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 ב״פשת׳ה ׳א רדאב 23  יטפשמה ץועייה – יתרבחה ןוחטיבהו החוורה דרשמ ׳כל
   יעבד ןאמ לכ תעידיל

 קוח ריכזת תטויטל לארשיב תיטסיטואה הליהקה יליעפ - י"סא תבוגת :ןודינה
 2022 ב״פשת׳ה תולבגומ םע םישנאל החוור יתוריש

 .נגא
 ידכ יתרבחה ןוחטיבהו החוורה דרשמ י"ע התשענש הפיקמה הדובעה לע םיכרבמ ונא ,תישאר
 תוכזב הרכהה לעו ,קוחה ריכזת תטויט חוסינ ךלהמב םייטנוולרה ןיינעה ילעב לכ תא ףתשל
 ישיאה עויסה םע ,הליהקב םיאלמ םייאמצע םייחל תולבגומ לש גוס לכ םע םדא לכ לש תימיטיגלה
 .קוחה ריכזתל אובמב תפקתשמש יפכ ,ול ץוחנה
 קוחה ריכזת יפיעסו ,ףותישה ךילהב וקפוהש תורעהה תיברמ וסנכנ אל ריכזתה תטויטל ,תאז םע
 .ךשמהב טרופיש יפכ ,לעופב ןתלילש ידכ דע אובמב תורכומה תויוכזה תא םיגייסמ ומצע
 ,ךילהה ךשמהב ביגהל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונאו דבלב תויללכה וניתורעה ןאכ תואבומש ןייצנ
 .קוחה ריכזתב ולוחיש םייונישל םאתהב
 :קוחה ריכזת תטויטל תויללכה וניתורעה ןלהלו

 םירומא )תושלחומ תויסולכואל םידעוימה הלאכ דחוימבו( החוור יתוריש :יואר תויוכז קוקיח ךילה
 היה יוארה ןמ .םמצע םיתורישה וקקוח םרטב ,רתוי יללכ קוחב וקקוח רשא תויוכזמ םירזגנ תויהל
 יתוריש תא רוזגלו ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחב החוור יתורישל תויוכזל קרפ שידקהל
 .ולא תויוכז ךותמ עצומה קוחב החוורה
 חיצנמו ,תומיוסמ תויולבגומ לש תויסולכואל קרו ךא סחייתמ קוחה ריכזת :תולבגומ גוס יפל הילפא
 לש תומיוסמ תויסולכואל םיתוריש ןתמל תוירחאב ,םינוש םידרשמ ןיב תקדוצ אלה הקולחה תא
 .הב תורכזומ ןניאש תויולבגומ םע םישנא הלפמ קוחה ריכזתב תניוצמה תויולבגומה תמישר .מ״עא
 םע םישנאה לכל החוור יתוריש תתל םיצילממ ונא .ה"שמ םע םישנאל הנוש ןיד לח ,ףסונב
 .ךשמהב טרופמכ ,והשלכ גוית יפל אלו םיידוקפתה םהיכרצ יפל תויולבגומ
 אלש החנהב .םדאה רובע טילחהל ודיקפתש ןונגנמב םיקסוע קוחה יפיעס בור :הימונוטואב העיגפ
 םדא לכ עומשל הבוח קוחה ריכזתב ןיא ,ול ונתנייש םיתוריש יבגל ותעד עיבהל "לגוסמ" םדא לכ
 לקשמה המ קוחה ריכזתמ רורב אל ,עמשיי םא םגו ,)ול םיצוחנה תושיגנה יעצמא לכ תטיקנ ךות(

 איהש – םדאה לש תולגוסמב היולת הליהקב םיתורישל תוכזה ,קוחה ריכזת יפל .ותעדל ןתנייש
 םדא לכל תתל םיצילממ ונא .םימייקה םיתורישה עציהבו לבקיש םיתורישה ביטב היולת המצע
 םיתורישה לע הטלחהב רתויב יתועמשמהו ליעפ קלח תויהל לכויש ידכ השורדה השגנהה תא
 תיסיסב םדא תוכז איה ישיא עויסב םייאמצע םייחל תולבגומ םע םישנאה לכ לש תוכזה .ול ונתנייש
  .ןפואו םינפ םושב הגייסל ןיאו

 ןוחבאה תודעו לש םגדה לע ססובמ םיתורישל תואכזה תעיבקל ןונגנמה :ינזבזבו חפונמ ןונגנמ
 םע םדאל השוע אוהש לוועה לע ,עוצקמ ישנא לש תרוקיב הברה גפס הז םגד .ה"שמ םע םישנאל
 ןונגנמה תקוזחתו תמקהל דעיימ קוחה ריכזתש םיביצקתה תא תחקל םיצילממ ונא .תולבגומה
 םייאמצע םייחב הכימתל ,םויה םימייק םניאש םיתוריש תמקהל תאז םוקמב םתונפהלו ,עצומה
 החוורה דרשמ םעטמ עויס ימאתמ רישכהל םיצילממ ונא ,עצומה ןונגנמה םוקמב .ישיא עויסב
 ,ויכרצ ,ויתולוכי ,ויישק יפל הכימת תינכת תולבגומה םע םדאה םע דחי ונביש יתרבחה ןוחטיבהו
 םירורב םינוירטירקל םאתהב לבקתי וז תינכותמ קלח לכל יביצקתה רושיאה .ויתופדעהו ויתונוצר
 .ומקויש םיתורישה יאצמל םאתהבו ,תונקתב ועבקייש
 לש םומיסקמל "םיינויסינ םיתוריש" ןומימ ליבגמ קוחה ריכזת :םייקה םיתורישה יאצמ תחצנה
 םייאמצע םייחל תוכזה תא ןכותמ ןקורמ השעמל ךכבו ,הז קוחל יתנשה ביצקתהמ םיזוחא השימח
 המישרב ."םיינויסינ"ל םיבשחנ המישרהמ םיתוריש וליא ,קוחה ריכזתמ רורב אל .ישיא עויסב



 םיצילממ ונא .עויס םואיתו ךווית םהיניב ,מ"עא םע תוצעוויה תושיגפב וניוצש םיתוריש םירסח
 ךרעמ תמקה קוחב עבקת אל דוע לכ .םויכ םימייק אלש םיתוריש תמקה לע הלבגהה תא לטבל
 םישנא תוחפ ,מ״עא לש םיכרצה תשק לכב הנעמו הכימתל ,היולת יתלבו תישיא הכירצב םיתוריש
 .)םיידסומ םייחל הסינכמ ענמיהל וא( ישיא עויסב םייאמצע םייחל תאצל ״םילגוסמ״ ויהי

 קוחה ריכזתב ןיא ,קוחה לש תיתגרדהה הלוחתה תליחתל דעומ טעמל :בייחמ םינמז-חול רדעה
 בייחמ םינמז רדס ןיא דחוימבו ,םייאמצע םייחב הכימתל םיתוריש חותיפל בייחמ םינמז-רדס
 םיצילממ ונא .הלא תודסומ לש יתגרדה קוריפלו םילטסוהו תודסומב םיהושה םישנאה תאצוהל
 םתרבעהלו ,םויכ םימייק םניאש םיתוריש חותיפל ,תונקת ןוקיתל בייחמו טרופמ םינמז-חול עובקל
 תאצוהל בייחמו טרופמ םינמז חול עובקל שי ,ןכ ומכ .לכל הנימזו העובק הלועפל ינויסינ בצממ
 .םילטסוההו תודסומה לש םקוריפלו םילטסוהבו תודסומב םיהושה םישנאה
 ,םיתורישל תואכז תעיבקל ןונגנמה לע חוקיפ ילהנ טרפמ קוחה ריכזת :םיתורישה לע חוקיפ רדעה
 לע חקפלו ומקויש םיתורישה תא רידגהל רוטלוגרה דיקפת .םלועפתו םיתורישה תמקה לע אל ךא
 )ךרוצה תדימב ,ךכ םשל ול ץוחנה עויסה םע( םדאה לש ודיקפת דועב ,םיתורישה ןתמ לעו המקהה
 ןונגנמ קוחב עובקל םיצילממ ונא .ותניחבמ יבטימ ןפואב ,תורישה ןתונ תאו תורישה תא רוחבל אוה
 .םיתורישה ינכרצ לש תונולתב ליעי לופיטלו ,םיתורישה לע הנידמה לש חוקיפל
 אלל ועבקיי – קוחב םיטרופמ םניאש םיתורישה ןתמ לש םיבושח םיטביה :ןיינע ילעב רוביצ תרדה
 םירחא םיקוחל דוגינב ,תאז .ס"עתב תושדח תונקתכ וא םיווצכ רשה י"ע ,רוביצה לש תוברועמ
 ךות ,תסנכב הדעווה רושיאב תונקתב רשה י״ע תעבקנ הנשמה תקיקח םהב ,תויוכזב םיקסועה
 הז קוחב םיווצהו תונקתה לכש ,שרופמב קוחב ןייצל םיצילממ ונא .רוביצה לש הפוצר תוברועמ
 םינוגרא םע ,םיטפשמה דרשמב תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ םע תוצעייתהב ונקתוי

 הדובעה תדעו רושיאבו מ״עא תויוכזב םיקסועה םירחא םינוגרא םעו תויולבגומ םע םישנא לש
 .תסנכה לש החוורהו
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