.003 ם וימ  1933 ' סמשלה ממטת החללך שהמובית תממשל

 ר.ויבים לציתע ממשלדיי מרמאגשת נגוהי תהממשל

ק ולח  2016 רץ במף סונר שא  18 ' סמן וקיתלך שהמבם גבלה קתהית וכחנהשלה הממטת החל

ח ורבם ייתועשממם ישודיחלל כן וקיתה. 1962  - "ב שכתה, תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכ

ם ויבאל רשילת שממי דיעל רה רשואש  )RPDC( ות בלוגמם עם ישנאשל ם דאות יולזכנה אמה

ם דאהם בהם יבמצבם ג, ונורצד ויבוכם דאהשל יה ומנוטואהרת הגבעל ש דגם שו  210.2.901

 ם.להר שקת בוטהחלבל קולו יניינעוג לאדו ליתווליכל בוגבמ

ך יהלם יטפשהמד רשבמם ייקתה  – ק ולח  18 ן וקיתלק והחעת בהצו ימיקתשהם ינוידליל קבבמ

ם יסומע, יםישקשל י ופימך רענו תרסגבמ, יםסופורטופאעל ח וקיפהם ובתחיה ולצרגהתת פחלה

ן יבוצל פמר ויבלצם ויכן תינהות רישהי כנמצא . תוספורטופאהם ובתחי רויבהצות רישבם ירסווח

  וניא, וידש ינג ו ניא, יטיא, בלרוסמ, תודיאחר סוובחם ואיתר סובחן ייפאתמ, יםרמוגשל רב ר פסמ

 . ילעיו ניאו דםקתמ

ם ובתחות ינידהמוי רויבהצות רישהנה מבשל ית וחברנה יבבחך רוצם ייקי כעלה הם יאהממצח ותינ

, רהואמנה  היהבחע ויצך ברוום. לצבתחות מלצוהם יריעל בגנה והגיכה תמת לופווחל תוספורטופאה

ם ובתחית תנש-רבית תממשלות ינידומית ומאלית נתכש יגבר שאי דרשמן יבות וצם יקלהט וחלה

 . אלרשינת ידבמם יריעל בגנה להגויכה תמת לופוהחלוות ספורטופאה

ם יהתויוזכם ודיקום ייהחות יכאר ופישו תיכלתש, קולח  18 ן וקיתם ושיים עם גלבה תשהו זטה החל

ע ויסוליכה תמלם יקקנזם, היקיתום ירחאזשל ט רפובות בלוגעם מם ישנאשל יה ומנוטואול תואעצמל

 . להיקהי היובם בחילשך ות, תאכל ז. שםורכעל נה להגום יהניינעול יהנב

ות רישהנה מבבם ייומשיים יישקו תגלהם בהם יאשונו על  18 ' סמן וקיתשל קה יקהחי יכהלך הלבמ

  דםאהשל ף ותישועה ישמבי תועשממר סחם בהו, טפשהמי תובשלה הממי דרשמ  –ם ייק הירויבהצ

י דרשמן יבן ורנכסבם יישק, יטופישהך יהלהות רכאתלהם יאימבה ם יוביכע, ויאלם יעוגנהם ייכהלב

יה תופובחלוות ספורטופאבם ירושקהם ייכהלהשל קת פסמות שינגר דעה, טפשהמי תובשלה הממ

 ד.ועום יהתופחשי מנלבום ישנאל

ף יקומש ינג, ילעיי רויבצות ריששל ש דחן דיער עבאל אל רשינת ידאת מם דקד ליתעית נתכ השויבג

עלה ומ  65-הי נבר ועיש)יה ופהציה סוכלואהות נקדהזלנה ידהמשל תה ורכעיהאת ם גר פשול
2

 (.2065נת שב 1.351-ל 2016נת שב 1.311-ות, מעלי לופ צאלרשינת ידבמ

2
  .2017אל רשילי טסיטטסן ותנש, קהיטסיטטסת ליכזרהמשכה הלי פב לושיח
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ח וסינך ליהלת, ולםעי הרחבות מבלוגעם מם ישנאי נורגאלת ובבה, "םואל בהח 2001נת ש בן,כ-ו כמ

 רת עצי הדיעל ומץ אר שאנה אמל השי פוסח סונש וב ג,2006נת שם. ביהתויולזכנה אמ

e h tno noitvennoC) תובלוג מעם יםשנאשל  יהםתויו זכרדבנה באמ הרא:קנו "םואל השית ללהכ
3

RPDC -es itilibasi Dht wisnosf Per osthgRi )(."נהאמ"ה –ן הל)ל 

את בל קלו תווזכט רפהשל יה ומנוטואלד וכב: נםיהתת תשומנה אמהם יהעלם ייכזרהמות נורקעה
4

ך ונילחות זכ, תושינג, יהפלהעל ר וסיא, להיקהר בוידדם לאת הות זכורבאת, לז ו.ייעל ח תוטהחלה
5

ת ובלוגעם מם ישנאשל ק וי החנפ בוהוש רההכ לתובזכק סוענה אמל 12 ףיעס ק.ד לצתושינגו ילמכ
6

ם עם ישנאליכה תמק פסלובה החאת ות נידהמעל ף יעסהיל טמ, ןכ-וכמ  ם.ייהחי טיבהבכל 

על ף יעסהר ימצה, ךבכ. תיטפשהמם תורשכאת ש לממו כלוישי דבכ, ךלכם יקוקהזות בלוגמ

נה וממו יפול)ות ספורטופאהן וננגמס יסבבש' תיפוחלות טהחללת קב'דל וממ, ןתינהככל , רעבהמ

על ש דגם שש' תתמכנות טהחללת קב'דל ולמ( דםאהם וקבמות טהחלבל קמר שאס ופורטופא
7

 ם.דאל השית טפשהמו תורשום כדיק

אל רשינת ידמ. תהואו ררשא  177-ונה אמהעל ו תמחות נידמ  161 , 2019 ר אורפבש דולחן ונכ
8

תבה נכשלה הממטת החל  .2012 נת שבתה וארה רשאונה אמהח וסינבית יבטקאפה תושתה ייה

 נה.אמת האאל רשינת ידר מורשאך לשהמב

 :שנתית-הרב הלאומית תכניתה וידמשר-ןיהב וותהצ
ם ייגנצו ייהי דרשמ-ןיהבות והצי רחבי כע קבנ, רואמכשלה הממטת החלרת טלמם אתבה

סגל טל ימר "דד "וע, קהיקוחוץ עיי  – י שקב-ןכהיה רומד "וע)ם יטפשהמד רשמ: יםאהבם ידרשהממ

רה ואיל, תובלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצ  – י תרפאית נויס "וע, יטפשמע ויסלף האג  – ך ייר

 – ן וששלת יאד "וע)ם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ( יללהכס ופורטופאה  – ר וג

ן יינעלית שארס "וע  – ן ועצמפת קרס "וע, תיטפשהמשכה הל  - ות ספורטופאם ול תחעית רצא נהוממ

ם ירחאזלות רישה  - ם שחד רוס "וע, כהרעוהרה הכות ריש  - י ול' יץובילטית רשס "וע, ןידי רדס

פה ודחיה רטאירגעל רה קלבקה מחל  - ג רנברטשי שלר "ד)ות אירהבד רשמ, (וםיי כזרמ  – ם יקיתו

ר וצאהד רשומ( טרופסווחה ורם ותח  - י נזשכאט רובהטל ימס "וע)י תרחבן ויוושלד רשהמ, ("חעשו

 (.יםיבקצתף אג –ן ואגמעל י)

יה דעיושלה הממות ינידלמס יחיתלהתה ייהיכה רצ, שלגבות והצש קתבנשית ומאהלית נתכה

 ות:אהבות יוגסוב, ברקר הושעום לבתח

ך שתממח כי ופייכת רעי תורישן וכגם יתורישח ותיפ  - ות ספורטופאלות פוחלם ושייוח ותיפ א.

ן וקית)ות ספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ולחו סנוכשהמכת תנות טהחללת קבי תורישו

 . 2016-ו"עשת(, ה18' סמ

ות יועלהתת פחלהפה יאשך ותות ספורטופאהם ובתחש ינגויל עי, ףיקמי רויבצות רישם ודיק ב.

 : יםאהבם יאשונת הניל זה בחכלוב, להשהממעל ור ויבעל הצם יטלוהמטל נוה

3
 :הנמהא ל שימרשה חסונל רוישק

xspa.anAmas/ega/Pitapshi/mnovyihStvuizteNs/tin/Uliv.og.ceistuj.www//:ptth 
4

)810(2 116 WEIVER WAL ZODORAC LLA ROF ECITUSJD NA SSECCA HTIW ro mtigaS 
5

 eht no noitnvenCos noitaN detinU eht fo egnellach dna seimorp ehT" retnaK .S eneArl

)6002 (782 ,43 .m Co &. Ll'tn I. JsecuaryS "s.eitilibsai Dhtis wnsore Pfs othgiR 
6

 .קוחה ינ בפהוו שהרכה :12 יףעס
7
םינשלא תיטמשפה תורהכשו הימונוטוהא תשבהל קאבמה ?ילש םייחה ימ ל"ש ,רטנק .ס ןלרוא ובלוט םתוי

 (.2014) 48, 45 ו טמשפ יעשמ "תויולגבומ םע
8

 - ם"והא ל שימרשה רתבא עיופמ שיכפ ,91.2.01 םויל ןוכנ

-of-sthgir-the-on-noitnvencos/eitilibsa/dia/destnempol/devegro.nu.www//s:ptth

 lmths.eitilibsaid-htiw-snsorep 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/Pages/Amana.aspx


 

ך שמר ויצקר שפאלנת מעל , ןבלקלך סמוהמם רווהגם ובתחות טהחלהלת קבן פוא .1

. יםימאתהמם ירקבמ, סומעבקלה והח ראזלות רישהר ופיש, תויועלתת פחה, יםיכהלה

ג רדלי טופישהג רדמהות יוסמכרת עבהן ולבחדה עווהעל יה הזה ף יעסרת סגבמ

 ; יהלנהמ

ח כ יפוימ ם,יספורטופאעל ח וקיפט, בפשהמי תבבם ייכהללה בשהממי דרשות מרבועמ .2

ל ע שגדב ,תאז .הלאה דיקפתה ילעב לע תושגומה תונולת רוריבבו הטלחה יכמותו

ת ושירדב םואית תריציו היצלוגר לפכ תעינמ ךות הריהבו תיעוצקמ תויוכמס תקולח

 ות;נושה

ם ימרוגן לוכ, יםפלטפחה משי מנלבום יספורטופאכה ליתמוי ווירכה, לדי התורישח ותיפ .3

 שה;נגוהט ושיפ, תוריבהוות דית אחרייצעל ש דגים ביעוקצמ

 . יםניטקים לסופורטופאעל ח וקיפי הרדסל העש דגם, ביניטקעל ם יספורטופאי ונימ .4

ות פווחלמכת תנות טהחללת קב, תוספורטופאשל ם יירויבוצם ייעוקצים מתוריש רופישו וחתיפ ג.

י לגעמר דעבהם יהנינעול יהניכה בתמוע ויסים לקוקהזם ישנאולם לנה העו מנתיר שא, תוראח

 ם.ובתחם ידבנתוב מילשנת יות בחרבים, לימאתים מישיאו אם ייתפחשיכה מתמ

ם ילעופה םימרוגה יופימ תורבום, לבתחי רן מגזיע בדיף ותישוולה עפף ותישרת להגבם ירכד ד.

 י.ומאל לועגן ולחשקמת בהך רונת הציובחו ב

ה חוורה ,הדועבר השם יטפשהמרת שר ושיאש לוגת, תוייבקצתיה התולכשת הורבית, לנתכה ה.

 . רוצאר השום ייתרהחבם יתורישוה
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מתודול
 

 תווצבודת העים לת מנחנוקרוע ובודהיית העוג
ה כימתל תופולחו תוספורטופאה םוחתל תיתנש בר תינכות שבגל תנמ- לע םקוה תווצה ,רומאכ

י רתאב םימוסרפ ושענ ,הליחת .רוביצה ףותישל תווצה לעפ ,ןושארה בלשב  . םיריגב לע הנגהו

ם ייתרבחה םינוגראלו בחרה רוביצל ארוק לוק חלשנ ןכו ,םייתק הממשלוסבייפי הפדובט נרטניאה

ן תינ דצי: כלהאשת לוסיחיתההשה קתבנו ובות בלוגעם מם ישנאום יקיתום ירחאזות יובזכם יקסועה

ל ע הנגהו הכימתל תופולחהו תוספורטופאה םוחתב חוקיפה תאעל ייולר ויבת לצורישת האר פשל

ו לעוהש תויוסחייתההו םיאשונה וגצוה ,םייתרבחה םינוגראהו רוביצה תובוגת רחאל .םיריגב

 . תווי הצרוחבות רי חבנפר בויבמהצ

 :ותוצ הודתבע לחיםנמ ותנועקר מה כודע ועבנק ף,וסנב
 :תוימוקמה תויושהרוור ביצה יגיצנת ופתתשה

ת ויושרהו רוביצה יגיצנ לש העובק תופתתשה לע טלחוה ,םינוידל המורתהו אשונת הויבששל חב

, שפנה ידדומתמ תליהק גיצנ ,תילכש תולבגומ םע םישנא תליהקג ינצ: תווות הציבשית בויומקהמ

ת ולבגומ םע םישנא תויוכזל םיעגונה םייתרבח םינוגרא יגיצנ ינש ,םיקיתו םיחרזאה תליהק גיצנ

ל עופב רשאות יומקהמות יושרים ביתרים חבתורישת לוקמחלעם הטות מיגנצי תש, יםקיתום ירחאזו

 ם.ישנאר לישית הורישת האות נתונ

 :תולבגומם  עםישנא תיסולכואם ם עישגפמ

, תולבגומ םע םישנאל םירוגמ םחתמ) םילשוריב ןיוולא הימינפך רעבמו רקית בווות הצרוחבי רחב

י זיאו ןיוולא לש תימצעה רוגנסה תצובק שגפמב קלח וחקל ןכו (יתקוסעת זכרמ םג וכותב ללוכה

 (.תיכלשות בלוגעם מם ישנאשל ות יגנהומר ונגסוצת קב)רא יפש

 :ירעשה ד"היבוה חפשמלש "מהיב יטפושם  עחיש

ר שא ,יערשה ד"היב להנמ םע ןכו החפשמל ש"מהיב ינגס םורופ םע ושגפנ תווצה תורבחו ירבח

י בגל םהיתודמע תא ועמשו הטהחללת קבים בומכתוס ופורטופאי וניך מיהלי בומיומין פואים בקסוע

 י.ורצך היהלה

 :םיספוטרופאד וקימת צובק

ת א רפשל שי ןתעדל דציכ ועמשו ,החפשמ תונב תוספורטופא םע ושגפנ תווצה תורבחו ירבח

 ם.ובתחח וקיפוהי רויבות הצרישה

 :םוחתבל "ניבם יחמומם  עהחיש

 ות.בלוגעם מם ישנאות יוום זכבתח"ל נית בויומחעם מיחה ש כהרענ

 :ףטוש ןפואב ןייני עלובעם יחמומ תיעמש

ת ובישיל םייטנוולרה ןיינעה ילעבו םיחמומה תא םיפתתשמהו תורבחה ושגפ ,תובישיה ךלהמב

ם יספורטופא ,םוחתב םלופיט תרזג תא וגיצהש םייתלשממה םידרשמה יגיצנ :םהיניבו ,תווצה

, ירוביצ םילוח- תיבמ הגיצנ ,ןוחטיבה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,לארשי קנב יגיצנ ,םייעוצקמ

 ד.ועום ובתחם יקסועשע וקצי משנא, סופורטופאם להנה ושמם ישנא

 :םייטנוולם רימראמת וצמתו הוושמה ירקס

ד רשמ לש רקחמה תקלחמ י"ע םלועב השענה לע תוושמ תוריקס וכרענ ,תווצה תדובע ךלהמב

ת ימדקאה הירקב ריכב הצרמו הקיתא-ו יובי אופרט פשלמרכז המש אר)יגל סיל  ג'פורפ, יםטפשהמ

 . וםלתחם ייטנוורלים הידמקאם יראמו מתומצתן וכות וזת הצרכומ( ונוא

 :הנשמי תווצת מקה

ק סע םהב םיבחרה םיאשונהמ דחא לכל קמועל הסינכ רשפאלו ,תווצה תדובע תא לעייל ידכב

, הלמג ילבקמ ,םדאל סופורטופא יוניך מיהל –ם יאשוננה בשי מתוו צעהרבאם יקלהט וחלות, הוהצ

  ות.ספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ולח 18ן וקיתעת טמוהית עוקצות מספורטופא
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מ
 

 ם קייב ה המצופות | והחלסותוטרופן האפנונג
 – ן הל)ל  1962-"בשכתה, תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ובחע וקבהן וננגיא מ התוספורטופא

, ועצמבות טהחלבל קולם קלחלו או יניינעלכל ג ואדלוגל סמו ניאשי למר שפאלו תרטשמ, ("קו"הח

י תובפחה ש מינינע לטפשהמי תר. בדם אחאשל  ועויסר בתוי ביהוארוה בהוטרה הו בצוייאת חנהל ל
9

י אבות עאמצב, להשלממי טפשהמעץ ויה. יםסופורטופאות נלמק והחי פלם יסמכומ  יםיערשהן ידה

ו אס ופורטופאי ונילמך יהללכל ד צו ניה, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשבמו וחכ

י רדס)ד עסק הוי חפי לאליוצסד ובערה לוהמו  צןתינ, תוספורטופאי הקיתית רבבמ. יונישל מ וולטילב

ן והי וניבמך רולצן הס יחיתהמר יקסתש ילהג  1955-ו"טשת, (יםרדענוש פני ולח, יםניטקי נינעבן יד

ו וחכי אבות עאמצב, להשלממי טפשהמעץ ויה, ןכ-וכמ. סופורטופאכו תונלמע וצשמם דאהות זהל

של ף ודחי ונילמע וגנהך יהללכל ד צו ניה, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשבמ

ח קפלך סמוה( "כפאה  – ן הל)לי ללהכס ופורטופאה. (ישיאו אי אופר"כ ד)בף ודחך רולצס ופורטופא

ח כי אובם דאבול פיטל השם יפסונם יטיבבהוש ורכל הויהנעל ש דגים בסופורטופאל השם תולעפ על

ול יהנלע וגנבק והחח מכש "המיבבם יהלנתהמם ייכהללד צם ניה"כ פאבשלה לממי טפשהמעץ ויה

 ס.ופורטופאו נה לושמם דאשל ש ורכי הנינע

ח וקיפי קית  46,046 , 2018 נת שף וסלן ונכ, אלרשינת ידבמם יומשר, יללהכס ופורטופאהי נותני פל

 -ול  2017 נת שף וסבם יילעפם יקית  71,506-לאה וושבה, תא)זם יסופורטופאעל ח וקיפשל ם יילעפ

-כם יומשרו יה  2003 נת שף וסלן ונכ, אהוושההם של. (2016 נת שף וסבם יילעפם יקית  88,365

 . יםסופורטופאעל ח וקיפשל ם יילעפם יקית 00,082

י וניי מוו צהם 101-כ - 2018 תנש ףוס לןונכ יללהכ סופורטופאל ה אציםומשר היוניהמ יוו צלל כןימב

ם יניינעולש ורכלי ונימי ווצם ה  861-וכד לבבם יישיאם יניינעלי ונימי ווצם ה  41-כ, דלבבש ורכל

 . 80יל  געלהם מ 371-וכ 60יל ת לגים הם מתחשנאמה 411-י כנמצא כיל  גיפקה לובחל. יםישיא

ו רקמח. יוניבמות ימיתסשמס ופורטופאי ונילמות שקהבף קילהע וגנבם ירקמחט עמו רכענ, וםיהד ע
10

ף א  י.וניבמות ימיתסשמות שקהבמ  901 על משל ר ועישעל ע יהצב  2004 נת שמן ורודי סיאשל 

י טלנורפן וידלא לטה החלבות ימיתסמי וניהמות שקבית רבמ, טפשהמי תבלת נההי נותני פעל 

 ט.פשהמית לבו שוגשהם יסמכהמך סמעל , טפשהמם ולאב

אה וצתכ, רתיהן יב, תאז. נהשלנה שמדל וגך ולהות ספורטופאתחת ם יאנמצשם ישנאהר פסמ

ש וימש"של בם ג, אהרנהי פכ, ךא, יםיהחלת וחתביה יעלומיה יסוכלואהות נקדהזמ, יעטבול דימג

 ק.וד בחייחי הטפשהמר דסהה 18ן וקיתד לעיה שהות ספורטופאן הוננגבמ" רתי

ם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמן יבות יוסמכקת ות חלימיקם יהעלח וקיפובם יסופורטופא יוניבמ

שלה ממי דרשמ. טפשהמי תובי ללהכס ופורטופאה, תויומקהמות יושרבוחה ורהי רמוג, יםיתרהחב

ות נקדהזלות רכעילהע וגנהבכל , יתרחבן ויוושלד רשהמם הם ובתחם יעלופהם יראחם ירמווג

י כמי טפשמע ויסלף האג; יםפלטמפחה שמי נובם יקיתום ירחאזלות יוזכי ויצומשת נגוהיה סוכלואה

, תובלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצ; תוספורטופאי יכהלבך לכם יאהזכם ישנאלג ויצין תונש

9
     י ימר ברששי טפשהמדה במצב וסים ירהאחן ידי התבבימת יקנה יאשם ייערשן הידי התלבות סמכה

 אל.רשירץ אעל י טירהבט דנהמ

10
 דםאות יוכוזית תררה חבד" התיטפשות מספורטופאים בצל נק': זיםארנ יתבל'ה" ןורודאל רשי

  (.2008, יםרכוע ונב-םינוסלד רו ן,ורודאל רשי, ןנורר יאי) 205אל רשיב
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; תונותלבלת פטומות בלוגמם עם ישנאשל ם יהתויוזכר דבבם "ואהנת אמם ושייום ודיקעל נה ואמ

ם ניאשם ירקבמם גם יקיתום ירחאזוות בלוגמם עם ישנאלות נכלת גמק פסכמי ומאלח וטילבד סוהמ

ן וכ" להגמבל ק"משל י ונימם גות אהזכד לצם יתיעלע ובקוכ, עצמםבם יהנינעאת נהל לם יוליכ

ד רשמ; להגמי בלקלמם ירעבוהמות אמלהגי פסבכש וימשהעל ח קפומות יוזכי ויצבמע ייסכמ

ל בקלם יאזכו אם יבלקהמם ישנאלס יחבן והות דסובמם יפזשואהמם ישנאלס יחבן ה, תואירהב

ת וספורטופאד יתאגעל ח וקיפשל ר שקבה, יםדיתאגהות שר; תואירהבד רשממם וקישסל י תוריש

ם ירדוגהמות בלוגמם עם ישנאב ר ובדשמככל , ןוטחיהבד רשבמם וקישהף ואגד יתאגו תויהם עצמ

 "ל.י צהנככ

ן וקיתה. 2016-ו"עשתה, (18 ' סמן וקית)ות ספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ון חקות 2016 רץבמ

על ש דגובות יובלוגמם עם ישנאשל ם דאות יולזכנה אמהח ורבם ובתחם ייתועשממם ישודיחלל וכ

 . כזרבמם דאל השו נורצימת שויה ומנוטוא התרהגב

. רדבבם יעוגנהשלה הממי דרשעם מם ואיתק, בוום החשייי לארהאחד רשהמוא ים הטפשהמ דרשמ

 אלה.ם ייטפשים מכלש בוימשו רשפאישם ינוננגהמק מפתח חלל לטוי הללהכס ופורטופאל הע

ח וכי יופיי  42,57 , 2019 ר אורפבש דולחד עו רשואי ללהכס ופורטופאהנהל שמות דקפההם שרבמ

ו ימוק, ןכ-ו כמן.ורצ תעהב יסמכמ 129-ו סופורטופא יונילמ תוימדק מתוינח היסמכמ 214 ם,ישכתממ

יכת רעלד "וע  00,52-כי ללהכס ופורטופאהי "עו סמכוהן לכמהבר שאות רשהכע שת  2018 נת שב

 00,24-כי ללהכס ופורטופאהי "עו סמכוה, 2018-2017 ם ינשב, כהד ע. יםשדים החסמכהמ תשושל

 ם.ישדים החסמכהמשת ו שלתיכרעד ל"וע

, 2018 נת שף וסלד ע, תוטהחללת קבביכה תמר דבבט רופהמר דסההשל ולה התחית ידחף אעל 

ם יסרוקי נשו ימיקתה, ןכ-וכמ. תוטהחללת קבבך ומתי ונילמות טהחל  80-כש "המיבי "עו בלקתה

. תוטהחללת קבבם יומכת  36 ו סמכוהם לכמהבר שאם ידבנתמות טהחלי ומכתלם ייתממשל

, דהועבהד רשמף ותישב, יםיעוקצמות טהחלי ומכתלס רוקח תפלהד יתע  2019 נת שלת יבתח

 11ות.טהחללת קבים בומכת 20ו רשוכיו תרסגבמם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה

י רכועון ידי רדסן יינעלם ייאליוצסהם ידובעהלל לכפה ישחי ימשה ושלו ימיקתה  2017 נת שך הלבמ

ק ולח  18 ן וקיתח מכו קמושהם ינוננגלמם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמשל ן ידה

ו תסינכאז מ. (וםרדוהם יושלריות וזומחרכז מוז מח, ןופצוז )מחמכת תנות טהחללת קבם שארוב

רת סגבמרה שהכי יכהלתבן ידי רדסן יינעלם ייאליוצסהם ידובעהלל כ, קולח  18 ן וקיתשל ף קותל

נה שי, רהשהכהך יהלתרת סגבמ. (ןידי רדסן יינעלס "ועס רוק)בות ספורטופאעל דה ילמהדת ייח

ס "ועלם יסרוקעה רבאכה ד עו ימיקתה: תתמכנות טהחללת קבו שארובק ולח  18 ן וקיתלות סיחיתה

ו דלמיאלה )כל רה שהכאת רקלם יינשד ועורה שהכי יכהלתבם יפסונם יינש, ןידי רדסן יינעל

ן ידי רדסן יינעלם ייוזמחס "ועלפה ישחימה יקתה, ןכ-וכמ. (קולח  18 ן וקיתעל ס רוקהרת סגבמ

ות יובלוגמנהל מרת סגבמם יקחפלמרה שהכבנה ושארפה ישחעה תבצהן וכק ולח  18 ן וקיתשא ונב

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ור הדה,ועבד הרששל מ

וחה ורה, דהועבהד רשמשל ות יטפשהמות שכבלד "והעלל לכי רצאפה ישחם וים ייקתהן כו כמ

   ם.ינושת הווזקה במחעמת הושיפגו ימיקתן הוכו יטיבל הוכלעל מ 18ן וקיתים ליתרהחבם יתורישוה

11
  .יללהכ סופורטופא בתתמכנ תוטהחל תבלק על תיארהאח עםטמ וניאל ורעבוהש יםנותנ לתאםבה



 

ות עוגנהר תויבות יתועשממות יוגסשן יילצוב שח, קובחם ינוקיתהות יבשמחט יעהמלי בלמ, ולםא

י ונימך יהלול יהנן פואעל יבה שחזה לל בכו, קוהחן וקיתרת סגבמן ורתפלו זכלא וו ננבחלא ם ולתח

של רכה דוהרה שהכ, יםיעוקצמם יספורטופא, יםישיאם ינינעלם יסופורטופאעל ח וקיפ, סופורטופא

מלצה והי דרשמ-ןיהבות והצדת ועבבו נודינאלה ות יוגס. דועום ייעוקצמם ירמווגם יסופורטופא

 "ח זה.ודי בוטיי בדיא לותבן ניינעב



 יםטישפים מוהסדרם יישינוו" דשל אדם כבוו רצונ"
קחול 18קון תיו בספשנו
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ל בקתה ("קוחה" :ןלהל)  2691  -  ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל  18  ןוקית

ל ש הנש יצח רחאל ,םיטפשמה דרשמ םעטמ תיתלשק ממועת חות הצקבעב 610.2.392ך יראתב

 ות דייחושלה י ממדרש מייגנצ ם,בהו יםירויבוצ יםיטרפ יםרמו גןוו מגףותישובסת נבכ יםומצא מיםנויד

, תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויוושות יבנצ, יםטפשהמד רשבמקה יקוחוץ עייקת מחלות רב)לות רב

ס ופורטופאהו תואירבה דרשמ ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,יטפשמה עויסה

ם ע םישנא לש תויוכז ינוגרא יגיצנ ,םלוק תא עימשהלו עומשל ואבש תולבגועם מם ישנא, (יללהכ

 ות.ספורטופאי דיתאגשל ם ייגנצום יקיתום ירחאז, יהםתופחשי מנובות בלוגמ

ת א אטבמו תויולבגומ םע םישנא לש םהיתויור זכדב"ם בואת הנאמל 12ף יעסח ורשה בענן וקיתה

ו נוצר לע שגד המשה תיומנוטואסה יפתת לובלוגהמם עם דאס ליחת ביטסינלרטפסה יפתר מעבהמ

ח תפל הבוחה תלטומ הרבחה לע השדחה הסיפתל םאתהב .ולוקל הבישקמו תעמושה ,ויתולוכיו

 ו.יתויות זכאש לממוה ושות נדמהזבל קולו ירושיאת כות דם למצאלכל ו רשפאישם ינעומם יתוריש

 ע:ובקם "ואת הנאמל 12ף יעס

י נבכ ,םוקמ לכב הרהכת לוהזכות יובלוגעם מם ישנאי לות כרשאומות שבם ידד צןשהות נידמ .1

 ק.וי החנפדם בא

ו זל הוושית טפשות מרשי כעלנם בית הויובלוגעם מם ישנאשך בכות ריים מכדד צןשהות נידמ .2

 ם.ייי החטיבל הבכ, יםרשל אח

ה שיג תויולבגומ םע םישנאל חיטבהל ידכ םימלוה םיעצמא הנטוקנת םידדצ ןהש תונידמ .3

 ית.טפשהמם תורשאת כש לממנת על מ, להק קדהזים ליושעם שהיכה תמל

ו ללכי תיטפשמה תורשכה שומימל םיעגונה םיעצמאה לכ יכ הנחטבת םידדצ ןהש תונידמ .4

. םדאה תויוכז לש ימואלניבה טפשמל םאתהב ,הערל לויצנעת ינלמות ילעוומות למות הונהג

ל ש תויוכזה תא ודבכי תיטפשהמות רשהכש וימלמם יעוגנים העאמצי נה כטחתבאלה ות נהג

ם ייתדימ ויהי ;תנגוה יתלב עהפשוהם יניינעד ויגני ולטנו ייה; ויתופדעת האוו נורצאת , דםאה

ת רוקיבל םיפופכ ויהיו רשפאה לככ רצק ןמז קרפל ולוחי ;םדאה לש ויתוביסנל םימאתומו

ן פואב עבקיי תונגהה ףקיות. הינפי רסוחם ייאעצמ, יםסמכוי מטופישף ו גואות שרשל רה ידס

 ם.דאל השו יניינעוו יתויול זכעאלה ם יעאמצשל עה פשההרגת די לסיח

ם יילעוהמום ילמוההם יעאמצל האת כם ידד צןשהות ניד מנהטוקנת, זהף יעס תוארולהף ופבכ .5

ת א עובקל ,ותשרל וא שוכר ילעב תויהל תויולבגומ םע םישנא לש הוושה תוכזה תחטבהל

י פסכ יארשא יגוסו ,תואתנכשמ ,תויאקנב תואוולהל הווש השיג לבקלו ,םייפסכה םהיניינע

 י.תורירשן פואת בויובלוגעם מם ישנאשל ם שורכלל שיילא י ו כיחטיבו, יםראח

ך כם ווצמצות יתדימשל שה יגך ותמות ספורטופאלם יסיחיתהמם ירדסהו עקבננה אמהח ורב

ך רדבד עונוא השמה לרה טהמאת ג ישלהן תינלא וש רדנוא הם בהם ירקבמק רטל ויזה י עאמצש

ו דעונשות נושות ארוהו בו עקבנן כו כמ. ותוריחאת ום דאשל ו יתויוזכאת ות פחילה המגברת אח

 ס.ופורטופאם דאנה לוים בהם מבמצבם  גופתשולרכז במם דאל השו נורצאת ם ישל

ם יפסונם ייטפשמם יכל, קולח  18 ' סמן וקיתבו עקבנ ות ספורטופאלם יעוגנהם ירדסבהי ונישהד לצ



 

ר דסה  - " ךשתממח כי ופי"; ועצמבו יניינעאת נהל לשה קתהמם דאבך ותמולע ייסלם תרטשמ

, רדבבן יהבלוגל סמיה יהלא וא הם או יניינעאת נהל יי מע וקבול, ודיתעאת ן נתכלם דאלר שפאהמ

ן נתכל, ריבגם דאלכל ר שפאהמי טפשמך סממ  - " תוימדקמות ינחך הסמ"מ; תיטופישות רבוע מאלל

; סופורטופאי ונילמק וקזוא שהד יתעבט ייחלט פשהמית ובדה יבמ, ויניינעו פלוטיי מי דיעל וד יצכ

של פחה שמן בוא שהס ופורטופאו אן יטקשל רה ולהר שפאהמי טפשך מסממ -" ןורצעת הב ךסמ"מ

ם דאי ונימ -" תתמכנות טהחללת קב"; דיתעו בתואף ייחלשס ופורטופא היהיהי  מןיי לצר,י בגוא ןיטק

ך סמומיה יהלא ך א, ותרילבחוו יתונורצלם אתבה, תוטהחללת קבבשה קתשמי במך ותמיוע ייסיש

  ו.ומקבמט יהחלל

- 32 - 

 :םדריסהי הרו עיקרטן יפוללה
 תסופפוטרוא
 (2016 ברוטקוא שדוחבף קותלו סנכנ) תוספוטרופאהם וחתבם ייזכמר םייוניש

  ס ופוטרופא יונימב טפשמהת יבת דע לוקיש תיינבה .1

י ונילמף סי אנתכות נורקער פסמו עקבנך רולצם אתבהק רשה עייי וניהמשח יטהבלנת מעל 

  –ם בהשם יירקיעו האלו( קוא לח33ף יעס)

ם יניינעלק רו תפוקתוי וניהמף קיהאת ם לצמצש יי כש רופבמע קבנ  -תויתדיהמן ורקע

פה וקתולף קיבהי וניבמך רוהצאת ק נמלן וכי וניהמרת טמשגת הם שלם ישרדנהפה וקתול

 ו.עקבנש

ו או שלם יסרטניאב, ויתויובזכ  – ם דאבעה יפגע ונלמי דכש רדני וניהמו יפל  -ךרוהצן ורקע

ח וכי ופיי)ות ראחות פובחלש וימשות עאמצבי וניהמרת טמאת ג ישלהן תינלא ו, וירכבצ
12

 . (רשפאק מושהחיכה תמונה להגות רת אחופוו חלאטה החל תבלקך בומת, ךשתממ

ח וכי ופייו דקפוהם אר רלבום ידקלהו יעלס ופורטופאי ונילמשה קבבע ירהכלש "המיבוא בב

של ות דקפההר מאג)בן ורצעת הבך סממו אס ופורטופאי ונילמות ימדקמות ינחה, ךשתממ

 ט.פושן הויעך לסמהמר עבוידה קפאה הנמצם או( יללהכס ופורטופאה

ע נימלה: דםאהן ורצבשב התחלש "המיבעל , סופורטופאי ונילמשה קבבעה רהכהלב שב

ר סומן ורצבשב התחל, נההממי "עך שתממח וכי ופייך רענם בהם ירקבמס ופורטופאי וניממ

ם יניינעוהם יהעלף דעוהמד עויהמס ופורטופאהות זהי לגבן כההמס ופורטופאהו אות ינחהה

ול קישלם אתבהום ינושהם יסמכבמם דאהי "עע ובשהי פכהכל , בהםפל טיוא שהם ינושה

 . ש"המיל בשו תעד

  ם ייטפשמם יכילהב וגוצייום דאה תיעמש

וא הם א, סופורטופאי ונימי נפלם דאהאת ע ושמלט פשהמית באת יב ימחק ולח  36 ף יעס

 . 18ן וקיתרת סגבמנה תשא הזה לף יעס. ותעדאת ר רלבן תינור דבן ביהבל לוגסמ

ם ירקהמט ועיבמק ריה פלומה עגהות איהמצפה וצה, קולח  18 ן וקיתעל סת נבכם ינוידב

נמצא ווצל פזה שא ונבק סועהק החל. סופורטופאי ונימעל טה החללת קבם רטבע שמנם דאה

זה ר שקבהם ייקהשבמצב ות יתייעהב. תסנהכשל ט פשומק וחקה והחדת עון ולחשעל ן יידע

 ת זה.וו צ שלותקמל העשלה הממטת החלים לעינהמד תה אחייה

12
 ש,"ימבר ושיאלא ר ללאחו תרעבו האו תריע מכונלמי דס כנכעל רה זהארת עום השיר, למשל

  . 'ווכ קנהבן ושבם בחיפסיכת כשלמות בלעת מגיקב
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ך רולצשה וגשהי ונימשת קלבד נגתמם דאוהדה יבמי כ  18 ן וקיתרת סגבמע קבנ, תאזד לצ

י אזכיה יהוא ה, רואמכול פיטלד נגתמוא והס ופורטופאר כבו לש ישו אי תומהי אופרול פיט

 י.טפשי מויכסוסה נהכי נא מבחללף אי טפשהמע ויסעם הטי מטפשוג מיציל

 יךלהב תויאופ רתודותע אשונת דרסה .2

ם יומחהמי וגסוומחה המות דועתית יוגסאת ו רידסיש תונקת תנקתל העק ורה החו מנהושארל

ע גונב ונוצרו ותעד תא עיבהל ותלוכיו םדא לש ותורישכ ןיינעב תעד תווח ןתיל םיאשרה

ו א הלחמ לש תיאופר הנחבאמ הסיפתה יונישל חתפה חתפנ ,ךכב .קוחה יפל םיכילהל

 ות.ימאתהמות שנגההן תניבהם דאל השית טרקנוקית דוקפתנה יאל בחות בלוגמ

 סופוטרופאהד יקפת יולימלם יחנמ םיווק .3

ת מיש ךות ,ודי לע תוטהחללת קבן פואוס ופורטופאד היקפתי ויללמם יטרופות מנורקעו עקבנ

ע דימה תשגנה ,הרבחב םדאה תוברועמ תרימש ,ותעימשו םדאן הורצת בושבהתחעל ש דג

 (.תופתתשההן ורקע)ן תינל הת ככוטהחלת הבלקובע דיבמו פותיש, וי לטנוורלה

ס ופורטופאה ןיב (םייתוהמ םייאופר תוברל) יםיתומהם יישיאם יניינעת בקומחלשל ם ירקבמ

, תמא ןמזב הלועפל דנגתדם מאס אם הופורטופאת הסכמת הבלקק בפתסלהן תינלא , דםאל

 ש."המימבות ארות הבלקת לונפס לופורטופאל העו

  47ף יסע ןוקית -ם דאהם שב סופוטרופאהצע במש תונוש תולופעלש "מיב ורשיא .4

ן היבגל שרדנ רשא ,םדא לש ומשב סופורטופאה עצבמש תולועפב םימיוסמ םייוניש ושענ

 ו.שורכעל ום דאל הענה של הגט מבדת וקנך ותאת מוזט פשית מר בושיא

 63ף יסע - סופוטרופאהל ש ודיקפתם ויס .5

ם יסמכהמום דאי הסנכאת ר וסלמ, וישרויעל ו א, סופורטופאל העובה לת חטוו מדיקפתם ויסב

 ט.פשהמית ע בקבשי למו אבא ס הופורטופאלה לאם יסנכים לעוגנה

ת ולועפ עצבל ,ךמסומ היהי שוכר יניינעל סופורטופא ,קוחל ןוקיתה יפ לע ,תאז םע דחי

ך שמלו (םישרוי ואן וזביענהל )מך לכך סמושהר רם אחו גרדעיבהאת וזם דאשם הת בוימוסמ

 ות.ספורטופאת העיקפים מימ 90ד עשל ית רביפה מוקת

ף קותלו סנכנ)ן וצת רהבעמך סמות ומידקמת ויחנה -ת וספוטרופאן יינ בעםישדחם יכמסמ

 (7.1.411יך ארתב

ת ויחנה" :תוספורטופאה םלועל םירושקה םייטפשמ םיכמסמ ופסונ קוחל ןוקיתה תרגסמב

א יבהל איו האלם יסמכשל מם תרט". מןורצעת הבך סמ"מו" סופורטופאי וניך מרות לצוימדקמ

ר ובע וא ורובע סופורטופאי וניבמך רו ציהיהו לב בשם, בדאל השו נורצאת ש וימומי וטיי בדיל

 ו.יניינעוג לאדל לוכילא וא ר השא, כוםיו כ שלסופורטופאש כשמוא משהו וברק

 ן יבהל לגוסמה ריגב םדאך רועשך סמו מניה -סופורטופאי וניך מרות לצוימדקות מינחה

ד יגאת וא םדאה לש ומש תא טרפמ אוה ובו ,הלא תויחנה ןתמ לש תועמשמה תא

. ךכב ךרו ציהיהם אס, בופורטופאו כנה לימט פשהמית שבש קמבוא שהות ספורטופאה

ת א טרפי ןתרגסמב ,דעוימה סופורטופאל תומידקמות ינחת התי לאשרם דאן, הו ככמ

 . ונה לוימשס ופורטופאי הדיעל ו שמו בטקניישות ולעפו אות ידיתעות טהחלי לגבו נורצ

 ס ופורטופאו א סופורטופא ששמהמ דםא וארה וך הרועשך סמ מוניה -ןורצ תעהבך סממ

ת וספורטופא דיגאת וא דיחי לש ומש תא טרפמ אוה ותרגסמב ,ובורק לש השעמל

ך ישמהל לכוי אל אוהו הדימב ,ובורקל וא ודליל סופורטופאכ הנומיש שקבמ אוהש

 . זהד יקפתש בשמל



 

ת וארוה .ומצע סופורטופאה יונימ ךרוט לצפשהמית לבות נפך לרו ציהיהם יסמכהמי נשי לגב

ל ש האווצ תרגסמב םג ללכיהל תולוכי ,בורקל וא דליל סופורטופאים כוסדם מאי ונין מיינעב

 . ווברקס לופורטופאש שמהמם דאל השו אם ירוהה

 (2016 ילויש דוחבף קותלו סנכנ)י ללכה סופוטרופאהל שח וקיפהת ויוכמסת בחהר .6

ל ע ןגהל ודעונ רשא יללכה סופורטופאה יחקפמל תושדח תויוכמס ועבקנ ןוקיתה תרגסמב

: םזויו יביטקא רתויל םיספורטופא לע חוקיפה תא תופכוההוס ופורטופאם להנה ושמם ישנא

ם ישוגהמם ייפסהכם יוחוידת הקידל בעף סונ". ביםרסה לחצינ"כות סמכוע דישת מירדות סמכ

ע צבלו (ירוביצ וא יטרפ) םרוג כלע מדיש מורד גם ליםקחפהמם יאשר, יםסופורטופאי הדיעל 

ן כו םיספורטופא םהל ונומש םישנא םיררוגתמ םהב תונועמבו םירוגמה יתבב םירוקיב

ד ששל חרה קבמ. (יםדייחו א יםדיתאג) יםיעוקצ מיםספורטופא כיםששמהמ יםרמוי הגדרשבמ

 . שארום מאיתלא ף לאם ירום מגוקלמס ניכלהם יאשרם יקחפהמ, דםאום העה בשליפגל

ע ובקל יללכה סופורטופאל ורשפאי רשא ,קוחל  53-ו   51  םיפיעסב םינוקית ושענ ,ליבקמב

ר תוי הכורא הפוקת תעיבק וא חוויד תבוחמ רוטפ ןתמ תוברל ,ילאיצנרפיד חוקיפ םילהנב

ן וגכ ,םיסופורטופא ןיבש תונושה תנבה ךותמ תאזו ,םימיוסמ םירקמב תוחודה תשגהל

 ג.ון זא בושהס ופורטופא

 (2017 ליפרא שדוחבף קותלו סנכנ)ת ומידקמת ויחנהושך מתמח וכ יופיי .7

א ל וב בצמל שארמ ךרעיהל םדאל רשפאמה שדח יטפשמ רדסה וניה ךשמתמה חוהכי ופיי

ן יבמ אוהש יאנתב ,ריגב םדאי כל דיעל ך רעילהול יכח והכי ופיי. ועצמו ביניינעאת נהל ל לוכי

ר יאשמ הז רדסהב שומישה .תויטפשמה ויתוכלשהו ויתורטמ ,חוכה יופיין תות מעשמאת מ

ן ונגנמב שומישב ךרוצה תא תיחפהל דיתעו וייח וארי דציכ עובקל הריחבה תא םדאה ידיב

 . תוספורטופאה

ל גוסמ אל םדאה וב בצמב ףקותל סנכיהל דעוימ אוהש אוה ךשמתמה חוהכי ופיישל ו דויחי

ד באמ ותוא ןתנש םדאהשכ עקופו פקותר שאיל רגח וי כופינה מושת בא". זרדבן ביהב "לדוע

 ".רדבן ביהב "לקיספיו ום ביר בומכל, ותורישאת כ

ל בקל ,וגצייל ,הנממה םשב לועפל ךמסויה מיהח והכפה ויף, מקותוח להכי ופייסת ינר כלאח

י ופיי תרגסמב םהלך סמושהם יניינער לשקל בהכ, ושמת בוולעפע לבצוות טהחלבל קע, לדימ

ת רמה  ןוגכ) ישיא ןפואב ןעצבל הנממה לע ןידה יפל וא ןתוהמ יפלש תולועפ  טעלמ, וחהכ

 . ('ווכות ריבבחעה הצב, וץימאד לילרת יסדת, מ

ן פואב וא ליבקמב ,םיאשונ םתואב וא םינוש םיאשונב ,חוכ יפוימ רפסות מנלמול יכנה הממ

 (.'ווכד וו לחאו/ד יח -ועלפים ד היצע כוקבום לקיה מיהף תושי מונישל מרה קבמ)י פוחל

ר בכ ךשמתמ חוכ יופיי לש רדסה םייק ןקלחב ,הז םוחתב םלועב תובר תונידמב השענהמ

ר שאכ ,תיתרבח תיתחפשמ תפטעמ לש לדומעל ר קיעס בסתבוא מי הלה כוע, יםנשות רשע

ך סמושה, וחהכפה וין מיוב, וחהכ יופייאת  ךרועשם דאנה, ההממ ןי בבהרקו ןואמ יסיח יםימיק

 נה.הממם של בועפל

י אשר חוכ הפוימכ .םיריגב תויהל םיבייח חוכה הפוימו הנהממ, קוע בחקבנשר דסההי פעל 

ן תרטמש יונימל תופסונ תולבגמ עבוק קוחה .תורישכעל וב( דיתאגלא )ד ייחם דאות נתמלה

 ח.הכי ופיישל י שיאו היפואעל ר ושמולם דאל הען להג, יםניינעד ויגנע ונלמ

ו ייים לחעוגנים הניינעו ההלוניד יצע כוקבל לויכנה הממ, דםאל השו נורצי לוטית בתת לנעל  מ
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ת ויחנה") חוכה הפוימ םהב לעפי דציכ ם,יישורכם יניינעו( יםיאופרות רב)לם יישיאם יניינע –

ת דימ אהת מה, ופקותעת יקפות יבסנן מהוף קותוח להכי ופייסת ינות כיבסנן מה, ("תוימדקמ

 '.ווכע דירת מיסבמיב ויחוא ף הקיזה היאובם ירמו גוילאוח ,להכפה ויות מולעפעל ח וקיפה

ה מיתחלו הכירעל ןתינ אוה ,ראשה ןיב  -י אופרח וי כופייע לוגנת בודוחיות מארוע הובקק והח

, תי/אליוצסד/ת ובע, א/הפור: קוו בחעקבנשם יפסונע וקצי מעלי בדיעל ן וכ, ןידך רועי כל דיעל 

 ם.יסמכוות מו אחאח א, תיג/ווליכספ

" ססילוי ימכסה"ב (דבלב ךשמתמ חוכ יופיי תרגסמב) קוחב הרכה הנשי ןוקיתה תובקעב

ך שמתמ חוכ יופייעל ם ותדם לחאשל ות רשפארה בהכ, וניידה. ירטאייכספוז הפשאום הבתח

ן פואבו שארמ ךימסהל לוכי הנממה ותרגסמבש רטאיכיספו ןיד ךרוע ינפב דחוימ ךילהב

י רטאיכיספ לופיטל וא ןמזב לבגומ זופשאל ,הקידבל המכסה תתל חוכה הפוימ תא שרופמ

 ".תאמן זמ"בנה הממות דנגתת הורלמ

 (2018ל יפראש דוחבף קותלס נכנ)ת כמתנת וטלחהת לבק .8

ה כימת תלבק ךות ןכ תושעו, לעצמת בוטהחלבל קשה לקתהמם דאר לשפאזה מש דר חדסה

. טפשמה תיב ידי לע הנומיש "תוטלחה תלבקב ךמות" הנוכמה םדא ידי לע ונתנייש יווילו

ע וציב רובע רכש ולבקיש ולאכ וא םיבדנתמ ,םדאה לש םיבורק תויהל םילוכי םיכמותה

 ם.דיקפת

י פ לע ויתוטלחה תלבקב םדאב ךומתלו עייסל ,ךמותה לשו ידיקפתאת רה קצר בידק מגוהח

ע ויסו תופולחהו עדימה תנבהב עויס ,עדימ תלבקב עויס תוברל ,םיילאודיבידניאה ויכרצ

א לו וילא תועגונה תוטהחלת האבל קישוא ו העצמם דאי העל כן הורקיעאת ש ידגומן שוימבמ

 ".תוטהחללת קבך בומת"נה כושמם דאה

ם דאה ןיב ימכסה לולסמ  - םילולסמ ינשב לעופו תונידמ רפסמב חתפתמו םייק הז ןונגנמ

 ש."ימת בטהחלי פעל ו אך ומתל

ל עופ התרגסמבו םוחתב תינויסינ תינכת  2017  יאמ שדוחמ ליבומ יללכה סופורטופאה

ך ופהל דיתעה להונ שוביג תועצמאב ,תאז .ןונגנמה תרדסהל םיפסונ םידרשמ םע ףותישב

ה רשכהה המ ,ותוירחאו ויתובוח ויהי המ ,ךמותכ תונמתהל יאשר היהי ימ טרפיש תונקתל

 '.ווכש רדיתש

ם יומכת"ם ירקות מרשערץ באש ב"המי בוניף, מקות לןודנב 18 ןוקית תסינרם כטף בא, עלופב

 . (קולח 68' ס)ם ייללרה כישמי עאמצט בוקנותם לסמכח ו" מכתוטהחל תבלקב

ם יטפשמה תרש י"ע תושבוגמש תונקת תועצמאב ןונגנמה לש הרדסה תישענ הלא םימיב

ר ש םע תוצעייתהב ,רצואה רשו םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה רש תמכסהב

י אשר היהי ימ תוטרפמ תונקתה .תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאבו ,תואירהב

 '.ווכך ומתל השו תוירואחו יתוובו חייה, מה שרדתשרה שהכמה ה, ךומתות כנתמלה

 :"יוסח"ח נומה לוטיב .9

ו ל הנומש םדא" יוטיבב ףלחויו םיקוחה רפסמ קחמי "יוסח" חנומה  יכ עבקנ ןוקיתב

ת א אלו םדאה תא המשה המגמ אטבמ םא יכ אדירג יטנמס וניא הז יוניש ."סופורטופא

 רכז.במו תובלוגמ



 שנהצוותי המבודת ע
םיתווצה ןמ דחא לכ .רוביצהמו הלשממה ידרשממ םייטנוולרה םיגיצנהמ ובכרוה הנשמה יתווצ

ואצמנו הדימב ות.יעהבאחת מלכל ם ייטנוורלת הונורתפת האט ריפן וכ, וומבתחות יעהבאת ר ידהג

המיאתמה ןורתפה תפולח תא קקיזו ןורתפל תופולחה תא תווצה ןחב ,םייטנוולר תונורתפ המכ

 ו.תעדר לתויב

ם עו םיחמומ םע תויוצעייתה ומיוקו םינותנ וחתונ ,םירמוח ודבוע הנשמה יתווצ תדובע תרגסמב

 ם.ינושם ייטנוורלם ייעוקצים מרמוג

 ם:נה השהמי תווצ

 י.שקב-ןכהיה רוד מ"ועשל תה ושארב –ם דאס לופורטופאי וניך מיהל .1

 י.תרפאית נויס "ועשל תה ושארב –ו יפים לתורישוה 18ן וקיתשל שה נגוהרה שהכ, עהטמה .2

 ר.ו גרהואיד ל"ועשל תה ושארב –ית עוקצהמות ספורטופאל הדומ .3

 ג.רדבול גינוס ב"וע, תוו הצר"וי  שלתהושארב – יומא לוחטילבד סוהמ" מלה גמיבלק"מ תייוגס .4



 

 ס לאדםופו אפוטרנוי מיהליך –משנה וות צ
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 י.שקב-ןכהיה רוד מ"וע –נה שהמות ו צר"וי

 :הנשמהת ווצבם יברחות וברח

 ך.ייר-סגלטל יי, מרחמזנה ורש, ובולטם תוי, י אשלתסא, ןועצמפת קר, ירשנטל , ןוששלת יא

 : הנשמהת ווצב ומעשנשוץ ח ימורג

 . יילפלי התילקהש ה"המיל בשדל והמעל רה פיסשקה יקוחוץ עייקת מחלי מנועד גתניעד "וע .1

 ם.ייהלניד מ"יל בערה יבדשקה יקוחוץ עייי מות לינרגד מ"וע .2

ש אר םויכו  18  ןוקית לש הקיקחה יכילה לכב ד"וע תכשל תגינצתה יישה–הלה ים מרד מ"וע .3

ת כשלב םהינש ,א"ת זוחמב ךשמתמ חוכ יופיי תדעוב הרבחו תוספורטופא אשונב םורופה

 ד."והע

ת א הגיצהש םילשוריב הסדה ח"היבב ילאיצוסה תורישה תלהנמ –ן ייטשניוברטל סאס "וע  .4

 ח."יהבבם יפודחות ספורטופאי יונימ -ם ובתחס "ועלה כשית עוקצהמית ווהז

 ש."המית בהלנל השית טפשהמשכה בלן ידרכת וע –ג ני לרישד "וע  .5

 וותהצ י חברות"ע שובגוש מלצותהה וודונ שניותוגהס וםיהאתגר יות,הבע ןהלל
 :ההמשנ תוו צודתשך לעבמהב
ת יעוצקמ בר תויחמומב רוסחמו ךילהה תושיגנ יא ,םדאה תעימש  –  תויעבו םירגתא א.

13
 :תוספוטרופאלת ופולחהת מעטהבו

וב רל. ןוידם ויקלא ול, יםרקהמוב רבו תעישמלא לם דאלס ופורטופאם ינממש "המיב .1

יה פלית אופרעת דות ובחו אש וגשהככל י אליוצסד ובער יקסתבש "המיבם יקפתסמ

ית רבבמ, יםיקהבמצב , ןכ-וכמ. ותעדאת ר רלבן תינלא ור דבבן ימבו ניאם דאה

י סמכמאת ו ידילבל קמלא וא הוב רולן וידלד כצם דאהאל ות סיחיתהן יאם ירקהמ

עת וגנהלכת קת ירחמטה החליא הם דאלס ופורטופאי ונימעל טה החל. ש"המיב

סת יפתל. ושמבות טהחלבל קלר אחם דאלנת תונהטה החלתה ויבהם דאשל ו יתויולזכ

טה החל, 18 ' סמן וקיתם רטד ועם ייקהק והחשל שת רופהמו נושבלנת וגעהמות והצ

ם בהם ימצבט עלמ, עשמייום דאהף תתשיו בן וידשל ו ומיקלא לן תנילהולה יכלא ו כז

 וגל.סו מניאם דאה

, יםרקהמוב רב, הלנתומ, ןוידהנהל תמו ניינעבם דאלש ינגו ניאום אתומו ניאך יהלה .2

ימת יק. תישווהחית יזפהות שינגלר עבמ, תאזכל . ועמר ישיח ישבלא ו" ושארעל "מ

 . תורישת הושינגות שירד בדלבת ביקדה חליעמ

י ונישבך רוצ  – ות ספורטופאלות פובחלש וימשלי ויכסהם מצמצם ייקהך יהלהנה מב .3

 ות.יעוקצבמעת וגפוות פוי חללגבק יעמן מוידרת שפאנה מיאשם יסומעת הייעובסה יפת

ית תדימנה ילבחות רשפאהאת ם מצמצט פשהמי תבעל ס ומעוהם ייקהך יהלהנה מב .4

ן יינעלר תיהן יב, תיתדיהמפה והחלאת יומצית נטרפות כלתסהלת ולהכ, קולחם אתבה

 . יוניהמף קיוהפת וקתם וצמצ

13
ד רשמ לש רקחמה תקלחמ י"ע הכרענש הוושמ הריקס תווי הצנפוצגה בשא, הונת הניך בחרולצ

  ם.דאס לופורטופאי וניך מיהלם ובתחם ולעים בימיקים הדלולמעת וגנם, היטפשהמ



 

את שה ידגמ, ולםעבם יימיקם ידלומר ואל, תווהצדת עמ  - ית עוקצמרב ות יומחבמך רוהצ .5
14

ן וכ  תוספורטופאהם ובתחט ימחלהם רוהג/ ט פושלות תמחהיה תהו שבדל ולמן ורתיה

לא אית טפשמכלה שהעל ב/ ט פושמק רלא רכב ויו עצמט ימחלהם רושהגך בכן ורתיאה ור

ית עוקצמ –ית ולפיטנה יובחילה קשך ירות מצספורטופאי קית בןוידי ה כןעטנ. יעוקצרב מ יהיה

י פואובות טהחלוב היטי לעוקצרב מח יששל ו ומיקל בוד גןורתיש יי וכית טפשהמנה יהבח דלצ
15

 ם.ינוידל הש "ירסרדבא"ות פח
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 מלצות:ה
 :הל תופולחבו תוספוטרופאב ןודיישף וגהל ש םילדומ השולש ונחבנ

 - תיטפשמ תושרכ לנוביטר א.

ר יבחשג ינצוס "וע, ריבכן טפש)מי עוקצרב מות ורכב מצושמנה ושאראה רכעי כהלנין מיד תיב

ם ישלנת מעל את וזי תרחבן ויוושלד רשהמוות בלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצי "ע

ן ידי רדסות נקתו רדוגי. (יםשרדנם ניאשם ייוניום מת לצמצואמתההוות פוהחלנת יעל בח שדג

ך סמוינל ויברטה. ךדיאמות שילגמות רשפאוהד מחי טופישהי פואהעל דה פקהך ותמות יארו

ן וה( תורואחות יכלכלות בלהגו אמכת תנות טהחללת קב) ות ספורטופאלות פובחלן הן ודל

ות דנגתהשל רה קבמ. תוספורטופאול טיבבם גן ודלך סמוינל ויברטה. תוספורטופאי אשונב

ש "המיבבן וידלך יהלהבא וי, (סופורטופאהות זהו לאי וניהמם עצ)לס ופורטופאי הונילמ דםאה

שא ונאת ן ולבחיא הנה ווהכך אעצמה שה קהבן מר כבעלה תשול יכו כזות דנגתה. פחהשלמ

ן וכס "ועהר יקסתות עאמצבם גע וצהמס ופורטופאהות זהולי ונילמם דאהשל סכמה הה

ם ען וידהלת יבתחש פגיינל ויברטהי כזה ר שקבהע וצמר שאכ, נלויברטבן וידהרת סגבמ

ם דאהות זהלו אי ונילמד נגתמו ניאוא הן אכי כדא וולנת מעל פחה שהמי נבלא ו, לדלב דםאה

י רחבדת עממעה נבט פשהמית לבות דנגתהי מצבר יעבלהמלצה הה. ותונלמש קומבש

ית טופישות סמכלרה יתולהן ונכם דאשל ו נורצלד ויגנבות יתועשממות יוזכלת הגבי כדה עווה

רת סגבמות בלקתמות טהחלהלל כם בהם ולעמהם ידלומדה עווהי נפבו וצגשהם הג, אקווד

. נלויברטבן ודייך יהלה, סופורטופאהות זהלפחה שמן בות דנגתהשל רה קבמ. נלויברטה

ל שפה והחלאת ם  גןולבחות רשפאם עי וזש המח"המילבש וגי נלויברט התוטהחל על רוערעה

ות לזכיא הנה ווהכ. (וםיהם ייקלא שש דחדל ו)מפחה שמי ניינעלש "המילבר וערעדל ומית ינב

ר תויש ינגות ילהד יתעך יהלה. ךיהלהות ניקתלות רושקהות ילעע קרעל ק רלא ואה מל רוערע

, זהכרכב בהו תפחשמי נובם דאהם עח ישם ייקללת ויכוהי ומתחרב הות והצם ושמ, דםאל

ן זמבית ומתח-רבהות עצווילהות רשפאן תונכזה דל ומ, ףסונב. ירסרדבאות פחוא שהדל ובמ

ד יתענל ויברטה. דםאלימה אתהמית שיאהפה יהחלרת יפתולית תשבמחות שילגמן וכאמת 

ן פואבר רלבו תורשפאב, אהומלבם דאהשל עה ישמהות זכש וימלמית שעמות רשפאות ולה

ם דאהשל ו תוליכאת ר רלבו תורשפאב, ותדעמום דאהשל עה דעת הבלת ויכי עאמצי תבל

עת הצ, פחהשמי נבן יבר ושיג, דםאלם ירסבוהע דימן תלמות רשפא, ןוידהך הלבמע שמלה

ות רשפאום ינושם יוממתחם ישנאם עם דאהעל ית טסיולהות כלתסה, תוספורטופאלות פוחל

שה יגי ונישלם ורתול" טקסידי וניש"ות ולהף איה ושענל ויברטהקמת ה. תויוזכי ויצלמיה נפלה

י תך בותכת מרעהמשל אה וצהה. ידויחירכב הההשל וב בלוקהמו יםיקל הדוהמ תפהחלם עצב

14
 .noctietor Pf Otru CoehT – הילגנבא הנגהל טמשפה תי בל שלדומה ת אורא

15
 לע יביסאפ עירכמכ (םיעבשומ רבח  וא)  טפוש  שמשמ הב טפשמ  תטיש איה  תירסרבדאה הטישה

 םיללכהו תודבועה שופיחב יביטקא קלח חקול וניאו ,ןידה ילעב ידי לע וינפב םיאבומה םינועיטו  תודבוע י פ

 הבר הדימבו ב"הרא ,הילגנבא רתיה ןי בתלובקמ וז טמשפ תטי ש.ןוידל באה הרקמ בליחהל יש שםייטמשפה

  .לראיש בםג



של נה תהמוהי טופישהך יהלהך שמם ולצמציא הבלימה אתמיה נבביה ושעף אט פשהמ

על לל כך רדבר תוולרת שפאמו עצמנל ויברטהך ותבע וקצהמי רמוגשל ף ותישה. ןוידלם דאה

על דה פקההף אעל , ףסונב. תוטהחללת קבביכה תמלות שקלבע וגנבר יקסתבך רוהצ

את ח רהכבבת יימחנה ניא  – י רסרדבאות פחוא שהדל ומית ינשבי רה, יםיטפשהמם יטיבהה

ם דאח בכן וסכלחן היא הבלי ושער דבוהם ייכהלהבכל שלה לממי טפשהמעץ ויהות יצביתה

י נלבום דאלר שפאלנת מעל . ש"עמויה"כ בות ובלתגוכה ראנה תהמבך רוהצעת ינלמן וה

את  ן ולבחע וצמ  –ו ילגבות טהחלת הבלקך רעק ממו חלניאשי אעצמם רועץ בגווילה ותפחשמ

בת רחו האילה קהיה בתופווחלות ספורטופא הוםבתח תויו זכיויצ מכזרמת מקל השות רשפאה

ן יובם ייתרחבם יתורישלות קמחלהרת סגבמן יב, זהם ולתחם יימיקות יוזכי ויצמי כזרמ

 . יהתופוו חלאות ספורטופאשה לקת בשרם הגטם ישנאע לייסיש תרת אחרסגבמ

 – תופולחו תוספוטרופאל דחוימש "מיב ב.

, טפוש: יומתחרב רכב ה. תוספורטופאלות פווחלות ספורטופאהם ובתחתמחה ישט פשמית ב

. יתרחבן ויוושלד רשהמוות בלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצי "ער יבחשג ינצ, ס"וע

י טופישדל ו מותויבה או הזה כדל ולמ ןעטנ הןורתי הי.וז מחש"המיבב ןודי ויתוטהחל על רוערע

ן יובסכמה בהם אן יבם דאשל ו יתויוזכלת להגבות עוגנהות טהחלהשכל ך כ  – ו אומלב

ות ספורטופאלות פובחלן הן ודלך סמויש "המיב. אקוודט פשמית בי דיעל ות נתינרה דעבה

י אשונבן וה( תורואחות יכלכלות בלהגו אך שתממח כי ופי, תתמכנות טהחללת קב)

ר תויש ינגות ילהד יתעך יהלה. תוספורטופאול טיבבם גן ודלך סמויש "המיב. תוספורטופא

ם ירדבהע טבמ, תאזם ע. יומתחרב הות והצם ושמי יבטקאק חלו בקחת לוכל יוא והם דאל

נהל תומר תוישה קוא הם דאהשל ו טמבדת וקננת ישמבחי רסרדבאך יהלבר ובדמיה יהן יידע

ן זמבית ומתח-רבהות עצווילהות רשפאן תונהדל ומו זה, ףסונב. ולן ובמו ניאשי טפשמח ישב

ות בלבמגי כם א, דםאלימה אתהמית שיאהפה יהחלרת יפתולית תשבמחות שילגמן וכאמת 

ן תניתם ידלוהמר אשבו כמזה דל ובמשיא הנה ווהכ. ירסרדבאוא הו רקיעשבי טופישהך יהלה

דל והמול מאל ן ורתיזה דל ולמ. אהומלבם דאשל עה ישמהות זכש וימלמית שעמות רשפא

ות פוחלעת הצ, תיטפשמות רשכי אשונברכב ההות עקצתמבהם גם ייקהי טופישה

, "טקסידי וניש", יםנושם יוממתחם ישנאם עם דאהעל ית טסיולהות כלתסה, תוספורטופאל

ך יהלהך שמם וצמצ, דםאלם ירסבוהע דימן תמשל ות רשפאר תוים גו ביה יהשן תכייו

 ן.וידדם לאל השנה תהמוהי טופישה

 -ה מידקמ הדיחים ש ע"מיב ג.

ן ויוושות יבנצ י"ע ריבחש יגנצ ס,"וע רכבה:שהימה דק מדהייחם ע (דייח ןד)בפחה שלמ ש"ימב

ת ראשה .רושיגב עקר םע ןטפשמו יתרבח ןויוושל דרשמהו תולבגומ םע םישנאל תויוכז

ד צל .טפשמה תיב ידיב תכמתנ תוטלחת הבלקובך שתמ כח מיופי, תוספורטופאת בויוסמכה

, םיכרצה רוריו, בתפחשי מנובם דאת העישמ: יהדיקפתשימה דקדה מייח  קםותט פשהמית ב

ת שגנה ,(הליהקב תומייקה הלא לע ףסונ)בלל בכות בלוגנה/מקי זומבתחות יוי זכויצנת מתח

ן יב רושיג תועצמאב רתיה ןיב ,תאמתוית משיאפת ית חלריפתוות פות חלע, הצדםאך ליהלה

ם דאה לש העגהב עויס/תיזיפ השגנה ,יטופישה ןוידה םרט תומכסה שוביג ,החפשמ ינב

ם וקמב םדאל םימיאתמה םירקמב העגה לש ךרדב םג תאזו המידקמה הדיחיה תשיגפל

 . תואלשנה לעבמות ניזמ, וירומג

ו א תוספורטופאל םויכ שגומש השקבהס פוטם וקבמ)ע ויסשה לקס בפוטש וגי, עוצהמי פעל 

ה דיחיה תווצ םע שגפהל הנמזה ותחפשמ ינבו םדאה ולבקי ויתובקעב  -  (תרחא הפולחל

ל וכי אל םדאהש ןעטת החפשמה וב הרקמב ,תודגנתה עיבמ םדאה ןכ םא אלא ,המידקהמ

ו תעדאת ר רלבן תינלא י ר כוסביג ינצשהו. ככל יאלע ייג ועמט מיגנצ וא תוו הצשה:יפגע לילהג

 . ש"המילבר עבויק יתם, הדאל הש
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ה יתהשק יתבכל . וו זתול זכער תווכל  לויוא ך הא -ט פשית מבבן וידן לזמוים דארה הקכל מב

ם וחתב המכסהש הדבועה רואל ןוידל ש"מהיבל ועיגי ,תוספורטופא וא תויוכז תלבגה וב

. ותבוטל אלש תויהל היושע ותחפשמ ינב ןיבו שלחומה ובצמב םדאה ןיב תוספורטופאה

ה ליהקב םינעמ לבקל ולכוי םיקיתהמ קלח ,המע שגפמה רחאלש איה הדיחיה לש הרטמה

ק ית לכב םדאהו החפשמה לש םידקמ שגפמ םייקתי .תורשכ תבלוהגות ספורטופאו סכיחש

ם ע הדיחיב הדובעה .החפשמה ינב תודמעו םדאה ירכוצן ורצר וריך ברואת, לצן. זוידרם הט

ל ככ .תומכסה ולבקתה וב בצמב יטופישה ןוידה ןמז תא רצקל הדיתעפחה שהמי נובם דאה

ם הבש םירקמב .ריקסתב ךרוצ היהי אל  –  תכמתנ תוטלחה תלבק לש השקב שגותש

ל ש יכרצ לע דומעל תנמ לע ריקסתב ךרוצ היהי  תורחא תולבגו האות ספורטופאשת קתבמ

ה מידקמה הדיחיב ןוידה רחאל שגוי אוהו ,דיקפתל שקבתמ יונימש םדאה תמאתהו םדאה

 ש."המיבבן ויד התארקל

י נבלו םדאל עויסב תדקוממה וזכ הדיחיה לש התויהב אוה הז לדומ לש ןעטנה ןורתיה

ו מכ .תוטלחהה תלבק לע חישה תעפשה ינפמ ששלא החוח לתפח ישרת שפאומ, פחהשהמ

ה ליהקב יםנעאת מישל מצי בטופישך יהלע לילהגם ירקהמק מבחלך רועת הצינבמנה ורתי, ןכ

. יטופישה םלועל תוטלחהה תלבק תא הריתומ איה ,ףסונב .תוספורטופאה תא וכסחיש

ך רוצ היהי םהב םיבצמ םתוא לכב תונחת יתש רובעל םדאה לש ךרווא בצן העטננה הורסח

י וא כף הסונן ורס. חתרכעהמעל ת זה ונל תחפשל כות עלוב (וא אם לןיובסכמה בה ןי)ב יוניבמ

ם לואו סופורטופא תונמל אלש םכסוי םהב םירקמ ונכתיי תומכסהעל ס סומבדל והמשות יה

ת יטפשמ תורשכ רדעה לשב הטלחה לבקל לגוסמ וניא םדאהש רבתסי "תמאה עגרב"

ר דעיל השי בתייער בתויו נילה הילכתחשמ)ף ודחס ופורטופא יוניש מרדיי ךיכפול תייבטקייובא

ב וכיעה לשבו ('דכו דמעומה תמאתה ,ותבוט ,םדאה לש ונוצר לש הקימעמ רוריב תלוכי

 י.שורכך רוו לצאי שיאן יינעי לאופרול פיטן אם לידם בארם לנגש

ע ירכמה םרוגה ינפב םדאה תעימש לע הדפקה היהת יכ שרדנ םילדומהמ דחא לכב יכ שגדוי

ן כש ,עמשיהל אלש שקיב אוהש וא ותעד תא ררבל ןתינ אל םהב םיבצמ טעמל ךילהה ךלהמב

י או םדא לש ויתויוכזב הרומח העיגפ הווהמ עירכמה םרוגה ינפבע שמנו ניאם דאו ים ביקהמצב ה

ם דאה לש ותלוכי תא ררבישם ורגהת והזת אק מון לעוחבלש יה זן יינלע. קוות החארובהדה יעמ

ת רגסמב ןיד ירדסל ילאיצוסה דבועה לש הניחבב הז ןיינעל יד םאה  –  ןוידה ךלהמב עמשהל

 ת.ה אחרניחבם ייקל שישו איר קסתה

ת וספורטופא ךילהל ןוכנה לדומל רשאב תורבחה ןיב תועד יקוליח ולגתה תווצה ינוידלך המב

ק לח דועב תיטפשמה תורשכה לנובירט לש לדומב וכמת (7 ) תורבחה בור רשאכ ,היתופולחו

ה דיחי םע טפשמה תיב לדומב רוחבל שי יכ טועימ תעדב ורבס (4 ) תורבחהמ יתועמשמ

 ה.מידקמ

ה שעמל הכלהת וצלמההת ניחבלט ולייפם ייקלם וקמש יו יתוצלמהת ניחבורך צלי כור בסת ווצה

 ת.יטפשמה תושרכה לנוביטרל דומת אן וחבלצע והה ז ןיינ לעי.פוסל דומ וץמיאם טר

ת ינטרפ תולכתסה תללוכה ,קוחל םאתהב תיתדימ הניחבלת ושרפאהת אן וחבלש י, כךוך תב

ר שפאל ידכב ,תאז .יונימה ףקיהו תפוקת םוצמצ ןיינעל רתיה ןיב ,תיתדימה הפולחהת איצמו

ה פולח םושיי וא/ו יונימה ךשמה תוציחנ תניחבו סופורטופאה דוקפת לע תיתע הרקב

 ם.דאל תוספוטרופאל

ת וילכלכ תולועפ רושיא) תויפיצפס תוילכלכ תוטלחהל םשרה לדומ תא ןוחבל שי ,ףסונב

 (.ש"מהיבם שת רוצעמאב

 :יאם אחרורג

  (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מיטפשהמך יהלל הען ואמ)כם יטפשהמ דרשמ
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 מבנה טריבונל כשרות משפטית

 ערכאות ערעור
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ש  " המ י לב בא  ו מ ן  ו י הד

למשפחה, יש התייצבות של 

ובמקרים בהם  ועמ"ש  הי

ביכולתו של האדם לגבש 

ע  ו י גם הס ן  ו רצ ע  להבי ו

 המשפטי

 משתתפים: 

ב"כ היועמ"ש ובמקרים בהם 

ביכולתו של האדם לגבש 

ע  ו י גם הס ן  ו רצ ע  להבי ו

 משפטי

 משתתפים: 

ת  .1 ד מ ע ת  ש ר ד נ א  ל

היועמ"ש וסיוע משפטי 

של מי  יצבות  או התי

ש  המ" בי כ  אא" מהם 

ת  ו ב צ י י ת ה ש  ק ב מ

ם  אד ה ם  א ( ש  " עמ ו י

מעוניין הוא יכול להביא 

 עמו עו"ד פרטי(.

 נדרש תסקיר .2

ל  .3 ש ת  י ש י א ה  ח י ש

הטריבונל או מי מחבריו 

עם האדם ללא נוכחות 

 בני משפחה

בקשות באי הסכמה של 

ו  א י  ו נ לעצם המי האדם 

לזהות הממנה או לחלופה 

 מגבילה

מחלוקת של בן משפחה על 

ם  ע ס  ו פ ו טר ו האפ ות  זה

הסכמה למינוי או החלופה 

 המגבילה

הסכמה לעצם המינוי והיקפו 

)יכול גם הודעה בהסכמה 

ה  פ ו חל ה ו  א  ) ן ו י הד עד 

 המגבילה

ת  ו ס פ ו ר ט ו פ א ל ה  ש ק ב

 והחלטות מגבילות

רך  ו צ ל המלצה  ו ר  תסקי

רק   במינוי וזהות המתמנה 

 באפוטרופסות

 דיון

אין צורך בתסקיר והמלצה 

נל  י )אא"כ הטריבו ו נ למי

ר  ח א ל  , ש ר ד נ ש ר  ו ב ס י

 הפגישה עם האדם(

ן צורך בעמדת יועמ"ש  אי

ר  סבו י נל  )אא"כ הטריבו

 שנדרש(

בקשה למינוי תומך בקבלת 

 החלטות

ן )נוכחים: הטריבונל,  ו די

ן  י א  . ) ך מ ו ת ה ו ם  ד א ה

משיבים, האדם נמצא ומה 

שנבדק הוא: התאמת האדם 

להגדרת מי שניתן למנות לו 

תומך, רצון האדם/ הסכמתו, 

זהות התומך והבנתו את 

 התפקיד והתאמתו.

החלטה )מחולק לתיבות(: 

מינוי תומך, החלטה שאין 

צורך במינוי כלל או העברה 

ל  ש ל  ו ל ס מ ב ת  נ י ח ב ל

ת  ו פ ו ל ח ו ת  ו ס פ ו טר ו אפ

מגבילות. כסעד ביניים יכול 

לבקש הטריבונל תסקיר או 

מסמכים משלימים לצורך 

 קבלת ההחלטה.

 טריבונל כשרות משפטית –תרשים זרימה 

 :המכסהל שב צמלל נוביטרהת דעל וקיש

 .מהסכי האול סללמר ובע –סכמה הן יאודה יבמ. מהסכההם עצות רבדם לאל הש ונורצנת יבח .1

 .יםשרדנשה הנגההי עאמצד, בלבדם באעם הי שיאח ישל ביחתין וידה .2

 ם.דאן הורצס לחייתבהי וניבמך רוצת הניבח .3
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בימ"ש מיוחד 

 לאפוטרופסות וחלופות

ה לבחירת נציבות שוויון /נציג

זכויות לאנשים עם מוגבלות 

 והמשרד לשוויון חברתי

 עו"ס שופט/ת

לביהמ"ש  -ערעור בזכות 

 המחוזי

בקשה לאפוטרופסות/

 חלופות

קבלת עמדת היועץ 

 המשפטי לממשלה

דיון בהשתתפות האדם 

למעט מקרים בהם לא 

ניתן לברר את דעתו או 

 שהוא ביקש שלא להישמע

הגשת תסקיר והמלצה 

לעניין המינוי וזהות 

 המתמנה

 מבנה בימ"ש מיוחד לאפוטרופסות וחלופות



 

ת  עו"ס משפטן/ית ר י ח ב ל ה  / ג י צ נ
המשרד לשוויון חברתי 
ונציבות שוויון זכויות 
 אנשים עם מוגבלות

 מבנה היחידה המקדימה
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 מבנה ביהמ"ש עם יחידה מקדימה

 דיון בביהמ"ש למשפחה

 ערעור למחוזי

 יחידה מקדימה



 

האדם מביע את 

 דעתו

לא ניתן לברר דעתו 
של האדם בשלב זה 
)עפ"י חו"ד רפואית 
 שהגישה המשפחה

קושי בתקשורת עם 

 האדם

הדיון מועבר 
לביהמ"ש למשפחה, 
שם יבחן מצבו של 

 האדם

מוגש תסקיר 
לביהמ"ש )ככל שלא 

מדובר על קבלת 
 החלטות נתמכת

הדיון מועבר 
לביהמ"ש למשפחה, 
שם יבחן מצבו של 

 האדם

מוגש תסקיר 
לביהמ"ש )ככל שלא 

מדובר על קבלת 
 החלטות נתמכת

במידה ותתקיים 

הגבלת כשרות, דיון 

 בביהמ"ש

במידה ותתקיים 

הגבלת כשרות, דיון 

 בביהמ"ש

האדם הסכים או לא 
התנגד להגיע 

לפגישה עם הצוות 
 המקדים

האדם לא מסכים 

להגיע לפגישה עם 

 הצוות המקדים

הגשת בקשה ע"י 

המשפחה / יועמ"ש /

 האדם )חריג(

נציג/הצוות יקבעו 

פגישה במקום או 

 בזמן המתאים לאדם

מוגש תסקיר 

 לביהמ"ש

האדם מוזמן לפגישה 

 עם הצוות

 בימ"ש עם יחידה מקדימה –תרשים זרימה 
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 :םייטפשמהם יכילהבה יעגפות וכארתה - תויובעם יתגרא  ב.

ר שאן ידי רדסלי אליוצסד ובעשל ר יקסתש וגיי כ, יםיקהך יהלב, שרדנות ספורטופאק יתבכל 

. דםאלס ופורטופאכנה וימי כן ונכשם דאהו יהמאלה שהאת ן והי וניבמך רוהצאת ן הן יבח

ן פואאת ן וחובו תפחשמי נבם עם גוב רולם דאהם עי אליוצסהד ובעהש פגנו זרת סגבמ

ו לש שמלם יאתהמם דאהשל ו תוזהאת וי וניבמך רוהצאת , רגוא הו בם וקבמו דוקפית

ט פשהמית בי דישבי עוקצהמי כלהשה עלמוא הי אליוצסהד ובעהר יקסת. סופורטופאכ

 18 ן וקיתד וסישבסה יפתהר ואלד וחיבמאת ז, נהתמהמם רוהגר דבובי וניבמך רוהצנת ילבח

ם ייאליוצסהם ידובעה. ועצמכשלי אופרהן פהעל לא וו ייבחם דאהשל ו דוקפתעל ש דגשמה ה

ם ייכהלט בפשהמי תלבם יריקסתם ישים מגוה ות,יומקהמ תויושר הידי על יםקסעו מןידי רדסל

ות ספורטופאהם ובתחן ה, 1962  – "ב שכתה, תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק וחח מכ

ו נשיימת יקהות איובמצם ידילי לגבות ספורטופאוות שהי רדסלהע וגנבן ישוריגי יכהלבן וה

ם הן להות ימשהמול מאל ן ידי רדסלם ייאליוצסהם ידובעהשל ם רפסבמד אמול דגר סח

ם ייכהלהות רכאתלהרמת ושג, יםריקסתלוכה ראנה תהמנה שיך מכאה וצתכ. יםשרדנ

ם ניאט פשהמי תבו במצב ר וצנף אם יימיוסמם ירואזב. (!)נה שלר עבמם יתיעלם ייטפשהמ

, תידוקפתית עוקצמעת דות וחכל לא לות יטופישות טהחלם ינתונם והם יריקסתלם יניתממ

ולה יכנה ניאשי אדווובית דוקפתנה ותמתת לולה יכנה ניאר שאית אופרהעת דהות ולחר עבמ

ו בם דאהי רכלצנה עמתת לע וצהמס ופורטופאהו אפחה שהמי נבשל ם תוליכלס יחיתלה

לת קבלא לן ידית בי תבכך סמעל ות טהחלן תמן והות טהחלן תבמם יוביכעהן ה. רובדמ

 . רובדים בהם משנאש בל ממשעה יפגם יוומה, דםאל העית עוקצנה מותמ

מלצות:ה
י מב היולת יתלבהו המיאתמה תיעוצקמה הניחבה םתויהב  םיריקסת לע רתוול ןתינ אל א.

י כרעמ לעו ויתונוצרו ויתולוכי ,ויכרצ לולכמ לע ותביבסב םדאה לע תולכתסהל ,םידדצהמ

ו עמשנשפחה שלמט פשהמי תי בטפושם  גיםפתושו יו הדה זעמו. לייים בחיטנלברכה היתמה

 דה.עוי הדיעל 

ל ע שגוי ריקסתה יכ תורשפא ןחב תווצה  –  דבלב ןיד ירדסן יינס לע"וי ע"רך עיעייר קסתה ב.

י כ רובס תווצה .תוינוציח תעד תווו חאד סוהמם עטים מיאליוצסם ידובע –ם ירים אחרמו גידי

ם דאה לש םיכרצהו תויוכזה ,םיסרטניאה תא תתרשמ רשא היולת יתלב תעד תוושת חרדנ

ם ילכ דימעהנה לידהמשל תה ויבוק ממחכחלך יכפולפחה שהמי נו באפל טהמד סוהמשל לא ו

 קא.וודוחה ורי התורישם עטר מיקסתת היכרעת לויבשנה חשים דא" ליםילעוומם ילמו"ה

ם ידבועה תדובע תא לעיי רשא ריקסתל שדח לדומ תונבהל שי  –  ריקסתה הנבמ יוניש ג.

ת יינבה לוקשל שי .קוחל  18  ןוקיתל ומיאתיו ריקסתה יפוא תא דקמיו קיידי ,םיילאיצוסה

ם ינושה םיכרצה יפואלו תונוש תויסולכואל םאתהב ,ופקיבהן והו נוכתן בת הירולדור מיקסת

 ם.דאל הש

, םיריקסתה תביתכ ןפוא לועיי רחאגם ל –ן ידי דרסן יינס לע"ול עשם יידויעים ינקתת פסוה ד.

ב וכיעל הנעמ תתל תנמ לע ,םיידועיי םינקת לש תיתועמשמ הפסוהב חרכה שי יכ הארנ

ל דומה תופולחמ תחא לכב ,יואר ןמזב םייטפשמ םיכילה םויס חיטהבולם יריקסתת השבהג

 . וםיים כיקל הדובמל זה כלובי טפשהמ

ת ושקבב םיריקסתב ךרוצה לע רתוול ןתינ  -  (ליעל) המידקמהה דיחיהול נוביטרהת פולחב ה.

/לנובירטה ירבח תעד לוקישל םינותנו ייהשם ידוחיים מרקט מעלמ)מכת תנות טהחללת קבל

ת לבקב ךמותהו תוטלחהה לבקמ םדאה בורל יכ החנהה לשב תאזו ,(המידקמה הדיחיה

ת ידוקפתהו תילאטנמה המרה לשב תאזו לנובירטה ינפב םניינע תא איבהל ולכוי תוטלחה

י ונימל תושקבב ריקסתב ךרוצה לע רתוול ןתינ אל תאז תמועל .םדאה לש רתוי ההובגה

 י.עטבו הומקבמו דוקפתום דאת האן ולבחך רושל הצס בופורטופא

ן תמו םיריקסתהבת יתעל כם ינואמ)כם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשמ: יאם אחרורג

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מש"המילבש "עמוי"כ הת בודעמ



 

 -ש "מועיהכ "בת דמע – תויובעם יתגרא ג.
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ת וכראתהל תמרוגש ,םדא חכב רוסחמ לשב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תודמעל הנתמה

ו דיקפת יכ שגדוי הר זשקבה. ש"עמויות דעמלא ת לוערהכלת קבים לתיעולם ייטפשים מיכהל

ך ילהב םידדצה לש תודמעה תא תויטפשמ םייניעב ןולבחוא לה השלממי טפשהמעץ ויל הש

ר דעה וא ךרוצה רבדב הנידמה תדמע תא יטופישה ךילהב גציילו ריקסתבש הצלמהה תאו

ם וחתבו תויה שרדנ הז גוציי .םדאה לש ותבוט תרימשל סופורטופא יונימב ךרוצ

ת ראשהב קפתסהל ןתינ אלו החפשי מנל בשם ידוגנם יסרטניאות ילהם ייושעות ספורטופאה

ם דאה אוה ימ הלאשל ריקסתה סחייתמ ןכ .םדבל ותחפשמ ינבלו םדאל תיטפשמה הריזה

ם תאמתוהם דאל השו יוברקי לגבקה יעמנה מיך בחירר המצדב, סופורטופאש כשמים לאתהמ

 ד.יקפתל

 מלצה:ה
ת פסות ןכו ירסרבדא תוחפ לדומ תריחב ידי לע ש"מעויה כ"ב ידי לע גוצייב ךרוצה םוצמצ

 ם.ייתברחה םיתוירשהו החווהר, הדובהע דשרמל שת יטפשמהה כשללם ינקת

ן זה יינער. ליבחישם דאס לופורטופא היונילמך יהל וגסר מנגזך יהל בש"עמוי"כ הת בורבועבמך רוהצ

. רבוג הנידמה תדמע לש יטפשמ גוצייב ךרושהצי רה –י רסרדבאי טופישר תויוא ך היהלשהככל  –

ג ויציך ברו, הצןו כג. כמויציל הער תוולל, לן, ככתינ – יםיולפיט רתוים ים השדגבהם ה יםדלובמד ועב

ג צוי ,ךכשמ .תוטלחה תלבקב ךמות יוניממ לידבהל תויוכז תלילש אוה ןוידה אשונש לככ רבוג

ה דיחי ,תיטפשמ תורשכ לנובירט :תווצה תורבח י"ע ועצוהש ,יונימה ךילהל תופולחה שולשב

 ות.פווחלות ספורטופאד לוחיש מ"ימובימה דקמ

 תיטפשמ תושרכ לנוביטר –  

 ם ע .הנידמה לש וא םדאה לש גוציי היהי אל ללככ, תוספורטופאך יהלעל ר ובדר משאכ

י נב םע תושק תוקולחמ ,ירירע םדא ןוגכ) שארמ ורדגויש םיידוחיי םיבצמב ,תאז

וכל ים דאו תואשדם, ככל אי לטפש מוגיצי תונלמ יהיה נלויברטת העד ולקיש(, בפחהשהמ

ך ילהב בצייתי ,םדא ותואל יטפשמ וגיצינה וימודה יבמ. יוניהמן יינעעה לדע יהבולש לגב

 ש."עמוי"כ הגם ב

 כ "ב חכונ היהי םשו ש"מהיבב להנתי ךילהה, סופורטופאי הונילמד נגתדם מאוהדה יבמ

 ם.דאי לטפשוג מיציד ך לציהלש ב"עמויה

 ם יגירח טעמל תכמתנ תוטלחה תלבקל תושקבב ש"מעוי כ"ב תודמעב ךרוצ רדעה

 נל.ויברטי הרעת חבדול קישב

 ש ארמ  –  תודגנתה אלל תוספורטופאל תושקבבש "עמוי"כ ת בודעמעל ר תוויה ליהן תינ

ה רישי תומשרתה לעו ריקסת לע ססבתי ךיהלשהד לבובנל ויברטי הדיר בוריר בלאחו א

ד בל םיפסונ םייטפשמ םימרוג םיפתתשמ אל וב םוקמ דחוימב ,םדאהמ לנובירטה לש

 . ועצמנל ויברטמה

 ה מידקמ הדיחי–  

 י טפשמ גוציי ןתניי אלו ש"מעויה כ"ב גיצנ וחכני אל המידקמה הדיחיה תשיגפב ,ללככ

 . דםאל

 ת דמעב ךרוצ ןיא  –  תוטלחה תלבקב הכימת לש םירקמבש "המילבבא ון מוידוהדה יבמ

 ש."עמוי"כ הב

 ם ש ,ש"מהיבב ןודיי אשונה ,המידקמה הדיחיב המכסהל עיגהל םיחילצמ אלו הדימב

 ש."עמוי"כ היצב ביתי

 ע יגי אשונה ,תורשכ תלילשב רבודמ ךא ,המידקמה הדיחיב המכסהל םיעיגמו הדימב

 ו.רדוגישם ייגרם חירקד מלבש, מ"עמוי"כ הנכח בילא , ללך ככאש "המילב
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 (החפשמה ינב םע תושק תוקולחמ ,ירירע םדא ןוגכ) שארמ ורדגוישם יידויחים יבמצב ,

ש בגל לכוי םדא ותואש לככ ,םדאל יטפשמ גוציי תונמל היהי ש"מהיב תעד לוקישב

כ "בם  גךיהליצב ביתי, דםאו תואי לטפשוג מיצינה וימודה יבמ. יוניהמן יינעעה לדע יהבול

 ש."עמויה

 ג וציי דצל ךילהב ש"מעויה כ"ב חכונ היהי ,סופורטופאה יונימל דגנתמ םדאהו הדימב

 ם.דאי לטפשמ

 ם יגירח טעמל תכמתנ תוטלחה תלבקל תושקבב ש"מעוי כ"ב תודמעב ךרוצ רדעה

 ש."המית בעדול קישב

 ש ארמ  -  תודגנתה אלל תוספורטופאל תושקבב ש"מעוי כ"ת בודעמעל ר תוויה ליהן תינ

ה רישי תומשרתה לעו ריקסת לע ססבתי ךילההש דבלבו ש"מהיב ידיב רוריר בלאחו א

 ם.דאמהש "המיל בש

 ש."מועיהכ "בל שת וחכונה יהת, גצוימה יהים דאהשם וקמל כב, ללככ

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועב הדרשמ: יאם אחרורג

 :יךלהב יטפשמהוע יסהם וקמ – תויובעם יתגרא ד.

ס ופורטופא יונימ ךילה ךלהמב יטפשמה עויסה י"עג ויצידם לאל השו תות זכאלשן בדות והצ

ל כב רשאכ ,"ושאר לעמ" אלו ומע להנתי םדאל סופורטופאי וניך מיהלי וא כן הורצו. הניינעב

ח יש תרוצב להנתהל וילע רשא ךילהה זכרמב ומצע םדאה תעימש תא דימעהל שי הרקמ

ה נשי (ןלהל טרופיש יפכ) םימיוסמ םירקמב יכ הנבהה השבגתה ,הז דצל .םדאל הריהנה

ת ועגונה תולאשה ונחבנ ,רתיה ןיב .וניינעב תוספורטופא יכילהב םדא גוצייל הבר תובישח

י א יבצמב וגיציול אל מות ספורטופאמה לסכי הבמצבם דאוג היצי: וניינעוג ביצידם באך הרולצ

 ך.לכוגל סו מניאוא ו המת מצב בועעה לדע יהבל לוגסדם מאו במצב בג ויצי, מהסכה

 מלצות:ה
ש ולשב גצוי ,ךכשמ .םדאל סופורטופאה יונימ ךילהמ רזגנ ,ךילהב יטפשמה עויסה לש ומוקמ

ה מידקמ הדיחי ,תיטפשמ תורשכ לנובירט :תווצה תורבח י"ע ועצוהש ,יונימה ךילהל תופולחה

י טפשמ רתוי אוה ךילההש לככש אוה החנמה ןורקעה .תופולחו תוספורטופאל דחוימ ש"מיבו

ד נגתוא מוהן ורצע יהב לוגלסדם מא הרשא כדוחיבמ, דםאל הש ווגיציום לק מרתוי שיך , כירסרדבאו

 נה.תמהמות זהו לאי וניהמם עצל

 תיטפשמ תושרכ לנוביטר –  

 ירירע םדא ןוגכ) שארמ ורדוגישם יידויחים יבמצבו, תוספורטופאך יהלעל ר ובדר משאכ ,

י טפשמ גוציי תונמל היהי לנובירטה תעד לוקישב ,(החפשמה ינב םע תושק תוקולחמ

 . ןורצש לגבוכל ים דאו תואש ככל דםאל

 י אדם זכאיה היהם שו ש"המיבב הלנתיך יהל הס,ופורטופא היונילמד נגתדם מאוהדה יבמ

 ג.ויציל

 ה מידקמ הדיחי–  

 י טפשמ גוציי ןתניי אלו ש"מעויה כ"ב גיצנ וחכני אל המידקמה הדיחיה תשיגפב ,ללככ

 . דםאל

 ג.ויציך ברו צןיא –ות טהחללת קביכה בתמשל ם ירקבמש "המילבבא ון מוידוהדה יבמ 

 ם דאה ,ש"מהיבב ןודיי אשונה ,המידקמה הדיחיב המכסלהע ילהגם ייחא מצלולדה יבמ

 ן.ורצש לגבוכל ים דאו תואשוג ככל יציי לאה זכייה

 ע יגי אשונה ,תורשכ תלילשב רבודמ ךא ,המידקמה הדיחיב המכסהל םיעיגמו הדימב

 ו.רדוגישם ייגרם חירקד מלבם, מדאוג ליצין תניילא , ללך ככאש "המילב
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 (החפשמה ינב םע תושק תוקולחמ ,ירירע םדא ןוגכ) שארמ ורדגוישם יידויחים יבמצב ,

 ן.ורצש לגבוכל ים דאו תואשדם ככל אי לטפשוג מיציות נלמיה יהש "המית בעדול קישב

 ג.ויציי לאדם זכאיה היה, סופורטופאי הונילמד נגתדם מאוהדה יבמ 

 ש."מועיהכ "בל שת וחכונה יהת, גצוימה יהים דאהשם וקמל כב, ללככ

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מיטפשהמע ויסל הען ואמ)כם יטפשהמ דרשמ: יאם אחרורג

 :םיפוחד םייאופ רםייונימ – תויובעם יתגרא ה.

 רקע: 
. ונוצר תא עיבהלו שבגל ותלוכיב היולת יאופר לופיטל תעדמ מהסכת התדם לאשל לת ויכה

ת וטלחה לבקל ידכ םייפילח םינונגנמ םישרדנ, ךות כשעל לויכו ניאוא ן הבהשות יבסנן תואב

 ות.נושן הידת הוארולהם אתבהח ופה כויש מארנה מולא משי אנתוב, דםאו תואר ועב

ת ומייק םאה אדוול הינפ  –  םיירקיע םיכלהמ ינשב טוקני םילוחה תיב ,הלא ןוגכ םירקמב

י פל ,יללכה סופורטופאה וא תואירבה דרשמ רגאמב) ךשמתמ חכ יופי ,תומידקמ תוארוה

, יטנוולר יטפשמ ףקותי עלים בסמכים מימיקלא ודה יבמ. רף אחקתי טפשך מסמו מא( ןיינעה

, המכסה אלל לפטל קוחב האשרה ןיא ןהבש תוביסנב ,יאופר לופיט ןתמב ךרוצ הלועשכו

ת יב רושיא וא ,לופיטל תעדמ המכסה תתל ךמסומה םדא יונימ לש יטפשמ ךילה שרדנ

 ית.פיפצסית אופרולה עפע ויצלבט פשהמ

ר שאב הטלחה תלבקו טפשמ תיבל הינפשל ך יהלתע ינים מולית החבבוחה ורי הרמו גובריע

כ "ב תדמע תשרדנ ףא הז בצמב) תשרדנה הלועפה רושיא ךרוצל סופורטופאה לש ותוהזל

 . (ךיהלש ל"עמויה

ת עגונה ,לגיס לי ג'פורפי "ערכה ענש, והושרה מיקסות וי הצנפוצגה בשא, הונת הניך בחרולצ

 ם.ייאופרים היוניהמם ובתחם ולעים בימיקים הדלולמ

 תויובעם יתגרא :  

. הקוצמ במצבם תויבהפחה שי מנל בעטל נר וצי, ףודחי שיאו אי אופרן יינעס בופורטופאי ונימ

ן וחבל תלוכי רדענש ,ש"מהיב תערכהל הנתמה בקע יאופרה לופיטב בוכיע רצונ םיתיעל

א לל תכרעמה לכ לע לטנ תריצי אליממו ,(הטלחהה תלבקל ץחל בקע) הנומתה תא קמועל

י פ לע רשאמ ש"מהיב ,םיפוחד םייאופר םיניינעב סופורטופא יונימל עגונל הבכ. ישוח ממור

. החפשמה ינב לע יטרקוריב לטנ הווהמ םויכ אוהש יפכ ךילההו ןויד אלל תושקבה תא בור

י רבשמה בצמה לשב דדומתהל םיצלאנ החפשמה ינב םמיע םיישפנה םיישקל ףסונב ,תאז

 ע.ראש

י אופר םוריח בצמ לש תוביסנב ,1996-ו "נשתה ,הלוחה תויוכז קוחל (3)15ף יעסתאם לבה

ת וביסנ לשב םא ,לפוטמה לש תעדמ ותמכסה אלל םג ףוחד יאופרול פיטתת ל לפטי מאשר

; תעדמ ותמכסה תא לבקל ןתינ אל ,לפוטמה לש ישפנה וא ינפוגה ובצמ תוברל ,םוריחה

; םד ילכ לש םירותניצ ;הריעז היגרוריכ טעמל ,םיחותינ :ןוגכ) םימיוסמ םייאופר םילופיט

ל ופיטל היפרתומיכ ;תיפוג־ץוח הירפה ילופיט ;(היפרתוידר)נת ניינה מירקל בופיט; זהיאליד

ן ניא םוריחה תוביסנ ןכ םא אלא ,םיאפור השולש תמכסהב ונתניי (םיריאממ םיכילהתב

 את.ת זורשפאמ



 

 מלצות:ה
 :ןותרפל תופולח

ת א שקבל ,םדאה לש ותדמע תא ררבל שי ,1996-ו "נשתה ,הלוחה תויוכז קוח תוארולהם אתבה

ף קת יקוח ךמסמל םאתהב לועפל שי  -ו תדמע תא ררבל ןתינ אלם א. יהפל לועפולעת דו מתסכמה

ך מסמ ןיא ןכו םדאה לש ותדמע תא ררבל ןתינ אלו הדימב .(בתכנש לככ ,ךשמתמ י כחופיי: ןו)כג

ן וחבל ץילממ תווצה .ש"מהיב י"עע תבצילא פה ודחת הוספורטופאי הוניך מיהל, ועמטדם מוקי קוח

 ות:פוי חלתשאחת מ

ם ילוחה תיבל ינוציחו יאמצע ףוגב ,תואירבה תכרעמ ךותב תוטלחה תלבקל תוכמס ןתמ א.

 ע.קביתשובה קצפה וקתת לאוז( להאם יבמצבות טהחלבל קישר רם אחו גואקה יתאדת עוו)

ן תינש החפשמ ינבל יאופר לופיטל תעדמ המכסה ןתמל קוחה חכמ יטמוטוא דמעמ ןתמ ב.

ש י םהב םיבצמב תוחפל .קוחב עבקייש תופידע גרדמב ,םדאה לע םילבוקמ ויהי ך כירעלה

ר דגומה םכסומ םדא יכ עובקל םוקמ היהי, ורדוגישרבה קי עגלבמפחה שהמי נן בימה בסכה

 . יטפשך מיהללא טה, להחלבל קך לסמויה מיהק ובח

 :םיאבה םיאשונהת א ןוחבל שי, אשונהת ניחבלך המב

 תויואצטיסו ילאובות טהחלת האו בלקישפחה שהמי ני במ . 

 ם אתהב וא תמייוסמ תיאופר הרודצורפל םאתהב םאה) ףוחדה הרקמה תא םירידגמ דציכ

 ? (רן אחוירטירקל

 יםפודחים כרדוגהמם יהמצבם מה? 

 ופקותד בועמיף ודחי וניו מן בזמך השו ממה? 

 טההחלת האם יבלקר משאפחה כשהמי נת באנחה שמן ורקיעת הוילהך יר צמה? 

 וצהריה לה הונה מה החיבבחות יבשהח? 

 הזד צל 

 ל פטל ןתינם בהם יהמצבד א אחושה)י אופרם ורי מצב חןינה באבחים לדם חיללעת כיקב

ל ש ףוחד יונימב ךרוצ לש בצמל (לפוטמה לש תעדמ המכסה תלבקב ךרוצ אלל

ן וגכ) הלא םיבצמל עובקה ןונגנמה לעפוי םוריח יבצמבש תנמ לע תאזו ,סופורטופא

ך ילהב טפשמה תיבל הינפל דע לופיטה בכועי אלו  -  (םיאפור השולש תמכסה

 תוספורטופא

 ות.אירהבות רכעבמ( רשואישלכ, שד)החלב ושהמח הכי ופייוי אופרי הכח הופייפצת ה 

ם ימייקה םיכמסהמאמת תוהש "המיבבך יהלת הרסגבמ, ש"עמוית הדעמך ברוי הצלגבנה הבתה יה

ת וברועמב ךרוצ היהי אלל,  לככ –סכמה בהות עוצהמות פובחל, תאת זומעף. לודחי האופרלמצב ה

 ש."עמוי"כ הובילה קהוחה בורי הרמוג

ר ופישר לקיעובות יועלתת פחלה, יםיכהלך השר מויצקא ליהבות, לועת הצדות, ליושע, להאות מלצה

 ס.ומעלה בקוהח ראזת לורישה

ד רשמ ,(ןידב היוצרה הפולחה ןוגיעוו עוצשהות פוהחלק וידונת י)בחות אירהבד רשמ: יאם אחרורג

 (.שוביגשי טפשהמר דסההשל י וויולנה י)בחם יטפשהמ
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 ר:תמחו
 :םדאל סופוטרופא יונימיך לה

 :יםפטשמשרד המ – ודלמ לתינתש ות)על ותופחלו סוופטרואפ יונימ הליך לודליםמור החמת
 :וטי(השיפ ההליך
ם דאהעת ישמיה תהם בהם ינוידם ויקלם ישרדנהם יאנתבד ומעו ניאר שא)מצב ם ויכם ייקההמצב 

 ח."שמל 85.: (ךיהלו בפותישו

ם דאהעת ישמיה תהם בהם ינוידם ויקלם ישרדנים האנתד בועמים אם ייקהמצב ה)ק וי החפ להמצב

 ח."שמל 10: (ךיהלו בפותישו

 52. ל שן וכסח  - ( ₪  00,0003 ף ינסלקמה הות על+)ח "שמל  57. : תיטפשמות רשכנל ויברט

 ה.נשלח "שלמ

 ה.נשבח "שלמ  51. ל שן וכסח  - ( ₪  00,0021 ף ינסלקמה הות על+)ח "שמל  58. : מהידקמדה ייח

 (.₪ 00,0006ף ינסמה לקת הועל+)ח "שמל 99.: תוספורטופאד לוחיש מ"ימב

י ונימי יכהל  01,44 , נהשבי ונימי יכהל  00,001 : יםאהבם ינותנלם אתבהשה ענך יהלהר ותמח

ן זמ, יטופישך יהלם יהלגבם ייקתילא לל ככע וצהמי פלר שאם יפודחם ייאופרם יניינעלות ספורטופא

, 'קד 24 –טה החלבת יתלכע וצן ממזמ, 8.11 –' כברו'מן וידע לוצ ממןזמ, עהש – 'ילרג' ןוידע לוצממ

ות על, יםרוערעלש "ימבות על, (נלויברטובימה דקהמדה ייחבות ו)הצות וצות על, יםנוידות על

  (.יעמפד )חם יפינסקמת ת הועל, תורשמ

 שפטי(מ עוי לסףגא)ה ודליםמור החמת
ע ויסהאל ו נפינל ויברטהי רחבו אם יטפושה, תופוהחלמאחת בכל עה ישמהרת הגבשל ב

ם וי)כנה שבם יקית  00,01 של פת סותליא תבעה ישמהרת הגב. יםרבם יקיתבג ויציל יטפשהמ

 (.נהשים בקית 1900ם יוצגימ

י נקת  3 ת= וזוחמה שישל ופכה להנמי דבועי נקת  50. + ת וזוחמה שישל ופכן ידי כורעי נקת  50.

 3 = ( קיתלט "שכ ₪   3000 ול פכם יקית  1000)וץ חר וקיבמג ויצי. הלהנימי דבועי נקת  3 + ד "וע

 ח."שמל
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ת
 

 ם(ייברתחים הותשיר והחהווהר ודה,בעשרד המ) ודליםמור החמ
  : ןיד ידרס ןיינ לעםיילאיצוס םידבוע

ל שב ישחתה , ריקסתשל ו ומיקלרבה ות יבשחש יר יבחישך יהל" וגס"בכל יה פלסכמה ההח וכנל

ב צמהת מאתהלה זל לכבו)ת ופולחהל כלי טנבלורד יחאו ניהם ישדרנהס "והעי נקתפר סמ

 . (יוצלרם ייקה

ן ידי דרסן יינלעם "יסוע  74 ל שת פסותת שדרניר בסן מזבם יקיתהל כבם יירקסתוב תלכנת  מעל

 (.זוחמל כלד חא) ןיד ידרס ןיינם לעייזוחמם "יסוע 4 + תויושבר

ס רוקכל ות על. יונימאת רקלן ידי רדסן יינעלם "יסוערת שהכל ם יסורקי ורזחמ  2 ו שרדייף סונב

 ₪ 08,4665כ "הס -₪  04,2382

 :םייתברחה םיתוירשהוה חווהר, הדובהעד שרמב, הלשממל יטפשמהועץ יהכ "ב ד,"וע

 םייזוחמם ינוממד "וי ענקת 4ת + וזוחמבד "וי ענקת 27ל שת פסותש רדית: נלויברט

ם ינוממד "ועי נקת  4 + ת וזוחמבד "ועי נקת  30 ל שת פסות שת רדנ: מהידקמדה ייחם עש "ימב

 ת וזוחמב

ד רשבמם ינקתפת סותבך רוצו נשי, אושהי פכם ייקההמצב את ר יתולהט וחלים אם גי כן ייויצ

 4 + ות יושרבם יס"וע( 74 ןידי רדסן יינעלס "וען יינעלן ה  – יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבה

 (.יםיוזים מחנוממ 4ת + ווזד במח"וע35 )שלה לממש "עמוי"כ הד ב"וען יינען לוה (יםיוז"ם מחיסוע

 :וס(ופטרואפול דםא לותעל – יתמשק ות)על ודליםמור החמת
 ח "שמל 872.: וםיים כיקהמצב ה

 "חשמל 32: קוי החפב להמצ

ח."שלמ 4ל שן וכסח -ח "שמל 28: תיטפשות מרשנל כויברט

 ח."שלמ 7ל שן וכסח -ח "שמל 25: מהידקדה מייח



 

נל ויברטבו אט פשהמית בבו אוב רלן ודנרה קהמי כות פחולה עד דובך יהלתנל ויברטב, יללכן פואב

דה ייחבם גן ודנרה קהמ, מהידקהמדה ייחהשל פה ובחל. תאחנה תחש ישך כ, יהםנשבלא ו

רמה ב. ('ווכות עיסנ, דהועבות עשן דאב, ןזמהך שמעל ר וז)גות נתחי תשבר ובדשמך כ, מהידקהמ

, טפשמית לבם יעישמגם ירקהמר פסמאת ית פחלהרה ואמימה דקהמדה ייחה, דנגמ, תיפרהמצ

ר כבשם דאבר ובדשמכ, ןלכ. תויטופישות ארכעללל כע ילהגלא ם ייופצם ירקהממ  101-שם ושמ

ן לכ  - ט פשהמית לבם יעימגם ירקמות פחש ארמבל א, רתויר קיט עמך יהלתהט פשהמית לבש יגנ

 ימה.דקהמדה ייחל השר תויוכה נמית פרת המצועלה

 :ופיםח דייםאורפ צרכים ליונימ ייכהל
 נה.של₪  00,0377של ן וסכ: חיםפודחם ייאופרם ירכי לצוניי מיכהלול טיב: םיטפשמה דשרמ

לא וות אירהברכת עמך ותבות טהחללת קברת סגבמע קביישא וני אם הן כייש לצי: תואיברה דשרמ

ן והיב קצתבן ה, תואירהברכת עמך ותבות יועלך לכו ייה  - פחה שמי נלבי טומטואד עממן תבמ

 ן.ושבות בחאובות מילהות יכרשצ, נהיקתב

ם ייאופרהם יקיתבש "עמויה"כ בג ויציול טיב : םייתברחהם יתוירשהוה חווהר, הדובהעד שרמ

 . שהרדנשפת סותמהד "ועי נקת 5-ך בוסיה לחיהן תינ, ד"ועים לקית 800של וב שיי חפל –ם יפודחה

 ' טופא יונילמ יםיאופר היםיכהל הולטי בקבע דםאת לועל :(סופוטרופאלום דאלת ול)עת יקשמת ולע

 ךרעומ -נה שים בקית 01,44ול פכ₪  893 -ש "המית ברל אגשן וסכח –  יםרכלה לצועפר ושיאו

 נה.ש"ח לשמל 93. -בכ



 
11

 קצועית המסותוטרופמודל האפ –משנה וות צ
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 ר.ו גרהואיד ל"וע: נהשהמות ו צר"וי

ס ופורטופאה  –  סקופ לט ד"וע ,הקיקחו ץועיי  –  יאמולש ירוא ד"וע :הנשמה תווצב םירוחבות רחב

ד "ועו ס"וע ,יטפשמה עויסה  –  יסלברט לואש ד"וע ,יללכה סופורטופאה –ן כהיל יגאבח "ור, יללהכ

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשמ –ק יספוי מטלנ

 נה:שהמות ו צתורוחבי רי חב"עו שובשגות מלצההוות יעם, ביראתגן ההלל

 :םיגיר בפסותפוטרוא
 :םייועצקמה םיספוטרופאה לשן ומימה תטישוה נבמ ת,וירשהת וכיא – תויובעם יתגרא א.

ך כ  –  תשלחומ הייסולכואל םאתומ וניאו ויד יעוצקמו יתוכיא וניא םויכ ןתינשות רישה .1

ת ורישה ינתונ דצמ םיקיפסמ םיישיא סחיו תוברועמ רדעיהב ןייפואמ תוריששל, הלמ

ע וצקמ ישנא תקסעה) יעוצקמה תווצה לש םאתומ ליהמת רסח ,תורישה ילבקמל

ח וכ סויג רשפאמ חטשב םירקבהשל ך ונמר השכ(, הולפיטום הומתחם יפסהכם ומתח

ר כשה ,תשלחוהמיה יסוכלואי הרכים לצאמתוים מיולפיטע קרו אן ויסינעל ו בניאשם דא

ם יישק םימייק ,שרדנה רשקה תופיצרב עגופו  -  םירקבה לש הפולחתל איבמ ךומנה

ר דעים, היקיתום ירחאזוות בלוגעם מ יםשנא עםד יקפתי העלל בשרת ושקתוב שהנגבה

 ם.יאנתדה ביעמי אעל שה ינעולפה יאכת לוקיפסות מיקצנסם/ייובים חייצרתמ

ת ודיחא רסוח רצוי רבדה  – םייעוצקמ םיספורטופאל תיעוצקמ היחנהו הרשכה הרסח .2

 דםאן לתינשות רישע בוגפום יקחופהמות הלנתבה

ם ישמשמה תוספורטופא ידיגאת  10  םנשי .םייעוצקמ םיספורטופא יד םויכ ןיא .3

ם ינותנ ןיא) םייעוצקמ םיספורטופא רפסמ דוע ןכו ,םישנא  004,6- כל םיספורטופא

 (.אשונים בישמר

ם ייעוצקמ םיספורטופאל ט"כש םולשת י"ע םיעצמאה ירסח םישנאב תכמות הנידמה .4
17

ר אש   .יללכה סופורטופאה י"ע ורשוא תוכימת תלבקל םהיתושקר בשאום להו נושמ

ח רכהב אלו ךומנ רכשה .תרגודלה מטבתאם לבה, רשכת האם סיים מכנמממם ישנאה

 (."לבו צדוססב")ות רישת הועל תאף קשמ

ו ל קלוחיש קיודמה םוכסה היהי המ עדויו ניאד יתאגוהגת, הנת הויכתמת הטישי פעל  .5

ם ינמוזמה םירזת תא להנל דיגאתה לע השקמ תואדווה רסוח .ןועבר לכב תוכימתכ

 ם.דאל בופיטל העם וישל ו פוסך ביר המשלדב, ושל

ל טנ הווהמו הנידמל ףסכ הלוע רשא ,םיעצמא ירסחלות יכתמל לרבוסקה מידן בוננגמ .6

ם ישיגמ םייעוצקמה םיספורטופאה לכ אל ,ךכמ האצותכ .םישקבמה לע ירוטלוגר

 ע.פגנם דיעל ן תינשות רישוהן בלקים לאהזכר ועבות יכתמת לושקב

16
 .ותחמשפ יוברק םנישא םינש אינמש רתויל סוופרטוכאפ משמשה דיחי - יעוקצמ סוופרטואפ

 .ותחמשפ יוברק םנישא רתוי ו אםינש אהרעשל סוופרטוכאפ משמשה דיגתא - תוסופרטו אפדיגתא
17

₪   ח"שלמ  20  לש יתנש ףקיהב תוכימת הנש ידמ תוקלוחמ  2016  תנש זאמ  - "םיעמצ אירסח בתוכימת"

 ,ביצקתה תודוסי קוחל ו(א)3  ףיעס חכמ רצואה רש להונב ועבקנש םינוירטירקל םאתהב  םיאכזה לכל

 .1985-ה"מתשה



 

ם הלש תודירשה תלוכי לע םימייאמה ןוימי מישקים לנעוטם ידיתאגה -ית יבקצתיה עב .7

(. כל ףטושן וימים כמקפסנם מיאשות יכתמוט "שכ, תיסנניפות נתיאשל ות יעת בוגמד)כ
18

 י.כלכלול יצנפתח לם יוומהום יניינעי דויגנם ירוצי, להא
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:מלצותה
ם יספוטרופאהו בחרייו תסגרמבשי זכרמיך להערך יי  -  ת יועצקמת וספוטרופאל דומ

, תוירשהן תמבת וכיאל שם יטדרנטס, תוירשכ, ףסי אנתתר יהן יבו קבעיז כרמב. םייועצקמה

. םינתינהם יתוירשהל שן ומימהת טישן כוח וקיפוה קרבי לכ, תיועצקמהה יחנההוה שרכהת בוח

ל עח וקיפהל על קהלת נמל ע, תאז)ת ושידרבד ומיעשם צמוצמם יפוגפר סמחר בייז כרמב
19

 (.םיפוגה

ם יתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,(יחוקיפה טביהב) יללכה סופורטופאה  :יארחא םרוג

ר צואה דרשמ ,(טפשמה יתבל יונימל תוצלמה לשו םיטרדנטס תעיבק לש רשקהב) םייתרבחה

 (.ייבקצתט היבבה)

 :תוספוטרופאה תוירשן ומימל תופולחי תשמת חאיע צמת ווצה

א יה תווצה תורבח י"ע תפדעומה הפולחה  -  יסיסב תוריש לש הנידמה םעטמ אלמ ןומימ .1

ו נומ םהל םישנאה ללכ לש יסיסבה יעוצקמה תורישה תא אלמ ןומימ ןממת הנידמהש

 ם.ייעוקצים מסופורטופא

 אה:הבקה ולחלם אתבה, תאז

 ו ללכיש םייסיסב תוספורטופא יתוריש םישנאה ללכל ןממת הנידמה :יסיסב תוריש

 (.רזבמכע קבייות רישי הפוא)ם יישורכום יישיאם יניינעל בופיטר הועבק בפסות מריש

 ב ייחמ ולוהינש שוכר יריתע םישנא לש הרקמב :(בר שוכר לוהינ) "רתיה" תוריש

ם לושי רכשה (םיפסכ תועקשה ,םיסכנ לוהינ לשמל) הבורמ םיבאשמ תאצקה

ר ושיא תא ותלבקל ףופכבו םדאה יסכנמ ,עבקייש ףירעת יפל ,יעוצקמה סופורטופאל

ת ורישל ףסונב ,תאז .(זרכמב ורדגוי וניגב םולשתהו "רתיה" תוריש) טפשמה תיב

 ר.דם אחאה ככל נידהמי מאה זכייהו י לסיסהב

 תורישל השי קן חלוימן מתממנה ידהמשיא יה הנשפה הוהחל -נה ידהמם עטי מקן חלויממ .2

 אה:הבקה ולחלם אתבה

 ו ללכיש םייסיסב תוספורטופא יתוריש םישנאה ללכל ןממת הנידמה :יסיסב תוריש

( זרכמב עבקיי תורישה יפוא) םיישוכרו םיישיא םיניינעב לופיטר הועבק בפסות מריש

ר תוויש לככ ,םנובזיעמ םתריטפ רחאק לרות רישר הועבמה בילששם וסכת האתגבה ו

 כזה.

18
 יא ,הלמע תלבק םשל תודסומב תומשה ,םירתוימ םייטפשמ םיכילה לוהינו םוזיי :םיניינע ידוגינל תומאגוד

 ץירמת ,תוספורטופא ףקוע לולסמב ףסונ רכש תלבקלו םיפסכ תמלעהל ךרדכ תונמאנ תונובשח לע חוויד

 ,('וכו ךשמתמ חוכ יופיי) ידיתע ןונכת לש םיכמסמ/ תופולח/  הלוטיב/ תוספורטופאה םוצמצ תקידלב ילילש

  .דלב בםדהא "וףג"ל יונימ ביליל שץירמת

19
 רפסמל לופיטה זכר ןיב ילמיסקמ סחי ,ישונאה ליהמתה ,עוקצמה ינש אתויחמומ :זרכמ בועקביי ,רתיה ןיב

   .דועו סוופרטוכאפ םהל הנומ שםיאשה



 

 יב ימחו וליהנשש ורכי ריתעם ישנאשל רה קבמ: (רבש ורכול יהנ)" רתי"הות ריש

ם ולשיר שכה( יםפסכות עקשה, יםסנכול יהנשל למ)ובה רמם יאבשמאת קצה

ר ושיאאת ו תבלקלף ופבכום דאהי סנכמ, עקביישף ירעתי פל, יעוקצהמס ופורטופאל

ות רישלף סונב, תאז. (רזבמכו רדוגיו ניבגם ווהתשל" רתי"הות ריש)ט פשהמית ב

 ר.דם אחאה ככל נידהמי מאה זכייהו י לסיסהב
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 :ותדעל לואשלי לבמם דאלי ועצקמ סופוטרופא יונימ – תויובעם יתגרא ב.

ם דאלה נוממת וספוטרופאהד יגאתו אי ועצקמהס ופוטרופאהם יקרמהת יבמרב

ם יתילעם ורגשר אבר ד, סופוטרופאהת והזן יינלעו תדעלל ואשלי לבמס ופוטרופאכ

 .דיגאתהי פלכם דאהל ש םזינוגטנאל

 :המלצה
ם דקלת נמל ע, ולוך מסבו אי ונימהב לשבד יגאתהת ולהנתהן פואל שז כרמבה דרסה

 כך.לל גוסמוא השל ככ, יועצקמה סופוטרופאהת והזת אם דאהל שת לכשומה ירחב

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשי, מללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

 תואהבות דוקנת לעדת האתת ש ליע וצהמן ורתפת הרסגבמ .1

ם דאשהות רשפאן ולבח. טההחללע ילהגו לר שפאלי דכש ינגע הדיהמאת ם דא לקפסל .2

ם ייעוקצמם יספורטופאכמה ם עו אי עוקצהמס ופורטופאהם עי וניהמם רטש פגילה כלוי

ש י. ויעלפת דעוהמות רשפאהאת ר ולבחו( יולפיטהרכז הם עש פגלמות פידענה שי)

י נבו אי עוקצמם רובגוה ומליה יהי עוקצהמס ופורטופאהם עם דאהשל ש פגהמשדא וול

 י.עוקצהמס ופורטופאעם הטדם מאל הענת וגא ה לעהפשמהע נהמי לדבכפחה שמ

 :דוחאן ובשחבם יקזחומ םישנאהי פסכ – תויובעם יתגרא ג.

י שוקוה ומה  – ם דאל כלד פרנן ובשחבלא וד וחאן ובשחבם יקזחומם ישנאהל שם יפסכה

לא וק ורחף ינסלע ילהגם דאהאת יב ילחי ושען וכית פסהכות הלנתההר דבבע דימלת קבב

 ות.ילעלמש שעלה חר, מוכמ

:המלצה
ס ופורטופאהשל ר ושיאן תינם אלא א, תאז . דפרנבם דאל כלק נבן ובשחת חיתפ .1

. סופורטופאם להנה ושמם ישנאהשל ם ידרפנות נושבבחם יפסהכו קוחזי, ללככ. יללהכ

ות נושבחלת נההסת טרכם ע, דואחן ושבבחות הלנתהר שאלוכל יי ללהכס ופורטופאה

י ללהכס ופורטופאהשל ו וחקיפתחת יה תהית פסהכות הלנתהה. דםאלכל דת רפנ

 ו.יתוינחלהם אתבהו

 י.ללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

ן תינהככל ( וברק, רוכמף ינס) ת יבירמת ושיגנבם דאהל שק נבהן ובשחל והינ .2

 ו.ירכוצו נורצתאם לבה

 י.ללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

 :יועצקמ ןוניסלא ל םייונימ – תויובעם יתגרא ד.

 ה.כרההל הונ לשו מויקת ומרל, יועצקמ ןוניסלא לש "מיבי " עםייונימ
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:מלצותה
רה הכו בליקשם ירמו גקרו נוימוו קספייי עוקצן מוניסלא ש ל"ימי ב"עם ייונימ -ר קצח ווט .1

 ".רההכוהל נ"תאם לבה

ם ידמועה םידיגאת לש זרבמכרה ילבחם ידיתאגל השרה הכת הטישי וניש -ך וראח ווט .2

ס ופורטופאכ שמשל רושיא לביקש ימל קר יונימה לש תיקוח הרדסה ןכו תושירדב

 (.רהל אחונלכל ם אתבהו ארז במכ)י עוקצמ

ם יתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,יללכה סופורטופאה ,ש"מהיב תלהנה  :יארחא םרוג

 ם.ייתרהחב

 :תוירשכוף ס יאנתל םינויטריקר דריעה – תויובעם יתגרא ה.

ן ויסינ ,תיסנניפ תונתיא תמגודכ  תורישכו ףס יאנתל םיאלמו םירורב םינוירטירק רדעיה

 ות.ספורטופאד היתאגו אי עוקצהמס ופורטופא' לווכי עוקצמ

 :המלצה
 ז.כרמת וצעמאב ואו/ו חוכמו אק וחהת וצעמאב תושידרהת פסוה

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשומי ללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

:מחורת
 :הנידמהם טעמלא מ ןומימל דומ .1

י דיגאת להונ יפל עצובש שדח רוחמתל םאתהב) םייעוקצות מספורטופאי תורישות על

- כ םנשי םויכ .םדאל עצוממב הנשב  ₪  0056-יא כ( התיפוסר שואם רטוות ספורטופא

 ח."שמל 52=6500*8000. יםיעוקצות מספורטופאי תורישם יבלקהמש יא 00,08

ר ובע תוספורטופא יתוריש ןומימל םויה הצקומה םוכסה תא הז םוכסמ תיחפהל שי

 . "חשמל 20ים = עאמצי רסח

 ח."שלמ 32יא הת שדרנהת פסותה, כךשמ

 : און הוסכהח

 ם.יעאמצי הרסית חיוגסום ביים כקסוע"כ הפאים בנקת 2עת ירג 

 יללס כופורטופא – תויכתמ הןוננגלמ יםאבשט מעלא מש ידק מיםטפשהמ דרשמ ,

 . וסכיחיר שא, תושב, חתיטפששכה מל

 ל עייו חוקיפה תא לעייל רשפאי םידיתאגי ה"עט "שכית יבגבות קסעתההם וצמצ

 ו.עצמם דאל בופיטים לאבשר מתויו נפישם עצמם ידיתאגת הדועבאת ם ג

 ם יניינעה דוגינב תיתועמשמ התחפהמ האצותכ תורישה תוכיא רופיש

ת ורישה תא הנתי אלו םדאהמ ףסכה תא שורדי אל יעוצקמה סופורטופאה)

 ך.אה מכוצתטה כוות מטהחללת קבוב( דםאו תואף מסהכ תבלקב

 :הנידמהם טעמי קלח ןומימל דומ .2

י דיגאת להונ יפל עצובש שדח רוחמתל םאתהב) םייעוקצות מספורטופאי תורישות על

- כ םנשי םויכ .םדאל עצוממב הנשב  ₪  0056-יא כ( התיפוסר שואם רטוות ספורטופא

י "פע. ח"שלמ 52=6500*8000. יםיעוקצות מספורטופאי תורישם יבלקהמש יא 00,08
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- כל תוספורטופאה יתוריש רובעב ןובזעהמ ףסכה תא תובגל ןתינ היהי ,הס גכהרעה

 2.13= 0056* 0084  (שיא  008,4 ) תיעוצקמ תוספורטופא תחתש םישנאהמ  106

 .(םישנאה לש םהייח םויסב קר ןובזעהמ ובגיי ךא) הנש לכב ורזחוי ח"שלמ

י תוריש ןומימל םויה הצקומה םוכסה תא הז םוכסמ תיחפהל שי ,ףסונב

ח "שלמ  2.15  :התחפה כ"הס .ח"שלמ  20  = םיעצמא ירסח רובע תוספורטופא

 ה.נשב

ד ע) םייניב ןומימ שרדיי ,תאז םע .הנשב  ₪  000,008 יא ת השרדנת הפסותה, ךשכמ

 י.ראוטקאוב שיש חרדנו נדומאך רושלצ( ןוזביעמהיגבה ישף סהכבת שלה

 וא:ן הוסכהח

 יללס כופורטופא – תויכתמ הןוננגלמ יםאבשט מעלא מש ידק מיםטפשהמ דרשמ ,

 . וסכיחיר שא, תושב, חתיטפששכה מל

 ל עייו חוקיפה תא לעייל רשפאי םידיתאגי ה"עט "שכית יבגבות קסעתההם וצמצ

 ו.עצמם דאל בופיטים לאבשר מתויו נפישם עצמם ידיתאגת הדועבאת ם ג

 ם יניינעה דוגינב תיתועמשמ התחפהמ האצותכ תורישה תוכיא רופיש

ת ורישה תא הנתי אלו םדאהמ ףסכה תא שורדי אל יעוצקמה סופורטופאה)

 ך.אה מכוצתטה כוות מטהחללת קבוב( דםאו תואף מסהכ תבלקב

ש י הנידמל יכ רובס תווצה ,רוחמתב גצומה "תלעות- תולע" סחיל רבעמ יכ ,ןיוצי

ו ז איה ךכשמו ,סופורטופא םהל הנומש םישנאה תייסולכואל סחיב תוביוחמ

 ם.הל גואדלום הל ןתינש תוירשהת אן ממלה כיצרש

 :םיקטינ - ועיתות מקצפספוטרודל אמו
ת לבוהב םיניטקל םיישיא םיניינע לע חוקיפל ("טולייפ") תינויסנ תינכת תעצבתמ ,הלא םימיב

ע ויסה ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ יגיצנ םע ףותישבו יללכה סופורטופאה

ן וכמ תועצמאבו תיחרזאה הרבחה ינוגרא ,הימדקאהמ םיחמומ ,תוספורטופא ידיגאת ,יטפשמה

ת וסחייתהה םצמטצת ,ךכיפל .0202  תנשב ויתוצלמה רוסמל םידיתע טולייפה ירבח .ליידקורב

 ד.לבת בווו בצנודנשות דוקנר פסלמם יניטקשל  רשקבה

 ית.עוקצות מספורטופאתחת ם ידיל 358ם נשי, 2017נת שן לונכ

 :הנידמה ןומימ – תויובעם יתגרא א.

- מ רתויו נושבש בחישי )מנה ידהמי "עם ינומי ממעוקצס מופורטופאנה ולהם מם ידילל הלא כ
20

 (.יםטפשהמד רששל מות יכתמן הוננגי מ"פע₪  00,053

:מלצותה
י שדוח םוכסב הנידמה י"ע השעי םיניטק לש תוספורטופאה ידיגאת ןויממ: צרקח ווט .1

21
 ן.יטקן לתניישות רישת האר פשר לואמר דבש. הדו"ח לחש 00,01של 

20
 .יללהכס ופורטופאת בויכמתן הוננגעל מית ארהאחם עטו מניאלו רעבושה יםנותנתאם לבה, תאז

21
  וב.רקו אן ומארה והוא השנה ומס מופורטופאעל ול חילא ן וימהמ



ה חוורה ,הדובעה דרשמ ,(יחוקיפה טביהב) יללכה סופורטופאה  :יארחא םרוג

ר צואה דרשמ ,(יונימל תוצלמהו םיטרדנטסעת יקבשל ט יבבה)ם ייתרהחבם יתורישוה

 (.ייבקצתט היבבה)

 ם.יניטקט הויליפלמת שר הלאחע קביישות רישט רדנטסעת יקב :וךאר חווט .2

ם יתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ תוברועמב ,יללכה סופורטופאה  :יארחא םרוג

 ם.ייתרהחב

 :םיניטקהי כצרל ה ענו עוניא ןתינה תוירשה – תויובעם יתגרא ב.

ב ורב רשאכ ,םיניטקל תוספורטופאה ידיגאת י"ע ןתינש תורישה תוכיאב ינוש ונשי

 ם.היכצרל ה ענו עוניא ןתינהת וירשהם יקרמה

:מלצהה
ם ייקה יללכה לדומב םייוניש עצבל שי  :םיניטק תוספוטרופאל דומבם ייונישצע בלורך צש י

ש ים ינושים הרכן הצויפאתאם לבה, יםניטקת לוספורטופא ליםרילבג תוספורטופא ןי בןיהבחול

ל ע שגד םישל ודיקפת תרגסמב שרדיי ןיטקל 'פא ,לשמל ךכ .ןתנייש תורישה תא עובקל

ם ילכב ודייצל ,תורגבתהה יישקב ותוולל ,ןיטקה לש םיימוימויהו םיפטושה םיישיאה ויניינע

ל ופיטה לסה והמ עובקל שי, ןכ-וות. כמרלבגו עיבהגם יישעהמם ייי החטיבעם הות דדותמלה

י מ ,דיגאתה תלהנה תעיבק ,םיניטקל תוספורטופא דיקפתל תורדגה תעיבק ,ןיטקלש רדנה

ס ופורטופא שמשמש דיגאת לכב תדחוימ הקלחמ תחיתפ ,קנעויש לופיטה לס ,וב קסעוי

 . ןיטק-סופורטופאס יחי לגבם וימניף מרעת יקב, יםניטקל

י לכלכ ףרוע אלל ,רתויב תושלחומה תויסולכואה לע םינמנה ,תמצמוצמ היסולכואב רבודמ

ת יתועמשמ איהם יהישל חו פה זוקתים בניטקם תואת לנתינשיכה תמעה בקששה, יתפחשומ

י עוצקמ יארחא רגובמ הלא םיניטקלר שפאת לירסוומית רכעובה נה חידלמש י. דיתער לתויב

 . יהםרכנה לצעק מפסל לוכיש

 י.ללהכס ופורטופאם, הייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועב הדרשמ: יאם אחרורג

 

:מחורת
ת ולע ,(םיניטקל הספורטופא תשמשמש) יוכיסב םידלי תתומע ףותישב ךרענש בושיח יפל

  ן.יטקלכל ע וצבממש דובח₪  00,01 -יא כים היוארם ייעוקצות מספורטופאי תוריש

 . הנשבח "שלמ 69.24ל ובר עדמ, כךשמ
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צ
 

 –משנה וות 
 פיוים לוהשירות 11ן קווהנגשה של תיהכשרה הטמעה, 

 י.תרפאית נויס "וע: נהשהמות ו צר"וי

 –  ךבניש ידעד "ועוס "וע, יאומ שלירואד "וע, יו' ליץובילטית רשס "וע: נהשהמות וים בצרוחבות רחב

ת ויוכזל הקינילקה  –  בולורטס דעיל ד"וע, יללהכס ופורטופאה –ן דית נרוא' , גביללהכס ופורטופאה

 י.טפשהמע ויסה –יל יובל נעד "וע, יבאבתל טת יסריבנואאה בושי וליצנום יקיתום ירחאז

א לש סופורטופא יונימ ךילהל הינפהל איבהל תולולעש תוביסנה תא הפימ הנשמה תווצ ,תישאר

י יונימ ףקיה םוצמצ התייה יופיהמרת טי המצב. מונישים לירשפאות פווחלם ינוויעל כע יהצבוך רולצ

 . וםבתחדה ילמת הקעמך השהמם ישרודם יאשונל הכל. ךרוא לצ שלתוספורטופאה

 ך.רעשי ופיהמונה שהמות ו צתדועבעל ות ססומבות, הוות הצנקסו מוצגי, ךסמהמך שהמב

ת גשהל תופולח תניחבו ךרוצל אלש סופורטופא יונימ ךילהל הינפהל איבהלת ולולשעת וביסנ

 :תשדרנהת ילכתה

ם דאל ףרוג סופורטופא יוניממ ענמהל רשפא ,הפוחד תיאופר הטלחה תשרדנו הדימב א.

ל בקל ףוג וא דסומ ,םדא תכמסהב ,ץילמה הנשמה תווצש יפכ ,קפתסהלו ש"מהיבב

 ן.יינו עתואלה טלחה

 :תוישרפא תופולחו םינוויכ

 ם.דאס לופורטופאי וניך מיהלשל נה שהמות ובה בצרחבהן ודנשא ונה

 ם.דאהי פסכל ש" לוצינ"ו" זובזבמ"ש שח -ילכלכט ביה ב.

 :תוישרפא תופולחו םינוויכ

, ןובשחב המיתח שהרובמרה הכן ו( כגיםשגוהמד ויחאו)ות יכלכלות נשל הגק ון בחויגע .1

 ד.ועוי ארשאלת ן, הגבושבום בחסכלת הגב

 (רוטקטורפ)פחה שי מנלבאמת תו" מתונאמנ"ח ותיפ .2

 ם.ינושם יגוסמה טלחהל בקליר שכם דאהם אהברר לו את והזלת דעוילא ה ביבסה ג.

 :תוישרפא תופולחו םינוויכ

, תאז םע דחי .ותורישכ לע יולת יתלב רושיא לבקל םדאל רשפאמה יעצמא חותיפ תניחב

ת ורישכה תקזחל םאתהב תאזו ,ומצע םדאה לע אלו 'ג דצ לע החכוהה תבוח תרבעה

ה יגוסב ןודי ךשמהה תווצ יכ ץלמומ .ריגבל בשחנ אוה וב םוימ םדאל תדמועה תיטפשמה

 ם.ולעשה בענן הד מלמיו

 ו:עוצשהות יורשפא

ל ע שגדב תולבגומ םע םישנא רובע םיתוריש לש השגנהל םירורב םיטרדנטסעת יקב .1

 ם.ייסנניפום ייאופרם יתוריש

 ".דםאל השו תוריש"כרה בהכעה שמך מומתי ונילמט פושת הטהחלי עה כיקב .2

 '. גד צולן מושארש הפגבמ" תורישר כשאהמ"ך ומת/ והומל .3

 ".תורישרת כשאהמ"וה ומלימה תח -יה ואצטיסבכל  .4

 (טההחללת קבת לורישהכן ילבשה נגן הידה ברפת הושעב לוש)ח 



 

ס ופורטופא םדאל תונמל םיצילממו אם יבייחמש( תובאי תב)ד סומלה סנכהל שם יכילהת ד.

 ותסינכם טר
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 :תוישרפא תופולחו םינוויכ

 ות.אירהבווחה ורת הורסגלמבלה קת הושירדי הלני ונישעת טמה .4

בר שגד ןתמו "שפנ ישושת"ל תורגסמב תמייק ןידעשיה נחי הונישת לורשפאת הניבח .5

 ם.יפלוטהמשל ית נטרפנה יעל בחר תוי

לכ ןוחבל שי .סופורטופא יונימב תידסומ תרגסמל םדא לש הסינכ הנתות אל ,ללככ .6

 ית.דסוהמרת סגלמסה ינלכסכמה ת התדם לאל השו תוליכתאם לבהו פו לגרהקמ

  :המלצה
ן מ ןחבי ,הלא תויוגסן בודיות מלצההם ושייך רוקם לצוישך שהמת הוו ציע כוצר, מואמר הואל

 שא.ונת בומלצש הייגום ולעשה בענה

 ת המשנה:צווחברות י ורבי חע"שו בשגוצות לעיות וההמב אתגרים, הלהלן
 :18ן וקיתת מעטהבור סחמ – תויובעם יתגרא א.

 ע.וקצהמי רמו גרבקובר ויברב הצקו בידע טמוומם שוירם מט 18ן וקית

:המלצה
ך.שהמט ברופישי פע כוקצהמי רמווגות יסוכלואל הכלעה לטמה

 תודעומסר וח - תויובעם יתגרא ב.

 ות.פוהחלאת ר יו מכניאם יתורישי הנתונוד עויהמות וחקהלר ויב צר,ויבהצ .1

, תואמצע  –  18  ןוקית דוסיבש םיכרעל ןיבל הגוהנה הנגהה תסיפת ןיב ןוזיא רסוח .2

ם יכרע שומימל םיקיפסים מכלר דעין הוכרכז במם דאן הורצ, רהיית, בחשיאיה ומנוטוא

 אלה.

 ות.ספורטופאתחת ם דאל השו תורשבכית ק חלרההכ .3

:מלצותה
ת וביצנ ,יתרבח ןויוושל דרשמה ,יללכה סופורטופאה  :יארחא םרוג  .תועדומ תרבגה .1

ה חוורה ,הדובעה דרשמ ,יתרבח ןויוושל דרשמה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש

ע ויסלה, הלכהכד רש"א, מטלות, באירהבד רשך, מוניד החרשם, מייתרהחב יםתורישוה

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשש, מ"המית בהלני, הטפשהמ

 פחהשי מנות, בבלוגעם מם ישנא, יםקיתום ירחאז– תונוש התויסוכלואת לורכדה ,

 . תורישת הושינגות יווזכות יוי זכויצשא מונו בנתנייות רכדהה. רחבר הויבהצ

 ל ע הנתמה תעב ,היזיוולטב ו,ידרב –ות ספורטופאת לופוהחלשל ם וסרפן ייפקמ

ד רשמה לש םיקיתו םיחרזאל דקומ ,א"לטב) םייטנוולר םיינופלט םידקולמו קה

 (.תיטפשות מרשד כקוי, מתרן חבויוושל

 דרפניה בסוכלואלכל ות אמתוהמות ארצן התמ . 

 ית.טפשהמות רשהכם ובתחע דין מועל -"ןותו "זכתקפה 
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 ם:ייכזרים מתת בצמופוהחלות דואע דילמר ויבפת הצישח 

 כ "פאה רתאל רושיקו םילוחה תופוקב בותכ עדימ תבצה :םילוח תופוק

 . תואירהבד רששל מום יולות החפוקשל ט נרטניאי הרתאמ

 50  ליג לעמ לפוטמ לש ילופיט שגפמב וא תובאית לבבלה קות: באבי תב 

ת ולאשה תמישר ןיב ,הליהקב גולוריונ וא רטאיכיספ ,רטאירג ,ס"וע םע

ר יבסמש "ןותוכז" ול ןתנייו ךשמתמ חוכ יופיי עלם תם חאדם האל האשיי

 . זהן יינעים ביטנוורלים הרמונה לגפומ

 ה ריחבל רפסה יתבב תינכת חותיפ :בולישבו דחוימ ךוניחל רפס יתב

ם יריבסמ רשאכ ,ףסונב .ריעצ ליגמ רבכ תויאמצע תוטלחה תלבקלו

ת ופולחה םג ורבסוי ,תולבגועם מם ישנאות יול זכעד וחיך מוניס לח"יהבב

 ם.ידילמתי הרולהם  גיםרסבו הרכעיוות ספורטופאל

 ת יאמצע הריחבל םילכ ןתמ :תולבגומ םע םישנאל םינתינש םיתוריש

 ות.בלוגעם מם ישנאים לנתינשם יתורישל הכלת בויובזכרה הכו

 ה שירפה ךילהת לש םיתמצה ללכב תועדומ תרבגה :הדובעמ השירפ

 ות.אמללג

 י לבקמל ימואל חוטיבל דסומה י"ע עדימ תחילש :ימואל חוטיבל דסומה

 (.נהקות, זנכ)ות אקצב

 שפנ ידדותממ –ש ונא)ות ידועיות תועמם, ביולי חתבבות יוי זכויצי מכזרמ ,

 (.רחאזן העלמות ריש)"ל יש, ('ווכית כלשות בלוגמ –ם יקא

 ק.ולח 18ן וקיתר ואים לנושים הדרשבמם יספטוהם יהלנת האמתה 

א לו עדימ תריסמל דקומ)  –  "תיטפשמ תורשכ" םוחתב ינופלט עדימד קומת מקה .2

ם הילאש םייטנוולר םימרוג וא תוירשפא תופול חלעע דין מתד: מקוהמות יראח. (וץיעי

 נה.ופת השקלבם אתבהות נפ לרשפא

 ות פוהחלנת הביהם לתופחשי מנובות בלוגעם מם ישנאע לדין מתמ 

 ף וגה וא דרשמלע וקצהמש יאאת נה פיע דיהמד קומ -ע וקצהמי שנאע לדין מתמ

 ד.קוהמי "ען תינשע דילמר עבי מעוקצוץ מעישת רודאלה שוהדה יבמי טנוורלה

 ת ולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ דקוממ תויטנוולר רויב צתוינפוב תינ

 ".תיטפשות מרש"כד קולמ

 ן ויוושד לרשהמשל ם יקיתום ירחאז* ל8840ד קות ממויטנוורלר ויב צתוינפוב תינ

 ".תיטפשות מרש"כד קולמי תרחב

 ם יטפשמה דרשמ לש רוביצה תוינפ תקלחממ תויטנוולר רוביצ תוינפ בותינ

 "תיטפשות מרש"כד קולמ

י פוימ /םיספורטופא / "םיכמות"ל ומת וירש/ דשרמל כבה דובי עלהנת מעטהוי וניש .3

ם ילכ ןתמ תסיפתל רבעמו םיכרעו תוסיפת יוניש  –  ילופיט /יאופר תוריש ינתונ /חכ

 ם.דאל השיה ומנוטואש הוימלמוות אעצמל

 ד "היב ,טפשמה יתב :דיקפתה ךלהמבו דיקפתה דומילל תורשכהב העמטה

ם יאפור  - ות אירהברכת עית, מתילקהש פנות אירס, ב"וע, ךוניות חרכעי, מערשה

ה כרעה יזכרמ .דועו תויחא ,(םיגולוריונ ,םירטאיכיספ ,םירטאירג ,החפשמ)
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י תב ,תובא יתב ,םוי יזכרמ ,רויד יכרעמ ,(תולבגומ םע םישנא) ןוחבא תודעוו

ס "היב ,םוקישל ס"היב ,םיקנב ,ימואל חוטיבל דסומה ,טפשמה תכרעם, מיולח

 ס."ועל

 ן וגכ) םיירויבים הצפוובגות אירהבות רכעבמ, יםנושלה השהממי דרשבמרה שהכ

ד רשמ לכל יטנוולר ךירדמ איצוהל שי .(דועו םילוח יתב ,חוטיב תורבח ,םיקנב

 ן.וקיתת הוקבעשה בדשה החיי הגמהר יסבשמי תממשל

 הדובעה דרשמ לש םילהנ לע שגדב םייתלשממ ל"כנמ ירזוחו םילהנ ןוכדע ,

 .18ן וקיתמתם לאתך הותות אירהבום ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה

 :תיועצקמת ואיקב - תויובעם יתגרא ג.

ת תל לכויו ןוקיתה יזרב איקבה הלשממה ידרשממ קלחב יעוצקמ םרוג לש ומויקר דענם ויכ

, יםיולפיטע וקצי משנאי, לוניהמי ולסללמם ינפלמ)ות פוהחלי ומבתח תויעוקצות מלמידנה לעמ

 (.' גדות, לצרישי נתונל

 :מלצותה
ץ ועיי ןתייש החנמ יעוצקמ םרוג היהי דרשמ לבכ –ד רשכל מת ביעוקציכה מתמווץ עיי .1

ו תוא לש יעוצקמה ומוחתב עוצקמ ישנא לש תוינפל תבותכ הווהיו תיעוצקמ הכימתו

 ד.רשהמ

, תאז .םיאפור ,ס"וע ,ד"וע :(תולאשה תפצהל) עוצקמה ישנאל דוקימ תוצובק וסנוכי .2

 ח.טשמה לאתוהן ונכות רישית ינך בשהמוות אלש תאעלך הרולצ

 ם.יאפור, ס"וע, ד"וע, יםטפושל –ך שהמות יולמתשה .3

ד רשמ ,יטפשהמע ויסות, האירהבד רשש, מ"המית בהלני, הללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

ל ע יארחא םרוג לכ  –  יתרבח ןויוושל דרשמה ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה

 ו.דרשי מומבתחות יולמתשההווץ עיייה, הנחהה

 :הנגהוח וקיפבור סחמ – תויובעם יתגרא ד.

ר סח ךשמתמ חוכ יופייבו תכמתנ תוטלחה תלבקב .ויד ליעי וניא םיספורטופא לע חוקיפה

 דםאל הענה בהגע ופגל לועלו אע וגפר דבי, הסאקלוח הקיפיב הרכמ

:מלצותה
ר וריב ,יופימ ,רותיא תוברל  –  תיטפשמ תורשכ םוחת לכל רוביצ תונולת הנוי ממונימ .1

 ות.נותל

ם אתהב ילאיצנרפיד חוקיפו םילכ חותיפ :תוספורטופאב יביטקפאה חוקיפה תקמעה .2

 ול.יצנפה לישרמת חויבה סב, כהיתמות רכעלמ

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשי, מללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

 :הלשממהי דשרמל שה כרה יא – תויובעם יתגרא ה.

ש.נגוות מריש תבלקדם לאת הובזכשלה הממי דרששל מרה הכי א

:מלצותה
ם.יקיתום ירחאזולות בלוגעם מם ישנאתאם לוומש נגון מתינת הורישי הדא כווש לי



 

ם תשנגוהות רישהי הלני ונישות עאמצב  םינושהה לשממהי דשרמבת ושיגנהת מעטה

ח וטילבד סוהמ: להשממי דרשמ, טפשהמות רכעמ, תואירהברכת עמ  - ות אהבות רכעבמ

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשם, מיטפשהמד רשם, מינפד הרשי, מומאל

ד רשמ, יומאלח וטילבד סוהמ, אלרשיק נב, ש"המיבלת נהה, תואירהבד רשמ : יאאחרם ורג

ן ויוושות יבנצ, יללהכס ופורטופאה, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ, יםנפה

 י.תרן חבויוושד לרשהמ, תובלוגעם מם ישנאת לויוזכ
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 :שךמתמהח כה יופית ובכורמ – תויובעם יתגרא ו.

על שבה במחם ישנאה של י שוקהם ושמרכב ומו עצמך יהלת)הך שתמהמח הכי ופיי תוכברומ

לא וה גבט "שכי וכם דאלכל ש ינגי כלשהדא וולך רוצו נשי, ףסונב. (יהםיחשל י דיתען ונתכ

 ך.שתמ כח מיופיייכת רעום לסוה מחויה

:מלצותה
, תומידקמת ויחנה, שךמתמח כי ופי)ם יכמסמהת כיערל" הלפעהיך דרמ"ת ירצי .1

 (.ןוצת רהבעמך סמ

 שך.מתמח כ יופיית כיערור ב בעד"ולץ לעמומט "כשת יעבקת ניחב .2

וע יסהם טעמת ויואכזת בחהר)י טפשמהוע יסהם טעמד "ועי "עח כי יופיית כיער .3

 (.יטפשמה

 ת.וידויעית ותומם עטעמד "וי ע"ח עכ ייופית כיער .4

 שך.מתמח כ יופיית כיערל םיפסונד "ות עשרכה .5

 י.טפשהמע ויסי, הללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

 :תכמתנת וטלחהת לבקל יועצקמ יתוירשל דומ – תויובעם יתגרא ז.

, זהשכות רישר דעיבה. תתמכנות טהחל תבלק אשוני בעוקצ מיתוריש כהיתמדל ו משוב גרםט

לכת לם יאלצנוזה ות רישמות ניהלם יוליכם ניאטה החלך ומתלם יקוקזר שאם ירבם ישנא

 ות.ספורטופאשל ול סללמ

 :מלצותה
לל בכוי תהממשלט ויליפהי אממצעל ס סתבבה ת וירשכת כמתנת וטלחהת לבקל דומת יינב

 זה:

ן ומימ, יךלההשך מור ציק, הטלחההי לבקמום יכמותהי וויל, םיכמותהת שרכה .1

 ת.וירשה

 י.טפשמן ונכתת ובלרם יאתמ םיתוירשל סבמך ותה ורתיאל ש תוירשה בוליש .2

 ש"מהיבל ומיך להתה תיינבה .3

 םייועצקמה טלחהי כמותת שרכה .4

 (.םיאכזהת דרגה)ה נידמהי "ה עכימתה תוירש ןומימל דומ חותיפ .5

 . םיבדנתמהת ושרכהבה נידמהת ופתתשה -ם יבדנתמי " עתוירש .6

, ס"ועלם יטנדוטס  - ( כהרדהף ורי)בצות ידמקאות/יתודבנתהות יסוכלואבות רעזיה

ו איצשע וקצמי שנא, יםקיתום ירחאז, יומאוח לטילבד סוהמי דבנתם, מוקיש ליםטנדוטס

 ות.טהחללת קבים בומכתי לויכת זודוקנן תם, מיקנל בשם יאמל גתווצקב, יהסנפל



 

 תכמתנת וטלחהת לבקלי מכסהל דומ חותיפת ניחב .7

ט ושיפ  .םיקיתו םיחרזאו תולבגומ םע םישנא לש הייסולכואל שגנומ יונימ ספוט .8

 ות.נושות יובלוגעם מם ישנאס לפוטל השי נושל

 תכמתנת וטלחהת לבקבז כמרויעץ ימ, לפטמף וגבך רו צונשי .9

ח כ יופי רדסהב םייקה ןונגנמל המודב  –  "עדוימה םדאה" ןונגנמ תפסוה תניחב .10

 ךשתממ

 :יאם אחרורג

 י,טפשהמע ויסות, הבלוגעם מם ישנאת לויון זכויוושות יבנצ, יללהכס ופורטופאה

ד סומה ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,יתרן חבויוושד לרשהמ, ש"המית בהלנה

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשות, מאירהבד רשי, מומאוח לטילב

  מחורת
ר.ותמחק הרפת בפרוית מצדועייבלה ט
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צ
 

 –משנה וות 
 ומילאח יטוסד לבמו מה" גמלהקבלי"מגיית סו

 ג.רדבול גינוס ב"וע: נהשהמות ו צר"וי

את ילד "וע, קהיקוחוץ עייקת מחל –ר ידביה אד "וע, ןוששלת יאד "וע: נהשהמות וים בצרוחב תורחב

' גב, יללהכס ופורטופאה  – ס קופטל ד "וע, קהיקוחוץ עייקת מחל  – ר ואיבוני נרד "וע, 'יץובובקעי

ד סוהמ  – י רכזילה תהד "וע, יללהכס ופורטופאה  – ן דית נרוא' גב, יללהכס ופורטופאה  – ר יאבית נור

ח וטילבד סוהמ  – ' יץובובקעיית רונס "וע, יומאלח וטילבד סוהמ  – יא רולר וימל' גב, יומאלח וטילב

 י.ומאוח לטילבד סוהמ –ן איסאלילה דמו' ל, גביומאוח לטילבד סוהמ  -ן ימינה לדע' , גביומאל

:רקע
את בל קישם דאות נלמי אשרי ומאלח וטילבד סוהמ, יומאהלח וטיהבק ולח  304 ף יעסלם אתבה

 :יםאהבם ירקבממלה י לגאהזכם וקבממלה הג

 בהקצת האות לגבם יוגלסנם מיאקצבה ן התנילהיכה ר צוידי שלדםאו האקצבה י לאהזכ. 

 בתםוטו לניאנת תיניא ו הרועבשבם דאו לאקצבה י לאלזכקצבה ן התמ. 

, ותשגחבהו או תקהחזבנמצא מלה לגי אהזכשי מאת קצבה הבל קכמנה ממי ומאלח וטילבד סוהמ

ם אט ימחלי ומא לוחטילבד סוהמ ן,כ-וכמ י.ומא לוחטילבד סוהמשל  ותטהחלתאם לבה, ר אחדםא וא

טה החלה  .יומאלח וטילבד סולמו אריישם יאנתבול הכו, נהממק חלו אולה כמלה הגאת ו לם לשל

ם וקישד יקפם עות עצייתבהוכה רכ, בהקצלי אהזכשל ד ילו ארה והו ניאש, בהקצבל קמי ונימי לגב

 .ךלכו יכסמי הומאוח לטילבד סוהמש

 :םינתונ
י בלקלמם ייונימ 00,53ם וכת)מש יא 00,04-לכמלה  גיבלקנה מי ממומא לוחטילבד סוהמ נה,ש יידמ

נה ושממש יא 00,017אל רשינת ידבמם נשי, "כסה(. בנהקת זמל גיבלקלמם ייונימ 500, תונכלת גמ

לת לגמם יאשזכש יא  00,094 ן וכנה קזלת לגמם יאשזכש יא  00,022 ם וכת)ממלה גבל קמם לה

 (.תוספורטופאד יתאג)י עוקצלה מבל גמקנה מוש ממיא 00,02-לכ, להאך ות(. מתונכ

:וותהצ ודתעב
ר קיעבו שוממלא ו נרעולצר עבבות דעור פסמי "עו שובגר כבות מלצההמול דגק חלי כן יויצ, תישאר

, דהועבהד רשלמנה יקתום ייבקצתות פסותלרבה ות עשממנה שין כעל ום יאבשמר דעיהשל ב

ו עוצשהם יכלהר ותמח. יללהכס ופורטופאוהי ומאלח וטילבד סוהמ, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה

-ןיבה טמת דובעשך מהש דרית זה והל נבות מלצההם ודיקם שלן כו כמ. דרפנח פסנבו פרויצ

על , יללהכס ופורטופאוהי ומאלח וטילבד סוהמ, יםטפשהמ, וחהורהי דרשמות פתתשבה , תידשרמ

ות ונלות יוגסבקה ידהבאת ם יולהשל, יומאהלח וטיהבק ולח  304 ף יעסן וקיתלעה הצש לגבנת מ

י נוויכאת ות ותלהו דעונזה ח "ודבות מלצהה. להאות מלצהש ויבגאת רקלו ננבחלא שות פסונ

ם ירדסההמד אחכל של ק יעממן ויבבלות וכרכן ניאך א, וםבתחדה ועבך שהמלם ינחהמדה ועבה

 . להאות מלצת הרסגבמם יעוצהמ

 נה:שהמות ו צתורוחבי רי חב"עו שובשגם יינושארת הומלצההום יראתג, תויעהבן הלל

 :דםא הלש תו חירתלגבה -ת ויע וביםגרתא א.

י דוסיה ךילהה אלל ,ילהנמ ףוג ידיב תישענ הלמג לבקמ יונימ ןכו הלמגב שומיש תלבגה
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, יטופיש ךילבהי וניהמר ושיאל זה כלוב, וך בורות כטהחללת קבך בומתו אס ופורטופאי ונישמ

, בר ןמז חקול סופורטופאי וניך מיהל, דנגית. מאופרעת דות ולת חקבוי אליוצסר יקסתיכת רע

י דיימ ןפואב הריבעהל שי הלמגל תואכז תעבקנש עגרמ ,ימואל חוטיבל דסומה ילהנ י"פעו

 ם.דאל

 :מלצותה
 ד.בלבי נמזי ונימכה למגל בקמ א.

ם ייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה  :יארחא םרוג

י ונימב הלמג לבקמ םהל הנומש םישנא לש ךרוצה תקידבל תוכרעה לש טביהב)

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרש(, מתופוו חלאס ופורטופא

ן זמל הוצני, נהשך ההלבמ. (נהשד כעשל )ית נזמפה וקתשה לעימלה  גבלקי מונימ .1

ת לבק ,תוספורטופא ןוגכ  –  םדאל םימיאתמה הכימתהו הנגהה יעצמא תניחבל

ם דא לכל .םדאה לש יפיצפסה ובצמ תא תומאותה תופולח וא תכמתנ תוטלחה

ה ריחבה ,היומנוטואת הסיפתר ואו, ליתודילמימה אתהמ' תישיאפה היהחל'ר פתת

 ס.ופורטופאי ונילמק וות בחעוקבת הוילעוהם דאל השית אעצמה

קה מחלב לתבכיה נפ, יומא לוחטילבד סוהמר יעבי, להל הגמקב מיוניעם מ דבבד ב .2

ך רוצה קדביי יכ שקבמ אוה הבש םדאה לש וירוגמ רוזאב םייתרבח םיתורישל

י לכ לכ וא תוטלחה תלבקב ךמות לש עויסב וא ,הלמגל יאכזל סופורטופאי וניבמ

 . ןהלב לף יעסים בטרופשמם יסמכהמו פרויצו יה זנפר. לים אחאתמ

, ימואל חוטיבל דסומהמ הינפה תלבק םע ,לעפת םייתרבח םיתורישל הקלחמה .3

ר י אחכלו כל א, דםאת לתמכנות טהחללת קבו אס ופורטופא יוניבמ ךרוקת הצידלב

ך יהלם ויסר שפאישן פואר, בואמ, כתאכל ז. עקבייש יםניינע וגס לוא ויניינעול כללמ

 נה.שך ותלה בל הגמקבי מונימ

ק וקז וניא םדאה יכ םייתרבח םיתורישל הקלחמה לש הקידבה םותב ררבתי םא .4

ה קלחמה ריבעת רחא ילכ לכ וא ,תכמתנ תוטלחה תלבק וא סופורטופא יונימל

ף סהכאת ר יעביו יוניהמ תא טללב ולקשיר שא י,ומא לוחטילבד סולמך  כעלעה דוה

 ם.דאל השק נהבן ושבת לחורישי

ם יתוירשהוה חווהר, הדובהעד שרמלי מואלח וטיבלד סומהן יבדע ימת ברהע ב.

 ם.ייתברחה

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשי, מומאוח לטילבד סוהמ: יאם אחרורג

ם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשלמי ומאלח וטילבד סוהמר יעבישע דימיזה אן ולבח שי

ם להם ישנאהרב קב, תראחפה וחלו אס ופורטופאי ונימות יצנחנת יבחך רולצם ייתרהחב

ם יעוגנהם ייאופרהם יסמכהמ: יםאהבם ירומהחנת יבחות רבל, תא)זמלה גבל קמנה ומ

י דיבם ייוהמצ, ועצמבו יניינעאת נהל לם דאהלת ויכל, רתיהן יב, יםסיחיתמר שאום דאל

ע דיומ יאליוצס העדיהמת כל א, רתי הןי בול,כליר שא יאליוצסח "וד י,ומא לוחטילב דסוהמ

. (לההגמבל קמשל י ונימו יכרשהצות יבסנהזה לל בכוי ומאלח וטילבד סולמע ודיהר אח

 ם.ירמון הגיו בתרעבלהן וננגהמוע דיהמש ויב גןפואאת ן ולבחש י

 ה.למגי לבקמ יונימיך לה בויט ג.

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשי, מומאוח לטילבד סוהמ: יאם אחרורג
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ר דסי הפל לעפי, יאלזכמלה  גבלקי מוניבמך רו צשיי י כומא לוחטילבד סוהמ אומצדה יבמ

 בא:ה

רגה דמית וגוליברבה קשל ם ירקבמ  - י וניהמך יהלרת סגבממלה לגי אהזכעת ישמ .1

ד יקפ, רדבבן ימבמלה לגי אהזכשוככל , (דלבברה וה-דיל, דיל-רהו)הנה ושאר

ול למן יבחובלה קתהמלה הגלת קבלו תשקבי כם דאלר שלבר שקתיות עיתבה

. קלשנו יונישממלה הגבל קמות זהאת ומלה גבל קמי ונילמות רשפאהאת י אהזכ

בל קמי ונימם עצלי אהזכדת עמאת ות עיתבהד יקפר ריבי אהזכם עיחה שב

ך שתמהמח הכי ופים שרבמק ודיבן וכקל שנו יונישממלה הגבל קמות זהולמלה הג

. וגלסמיה יהלא וא שהכו יניינעבפל טיי מע קבוך שתממח כי ופיך רעם דאהם אה

ו ברה קמבכל . להלגמי אהזכדת עמאת ות עיתבהד יקפול קשי, ותטהחללת קבב

ול פיטהר עבוי  – ( לההגמבל קכמנה והממות זהלו א)י ונילמד נגתממלה לגי אהזכ

ות רשפאהן ולבחנת מעל מלה לגי אהזכם עשה יפגם ייקיר שאם וקישהד יקפל

 נה.תמהממלה בל הגקות מזהו אי וניהמם עצעל סכמה ש הלגב

ר שא  –  םוקישה דיקפי "עילה לכתחשה מעימלה בל הגקי מונימ –ר רה אחקכל מב .2

 שא.ונת האן יבחום דאעם הש פגיי

ס יסב לע ,רתיה ןיב ,השעיי הלמג לבקמ יונימ  –  החמומ תעד תווח תלבק תבוח .3

ת א להנל לגוסמ וניא הלמגל יאכזה היפל (רדגותש תרחא וא)ית אופרעת דות וח

י מואל חוטיבל דסומה םעטמ החמושל מות ילהולה יכעת דת הוו. חועצמלה בהגמ

י מואל חוטיבל דסומה םעטמ החמומ לש תעד תווח יכ ,רהבוי .ינוציח החמומ וא

ת עד תווח שורדל לכוי אל דסומהו ,הלמגבל קי מונין מיינעל לדת המחריריה בתה

 . יאהזכי מנויצומחה חשל מ

 י.מואל חוטיבלד סומה ידבות לעוכדרה ד.

, דהועבהד רשמ, יללהכס ופורטופאה: ףותישב. יומאלח וטילבד סוהמ : יאאחרם ורג

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מייתרהחבם יתורישוהוחה ורה

י דיקפ, וםקישי דיקפ, יםאפור)מלה הגבל קמי וניבמם ירבועהמם ייעוקצהמם ירמוהגלל כ

ם אתבה)ית טפשמות רשכלת אשבדת קוממית עוקצמרה שהכר ועבלו שרדיי( תועיתב

ית נתכ. (תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ולח  18 ן וקיתבו עקבנשם ישודילח

ד רשמ, (יללהכס ופורטופאהף אגות רב)לם יטפשהמד רשן מיום באיתש בוב תגרהשהכה

ן יב, ולכלתרה שהכה. יומאלח וטילבד סוהמום ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבה

ם אתבהומכת תנות טהחללת קבוך שתממח וכי ופיי, תוספורטופאשא ונבע דימ, רתיה

ם ישנאונה קזי אשונבע יגתרכה דהה. דםאהות וליכוות אעצמות דמקשמם ולעות סיפתל

 ות.בלוגעם מ

 :רךוצ התעילקבים נים ברורוייטרקר –ת ויע וביםגרתא ב.

ו.רועבמלה  גבלקי מוניבמם דאשל ך רועת הציקבים לרורים בנוירטירקם וין כיא

:המלצה
ש ומישל שה נבההור אלם יכמסנם הילעד "ווחום יובעקהם ימורגה, םינויטריקרש וביג

 ך.שהמת הוו צתועאמצו בשוביגם ייפיפצסם ינוירטירק. םדאלל יבגמת וחפהי צעמאב

ם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשי, מללהכס ופורטופאי, הומאוח לטילבד סוהמ: יאם אחרורג

 ם.ייתרהחב



 
 :תודרגון מינאה לגמ הלת מקבויוכסמ –ת ויע וביםגרתא ג.

- 69 -

ל בקמלא ר שא, דםאעה ביפגרם לושג, מה תורדוגומות רורן בניאמלה בל הגקשל מו יתויוסמכ
22

 ו.ירכנה לצעמ

 :המלצה
ל בקמל עובקל ןוכנ ותוא תויוכמסה ףקיה והמ ןוחבל שי  .הלמגה לבקמ תויוכמס תרדגה

ת וברל) ונממ הפוצמה דיקפתה עוציב רשפאתש הקיקחב ולא תויוכמס רידסהלו הלמגה

, יללכה סופורטופאה ,ימואל חוטיבל דסומה :יארחא םרוג .(דועו עדימ תלקבות סמכנת יבח

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרש(, מקהיקוחוץ עיי)ם יטפשהמ דרשמ

 :גמלה הלד מקביפקתת דרגה –ת ויע וביםגרתא ד.
23

 ם.דאעה ביפגולית תייעת בוהלנתלהם רושג, מה לה הגמיבלקלמרה ורד ביקפתרת דן הגיא

   :המלצה
 ו.נממם יפוצמהם ידיקפתלה מילהבה למגהל בקמד יקפתת דרגה

, הדובעה דרשמ ,יללכה סופורטופאה םע תוצעוויהב ימואל חוטיבל דסומה  :יארחא םרוג

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה

ח וטיבל דסומהמ םילבקתמה םדאה יפסכ תא להנל אוה הלמגה לבקמ לש ודיקפת .1

י אכזה ןוצרב בשחתהבו ,ותעד לוקיש יפ לע ,םתוצקהלו (הלמגל יאכזה  -ן לה)לי ומאל

, ןיינעה יפל ,הליהקב וא ררוגתמ אוה וב ןועמב םיילופיטה םימרולצת הגהמובמלה לג

ת עיבקב .םייסיסב םיכרצל תופידע ןתמ ךות ,םדאה לש םיפטושה וירכ צקופיסך רולצ

ל עפויש דבלבו עבוקה היהי הלמגהבל קשל מו תעדול קיש, יםרכ צןית בויופידעי הרדס

 ות.ריסבב

ם ע חיש ךות םדאה לשמלה ול הגיהנית נתכאת מלה בל הגקע מקבי, ודיקפתרת סגבמ .2

ו תלוכיבש לכ השעיו רבדן ביהבל לוגסוא משהו ככל נורצעל ש דגימת שומלה י לגאהזכ

ה יצמרופניאה תורוקממ םהילע דמעש יפ, כדםאל השם ייסיסהבו ירכ צתאק פסי לדבכ

ל ככ) ותולבגומ לשב ול םישרדנה םירישכמ ,דוגיב ,תופורת ,הנוזת :םללכבו ,ל"נה

, למש, חיםרה, מידר שכי ומו תשלאן ועלמם ווגמת תשלד)ר וידן יים בגומותשל( נםשיש

 י.אהזכשל מלה ום הגסכלת ת מגברסגבמהכל ו –( יהיריעי סומן ופטל, גז

ם ימוכסב אלו םייתיעה הלמגה יפסכב קר שומיש השעי הלמגה לבקמ  –  ללככ .3

ב ייחמה ינויח ךרו ציםיקשרה קבמט עלמאת ית, זיבטקאורטרמלה י לגאלזכם ילמושהמ
24

 י.אלזכי אדוק נזעת ינלממלה י הגפסבכש וימש

22
 עייסל תנמ לע .םיישילש םידדצ לומ לא יאכזה ילענב הסינכ ול תורשפאמה תויוכמס ןיא הלמגה לבקמל

 לע תיטפשמ תוירחא ליטהל לולע ןורתפה ,ליבקמב .תומיאתמ תויוכמס ןתמב ךרוצ שי יבטימ ןפואב יאכזל

 תקנעה רושימ ברתוי םיתאמ הנעמ ןתמ .םדבא המיתאמ הרו בצלטפל תלוכי ול יש שיל בהלמיגה לקבמ יתפכ

.החרטה רכ שרולא הלמגה לקבמ תורשל םידמוע שםיאבמשה ל שהניח בךירמצ ,םדלא רתוי ןוכנ תוריש

23
 םילגוסמ םניאש םישנאל הנעמ ןתמל אלו םולשתה תלבקב יזיפ עויס לש דיקתפ עויצלב ןווכמ קוחה חסונ

 םיפסכ לוהינב עויס ךרוצל םג הלמיג לקבמ ל שיונימל משמש הז יףעס םויה ,תונו שתויבסמ .םהיניינע בלטפל

 וניא ,קוחב ךכל הכמסה אלל םדא תויוכזב עגופ רבדה .םמצע םיפסכה תרבעה ליבשב אלו םדאב לופיטו

 חוקיפו הרקב יכרדו יואר יונימ ןונגנמ תעיבקב הבוגמ וניאו ,הלמגה לבקמ הנמתה ומשל עויס ןתמ רמאפש

  תומיתאמ

24
 םינו שתורי שיקספל יזכאה ל שתוובח תסיר פתורבל םולתש ירדסה -מאגודל
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 :דגתנהמדם אל ענה מובנהמ –ת ויע וביםגרתא ה.

י אלזכע ידולהיב ומחו ניאד סוהמ. לההגמבל קמי ונימם עצלד נגתהמם דאלנה ובמנה עמן יא

ן ידהית לביה יהזה לב שבי שמרר וערעו, ןיינעבעה רהכבלה קתשהר לאחלא אי וניהמות דוא

 . דהועבל

:מלצותה
 ה.למגהל בקמ יונימלם דאהל שת ודגנתההת יעמשלדר סומ ןונגנמת ירצי

ר וצאהד רשמ, (נלויברטהות עאמצ)בם יטפשהמד רשי/מומאלח וטילבד סוהמ : יאאחרם ורג

 (.ייבקצתט היבבה)

ם רטו רועבמלה גבל קמי ונילמך יהלם ויקי לגבי אהזכאת ע דיילג אדיד סוהמ, תישאר .1

 ר.דב בעהרהכ תבלק

ח יהצללא ם וקישהד יקפו, ותוזהלו אמלה הגבל קמי ונימם עצלד נגתמם דאשהככל  .2

 ר.רעך יהלר לעבוישא ונות, הסכמלהו עמע ילהג

ד וחימך יהלב( קםויש)ככל ית טפשמות רשכנל ויברטרת סגבמן ודיישא ונה א.

טה החלהאת ן תנש, ט"ללבד סוהמיה יהיב שהמו ב, זהך רולצר דסויש

 . (ש"עמוי"כ הא בול)ילה לכתחמ

, דסולמית נויצח, תיטופישן יעמר רעדת עום קות, זהשכנל ויברטם קוילא שככל  ב.

ות דעוומהק חלו )כמי ומאהלח וטיהבק וחח מכ, תויטופישן יעמות יוסמכם ע

ו אות יוזכג ינצם עות עצוויבהס "וע, אפור, ד"ועו ייהדה עוובם ירהחב. (תויאופרה

 . יםתורישן רכצ

רת סגבמו ניינעע רוכהלא ומלה הגבל קמי ונילמם דאהשל סכמה הבלה קתנלא ד ועכל  .3

ו אם ירועישבות רב)לם דאלות רישיר עבותפת טושהמלה הג  – נל ויברטר/רעהדת עוו

קב ער וצנשר וצבם וסכ)רה והצבמלה הג. (ןיינעהות יבסנלית טנוורלהרת אחך רדב

ר/רעהדת עושל ע קבהטת החלרת סגבמפל וטת  – ( דםאהשל ית יבטקאורטרות אזכ

 נל.ויברט

נה בהגך רוצש ישמלה גי בלקכמם ינוממות ילהם ידיתעשפחה שהמי נבם ירוסבשככל  .4

ות טהחללת קבו אס ופורטופאי ונימך יהללות נפלם תורשפאב, דנגתהמם דאהעל 

ו לן יאשם דאבר ובדשמככל . תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק וחרת סגבממכת תנ

ד רשלמי ומאלח וטילבד סוהמי דיעל ר עבוישא ונה, וירכלצג ואדלול יכשפחה שמן ב

ו אס ופורטופאי ונימך יהלולול פיטך שהמלם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבה

 ך.רורה הצקבממכת תנות טהחל תבלק

ות ילהודה ועבלן ידהית לבר ערעלות הזכם דאהי נפבדת ומע, שגהההך יהלר לאח .5

ם ירבסהמם ישנאהאת ע דיילי ומאלח וטילבד סוהמעל . יטפשהמע ויסהי דיעל ג וצימ

 י.טפשהמע ויסי הדיעל ג ויצית לורשפאת הודואי ונילמ

 ח:ויקפעדר יה – תויעים ובגרתא ו.

 מלה.י הגבלקעל מח וקיפן יאם ויכ

 :מלצותה
 מלה. גיבלקכמם יששמשמם ידיתאגל העח קפי יללהכס ופורטופאה

 .(ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשי, מלכלס הופורטופאה: יאם אחרורג



 

רת דהגר דוגתשי אנתב , הלמגי לבקמכם ישמשמשת וספוטרופאי דיגאתל עח קפיכ "פאה

יה סוכלואשהם ושמ, תאז. לההגמי בלקמשל י נזמהדל והממק כחל, דיקפתהות יוסמכו

לת קבבך ומתס/ופורטופאם ויכלה נה ושממו לזומה דיה סוכלואיא לה הי גמבלקלה מ נהושממ

 ו.ן זיעיה מסוכלואעל ח וקיפומחה בשמף ו גאו"כ הפאשהם ושן מוכות טהחל
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 :תוערה

ם קויי כע וצמ, רואמכ, ךכם ושמ. תויוגסר פסבמן ויבהלון וידהאת ם ילהשלק יפסהלא ות והצ

, דהועבהד רשמ, יללהכס ופורטופאה, יומאלח וטילבד סוהמ : יאאחרם ורג . ךשהמות וצ

 ם.יטפשהמד רשבמקה יקוחוץ עייקת מחל, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה

 : תואבה תויגוסב קוסיעת ווצה

 ד "ווחן וכע ירהמכם רוהגו יהמ, להגמבל קמי וניבמך רוהצעת יקבלם ינוירטירקש ויבג

 ם.יסמכנם יהעל

 ות ובחרת דסה, רהוצבמלה בגול פיטות רב)למלה הגבל קמי דיקפתוות יוסמכרת דהג

 (.תויוי זכויצומ

 ("רדבהמר וד")ם יימיקלה הי הגמבלקי מיוניית מיוגס . 

 ם רוהגם הם אה, תונתמלהול יכי )ממלה גי בלקכמם יששמהמות ספורטופאי דיתאג

 (תוספורטופאי לאלרשירכז ההמי וניבת מו, חיםאתהמ

 (רשכת האם ישלי י, מוארר השכמה ה)ם ידיתאגשל לב ו צדוססבות רבת לויכתמור שכ 

 ו יהמע ירהכלש י, ןשכככל . לההגמי בלקמעל ח וקיפר דסוים אה  – ח וקיפהלת אש

ן וננגלמו ידות ובטות פוחלות נהבלן תינם אוה, לההגמי בלקמעל ח קפיי כן ונכשם רוהג

 ר.ויב צתונותלן וננגנת מיות בחרבאת, לי. זנוט שלוחקיפ

 ש "המילבו נפי"א טלהב  – י טופישן פואבמלה גבל קמי ונימשל שא ונהאת ן ולבחש י

 י.וניהמם רט, יוניהמך רוש לצארמ

 ם.ולעת בורת אחונידבממלה י הגבלקי מלגבם יעלופד יצן כולבחש י 

ר:תמחו
ות מלצההק וידר לאח, לההגמי בלקמם ולתחות עוגנת הויללהכות מלצלהס יחיתר מותמחי ה כן,ייויצ

 ר.ותמחים ביונישו נתכיין וצימאום קוישות ובצ

 – ילל הכוסופטרואפה
י פ)ל ח קפמל שן קת  1 . שיא  00,02-לכ( תוספורטופאי דיתאג)ם ייעוקצממלה גי בלקמעל ח וקיפ

 (.קחפלמם יקית 1900-של כוב שיהח

 – ימוא לחוביט לוסדמה
ה שרמ  0.91  – ם וקישד יקפ . תיצארה שרמ  1  – ית ללכות נכקת מחל: להגמבל קמי ונימך יהלוב יט

ג רדמות דעו  811 י "פעית ללכות נכב( ינשון ושארג רד)לת קלושמית אופרדה עוות על . תיצאר

דה עו . ₪  58,01  – ן ושארג רדמית אופרדה עוות על . ₪  1241  – י נשג רדמות דעו  191-ון ושאר

 – ( רשוכי א)ות נכם יררעדת עו , ₪  33,02 : יםררעית אופרדה עו  – ית ללכות נכבי נשג רדמית אופר

 – ( תונכם יררע  201-וית אופרם יררע  801 י "פע)ות נכבלת קלושמם יררעדת עווות על . ₪  1391

1904  .₪ 



 

ם ויות על : קוחל  18 ן וקיתבשם ישודיחהוה למגל בקמי ונימלוגע נבד סומהי דבולעת וכדרה

ד ויבכ, יםרצמר שכם יללוכם ירי)המח"מ עמלל וכח רואל ₪   200  - ן ומלית בבי טרדנטסרכה דה

ר פסמ, 100  -יםרטאייכספם יאפורר פסמ  :כהרדהשת רדנם להם ישנאהר פסמ  .(יםירצהוחת ראו

רכה דהי ימר פסמ. (יםדובע  700  -"כסה)  210  -וםקישי דיקפר פסמ, 380  – ית ללכות נכי דיקפ

 -לרכה דהם ויות על. יםדובע  100 ר ומחזבכל   .יםיומישל ם ירומחז 7 וצה.קבלכל ם ייומי  - ם ישרדנ

 – ( םידבוע  700)בר דבם יוגענהל כלה כדרהלת שדרנת ולעכ "הס . 00,002₪  – ם ידובע  100

 .ח"ש 00,0041

  – ייםברתחים הותשיר והחהווהר ודה,בעשרד המ
 : דלבי בנזמי ונילה כמ גמבלקמ

 4 + ס "ועי נקת  73 ל שת שדרנת פסות תה ועשממ. ס"ועקת ידלב ה נשב ם ירקמ  4000 של פת סות

 י.ונימת אקרל ןיד ידרסן יינם לע"יסות עשרכהל₪  08,4665 +ם ייזוחמס "וי ענקת

 ות:יפצואת הכל אחי פלה לימ גיבלקבמול פיט ךרולצד "ולעשת רדנפת סות

 םייזוחמם ינוממ 2ת + וזוחמבד "וי ענקת 14ל שת פסות -נל ויברטב

 םייזוחמם ינוממ 2ת + וזוחמבד "וי ענקת 16ל שת פסות  –ש "ימבב

 םייזוחמם ינוממ 2ת + וזוחמבד "וי ענקת 15ל שת פסות –ימה דקהמדה ייחב
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 םיפוסשאים ננו

דרכהה
 דרשבמרכה דההם ול תחעית ארהאחם  גות,וי הצרלחבף סונב, ופתתשזה השא ונת בוובת הצישיב

 תוכיאר ופישל לעופן הורגא, תודוחיהמות פחשהמשל ית הב -" רשק" ןורגאם עטמם יגינצ ןוכ"כ פאה

 ם.ידוחיים מרכ צעםם יריעוצ יםדיללות פחששל מם ייהח

 תייחנל השף סונד יקפתו עצמעל בל יק"כ פאוה ות,נורהאחם ינשת בורותמרה עבח וקיפת הסיפת

"כ פאל הר, החואמתאם לבה. דםוקפתן פואעל ח קפו כמדיקפתף לסונבם יספורטופאת הרכדוה

 סופורטופאד היקפתעל ם ינווקם מינוטרסר פסט מנרטניאר התאלה לעוהות ילטנורפות רכדים היקל

  ות.שרנת יבבחיא ת הורכדבהות פתתשהה, וםיכ. תוספורטופאת לופווחל

  ית.טנדוטסוד "וענה ומי ללהכס ופורטופארכה בדההך רע, מוםיכ

 יםפתתשמ 30של ע וצף ממקיבהם ישד חיםספורטופאת לורכדה 10ו עתבצ, ה2018נת שב

 ם.ייעוקצים מדיתאגת לורכדה 2ות עתבצנה משבכל . נהשב 60: יהורצת הורכדההות רכה. כמדבה

 .נהשת בורכדה 4: יהורצת הורכדההות כמ

 רכה:דההשא ונקה בסעש תוובת הצישיבו עלשות צמלההו יםראתג, תויעהבו אל

  : םיספוטרופאלדע ימבור סחמ – תויובעם יתגרא

ל שב רתיה ןיב  -  ןיוצימו ויתויוכז יבגל רוביצלו םהידיקפת יולימ יבגל םיספורטופאע לדיבמר וסמח

 ד.ועו, תונושות פשת בורכדבהר וס, מחאשונים בקסועלה השי ממדרשט מועים, מדאח ו כרדעיה

  לע עדימ ירדענ/ירסח םהו םימדוקות נומיומרה שהכלא ד ליקפתים לנתמים מיטרפים הספורטופאה

ם ניא םיספורטופא ,אצוי לעופכ .ונומ םה ול םדאה תויוכז יוצימל לועפל םתבוח תוברל םדיקפת

ד בעידב םייוקילה ןוקיתב םיעקשומ חוקיפה ךרעמ לש םיבר םיבאשמו הכלהכ םדיקפת םיעצבמ

 ".תענואה מופר"ש כאר מעתםקשבהם וקבמ

 :מלצותה
ם דיקפתצע בלו לכוישי דכם ייטפרם יספוטרופאלת נווקמת/ילטנופר, הבוחת כדרהם ויק א.

לא שנת מעל . כהרדההלמת שבהנה תויש "המיבי "ען תניישות ספורטופאהי ונימ : יואכר

ע ונלמ)ם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשבמש "עמויה"כ בעל ול פכס ומעיל טלה

ול כלתע וקבי וניבממכת ותהובה תגו יפלן וננגמע וקבלש י( תפסונם עפק יתלם תושרדיה

רכה דהע ויצבעל ר ושיאשת הגם עע קבשל י ונילמך ופיהר שאי נזמי ונימן תילש יי כרה יאמ

ו הצי לגב)ם ייתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ, יללהכס ופורטופאה : יאאחרם ורג

 (.ינזמה

ם יספורטופאהי "עו רעבויות רכדהה : םייועצקמם יספוטרופאום ידיגאתלה בוחת וכדרה םויק ב.

ס ופורטופאה : יאאחרם ורג . ("כפא)הר וטולרגהי "עו( יםרקהבוול פיטהי כזר)ם ייעוקצהמ

 י.ללהכ

שת רדנ : םיחמומם יתימועם יבדנתמבש ומישת ניחבי/נוציחז כרמלה איצים/ינקתת פסוה ג.

ך רוצש יך שכומ, להםו רעבוישות רכדההות לכמם ינתמהמם יספורטופאהות כמן יבאמה תה

קת סעה  – י נויצחרז למכאה ייצם/ינקתפת סוהשת רדנ)ן יינעלות קצבוהמות ומשתהבת רחבה

ם יתיעמום ידבנתבמש וימשן ולבחם/דיקפתלת יבתחם יספורטופאהאת ר ישתכשרה חב
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 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשי, מללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג. (יםומחמ

, יםאפור, יםטפושלות רכדהרת ייצ : תויוכזי וצימשא ונבם ייקהת וכדרההף קיהת בחהר ד.

לת נהי, הללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג. ןוטחיטה, ביקל, תואירב –שלה י ממדרשם, מיקנב

ד רשמ, יתרחבן ויוושלד רשהמ, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמ, ש"המיב

 ן.וטחיהבד רשטה, מיקלד הרשאל, מרשיק נות, באירהב

, תיסור, תירבע: תונושות פשבות רכדהי רכעמח תפלש י : תופסונת ופשבת וכדרהת יינב ה.

ו אית רעבהפה שהי רובדם ניאשם יספורטופאלע דיהמש ינגלהנת מעל ית נגלא, תירמהא

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשי, מללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג. בהם ישקתמ

ד וחימך ונילחס "יהבב : תוספוטרופאת חתם יאצמנשם ישנאלה כדרהי כערמש וביג ו.

ם ורג . תוספורטופאלות פוחלי לגבות רבל, יםקיתום ירחאזוות בלוגמם עם ישנאלות דסובמו

, תובלוגמם עם ישנאלות יוזכן ויוושות יבנצ, ךוניהחד רשמ, יללהכס ופורטופאה : יאאחר

דת ועבלף תושיה הלא ך וניהחד רששמן ווימכ. תואירהבד רשמ, יתרחבן ויוושלד רשהמ

 א זה.שונו בעמות רדבבהך רו צשי, תווהצ

ר ויבשהצנת מעל ות נווקהמות רכדההאת ם סרפלש י : תומייקהת ונווקמהת וכדרההם וספר ז.

, יללהכס ופורטופאה : יאאחרם ורג. (תירבעפה השרכה בדיה התהשר לאח)ן בהש תמשיו עדי

 ם.ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועב הדרשמ

ח וכהי ופיים וחתבם ינופלות וטלחהת לבקבם יכמותלת וציעיתהלדר סומה נמעת ירצי ח.

ם שלר נצבשי עוקצהמע דיהוז יכרונה עמם ייכרהמצם ישדחם ירדסבהר ובדמ : שךמתמה

 י.תרן חבויוושד לרשהמ, יללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג. רויבש הצוימשו לתפצה

ם יומכתהו כלויו עמם דאבך רוצש י : תוטלחהת לבקבם יכמותלת וציעיתהלה נמעת ירצי ט.

 י.ללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג. קיפסר מוכו מניאשש דשא חונר בובדשמן וויעץ כייתלה

:מחורת
, םיספורטופאל תוכרדה לוכלישי דבכך רעהמי ויבע: כ"פאבח וקיפהת דיחיבה כדרההערך מי וביע

 4  ,הטמב  1  ןקת + הכרדה ךרעמ ת/להנמ :תשרדנ הניקת .םיפסונ םימרוגלו םייעוצקמ םימרוגל

ם יספורטופאל :םינוש םימרוגל ןתנהל תוכירצ תוכרדה  .ד"וע ינקת  6  :כ"הס  .תוזוחמב םינקת

ה חוור ימרוג ,דעסי דיקפ, יםס"וע, יםטפוש, ןו)כגם ייעוקצים מרמו(, לגיםדיתאגום ייעוקצם, מייטרפ)

 ם.ייטנוורלם יפסונם ירמוולגן ידי רכוע(, ליםאפורו

ת וטלחה תלבק ,ךשמתמ חכ יופי :םימוחת ינשב ,הדמולל ח"ש  000,051  :תבשחוממ הדמול

 ₪. ף לא 300: כ"הס. תתמכנ

- כ םלוא  –  ללוכ .הנשב  4  –  שיא  150- ל ןויע םוי  :יטנוולרה רוביצלו םייעוצקמ םימרוגל ןויע ימי

ה שגנה  ,(₪  600 ) לולמת  ,(₪  002,2 ) םירמוח לש יפרג בוציע  ,(₪  000,31 ) דוביכ  ,(₪  000,6

 ₪. ף לא 100: כ"הס 4*00,842. (₪ 00,03)טה ושפפה של

ה רשכה ,(הכרדה לות כעש 5)נה שת בורכדה 100: יטנוולהרור ביצלום ייועצקמם ימורגלת וכדרה

ת ועש  –  ללוכ .(יםימ 105-)לות עיסנ, ("כסהם יימשה יעל חמק ולמח –ות עש 13)ם ייכרדלמן ונעירו

ת וכרדה  40-ל    000,07  לש בושיחה יפל)עה יסנות אוצר ההחז, יםיכרדלמן ונעירורה שהכ, כהרדה

 ₪.ף לא 350: כ"הס. (תכל אחות עש 52.של )נה שב
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 יםספנום סיייננם פורמיוגקאית בנערכת ה המהתנהלות
ה נידמה תבוח תא דחוימב שיגדמ (DPRC ) תולבגומ םע םישנא תויור זכדבנה באמ( ל5)12ף יעס

 י.נויוושן פואת בובלוגעם מם דאשל ית שורכות הלנתת הטחהבים ללמוההם יעאמצל הבכט וקנל

ת ורבח ,תיאקנבה תכרעמה) םינושה םיסנניפה םימרוגה תולהנתה תאק ודלבך רור הצוצנ, ךשכמ

ת ווצה ינפב דמעש ןמזה תלבגמ לשב םלוא ,תופולחהו תוספורטופאה םלועל םקשממו (חוטיב

ן יב שגפמה יכ תווצה ינפב ןעטנ ,ןכ-ו מכ .תיאקנבה תכרעמב בצמה תניחלבאחת יבה שישה דקוה

ל לוכה בכרומ שגפמ תובר םיעמפו נית היאקנהברכת עהמם עם יקיתום ירחאזוות בלוגעם מם ישנא

ת בוח רבדב םיקנבה לש הרצ תונשרפ ,תולועפ עצבל תורישכ רדעיה רבדב תוחנה טעמ אל

ת וכזה תלילשו תושגנהו תומאתה רדעיה ,ליגו תולבגומ עקר לע הילפה ןכו ,םהלש תוריהזה

ם ירמוגם בגם ייקהמצב האת ן ולבחך רו ציהיהך שהמאת, בעם ז. יםרבם ישנאים מיאקנים בתורישל

 ן.וסכיוהחח וטיהב, ןוההק ושב

, יללכה סופורטופאה םעטמ אשונב תוקסועה תוגיצנ תופתתשהב המייקתה רומאכ תווצה תבישי

ד וגיא יגיצנ ,ףסונב .תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנו םיקנבה עלח קפהמם עטים מיגנצ

 ע.ילהגלא שו רך בחאיבה שיו לנזמוים הקנהב

ר שא םיקנבה לע חקפמהו םיקנבה דוגיא ,כ"פאה ןיב הרופ גולאיד להנתמ הנש לעמ רבכ יכ ןיויצ

ם הל הנומש םישנא לש תיסנניפה תודדומתהה תלקה ותרטמש "ירטנולוו תונבה ךמסמ" בינה

 ם.להנה ושמס ופורטופאל השוס ופורטופא

כ "פאה תושארב תווצ תמקה לע טלחוה ,הרומאה תפתושמה הדובעל יעבטו רישי ךשמהכ

ת ריצי ךות, תאז. םיקיתום יחזראות ולבגומם ם עישנאלי אקנבהת וירשהת מאתהון תמבק וסיעש

ם יקיתו םיחרזאו תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז תא ויניע דגנל האורה דיי אחמליניט מרדנטס

ות שר, יםקנהבעל ח קפהמ: ןיינעי הפים לאהבם ירמואת הגול כלי תוו. הצדכבומ שינגי אקנ בתורישל

ד רשמ ,יתרבח ןויוושל דרשמה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה

ן וכית סנניפת הרכעהמי יגנצ ם.ייתרהחב יםנורגא הייגנצ ןוכ יםיתרהחב יםתורישוה וחהורדה, הועבה

 ות.יטנוורלת הויוגסולם בקע ישמלהו נזמויום ירבועו מייהם יקיתום ירחאזוות בלוגעם מם ישנא

ן הו תוספורטופאה םוחתב ןה םייסנניפה םימרוגה ללכ תולהנתה תא ןחבי םקויש ידועייה תווצה

 ות.נורתפעל יץ מליום יימיקים הסמוהחם יישקק מהם הודיב, להות פוהחלם ובתח

ם יימיקם את הווע הציריכם יהלגב, יםאהבם יאשונה תא, רתין הין, בולבחש י תוו הצתדועברת סגבמ

, תיאקנבה תכרעמה תוסחייתה  תא תווצה ןחבי ותדובעב .תונורתפעל יץ מליום יסמוחם יישקם ויכ

ל כב תונורסחהו תונורתיה ,ירוטלוגרה סמועה ,תיגולונכטה תונכתיהה תא ,םייתרבחה םינוגראה

 ד.ועוע וצמ ןורתפ

ר סוח ,תויבקע רסוח ,הילפה רוסיא לומ לא תוריהז תבוח ,הילפה  –  תויעבו םירגתא א.

 :םיקנבה ןיב תודיחא דריעהות וירהב

י רדענ םניה תולבגומ םע םישנאיה פים ליסנניפם ירמו ג שליהושגד וסינחת ה -יה פלה .1

י ונימב םייסנניפה םיתורישה תבלקית ינתלהום ינורהאחשל ם תייפללהרמת ו גות,רשכ

 ס.ופורטופא

ם יקנבה לש תוריהזה תבוח תא רדגו עבק ןידה  –  הילפה רוסיאול אל מות ריזהבת וח .2

ט פשמב ןיקיזנה יניד תונורקעל םאתהב .תוחוקלה לומ םתולהנתהל עגונה לכב

ו ב בצמ רצוויהל לוכי ךכב  -  ןיינעלן יינעומן זמן לזמנה מתשתשול יכו בה זו, חיאלרשיה



- 76 -

י פלכ תוירקיע תובוש חו שלשים יקנלב. יםקיתום ירחאזו אות בלוגעם מם ישנאם יפלומ

ת בוח לש הרקמב .תונמאנו תוריהז ,בל םות תבוח  –  םיישילש םידדצו ויתוחוקל

י פסבכג ונהן, ליינעת הויבסנוהג בניה ר היסבק נשבם יעאמצוג בנהיהם לעל –ות ריזהה

 ו.עפגיילא ו יפסשכג ואדות, לנומיבמות ריזהוח בקהל

ל לכ יבגל תודיחא תויחנה םויכ  ןיא  -  םיקנבה ןיב תודיחא ,תוריהב ,תויבקע רסוח .3

. תכמתנ תוטלחה תלבקוך שתמוח מי כופיי, תוספורטופאות נושבים לחעוגנים האשונה

ר סוחל םרוג המצב. דלבים בקנהבשל ם ייימנפם יהלנת בועקבנות רבות ינחך, הר כואל

י לעב לע השקמו ,ולא תונובשחב תולהנתהה יבגל תואדו יאלו םיקנבה ןיב תודיחא

 . יםיפסהכם יניינעת האנהל ים לומכתו האח והכי פוים, מיסופורטופאל העוות נושבהח

:וותהצ ות מוצעים לבחינתפתרונ
ה רקמב היוצרה תולהנתהה תא תורידגמה םינוגראהו םיקנהבף ותישת בוינחש הויבג א.

ל כ .לוצינל ששח שישכ וא ויניינע תא להנל לוגסו מניאשש שש חישם דאק נלבע ישמג

 רה.ודסית טפשד מ"וויבת חתר כלאחו שעי, להא

ת א תורידגמה םיכמותה וא חוכה יפוימ ,םיספורטופאו םיקנב יבגל תויחנה שוביג ב.

, ךשתמוח מפה כויס, מופורטופאו נה לושמם דאשל ק נת בונושב בחיהורצת הוהלנתהה

 ם.ירים אחילים מגבכלו אות טהחל תבלקך בומת

ן וזיא ,םיקנבה לש תוריהזה תבוחל הילפהה רוסיא ןיב חתמה תא תיטפשמ הניחבמ רידסהל שי

ת ולהנתהמ וא לוצינמ ששחה רואל תוריהזה תבוחל  הנעמ ןתונ ךא תורישכה תקזח לע ססובמה

ל ש תוכזל הנעמ ונתייוק נהבג ינצאת ו נחיש, אשונים בנחים מווקות נהבש לי. דםאת הובטנה ליאש

 . יאקנת בורישן בויוושולות שינגת לובלוגעם מם ישנא

ן ומיס ,בויח יסיטרכ ,יארשא –ם דאר הועבת בויפיפצסות פילחלי אקנהבם ובתחאמה תלהות רשפא

 ם.יומ, תשלתונושבח

 : תומאתהו תושיגנ - תויובעם יתגרא ב.

ות שינגשל ות אמתת הוימיקתלא מי ן כעטנ, יאקנהב תורישת הא שינגלהק ו בחבהו החףאעל 

ע דימ ןוגכ רמייהצלא םע םישנאו םזיטואו תישפנ ,תילכשות בלוגעם מם ישנאר ועבות רישה

 . טהושפפה שב

:וותהצ ות מוצעים לבחינתפתרונ
ו שעי ,הלא לכ  -  תולבגמ םע םישנאל קנבב תורישה תשגנהו תושרדנהת ומאתההט וירפ

ק וח חוכמ םהל םיביוחמ םיקנבהש תומאתהה טוריפ .הרודס תיטפשמ ד"ווח תביתכ רלאח

ת וריש תנאמך ורען לתינ, מהוגדות. לרישת הושינגות נקתוות בלוגעם מם ישנאת לויון זכויווש

 רת.ת אחיטנוורלרה דסו האם יקנלביה נחף, הסך סמכמ

  : תוספוטרופאלת ופולחהת מעטה - תויובעם יתגרא ג.

י ופיי)  קוו בחעקבנשות ספורטופאת לופוהחלאת ם ירירח מכהכנם ביאם יפינסים בקנהבי יגנצ

ם ישקמו ,(הקיספה חוכמ תופסונ תוילכלכ תופולח ,תכמתנ תוטלחה תלבק ,ךשמתמ חוכ

ת ומידקמה תוינחההאת ק נהבלת קבשת רדנ, ךשתמוח מי כופייע לוגנל הבכ, . למשלןומשייב

ק נבבות ולעפע ויצלבם דאי וויר לשפאק לנהבעל , תתמכנות טהחללת קבע לוגנח, בוהכי ופייב

 ד.ועום דאע לדילת מקב, דםאשה לנג(, הךומתי לוניהמו  צת)בהצג
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ל ש ונובשח לוהינל תויתריצי תויחנהל תומאתומ ןניאם יקנהבשל וב שיחהמות רכעף, מסונב

 ם.דאה

 :וותהצ ות מוצעים לבחינתפתרונ
ת ועצמאב  -  קוחה יפל תוספורטופאל תופולחה תעמטהל םיכרד םיקנבה לומ ןוחבל שי

, םיאקנבה לש תורשכהה ךרעמב ,עבקיתש הפוקתל  תחא  –  םיקנבה לש םיטנרפר ישגפמ

 . יםפינסים ביגנצת האך ירדלהו כלויר שא

 . תיטפשהמות רשהכות פולחלוות נורתפב לושיחהמות רכעשל מות אמתההאת ע לבצש י

ת ורשפאה תא ,תוספורטופא ןובשח דצל דרפנ קנב ןובשח לש אשונה תרדסה ןוחבל שי

ת ואשרהה תרדסה ,דרפנ ןובשח חותפל ךירצש הדבועל בל םישב תויולע תדרוהל

ת וארוה םע ןובשח לע הבישח ,עדימב תופיקשה תרק, הגבנהבן ושבדם בחאולס ופורטופאל

ל ש לס חותיפ .תושימג ורשפאיש סופורטופא וא ךשמתמ חכ יופי ,ש"מהיב י"ע ןיב תוחנמ

י לבמ) ש"מהיב תייחנה אלל םג וזה היצפואב רוחבל לויכוא וה –ן בהוצה רם דאשהות בלהג

ו ליאו ש"מיב תוביוחמ ויהי תוילכלכ תולבגמ וליא בושחל ךירצ  –  ףתוש היהי וא עייגם דאש

ם דאל הפילחה תא רופתל םירשפאמש (דרפנה ןובשחל רבעמ) םיפסונ םירישכמ .(אל

ל ש וצ י"ע עצבתת תילכלכה הלבגהה ,ללככ .קנב ןובשחב תילכלכה תולהנתהל יפיצפסה

 ך.בכך רו צןיאי תן מולבחש י, ש"המיב

  : סופוטרופאם הל הנומשם ישנאד ממע - תויובעם יתגרא ד.

 ן.ושבי בחאעצמן פואת בוולעפע לבצ, סופורטופאר הושיאם, בדאר לשפאב לוריסו נשיי ן כעטנ

:וותהצ ות מוצעים לבחינתפתרונ
ו ל הנומש םדא לש ודמעמ עימטהל שי ,ונובשחב תולועפ עצבל תוכזה תא שי םדאל א.

 . יםקנהברב קס בופורטופא

, השיג ,עדי לעב םדא -וז ו מחאף ינסבכל ית טפשות מרשט כנרפרבת נת הציבח .1

 . יאקנהבות רישת השנגוהות אמתבהע ייסיוא ו. התיאו עצוויים ידיקפשה

ח כ הפוימ/סופורטופא ול הנומש םדא לשו דעמאת מם יקנהברב קע ביטמלהש י .2

ל בקל תוכזה ךכ ךותבו םייאקנב םיתורישל עגונה לכב הטלחה ךמות/ךשמתמ

 . דיקפתל הער בושיאי באעצמן פואל בועפולע דימ

ק נב לש רקחמה תדיחי  -  תיטפשמ תורשכו םייאקנב םיכלי לגבי תאוושר הקמח .3

ת ייסולכואל םימאתומה םייאקנבה םילכה יבגל יתאוושה רקחמ ךורעת לארשי

ם אה ןיבהל םדאל םרוג המ  -  קנבב דיקפה תניחב יבגל ןכו תולוגבעם מם ישנא

 ית.טפשות מרישר כסוא חו הולשמזה 

 :םימאתומם ילכבור סחמ – תויובעם יתגרא ה.

 ןובשחה לוהינבם דאלוע יסלם ימאתומם ילכח ותיפבור סחמ

:וותהצ ות מוצעים לבחינתפתרונ
ת ולבגומ םע םישנא לש הבחרה  היסולכואל םימאתומ םייאקנב םילכ  חתפל שי א.

 . ו"לבל בחוקים כמקיתום ירחאזו

י לבמ קנבה ןובשח תא ליבגהל תורשפא ןתמ תניחך בותק נבן ובשחבת ולבגה .1

ם ילוכי םינבמ וליא ןוחבל שי .(הרהזא תורעה תמגודכ) טפשמה תיבל תונפל

 –  תישעמה תורשפאה תא םדקל שי .תורשכה קוחל  68ף יעסות עאמצס בנהכל

 ם.יקנהבלכל ות יטנוורלות ינחדם הקול



ת ולועפ יבגל עדוימ םדא ףיסוהל תורשפא  -  שדח ןונגנמ לש חותיפ ןוחבל שי .2

 ן.ושבבח

ף סונ םדא ףרצל ןתינ וב ןובשח רידגהל תורשפאה לש חותיפ תניחב תשרדנ .3

ש רדנ ןכ ומכ .ןובשחב תולועפ עצבל השרומ קר אלא ,ןובשחב םילעב וניאש

ת ושרוד תושדחה תופולחה .הנתשמ דוקפתל ותמאתוהות נאמנר הדסת הניבח

ר בדה תא שקבמה תורישכ לעב אוהש םדאב רבודמ ןכ םא אלא, ש"ימר בושיא

 רה.יך בחותו מש לרדנוא וה

 : קנב תונובשחל והינב ישוקות ולמע – תויובעם יתגרא ו.

ת יאמצע תוליעפ ,רתיה ןיב םירשפאמה  –  םינטק תונושביחת חתפת בוקחנלשות מלע א.

 ם.יקיתום ירחאזוות בלוגעם מם ישנאל
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פי
 

 סטית של האדםבראיה הולים סיוטרופח על אפקו
 :םיישיא םיניינל ע עחוקיפ

ה נידמה רקבמ לש תוחוד רפסמב הניו צדםאל השם יישיאו היניינעעל י תנידוח מקיפר דעית הייוגס
2526

ח וקיפ ןוננגום מיקת לופידחל בועפלץ לומה 2004נת שר לקמב"ח הודב(. 2011, 2004ם ינש)ב

ת ויתרבח תוסיפתב יוניש לש תוחור .םיישיא םיניינעל םיספורטופא לש םדוקפת ןפוא לע םלוה

ה תנוש המאתהב .םדאה לש תיטסיולת הוכלתסלהו איהבק ולח 18ן וקיתלל ושחרמה ופרר הקיעוב

ל ע חוקיפה דצב ,םדאה לש םיישיאה ויניינע לע חוקיפל םג הבחרוהו כ"פאב חוקיפה תסיפת  םג

ס ופורטופאה דוקפת תא ןולבחדה עונש( טויליפ)ית נויסינית נתכך ורעט לוחלה 2007נת שו. בשורכ

 ם.ובתחי ורצוח הקיפים לנחים מווקש לגבוי שיאום הבתחנה ושמ

ס ופורטופאים בישיאים הניינעל העח וקיפ הום תחעלית ארהאח יגה הצשא,וננה בדש תוו הצתיבשיב

ת וביצנ ם,ייתרהחבם יתורישוהוחה ורדה, הועבד הרשף מותיששה בענשט ויליפי האאת ממצי ללהכ

ל ש תוצלמההו םיאצממה ירקיעו אובין הלים. לאשל-טניו' גןורגאוות בלוגעם מם ישנאת לויון זכויווש

 שא.ונת האק דשבי ויגההות וצ

 :תויובעם יתגרא

 יםישיאם יניינעעל ח וקיפ ךרע מרדעיה

 :מלצהה
 י.ללהכס ופורטופאים בישיאם יניינעת לוספורטופאעל ח וקיפך הרעמת מקבהך רו צונשי

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מיטפשהמד רשי, מללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

, הז ללכבו ,יםישיאם יניינעשל שא ונל הבכם אתווח מקיפך רעש מלגבי ללהכס ופורטופאל הע א.

י נשב םישרדנ תומאתהו םייוניש וליאו שוכר לע חוקיפה ךרעמ םע בלתשמ דציכ ןוחבל

, יהטרקוריום בן בצמצוהח וקיפי הטיבבהן ת היטביית מיבטקפא אהוצתא ליהבי לדים כרכעהמ

 ם.דיקפתע ויצל בעקל להי דים כספורטופאשל רכה דוהיה ינחעם הד יח

ם יניינע לע חוקיפל שוכרה לע חוקיפת הדייחן יבה לופעף ותישוק ודהם ואיתיר דסהלש דרנ ב.

 ם.יישיא

, םדאה לש םירוגמה םוקמב הרשכה ורבע רשא  םינייארמ רוקיב לע ססובמה חוקיפל דומ ג.

ם יאתמ  –  ןייארמה רסומש עדימה יפ לע כ"פאה םעטמ ס"וע ידי לע תעד תווח ןתמו

 פחה.שי מנים בספורטופאל

, הכרעה עצבמ ,עדימה תא ףסוא רשא ,כ"פאה םעטמ ילאיצוס דבוע לש חוקיפ רוקיב לדומ ד.

ה לעמ לדומה רשאכ ,רתוי םיבכרומ םירקמב םיאתמ –ר וקיהבף וסו בעצמת בעדות ון חתונו

 ק.פסו מנניא

ד רשמ ןיבל סופורטופאה ןיב  הלועפ ףותיש יקשממ קודיה תניחבל הנשמ תווצ תמקה ה.

י ונימ לש רשקהב ,ןיינעה יפל ,תואירבה וא םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה

 ו.יעלח וקיפו( ןיינעך הרוש לצורכם וג)ם יישיאם יניינעעל ס ופורטופא

   צעומה חוקיפהל דומ ו.

ם יסופורטופאה לכל ימצע יולימל םינולאש חולשמ  :סופורטופאה י"ע םינולאש יולימ .1

ך רוצל םירצוקמ םינולאש ךשמהבו רתוי ףיקמ ןולאש יונימל הנושארה הנשב) ץראב

 (.קבעומן ודכע

י נרכצם אהנה יובחול פיטות עוקצלמם יטנדוטסם שהם ירקוסי "ע  םיורקיבוע ציב .2

 ם.עלבצם  גיםוליכם יתוריש

25
   .(1102) 62 יתנ שחוד ,הנידמה רקמב

26
  .(4002) ב54 יתנ שחוד ,הנידמה רקמב 



 ס.ופורטופאד הוקפתי לגבס "ועי "עם ירוקיהבומם ינואלשמהולה עהדע ימה דוביע .3
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ם ישרדנם ירקבמן והרה קבם שלי ארקאן פואבן ה  – ס "ועשל  ם יפסונם יורקיבוע ציב .4

 ף.סאנשע דיהמן ים מולעה

/ וחה ורי רמולגיה נפוהר ותיאות ולעפות רבל  – ך רוצך בכש ישם ירקבמ ת ובערתה .5

 "בויוכי טפשע מויס/ ות אירב

 ם יישיאים הניינעס בופורטופאד הוקפתים לעוגנה םייטפשמם יכילהבת ובורמע .6

 ור ביצ תוינפל הנמעוור ביצל דעימ יתוירש .7

על ח ווידר סומם דאה  - ס ופוטרופאהל עה נשלת חאח ווידש יגיכך לל גוסמהם דאל כ .8

 תת ל לויכלא ם דאע הודר מיסבס מופורטופאר הסולא מוא ואם הו  שלסופורטופאה

 שיים:כורנים ניי על עפיקוח
 :תויובעם יתגרא

 י.שורכט היבבהי טביוח מקיפים לקפסים מאבש מרדעיה

ס ופורטופאהי קחפמשל ח וקיפהות יוסמכ  2016 נת שבו רחבוה, קולח  18 ן וקיתרת סגבמי כן יויצ

ות נועבמם/יתבבם ירוקיבות עאמצבם גם דאהומצב ס ופורטופאהד וקפתאת ם יקדובם והי ללהכ

ם רוגמכל ם יסמכומע דימ, תודההזם ישרודן וכם בהות יוזכם דאשלם יסנכים/בררומתגם הם בה

 י.טנוורל

 :ותצמלה
על י טרקוריהבטל נהתת פחהך ותח וקיפהות ייבטקפאאת וח וקיפהי כלאת לל שכולד קלמש י

 ם:יאהבם יכלר בתין הים, ביספורטופא

וב יטוית ינבבי נויחך רוצש י  ה.דובעי כילהתת מאותת יבושחמת כערמל והינוח ותיפ א.

דת ועבבוב שהמחי שוימששל קה עמבה, יללהכס ופורטופאהשל ע דיהמרכת עמשל ם ינותנה

 ".ישיאר ויזא"ום יקשוח ממפית, יםנווקים מספטרת ייצח, בוקיפה

לא ות הלנתלהן ויכסי נייפאמעל ם יססומבהם ינוירטירקלם אתבה : ילאיצנפרידח וקיפת יעבק ב.

 ס.ופורטופאל השנה יקת

 (.קחפלמם יקית 1900-של כוב שיי החפ)לה ניקתת פסות ג.

 (.ייבקצתט היבבה)ר וצאד הרשם, מיטפשהמד רשי, מללהכס ופורטופאה: יאם אחרורג

 :מחורת
 :שוכהרל ח עוקיפהערך מלם ינקתת פסות

-כעל ע וצבממי אראחח קפמכל ם וי)כ   - טה המדת ייחבם ינקת  3 + ות וזבמחם יקחפלמם ינקת  6

י נקת  9 : כ"הס . (קחפלמם יקית  1900-כשל וב שיחי פלם ינקתף יסולהש י. יםסופורטופא  3000

 . םיחקפמ

 :םיישיא םיניינל עח עוקיפהערך מת מקה

ם ירחאזלות רשפאם ע  – ול פיטהות עוקצבמם ידובעי נקת  10 : וחקיפהך רעמקמת השל ן ושארלב ש

יכת רעך רו)לצות וזבמחם יטנדוטסי נקת  5 , (תווזבמח  9 , תי/רצארכז/ת מ  – טה במ  1)ם יקיתו

 םינקת 29: כ"הס. יםיהלניים מדובע 4, יםיטפשהמם יטיבבהול פיטל –ד "ועי נקת 10, (יםרוקיב

. (םיילהנימם ידבוע  4 , טנדוטסי נקת  5 , ד"ועי נקת  10 , לופיטהת וועצקמבם ידבועי נקת  10)

 ם.יישיאם יניינעעל ח וקיפט הויליפים מאהממצשל ית נושארדה ילמר לאחנה נבח תפהמ: טוריפ



ביותוחהמלצות ר
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 י רחב, פהיקומומצת אמדה ועבר לאח  – י דשרמ-ןיבהת ווצהת וצלמהלם ושיית ווצת מקה

ך רוצו נשי. נ"להם ושייהות וצקמת הות עאמצבות מלצההש ויממח יטהבלם ישקמבות והצ

ף ותישק ודילה, יטנלברהשא ונהי פלש רדיישי פכרכב בה, ידרשמן יבות ובצדה ועבך שהמב

. וחקיפוס ופורטופאי ונימשל ק שבממר קיעב, ןיינעבות עלופהנה ידהמות יושרן יבולה עפה

 ע.ויצלבות יופידעי רדסוית תנשרב ית נתכית ינת בורבאת, לז

 ם וצמצ, דחאם וקמבם יאשונהז וכירה תטרמש, הועבקת יטפשמת ושרכת דועות מקה

 .דעימת ברהען כו ת,ויוליפכוה יצלוגר

ם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רשמי יגנצם עית טפשמות רשכדת עום קותי כע וצה

 . תואירהבד רשומם יטפשהמד רשם, מייתרהחב

ע ויצלבות עוגנהות ינורקעות יוגסף תושמע קבן ולחשבן לבולן ולבחיה יהדה עווהשל דה יקפת

תה יכלת. להשממי דרשמר פסמם ירבועמם בהם יתבצמו יעלח וקיפולס ופורטופאהד יקפת

ע ויצבבות ימיקות יוילפוכיה ולצרגם ולצמציא הבולאלה ם יתצמות פלמ, רתיהן יב, דהעווהשל 

ן יבולה עפף ותישלם ירכדן ולבח, יםנושהשלה הממי דרשמול מס ופורטופאהשל ו דיקפת

י דרשמן יבע דימר יעבלהן וכ, סופורטופאהעל ח וקיפהות ייבטקפארת להגבשלה הממי דרשמ

 . דםאל השו יתויוי זכויצבמע ויסך רות לצורבו לעצמס ופורטופאן הילבם ניובשלה הממ

ר ידותגית תרכעמרב יה תה, נהידהמות יושרן יבם יידיוב ילששל ק שממן יעמוה ותהדה עווה

ול יכ, ןוערבלאחת ש פגתיא ה. ושלד יקפתהע ויצבאת יב יטלוכל יד רשמכל ם בהשם יתצמ

ות וליכהאת ית תועשממר ילהגבד אחד מצתה רטמ. ךרוהצדת יבמנה שמי תוובצק יעמתש

 ם.דאוהם יספורטופאל השיה טרקוריבבית פחלהי נשד ומצנה ידהמי רמו גןיום באיתוה

ו יעלן אלע דישנת מעל , סופורטופאלות עוגנהות ימשהמשל ימה רזם ישרתר ויצתדה עווה

, ןכ-וכמ. (רועבלו יעלשם ירמווהגות נהתחון זמהר יצנת ימבחך יהלהשל ק וריפע וציב)ות נפל

, יםרובעס ופורטופאוהם דאשהך יהלתבן ודת, (יםיוחברם יניינע)ם ייתיעבם יתצמזהה ת

י פותישם ואיתבן וכית ללכות ינידמם ואיתבן ודית, ףסונב. יםינטרפהם ירמובגיה יהם ושייוה

את יץ פלהוכל ישית טפשות מרשלל כתכרם מו גיהיהי טנוורלד רשכל מם. ביידרשן מי בלהועפ

אחת דה עוולו עלוין הות יעבש יודה יבמו, יםשנאשל ות ינפעל ות נעולד רשבמרה ושהב

 ן.וערבל

 י דרשומר ויב צית,רחאזרה י חבנורגאול כלתשית תפוקת תוסנתכ)ה ימואלל וג עןחלוש תמקה

רת עבה, אשונבם יקסועשח טשהי רמוגם ער שקעל רה ישמך שהמך רולצ, תאז. (להשממ

יבה שחן וכשלה לממח טשהי רמוומגח טשהי רמולגשלה המממם ובתחם ישודיהחעל ע דימ

יה רפה, תידדהע דימרת עבה, תויעבן ורתפום יישקפת הצ, תוילעיעה טמהי רכדעל פת תושמ

 ד.ועום והתחם ודיקוות יען בורתפם שת לידדה

 ם וחתלת ויטנוולהרת ויושהרום ידשרמהן יבם יבשחוממם יקשממת וצעמאבדע ימת ברהע

, תואירהבד רשמ, יםיתרהחבם יתורישוהוחה ורה, דהועבהד רש)מ ת ופולחהות וספוטרופאה

, רהיוההגן יסוכלואהות שר, יומאלח וטילבד סוהמ, יתרחבן ויוושלד רשהמ, יםטפשהמד רשמ

ות שרדנות אמתהות רבל( דועויה יוהגבפה יאכהות שר, אלרשיי עקרקמות שר, אלרשיק נב

ך וסיחר שאר דב, יםיטרקוריבם ייכהלתעל יילם ידיתעאלה ם יקשממ. ובשיחהמות רכעבמ

ם יצמצ, תורישהי נתונומם יסופורטופאמהש רדנהן זמבך וסיח, רויבולצשלה לממרב ף סכ



ם בהם ישנאהות יטרפת בורושקת הויוגסת לעדת האתת ש לים יקשהממע ויצבב. דועו תויועט

 ר.ובדמ

 י לבקמ ,18  ןוקית תעמטה  –  הנשמה יתווצ תדובעל עגונה לכב הוולמ רקחמ םייקל שי

ב יט תא ןוחבל תנמ לע ,תאז .תוספורטופא ידיגאת ,םדאל סופורטופא יונימ ךילה ,הלמג

 שא.ונבכל ם יעוצשמם ייונישה

 תאז  .ש"מהיבב תוספורטופאל תופולחו תוספורטופא יכילה יבגל םינותנ דסמ שוביג ,

, םייונימה לוטיב ףקיה ,יונימל הליעה ,םיכילהה יפוא ,םייונימה ףקיה :םיאבה םיאשונב

 ד.ועוות ספורטופאת לועיתבשת להגות יבסנה

 ו יהיש םיחמומה םהימ רבדב הלאשל הנעמ  .םיחמומ תעד- תווח יבגל ןוידה תקמעה

י וניך מיהלע לוגנל הבכר דבן ביהבדם לאל הש ותוליכי א רדב בתעד התוואת ח תת ליםסמכומ

ן וגכ םירחא םידיקפת ילעב אמש וא םויים היקתשמי פ, כיםאפורק רם א)הם דאס לופורטופא

 ך.שהמן בודיישא וני המלץ כוך משכומשא ונ בןודק ליפסרם הט תוו הצ(.דועו יםוגוליכספ ס,"וע
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תת הצוודבום לעגעים הנומיחובתת שודרביות נתקצית שודריור חמת
 תיטפשמ רותשיבונל כטר | םדלא וספפוטרוי אינומ יךהל (1

יארחאה דרשמה  שרדנ ביקצת ותרעה
 שפ"לאב

 טוריפ בוקצלת חמפת

םיטמשפה דרשמ  דח המהק ותלע+) חלש"מ 5.7
 -  (₪ 000,003 ףינלס יתמעפ

 .הנשל חלש"מ 8.1 לש ןוכחס

 ותו צותלע ללוכ רוחמהת 005,7
 ,ותטלחה תביכת ,לנובירט
 ,םירוערעל שמ"יב רכש ותלע

ימע פדח לוע תפ,ףטוש לועתפ
 רוחמהת לש אלמ טורי פואר)

 (וסופרטואפ יונימ ךילה רקבפ

 לנובירטה ותלע
 דרשמ םעטמ
 םיטמשפה

,הדובעה דרשמ
 החוורה
 םיותרישהו

 םיירתבחה

 דו"ע ינתק 27 לש וספתת
 דו"ע ינתק 4+ ותוזחמב
 םייוזחמ םינוממ

 4 + תווזחמב דו"ע ינתק 27 דו"ע ינתק 31
 םייוזחמ םינוממ דו"ע

 – דו"ע וספתת
 שמ"עויה כב"

 המידידה מקיח  |םדלא ספופוטרוי אינומ יךהל (א1

םיטמשפה דרשמ דח המהק ותלע+) חלש"מ 5.8
 (₪ 000,021 ףינלס יתמעפ

 .הנשב חלש"מ 3.1 לש ןוכחס

 ותו צותלע ללוכ רוחמהת 005,8
 ,ותטלחה תביכת  ,םידמק

 ,םירוערעל שמ"יב רכש ותלע
 ימע פדח לוע תפ,ףטוש לועתפ

 רוחמהת לש אלמ טורי פואר)
(וסופרטואפ יונימ ךילה רקבפ

 הדיחיה ותלע
 םעטמ המידמקה
םיטמשפה דרשמ

 ,הדובעה דרשמ
 החוורה
 םיותרישהו

 םיירתבחה

 ינקת 30 לש תוספ תשתרדנ
 דו"ע ינקת 4 + ותוזחמב דו"ע
 ותוזחמב םינוממ

 4 + תווזחמב דו"ע ינתק 30 דו"ע ינתק 34
 ותוזחמב םינוממ דו"ע ינתק

 – דו"ע וספתת
 שמ"עויה כב"

םיקירתס  |נליבוטר/בש"מהי בבםיהליכ (2

 שרדנ ביקצת בוקצלת חמפת טוריפ
 שפ"לאב

יארחאה דרשמה ותרעה

 םיו"סע וספתת
 ,ןיד ירד סןיינעל
 ןמ זרויצ קותברל
 הנמתהה

 םיריסקלת

 ןיד ירדלס ו"סע ינתק 74
 םייוזחמ ו"סע 4 ,ותיושרב
 ןיד ירד סןיינעל
+ 
 רתשכהל רסולק₪  084,665
 ןיד ירד סןיינעל ו"סע

 סו"ע ינתק 78
 שפ"לא 566+ 

 לכב םיריסק תבוכתל נתמ לע
 שתרדנ ריב סןמבז םייקהת

 ןיינעל םי"וסע 74 לש וספתת
 םייוזחמ םי"וסע 4 + ןיד ירדס
 לכל דחא )ןיד ירד סןיינעל
 .וז(חמ
 ירוחזמ 2 ושרדיי ףוסנב
 םי"וסע רתשכהל םירסוק
 .יונימ אתרלק ןיד ירד סןיינעל
 -₪  042,382 רסו קלכ ותלע
 ₪. 084,665 כה"ס

,הדובעה דרשמ
 החוורה
 םיותרישהו

 םיירתבחה

 הנבמ יוניש
 ריסקהת

 עתמטהו הדימל וצתבק
 ₪ 000,08 – שדחה ריסקהת

 הנבמ יונישל הדימל וצתבק80
 עתמטה ךילה ת+ ריסקהת
– כ לש ותלעב שדחה ריסקהת

000,08 ₪ 

 ,הדובעה דרשמ
 החוורה
 םיותרישהו

 םיירתבחה
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 םדהא וגציי  |נליבוטר/בש"מהי בבםיהליכ (א2

תקציב נדרש  מפתח לתקצובפירוט
 באלפ"ש

המשרד האחראי הערות

תקני עורכי דין כפול שישה  0.5
 מחוזות

  
תקני עובדי מינהלה כפול  0.5

 שישה מחוזות

 תקני עו"ד 3
 תקני מינהלה 3

בשל הגברת השמיעה בבתי 
המשפט, השופטים או חברי 

הטריבונל יפנו אל הסיוע 
לייצוג בתיקים רבים.  המשפטי

הגברת השמיעה תביא 
תיקים  1,000לתוספת של 

 1900בשנה )כיום מיוצגים 
 תיקים בשנה(.

משרד 
 המשפטים

תוספת באגף 

 לסיוע משפטי 

 1000ייצוג במיקור חוץ )
 שכ"ט לתיק(  3000תיקים *

משרד    3,000
 המשפטים

 םיגירב  |םייקצועמ םיפספוטרו ואפסותוטרפוי אדי תאג(3

אפוטרופסות מקצועיים. 

 המשרד האחראי הערות תקציב נדרש באלפ"ש מפתח לתקצוב פירוט

שינוי המודל למתן 
שירותי אפוטרופסות 

 -מקצועיים 
לאור הניסיון שחלק 

ניכר מהאנשים שלהם 
מונה אפוטרופוס 

מקצועי הם מעוטי 
 אמצעים.

  

עלות שירותי  
אפוטרופסות מקצועיים 
)בהתאם לתמחור חדש 

שבוצע לפי נוהל 
תאגידי אפוטרופסות 
וטרם אושר סופית( 

בשנה   6500-היא כ
 בממוצע לאדם.

יש להפחית    52,000
מהסכום את התקציב 
המוקצה כיום למימון 
שירותי אפוטרופסות 

עבור חסרי אמצעים = 
. התוספת 20,000

הנדרשת היא של 
32,000 

איש  8,000-כיום ישנם כ
המקבלים שירותי 

 מלש"ח 52=6500*8000

 2החסכון הוא גריעת 
תקנים באפ"כ העוסקים 

כיום בסוגיית חסרי 
 האמצעים.

ככל שייבחר מודל מימון 
חלקי של תאגידי 

אפוטרופסות )מדובר על 
₪  800,000תוספת של 

ראו  –בשנה בלבד 
בתמחור בפרק הרלוונטי 

משרד 
 המשפטים

 םיקטינ  |םייעקצומ םיפספוטרו ואסותפפוטרוי אדי תאג(א3

שינוי המודל למתן 
שירותי אפוטרופסות 

 מקצועיים לקטינים

לפי חישוב שנערך 
בשיתוף עמותת ילדים 

בסיכוי )שמשמשת 
אפוטרופסה לקטינים(, 

עלות שירותי 
אפוטרופסות מקצועיים 

 1,000 -ראויים היא כ
בחודש בממוצע לכל ₪ 

  קטין.

, ישנם 2017נכון לשנת  4,296
ילדים תחת  358

 אפוטרופסות מקצועית.
358*1,000=358,000 – 

 עלות חודשית.
  

358,000*12=
4,296,000 .₪ 

משרד 
 המשפטים
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 פותהחלו ותסופפוטרוהא םולים לתחועג לחנותשו כתירע  |ריבוהצ ושמיעת יתוףש (4

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט
 באלפ"ש

המשרד  הערות
 האחראי

קיום שני שולחנות 
הכוללים  –עגולים בשנה 

השתתפות של משרדי 
ממשלה, ארגונים 

והציבור הרחב בכל 
הנוגע לתחום 

 האפוטרופסות והחלופות

 בשנה. 2 –איש  051-שולחנות עגולים ל
(, 00,111(, כיבוד )0,111-אולם כ –כולל 

(, תמלול )2,211עיצוב גרפי של חומרים )
 (.0,111(, הנגשה לשפה פשוטה )011

 סה"כ:
20,,11*2 

מחושב כמו יום  51
 העיון.

כלל 
המשרדים 
 הרלוונטיים

 תוספורטופאל םיעגונה םיירנג םיכמסמל ינושל טושיפםיייבורהצ םיירותשה שתהנג (8
 חוטיבל דסומה ,םייאופר םיכילהת ,םיקנב לש) תופולחול
  וד(עו יפטשמיך ההל הי,מואל

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט
 באלפ"ש

המשרד  הערות
 האחראי

פישוט יתבצע למסמכים 
כדוגמת אלה: מסמך יפוי הכח 

המתמשך, נוהל של תומכים 
בקבלת החלטות, הסכם בין 

תומך למקבל החלטה, בקשה 
למינוי אפוטרופוס, סל שיקום, 
הנחיות לפתיחת חשבון בנק, 

מידע בנקאי, הסבר על הגבלת 
 משיכה

 –מיקור חוץ 
לדף, הכולל: פישוט   0,111

 0לשוני של המידע + סמלול + 
 .סבבי תיקונים

  
בשלב הראשון, יתבקש פישוט 

 עמודים. 011-לשוני ל
  

011*0111=011,111 

יש צורך בפישוט  011
לשוני התחלתי של כ

 עמודים. 011-
מבוסס על הצעת 

מחיר מטעם אקי"ם 
 ישראל.

משרד 
 המשפטים

 

 יויך מינהל יובט  |המל גי מקבלינומ יךהל (6
 ןצומיאו םקויש תוו בצתולצמהה קויד רחלא ,הלמגה ילקבמ םוחתל תועגונה תויללכה תולצמהל סחייתמ רוחמתה

 רוחמת בםייוניש ונכתיי

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט
 באלפ"ש

המשרד  הערות
 האחראי

 0 –מחלקת נכות כללית   

 –משרה ארצית. פקיד שיקום 

 משרה ארצית. 1..0

  

 עלות וועדות:

0200  + ₪01,5  + ₪2100 

 + ₪00.0  + ₪0.10  = ₪

4,050 .₪ 

 תקנים. ..2

 אלפ"ש. 4

  

  

משרה ארצית.  0 –מחלקת נכות כללית 

משרה ארצית. עלות  1..0 –פקיד שיקום 

ועדה רפואית משוקללת )דרג ראשון 

ועדות  08,ושני( בנכות כללית עפ"י 

 –ועדות מדרג שני  0.8-מדרג ראשון ו

עלות ועדה רפואית מדרג ₪.  0200

ועדה רפואית מדרג ₪.  0,1,5 –ראשון 

ועדה רפואית עררים:  –שני בנכות כללית 

ועדת עררים נכות )אי כושר( ₪,  2,100

עלות וועדת עררים ₪.  00.0 –

עררים  18,משוקללת בנכות )עפ"י 

 ₪. 0.10 –עררים נכות(  218-רפואית ו

המוסד לביטוח 

 לאומי
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הדרכות לעובדי המוסד לביטוח לאומי( הליך מינוי מקבל גמלה | א8
התמחור מתייחס להמלצות הכלליות הנוגעות לתחום מקבלי הגמלה, לאחר דיוק ההמלצות בצוות שיוקם ואימוצן 

 ייתכנו שינויים בתמחור

תקציב נדרש מפתח לתקצובפירוט
באלפ"ש

המשרד הערות
האחראי

הדרכות לעובדי 
המוסד בנוגע למינוי 

מקבל גמלה 

והחידושים שבתיקון 

 לחוק 18

-ימי הדרכה לכ
עובדים  700

הרלוונטיים לתחום, 

 200בחישוב של 

לאדם ליום ₪ 

 –הדרכה 

140,000 .₪ 

₪  200 -עלות יום הדרכה סטנדרטי בבית מלון  140
לאורח כולל מע"מ )המחירים כוללים שכר 

מספר האנשים  .מרצים, כיבוד וארוחת צהריים(

מספר רופאים פסיכיאטרים :להם נדרשת הדרכה

, מספר 380 –, מספר פקידי נכות כללית 100 -

עובדים(. מספר  700 -)סה"כ 210 -פקידי שיקום

 7 יומיים לכל קבוצה. -ימי הדרכה נדרשים 

עובדים.  100בכל מחזור  .מחזורים של יומיים

. ₪20,000 –עובדים  100 -עלות יום הדרכה ל

סה"כ עלות נדרשת להדרכה לכל הנוגעים בדבר 

 .ש"ח 140,000 –עובדים(  700)

המוסד 
לביטוח 

 לאומי

 מקבל גמלה כמינוי זמני ( הליך מינוי מקבל גמלה | ב8
התמחור מתייחס להמלצות הכלליות הנוגעות לתחום מקבלי הגמלה, לאחר דיוק ההמלצות בצוות שיוקם ואימוצן 

 ייתכנו שינויים בתמחור

תוספת עו"ס 
 לעניין סדרי דין

תקני  73תוספת נדרשת של 
תקני עו"ס  4עו"ס ברשויות + 

₪  566,480מחוזיים + 
 להכשרת עו"ס לעניין סדרי דין

תקני עו"ס  73
 4ברשויות + 
תקני עו"ס 
 566מחוזיים + 

 אלפ"ש

מקרים בשנה  4000תוספת של 
לבדיקת עו"ס. משמעותה תוספת 

תקני  4תקני עו"ס +  73נדרשת של 
₪  566,480עו"ס מחוזיים + 

להכשרת עוסי"ם לעניין סדרי דין 
מחזורי קורסים  2לקראת מינוי )

להכשרת עוסי"ם לעניין סדרי דין 
לקראת מינוי. עלות כל קורס 

 ₪(. 566,480סה"כ  -₪  283,240

משרד 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

תוספת ב"כ 
עו"ד  –היועמ"ש 

ללשכה 
המשפטית של 

משרד העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

תקני עו"ד  14 –טריבונל 
 ממונים מחוזיים. 2במחוזות + 

/ 
תוספת שזל  –יחידה מקדימה 

 2תקני עו"ד במחוזות +  15
 ממונים מחוזיים

/ 
תקני  16 -הותרת ההליך הקיים 

ממונים  2-עו"ד במחוזות ו
 מחוזיים.

תקני  16/ 17/18
 עו"ד

תוספת נדרשת לעו"ד לצורך טיפול 
במקבלי גימלה לפי כל אחת 

 -האופציות
תקני  14תוספת של  -בטריבונל 

 ממונים מחוזיים 2עו"ד במחוזות + 
 15תוספת של  –ביחידה המקדימה 

 תקני עו"ד
 ממונים מחוזיים 2במחוזות + 

תווהצ ודתלעב םיוגעהנ םימבתחו תשודרנ תיויבתקצ תשוידר  |םיכוס

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:
 מלש"ח. 1.2תקני עו"ד,  47תקני עו"ס,  155

 המוסד לביטוח לאומי:
 ₪. 147,000תקנים,  2.9

 משרד המשפטים: 
 מלש"ח. 46.9תקני מינהלה,  3תקני עו"ד,  3

 כלל המשרדים הרלוונטיים:
50,000 .₪ 
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 תמעבודוק ולח 81ן ות מתיקוובעות הנייבצ תקתמחור דרישות
 םתחולה ב הממששרדימ

 (חהשפמ ינבו ייםעוצ )מקותלטח הבלתבק מכיםו תרךעמ | נתמכת ותלטחת הבל ק(1

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט
 באלפ"ש

המשרד  הערות
 האחראי

מערך קבלת 

 –החלטות נתמכת 

יחידת הפיקוח על 

 אפוטרופסים

תקנים;  3 –במחוזות 

 תקנים. 2 –במטה 

נכנס לתוקפו  2108בחודש אפריל  תקני עו"ד 5

הסעיף בחוק הכשרות המשפטית 

והאפוטרופסות העוסק במינוי 

 תומך בקבלת החלטות.

משרד 

 המשפטים

התאמת מערך 

 האגף לסיוע משפטי

תקן עורך דין לריכוז  0

 תחום תומך החלטות

משרד    תקן עו"ד 0

 המשפטים

 וזכירל הלהנמ ןתק 5.0

 ותטלחה ךמו תימוחת

 ךשממת חוכ יויפיו

משרד    תקן מינהלה 1.5

 המשפטים

 של ינםינע לגוא לדי כדונומש שיםנא  עלתונו תלירורב וןנגנמ תוינופ ותנו תלירורב ןונגנמ (2
 שיםנאב ו לתמוךא בד להםיניינע לגוא לדוליםיכ ינםאש ימ
 ךבכ שיםתקמה

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט
 באלפ"ש

המשרד  הערות
 האחראי

לחוק  32מנגנון המוקם על פי סעיף 

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

ותפקידו בירור תלונות הנוגעות 

לתפקוד של מיופה הכח; המנגנון יחזר 

גם את תהליכי בירור התלונות על 

אפוטרופסים ויאפשר בירור תלונות על 

 תומכים בקבלת החלטות.

ממונה על בירור התלונות וכן 

תקנים  3בשלב ראשון עוד 

לצורך בירור התלונות וכן 

מנגנון מינהלי ותשתית 

 מחשובית

משרד    תקני עו"ד 4

 המשפטים

 

 ותלטחת הבל)ק תוופחלו ותופסטרואפום החבת ינוטלפ וקדמ  ותינופ תונו תלירורב וןנגנמ (א2
 (.ודעו שךמ כח מתיו יפת,מכנת

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט
 באלפ"ש

המשרד  הערות
 האחראי

-מוקד המעניק מענה לכ

איש )ישנם  071,111

איש  61,111לפחות 

שמונה להם אפוטרופוס 

 81,111-ובני המשפחות כ

בנוסף צפויים לפנות אל  –

המוקד גורמים מקצועיים 

 שונים

המוקד יכלול: מוקדנים, 

רכזים ויועצים שמטפלים 

 בפניות המורכבות ועוד.

התמחור מתבצע לפי סוג 

פשוטה או  –הפניה 

 מורכבת.

החישוב בוצע באופן יחסי  0,451

לתקציב המוקד לאזרחים 

ותיקים )שמעניק מענה 

פוטנציאלי למיליון איש 

 -בשנה( והעלות שלו 

מלש"ח בשנה. אל  8.7

 041,111המוקד מגיעות 

 פניות בשנה.

משרד 

 המשפטים
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 ,ןיד יכרוע ,םיקנב) יטנוולרה רוביצלו םייעוצהמק מיםגורל 88 וןיק תעתמהטהרכדה (3 
 םייאופר םיתווצ ,תובא יתבב םיתווצ ,םירוה ,הארוה יתווצ ,סים"וע ופטים,ש
 ך.שמ כח מתיוייפ ת,מכנת ותלטח הבלת קוןג כאיםשונ לוד(עו

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

 ללומדה.  001,111 לומדה ממוחשבת

שני תחומים: יפוי כח מתמשך, 

 קבלת החלטות נתמכת.

001,111*2 

משרד    011

 המשפטים

ימי עיון לגורמים 

מקצועיים ולציבור 
 הרלוונטי

 4 –איש  001-יום עיון ל

 בשנה.

(, כיבוד  0,111-אולם כ –כולל 

(, עיצוב גרפי של  00,111)

(, תמלול ) 2,211חומרים )

(, הנגשה לשפה פשוטה  011

(0,111 .) 

 סה"כ:

משרד    011

 המשפטים

הדרכות לגורמים 

מקצועיים ולציבור 
 הרלוונטי

שעות  0הדרכות בשנה ) 011

כל הדרכה(, הכשרה וריענון 
מחולק  –שעות  00למדריכים )

על חמישה ימים סה"כ(, 

 ימים(. 010-נסיעות )ל

שעות הדרכה, הכשרה  –כולל  001

וריענון למדריכים, החזר הוצאות 
 נסיעה.

 41-ל  01,111לפי החישוב של 

שעות  2.0הדרכות בשנה )של 

 כל אחת(

משרד 

 המשפטים

הכשרות לעו"ד 

)הסיוע המשפטי( 
 בתחום

הכשרות לעורכי הדין )פנימיים 

 + חיצוניים(:

01,111 

 הכשרות עובדי מנהלה:

00,111 

משרד    00

 המשפטים

הטמעה בכל מסגרות 

 הרווחה

 01,111 –זקנה 

 ₪. 000,541 –מוגבלויות 

 –עו"ס לעניין סדרי דין ועו"ד 

01,111 .₪ 

 ₪. 200,541סה"כ: 

יידרשו לצורך  –בתחום הזקנה  200

ההטמעה בקרב גורמי המקצוע 
במסגרות, במשחי"ם ובמינהל 

 ₪. 01,111 –של המשרד 

יידרשו  –בתחום המוגבלויות 

לצורך ההטמעה בקרב גורמי 

המקצוע במסגרות, במשחי"ם 
 -ובמינהל של המשרד 

000,541 ₪ 

עוסי"ם לסדרי דין ברשויות 

המקומיות, במחוזות ובמטה 

–המשרד + עו"ד של המשרד 

  01,111 ₪ 

משרד 

העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 

 החברתיים



 ,ןיד יכרוע ,םיקנב) יטנוולרה רוביצלו םייעוצקמה םימרוגל  89  ןוקית תעמטההרכדה (א3 
 (דועו םייאופר םיתווצ ת,ובא יבתב תיםווצ ורים,, האה הוריותוצ סים,"וע ופטים,ש
 ך.שמ כח מתיוייפ ת,מכנת ותלטחת הבל קוןג כאיםשונל

- 98 -

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

הטמעת התיקון 

במוסדות גריאטריים 
 –ופסיכיאטרים 

הכולל הדרכות 

והכשרות לצוות 

 הרפואי

הכשרה והדרכות עומק בנושא 

אפוטרופסות וחלופות 
לאפוטרופסות למטפלים 

במוסדות גריאטריים 

 -ופסיכיאטריים

 פסיכיאטרים 3גריאטרים,  01

0,111 

  

עלות פיתוח וביצוע הדרכה 

  011,111-שנתית בנושא של כ
כפול מספר המוסדות 

( 01-הגריאטריים )כ

 -(00והפסיכיאטריים )

011,111*10 

לצורך הפעלה התחלתית של 

ההסדר החדש שיוצע, נבקש כי 

בי"ח  01-ההכשרה יופעלו ב

 פסיכיאטרים. 3-גריאטרים ו

משרד 

 הבריאות

הטמעת החלופות 

לאפוטרופסות בכל 
 בתי החולים ובקופות

פיתוח לומדה לצוותים רפואיים 

 מלש"ח. 3-כ –

משרד    3,111

 הבריאות

הדרכות בסיס למטפלים כולל 

עלות פיתוח  -רופאים ועו"סים
וביצוע הדרכה שנתית בנושא 

כפול מספר    011,111-של כ

(, 01-המוסדות הגריאטריים )כ

(, הכללים )00הפסיכיאטריים )

( ובמחוזות קופות החולים )01

 מלש"ח. 00.0 -(00=1*0

0,111 

  

לצורך הפעלה התחלתית של 

ההסדר החדש שיוצע, נבקש 
לבצע פיילוט במחוז אחד של 

(, ב0כל אחת מקופות החולים )

בתי חולים כלליים, בארבעה  9-

בתי חולים גריאטריים 

 ובשלושה פסיכיאטריים.

 0=011,111מוסדות *  01

 מלש"ח.

משרד 

 הבריאות

הדרכה לתומכים בקבלת החלטות( הדרכה | ב3

הדרכה )במיקור חוץ( 

 –קורס קצר  –
לתומכים בני 

משפחה. קורס ארוך 

לתומכים  –

 מקצועיים.

  

 –קורס ארוך )למקצועי( 

. קורס קצר )בן 01,111
 .00,111 –משפחה( 

 איש. 01עד  –בכל קורס 

 0111סה"כ: במידה וימונו 

 0111תומכים מקצועיים, 

 תומכים בני משפחה.

 01קורסים קצרים,  01סה"כ: 

 01*01,111קורסים ארוכים. 

+ 

00,111*01 

במחוזות ירושלים ודרום ישנם כ 0,011

הליכים בתחום זה  0111 -
בשנה. הפעילות בתחום זה 

בפרקטיקה נעשית בכל 

 המחוזות.

 0109-לכן, יש להעריך כי ב

תומכים בשנה,  0111-ימונו כ
תומכים  0111-מתוכם כ

 מקצועיים.

משרד 

 המשפטים
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 פ"כבא יקוחפה ידת ביחהרכדהה מערך ייבוע  |הרכדה (ג3

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

עיבוי המערך בכדי 

שיכלול הדרכות 

לאפוטרופסים, 

לגורמים מקצועיים 

 ולגורמים נוספים.

אחראי/ת מערך הדרכה + תקן 

 תקנים במחוזות. 4במטה,  1

החל  2015במהלך שנת  תקני עו"ד 6

האפוטרופוס הכללי להקים 

מערך הדרכה בתחום 

האפוטרופסות. מערך ההדרכה 

צריך שיכלול הדרכות 

לאפוטרופסים )פרטיים, 

מקצועיים ותאגידים(, לגורמים 

מקצועיים )כגון, שופטים, 

עו"סים, פקידי סעד, גורמי 

רווחה ורופאים(, לעורכי דין 

ולגורמים נוספים הקשורים 

לתחומי העיסוק של מחלקת 

 הפיקוח.

משרד 

 המשפטים

  פ"כבא מערךה מתתאה  |שךממת כח יפויי (4 

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

התאמת מערך 

הפיקוח על 
 אפוטרופסים

תקנים;  3 –במחוזות 

 .1תקן  -במטה 

ועד סוף ספטמבר  2012מראשית שנת  תקני עו"ד 4

הופקדו במרשם ההפקדות של  2012
ייפויי כוח  3,250האפוטרופוס הכללי מעל 

מתמשכים, מסמכי הבעת רצון והנחיות 

 מקדימות לאפוטרופוס.

משרד 

 המשפטים

 יטפשמה יועהס גףבא מערךה מתתאה  |שךממת כח יפויי (א4 

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

תקני עו"ד לשם החתמה על ייפוי  6

 כח מתמשכים ומתן שירות בתחום זה

 תקני עו"ד 6

  

משרד   

 המשפטים

הקמת מערך יפוי 

 כח מתמשך 

הכשרות להחתמה על ייפוי כח 

 מתמשך

משרד    30

 המשפטים

תקני מינהלה בכל מחוז לביצוע  6

האדמיניסטרציה בהליך ההחתמה על 
 ייפוי כח מתמשך )אחד לכל מחוז(

משרד    תקני מינהלה 6

המשפטים

תקן עורך דין לריכוז תחום ייפוי כוח  1

מתמשך

משרד תקן עו"ד 1

המשפטים

חצי תקן  מינהלה לריכוז תחום ייפוי 

כוח מתמשך

משרד תקן מינהלה 0.5

המשפטים
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םיגיר בנה על והגהמיכות לתפות לחלודעעלאת מוה  |ההסבר וםימסופר (5

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

שיווק ופיתוח ידע )עלוני מידע, 

פלאיירים( + קמפיין פרסומי 
 )פרסומים ברדיו, אינטרנט, טלוויזיה(.

 .50,000 –שיווק ופיתוח ידע 

 .50,000 –+ תרגומים לשפות 

 1,500,000 –קמפיין )כולל טלוויזיה( 

משרד    1,600

 המשפטים

םיפספוטרו על איקוחפה  מערך מתתאה  |פ"כבא 98 ןקוי תמעתטה (6

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

תוספת תקנים 

למערך הפיקוח על 
 הרכוש

תקנים למפקחים  6

 במחוזות +

 -תקנים ביחידת המטה  3

)כיום כל מפקח אחראי 
 3000-בממוצע על כ

 אפוטרופוסים(.

, הורחבו 2016החל משנת  תקני מפקחים 9

סמכויות הפיקוח של מפקחי 
האפוטרופוס הכללי במסגרת 

לחוק הכשרות  11תיקון 

המשפטית והאפוטרופסות. על 

כן, המפקחים נדרשים לערוך 

ביקור במקום שהכניסה אליו 

דרושה לשם מילוי תפקידם, 

לדרוש מידע ומסמכים מכל גורם 

רלוונטי ולדרוש הזדהות מגורמים 
 רלוונטיים.

משרד 

 המשפטים

פיקוח על עניינים 

 אישיים

שלב ראשון של הקמת 

תקני  10מערך הפיקוח: 
עובדים במקצועות הטיפול 

עם אפשרות לאזרחים  –

מרכז/ –במטה  1ותיקים )

 5במחוזות(,  9ת ארצי/ת, 

תקני סטודנטים במחוזות 

)לצורך עריכת ביקורים(, 

לטיפול  –תקני עו"ד  10

 4בהיבטים המשפטיים, 
 עובדים מינהליים.

תקני עובדים  10

במקצועות 
תקני  10הטיפול, 

תקני  5עו"ד, 

עובדים  4סטודנט, 

 מינהליים

המפתח נבנה לאחר למידה 

ראשונית של הממצאים מפיילוט 
 הפיקוח על עניינים אישיים.

משרד 

 המשפטים

פותהחלו מעתטה  |םישונה םייפואהר דותוסמב 98 ןקוי תמעתטה (7

המשרד  הערותתקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

יצירת מנגנון של איתור 

מטופלים בצמתים 
מועדים למינוי 

אפוטרופסים על מנת 

להמליץ להם על 

חתימה על ייפוי כוח או 

להפנות למינוי 

אפוטרופוס או לחלופה 

 מתאימה אחרת.

תוספת תקנים 

לצוותים רב 
תחומיים בכל מרכז 

רפואי )בי"ח 

פסיכיאטריים, 

גריאטריים 

וכלליים(, בלשכות 

הבריאות, בכל 

מחוזות הקופה 

ובמטה משרד 
הבריאות באופן 

 ייעודי לנושא.

תקנים  20

 רב תחומיים

  

כל צוות יכלול רופא )פסיכיאטר נוירולוג או 

גריאטר(, עו"ס, פסיכולוג/ית אח/ות ויועץ 
לצורך הערכה תפקודית, בקרת  -משפטי

תהליכים, שחרור חסמים והעברת הדרכות 

ומתן מענה בנושא לגורמים שונים במוסד 

הרפואי. תפקיד הצוות במטה יהיה ביצוע 

 פיקוח ובקרה על תהליכים ויצירת רגולציה.

 תקנים. 120דרישת המשרד היא 

לצורך הפעלה התחלתית של ההסדר 

החדש שיוצע, נבקש לבצע פיילוט ולהוסיף 

 תקנים בלבד. 20

משרד 

 הבריאות



- 29 -

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

יפוי כח לעניינים רפואיים 

הפקדה במערכת  –

הבריאות בכדי שיהיו 

 נגישים לצוות המטפל

יצירת מנגנון ממוחשב להפקדת 

ייפויי כוח מתמשכים בעניינים 

רפואיים במערכת אופק/איתן 

וגישה אליה על ידי מטפלים, וכן 

יצירת ממשקים מול האפוט' 

הכללי לצורך בדיקת קיומם של 

ייפויי כוח מתמשכים הכוללים 

 ייפוי כוח בנושאים רפואיים

דרישת המשרד היא  3,000

לשם התחלה,  15,000,000

נבקש לבצע פיילוט בסך 

3,000,000 

משרד 

 הבריאות

פותי לחלוטפשמ יוע לסגףהא מערך מתתאה  |יטפשמ יוע לסגףבא 88 ןקוי תמעתטה (8

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

מומחים לליווי 

 בהליכים משפטיים

מומחים מקצועיים לליווי בהליכים )שניים  12

 בתחומים שונים(: -למחוז 

הליכים  500הערכה של  -חוות דעת  .1

 500*2000שנדרשת 

ליווי מקצועי להתאמות ולהנגשות בהליכים  .2

 -ובייצוג המשפטי )פסיכוגריאטרים וכו'( 

 -הליכים לייצוג( 4000)הערכה של 

4000*400 

משרד    2,600

 המשפטים

 יבורות לצשירה יעולי (2
 שובמיח ישקממ מצעותבא

 ייעל למנת שבים עלמוחמ םישקממ מצעותבא דעימ העברת
 םישונה םימגורה ןי בהדוהעב יהליכ תאת וריבוות לצשירה את

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

הממשקים יוקמו בין 

הגורמים השונים 

השותפים לתהליכים ו/

 או מחזיקים במידע

 :כגון –רלוונטי 

בנקים, אפ"כ, משרד 

העבודה, הרווחה 

והשירותים 

החברתיים, משרד 

הבריאות, בטל"א, 

 -משרד הבטחון, טאבו 

יוקם מאגר מרכזי, אשר לו 

 יהיה דרוש ניהול באופן שוטף.

בשלב ראשון, בכדי להבין את 

המסגרת וההיקף של הקמתו, 

 יש לבצע איפיון ראשוני.

 –גיבוש האפיון הראשוני 

כשלושה חודשי עבודה יחידת 

 –המחשוב. חודש עבודה 

50,000 

3*50,000 

150 

  

 כל זאת

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 

בעניין  2016..30.0מיום  1333

שיפור העברת המידע הממשלתי 

והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים 

 לציבור.

כיום על פי מחקר של עמותת 

"בזכות", אזרח המבקש לקבל 

-שירותים בתחום צריך לפנות לכ

משרדים שונים לקבלת  15

 מסמכים, אישורים וביצוע פעולות.

כלל 

המשרדים 

האחראים 

על יחידות 

שיש צורך 

ליצור עמן 

 ממשק.



יבורות לצשירה יעולי (א9
שובמיח ישקממ מצעותבא

 שויבולג לטותהח  לקבלתסי נתונים כבסיובט
 ם בתחוהד עבויותכנת

תקציב נדרש  מפתח לתקצוב פירוט

 באלפ"ש
המשרד  הערות

 האחראי

פרוייקט של איסוף, טיוב והצלבת 

 –נתונים אצל גורמים שונים 

כדוגמת משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים, משרד 

הבריאות, האפ"כ, והמוסד לביטוח 

לאומי על מנת לקבל תמונת מצב 

עדכנית ואמינה שתאפשר קבלת 

 החלטות וגיבוש תוכניות לתחום

מידע רב נמצא כיום בתיקים  יחושב בהמשך  

ידניים או סרוקים ולא 

בשדות שמאפשרים הפקת 

 דוחות והסקת מסקנות.

כלל המשרדים 

 המשתתפים

 תחוםב השלממה רדימש תבודעומ לחוק 18 ןומתיק תועובהנ תוביציתק תוישדר|  כוםסי

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: 
000,222 .₪ 

 משרד הבריאות:
 מלש"ח. 41תקנים רב תחומיים,  02

 משרד המשפטים: 
תקני עובדים  42תקני מפקחים,  0תקני עו"ד,  73

תקני  5תקני מינהלה,  44במקצועות הטיפול, 

 מלש"ח 8סטודנט, 

 כלל המשרדים הרלוונטיים:
 לצורך אפיון ראשוני לממשק מחשובי.₪  452,222



יבית תקצהתייעלות
ות.ון הצשבחם יאשונתאם לבהית יבקצתת הועלייתההג וצת, זה קרפב

:דםא לוסופטרואפ יונימ הליך
 :(יטופישהיך להה) םיטפשמהד שרמת ניחבמ

 "חשמל 10: קוי החפב להמצ

ל ש ןוכסח  -  (₪  000,003  ףינסל תימעפד קמה חת הועל+)ח "שמל 57.: תיטפשות מרשנל כויברט

 נה.ש"ח לשמל 52.

ח "שלמ  5.1  לש ןוכסח  (₪ 00,0021ף ינסת ליעמפד קמה חת הועל+)ח "שמל 58.: מהידקדה מייח

 נה.שב

 :(סופוטרופאהום דאה)ת יקשמה ניחבמ

 ח."שמל 32: קוי החפב להמצ

 ח."שמל 4של ן וסכח –ח "שמל 28: נלויברט

 ח."שמל 7של ן וסכח –ח "שמל 25: מהידקדה מייח

 :יתעוצ מקותופסטרואפ ודלמ
 :אוהן וכסחה, תיועצקמ תוספוטרופאלי זכרמל דומ

 ם.יעאמצי הרסית חיוגסום ביים כקסוע"כ הפאים בנקת 2עת ירג .1

, תובשח ,תיטפשמ הכשל  –  תוכימתה ןונגנמל םיבאשמ טעמ אל שידקמ םיטפשמה דרשמ .2

 . וסכיחיאלה ם וג –ות פחל הלכ

ת א םג לעייו חוקיפה תא לעייל רשפאי םידיגאתה י"ע ט"כש תייבגב תוקסעתהה םוצמצ .3

 ו.עצמם דאל בופיטים לאבשר מתויו נפישם עצמם ידיתאגת הדועב

ה תחפהמ האצותכ ,םדאה יפלכ םייעוצקמה םיספורטופאה לש תורישה תוכיא רופיש .4

 טה.וות מטהחללת קבובם יניינעד הויגנת ביתועשממ

 :ש"מביה לופיםח הדייםשיא והייםאורפ הייםונימת העבר הולביט בורעב וןסכח
 :םיטפשמה דשרמ

 . 2017נת שים לפודחם ייאופרם יונימ 01,44של וב שיי חפאת, לז₪. 00,0377 לשן וכסח

 :תואיברה דשרמ

ו א/ו תורישכ רבדב תיתוהמה הטלחהה תרבעה היהי יפולחה לדומה םאש ןובשחב איבהל שי

ם ייטומטואם ייפות חלוטהחלי בלקן מוננגלא מו, יםולי החתבבם יתוולצ -י אופרל הופיטל העטה החל

 ות.אירהברכת עבמ -ם ינקתן בוהיב קצתן בות, היועלך לכנה ייתה -ר י אחנויצדל חוו מא

 :םייתברחה םיתוירשהוה חווהר, הדובהע דשרמ

ה יהין תינ, ד"ועים לקית 800של וב שיי חפל –ם יפודח היםיאופרים הקית בש"עמוי"כ ה בוגיצי ולטיב

 ה.שדרנשת פסותהמד "וי ענקת 5-בוך סחל

 ה.נשלח "שלמ 93. לשן וכסח :(סופוטרופאלום דאלת ול)עת יקשמת ולע

ת רגא לש ןוכסח  –  םיכרצל הלועפ רושיאו 'טופא יונילמם ייאופרים היכהלל הוטיקב בעם דאת לועל

 . נהש"ח לשמל 93.-בכך רעונה. משים בקית 01,44ול פכ₪  893 -ש "המיב



ום |סיכ
 :םיאבהם ימוחתבת וצלמה שיגהת ווצה, ורמאכ

 דםאס לופורטופאי וניך מיהל .1

ת וספורטופא ידיגאת  –  (םיריגבו םיניטקל המאתהב) תיעוצקמה תוספורטופאה לדומ .2

 יםיעוקצים מספורטופאו

ם יתורישהו תוספורטופאוהית טפשהמות רשהכק ולח 18ן וקיתשל שה נגוהרה שהכ, עהטמה .3

 ויפל

 יומאוח לטילבד סוהמ" מלהי גמבלק"מית יוגס .4

 יםספורטופאבה לו חתרכדה .5

 יםסנניפים הרמווהגית אקנהב תרכעהמות הלנתה .6

 דםאל השית טסיוליה הארים בספורטופאעל ח וקיפ .7

 וםשיית לויוחברות מלצה .8

ק וחה שומימל ןים היתועשמים מאבשים משרדנ, "חודע הין מצביהעלי יבקצתן וסכוחות עלייתד הלצ

 ח."ודת בוטרופהמות מלצההש וימלמן והם ויים היקוא שהי פכ

. להאות מלצש הוימלמיא יבם קוישם ושיי התוו ציוכ תוו הצתומלצת הא בלקתשלה הממש והוקת ונא

ם ישלחומה םישנאה תייסולכוא לש םהיתויוכז םודיקו םהייח תוכיא תא רפשל הרטמב ,תאז לכ

 אלה.ם ישנאים לנתינים התורישל הששה נגההוול עייי היכהלתאת יץ אלהן וכרה בחבר תויב

 םרדימש הת שלויביתקצ התישורהדלל כ ם |סיכו

  םיתורישהו החווהר ה,דובהע דשרמ

 םייתברחה

  .ח"שמל 51. ד,"עו ינקת 47 ,ס"עו ינקת 155

 ₪. 00,0741 ם,ינקת 92.ימואלח וטיבלד סומה

 יםדובעי נקת 10 ם,יקחפי מנקת 9ד, "עו ינקת 30 םיטפשמהד שרמ

 ינקת 5, להנהימ ינקת 14, ולפיטת הועוקצבמ

  .ח"שמל 945. ,טנדוטס

 ח."שמל 14 ,יםיומתח רב יםנקת 20 תואיברהד שרמ

 ₪. 00,0002 םייטנוולהרם ידשרמהל לכ
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