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 ל"כנמה רבד
 
 ,הליבומ תיקסע הצובק הניה )"רפונ" וא "הרבחה"( מ"עב י'גרנא רפונ .י.ע
 םע דחיב הרבחה .םלועבו ץראב תשדחתמה היגרנאה םוחתב תלעופה
 תלהנמ ,תקזחתמ המיקמ ,תמזוי )"הצובקה"( הדי לע תוקזחומה תורבח
 .םלועה יבחרב תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוצייל תוכרעמ תנמממו

 
 ,תוינמה ילעב תבוטל םיחוור תאשהל לועפל ונילע ,הליבומ תיקסע הרבחכ
  .תויתרבח תובוח םויקו תוירחא יוליג דצל תאז

 
 םילהנמה ,הרשמה יאשונ ללכ תא ןווכיו החני רשא תוגהנתה דוק ץומיאב הבר תובישח האור הרבחה
 .םהמ םישרדנה תוגהנתהה יללכל רשאב ,םילעופ םה וב םוקמ לכב ,הצובקב םידבועהו

 
 הרבחה לש המשב םילעופש ימכ ,םכמ םיפוצמה תוגהנתהה יללכ תא גיצמ םכינפלש יתאה דוקה
 םיפתוש ,םיירחסמ םיפוג ,תוחוקל ,םיקפס ,תוינוטלש תויושר לומ הצובקה תורבח תא םיגציימו
  .היקסע תא הצובק תלהנמ הברקב רשא הליהקהו םירחתמ

 
 רותב הב תכלל יוארש ךרדה יהמ טילחהל םכל רוזעל הנושארבו שארב אוה יתאה דוקה לש ותרטמ
 תריבע תווהל יושע םג אלא הרבחה יניעב יואר וניאש קר אל דוקה תוארוהל תויצ יא .הצובקה ידבוע
  .הצובקה ידי לע םירחא םיכילהלו םייתעמשמ םידעצל ליבוהלו הרבחה יניעב תעמשמ

 
 יאנת םיאור ונא הב רשאו םיביוחמ ונא הל תיתאה תוגהנתהל תונורקעה םיחסונמ הז ךמסמב
 דחא לכמ םישרדנה םייסיסבה תוגהנתהה יללכ תא גיצמ ךמסמה .יקסעה םלועב ונמויקל יחרכה
 תיקוח וא תיעוצקמ ,תיתא תוטבלתה לכל הבושת תתל לוכי וניאש יאדווב ךמסמה .הצובקה ידבועמ
 ןפוא תניחב תרגסמב וב רזעיהלו שמתשהל יוארש ילכ אלא ,תעד לוקישל ףילחת וניאש יאדוובו
  .ןוכנהו יוארה הלועפה

 
 הדובעה תרגשמ קלחכ ,ימוי םוי ןפואב יתאה דוקב ושמתשה .םכרובעו הצובקה רובע דעוימ דוקה
 ושקבתו תיתא היגוסב וטבלתת םא ,הצובקב םיפסונ םימרוגב רזעיהל םכתא םידדועמ ונא .םכלש
  .הניינעב ץעייתהל

 
 
 
 
 



 

  

 ונא ,הצובקה תויוליעפ לכב ויתונורקעו יתאה דוקה םושייב םיאור ונאש הברה תובישחה רואל
 לש םילהנמה דחאל ולא לש הרפהל ששח לכ תודוא ירשפאה םדקהב חוודל םכמ םישקבמ
  .הרבחה לש "םחה וק"ל וא םינפה רקבמל ,יטפשמה ץעויל ,הצובקה

 
 ןעמל ,רכז ןושלב תירבעב חסונ אוהו ,דחאכ םירבגו םישנ ,הצובקה ידבוע ללכל דעוימ יתאה דוקה
 .דבלב תוחונה

 
 
 
 

 ,אנט בדנ
 ל"כנמ
 2022 טסוגוא

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 םיללכהו דוקה

  ?יתא דוק והמ
 םתלועפ תנווכהל ,םייואר תוגהנתה יללכו תונורקע עבוקה ,יתטיש ךמסמ וניה - רפונ לש יתאה דוקה
  .הרבחב םידבועו םילהנמ ,הריכב הרשמ יאשונ לש

 בוטהו יוארה לש ,ישעמ לאידיא - "ףר" ביצמ דוקה ,הרבחה לש תוליעפה ימוחתו יפואל סחייתהב
 .יחרכה םומינימ - "ףס" םיביצמה ,םיקוח וא םילהנמ לדבנ אוה ךכבו םינווכמ ונא וילאש

 ,ונאש םירבדל תישחומו תשרופמ הרהצה - ונלש 'ןופצה בכוכ' תא הווהמ הרבחה לש יתאה דוקה
 טרפל לוכי וניא ,ךורע ךמסמכ ,יתא דוק .םמויקל םיפאושו םהב םינימאמ ,רפונב םילהנמו םידבוע
 םושייבו הרימשב ךכיפל .ףוס-ןיא עודיכ ולאל יכ ,ונתדובע תרגסמב םיירשפאה םיבצמה לכ תא
 .יוארו ריבס תעד לוקיש תלעפה םג תשקבתמ יתאה דוקה תונורקע

 ןווכל התילכתש תיביטמרונו תיכרע תוגהנתהל תוביוחמה תדמוע הרבחה לש יתאה דוקה סיסבב
 :ןלהלש תונורקעל םאתהב ,רתיה ןיב ,תושיגרו תויעוצקמ ,רשוי ,תונימא ,תוירחאל

 ,הילע לחה ןיד לכו תונקתה ,םיקוחה םויקב הנוילע תובישח האור הרבחה - ןידה תוארוהב הדימע -
 .םיימואלניב תוגהנתה יללכ תוברל
 

 .ונימ וא ועזג ,ותד ,ודיקפתב לדבה אלל ,תלוזה דובכ לע הרימש - תלוזה דוביכ -
 

 .הצובקב ןוכיס וא העיגפל םורגל לולעה וא עגופ וניאש ןפואבו תוירחאב תוגהנתה - תוירחא -

 תוירחאה םהילע רשא ,הילהנמ תא םיבייחמ רקיעבו הרבחה ידבועמ דחא לכ םיבייחמ הלא םיללכ
  .תישיא המגוד םהל שמשל םג ומכ ,םהידבוע לע הלא םיללכ ליחהלו עימטהל

 .םיקסוע ונא וב הלועפ םוחת לכבו םוקמ לכב ונלוכ לש שומישל םידעוימ ןאכ םיעיפומה תונורקעה

 :ונתביבס םע הרבחה לש םיסחיה תוכרעמב ונתולהנתה ךרד תא עובקל ידכ הלא תונורקעב שמתשנ
 לשממה תויושרו הביבסה ,הליהקה ,םירחתמה ,םיקפסה ,תוחוקלה ,םידבועה ,תוינמה ילעב
 םיפתושהו םיקפסה ,הנשמה ינלבקל עייסל חמשנ ,שרדייש לככ ,ףסונב .םילעופ ונא םהב תומוקמב
 .ונלש יתאה דוקה תרגסמב ונמצעל םיביצמ ונאש ולאל  םימוד םיטרדנטס ץמאל ונלש םייקסעה

   .יתאה דוקה הוותמ התוא ךרדב לועפל תוירחאה תא ומצע לע לבקמ ,ונתיאמ דחא לכ

 

 הרבחה לש םיכרעה
 תא םיאטבמ ונא םתועצמאב .ונלש תונומאה לולכמ תאו ונלש הרשויה תא םיאטבמ ונלש םיכרעה
 םיקסעב תונימאו תונגוהל תונווכמל ,תונשדחו תויתריציל ,תוביציל ,תואצותל ונלש תוביוחמה
 .ונלש ישונאה ןוהה םע הדובעבו

 ,ונידבועמ דחא לכ לש תוניוצמו ההובג תיעוצקמ המר לע הרימש ךות ,ליבוהלו ךישמהל םיפאוש ונא
 תינוגרא תוברת םויק ךות תאז לכ ,תיעוצקמה ותוחתפתה לע דוקשלו ולש תויעוצקמה תא חפטל
 .תווצ תדובע תדדועמה
 



 

  

  תונימאו תונגוה
 םיקשממו תפתושמ הרטמ ירפ איהש ,תופתוש לע תססובמ תיתרבח ללכהו תיקסעה ונתוליעפ
 םיבצומה םידעיה תגשהל ונתוא איבת ,תונימאו תונגוה לע תססובמ אהתש לככ ,וז תופתוש .םיימינפ
 ףאשנ .ונרובע דוסי יכרע םה תונימאו תונגוה ,ןכ לע .תואצותל תוביוחמו תויעוצקמ תחכוה ךות ונינפב
 ומייקתי הב הביבס - תוינמה ילעבלו תוחוקלל ,םיקפסל ,םידבועל הנימאו תנגוה הביבס םייקל דימת
         .םינפ אושמ אלל םינימאו םינגוה םיסחי

 

   תוניוצמל הפיאש
 תוכיאל םיביוחמ ונא .דימתמ רופישל תפאושה הביבסב םישרדנה םיכרע םה תויעוצקמו תוניוצמ
 הדימע ךות ,ותקוזחתו ותמקה ,ונונכת ,ומוזייב :ותוחתפתה יבלש לכ ךרואל רצומה לש הלועמ
   .אמייק-רב יתורחת ןורתי תגשהל רתויב םיהובגה םידדמב

 םיפתושה לצא תוביוחמ תורצוי ןה ןכש תיתרבחה ונתוברת לע תורישי תועיפשמ תויעוצקמו תוניוצמ
  .םיקפסהו תוחוקלה ,םיפתושה ,םידבועה ונא :ונלש היישעב םייזכרמה

 לולכש ,עדיה  תבחרה ידי לע הידבועו הרבחה לש תיעוצקמה תלוכיה חותיפב תובישח האור הרבחה
 ,וילע תלטומה תוירחאה תנבה ךות ,דבוע לכ לש ודיקפתב רושקה לכ לש הנבהה תקמעהו תונמוימה
 .תוילילש תואצות לש תירשפאה תועמשמהו ונממ תשרדנה תוברועמה תמר

 

 תווצ תדובע
 ,וניפתוש לכ יפלכ ,תווצ תדובע לש ההובג המרב יוטיב ידיל האבה תוניוצמל תפאוש הצובקה
 ,הזב הז הכימת חיכוהל םיביוחמ ונחנא הז ףקותמ .םיינוציחה ןהו םיימינפה ןה - וניקפסו וניתוחוקל
  .הרבחה ידעי תגשהל הנוב תרוקיב םויק ךות ,תינוויכ וד החותפ תרושקת לע רומשל ,תויתוריש תולגל

 ,םיפופכו םינוממ ,םתימע ,תווצה ישנא םע אלמ הלועפ ףותישל הצובקה ידבועמ הפצמ הרבחה
  .ידדה דובכו ןומא לש היוארה הריוואה חופיט ךות ,יעוצקמו יארחא ,יניינע ןפואב

   

   תויתריצי
 ,םישדח םיטנמגס רותיאב ,םינוש םיגוסמ םיטקיורפ םוזייב :ונלש הבילה תוליעפב ךרע הניה תויתריצי
 ילהנ חותיפב ,רצומהו רצותה תוכיאב דימתמ רופישל תונווכמב ,רתוי םיהובג םידעי תגשהל הפיאשב
 .אבה קפואה רחא שופיחב הלאשה תלאש םצעבש רגתאב ,םמושייו הדובעה

 

 םירז םילוקישמ תוענמיה
 תוליעפמ תוענמיה ךות ,םייעוצקמהו םיינוגראה םילוקישה רהוט לע דיפקהל םיביוחמ הרבחה ידבוע
 .םירחאל וא ,םהיבורקל ,םמצעל תילכלכ תלעות לש םילוקישמ הז ללכבו ,םירז םילוקיש סיסב לע

 



 

  

 תומייקה יכרעל תוביוחמ
 תולעייתהלו םילכתמ םיבאשמב יארחא שומישל ,הביבסה לע הנגהל עייסל םיפאוש הרבחה ידבוע
 .ריוואל תוטילפ תתחפהל תמרותה תיטגרנא

 

 .ולא םיכרע תלחנהב תיתוהמהו תירקיעה תוירחאה ונידיב
 תרבעה םע דבב דב ,תישיא המגוד הווהנו ,היפל גהננ ונא ךכיפל

 .התוליעפב דוסי ינבא הרבחה יכרע תויה רבדב עובק רדש
 

   רפונב דובעל
 יאנת תא הרידגה הרבחה  ךכיפל .ורבחל םדא ןיב הדובעה יללכ  תא  םירידגמ הרבחה לש היכרע
 :םיתימע ןיב הדובעלו ,םידבוע לוהינל םיבייחמ םיאנתכ םיאבה דוסיה

 הלא .אוהש גוס לכמ תונלבוס-יא וא תורמעתה ,הדרטה ,הילפהל םוקמ ןיא הרבחב - ידדה דובכ .א
 תומרה לכב ודבכל שי רשא בייחמ דוסי יאנת וניה הז יאנתו יסיסב דובכ רדעיהל יוטיב םיווהמ
 .תוביסנה לכבו

 ,םיתימע ןיב ןכו םילהנמל םידבוע ןיבו םידבועה ןיב םיסחיה תוכרעמ ,ןומא ררוש וב ןוגראב - ןומא .ב
 םינפה הדובעה יסחי חותיפל תומרותו ,הליעומו הליעי תולהנתה תורשפאמ ,תוחותפ ,תויולג ןה
  .םיבייחמ םיסחיל םייארקא םיסחימ םיינוגרא

 ,תינוגרא תופיקש תססבמ ,יולגו ןכ גולאיד לעו תודבוע לע תססובמה תרושקת - רשויו תופיקש .ג
 תרפשמו תויוכמס תלצאה ךות תויתריציו תולוכיב ףותיש תדדועמ ,החותפ תרושקת תבציימ
  .ינוגראה עדיה לוהינ תא תיביטקפא

 ,תידדה הירפהל דוסי יאנת אוה ,םידבועל םילהנמ ןיבו םיתימע ןיב ,םידבוע ןיב - הלועפ ףותיש .ד
 הלועפ ףותיש לש הסיפת ךותמ הדובע .תיטגרניס הביבס תריצילו תפתושמ תוירחא סוסיבל
 יצורעו הדובע יכילה  תא תפנממו ,םימישיו םימכסומ תונורתפ תרתאמ ,םיכילהת תרפשמ
  .תרושקת

 

 הידבועל הרבחה תויובייחתה
  .תנגוהו החוטב הדובע תביבס הידבועל תקפסמ הרבחה -

 ,םליג ,םעזג ,םתד ,תינימה םתייטנ ,םנימ קר לע םידבועו םידמעומ הלפמ אל הרבחה -
  .הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחב טרופמכו םירוה םתויה ,םאצומ ץרא ,םתוימואל

 הירתאב לעפתו תניוע הדובע תביבס תריצי וא תינימ הדרטה ,תורמעתה הריתמ אל הרבחה -
 .תימוקמה הקיקחל תופיפכבו הנידמ לכב לבוקמה ןונקתה יפ לע םלועב

  .םיגרדה לכב הלועפ ףותישבו רשויו תופיקשב ,ןומאב ,דובכב הידבוע תא תלהנמ הרבחה -

 ףותישו תויעוצקמ ,עדי רמשלו רצייל הרטמב ןמז ךרואל םידבוע תקסעהב תלגוד הרבחה -
 .הלועפ

  העיצמ הרבחה .תצרמתמו תיתורחת ,תנגוה לומגת תכרעמ הגיהנמ  הרבחה - ץורמתו רכש -
 םאתהב םיפסונ םיילאיצוס םיאנתו תובטה ,ינוה לומגת ,היסנפ ,תרוכשמ ללוכה לומגת הידבועל
 .דיקפתל



 

  

 תוחתפתה יכילהתב הכימתבו הידבוע תמצעהב הנימאמ הרבחה - ישונאה ןוהה חופיטו חותיפ -
 הכרדה תוינכות ,םיעוציב תכרעה יכילהתו תינוגרא הדימל לש םיעצמאב םשוית רשא ,תיעוצקמ
 .תישיא תוחתפתהו םיעוציב רופיש תונווכמ

 ןיבל להנמ ןיב יטנמור רשק וא רחא וא ינימ עקר לע הילפא ,הדרטהב םידשוח םתא וב הרקמ לכב
 תינימ הדרטה תעינמ לע הנוממל וא הרבחה לש יטפשמה ץעויל סוסיה אללו דיימ ונפ ,ול חוודמה
 Gmail תועצמאב תולע אלל חותפל ןתינש ימינונא ליימ תועצמאב וא ןירשימב

 

 :םירזגנ תוגהנתה יללכ

 םירחתמ ,םיקפס ,תוחוקל ,םיפתוש :הרבחה םע דובעל
 תיעוצקמ תוחתפתהלו היישעל ונלש םיפתוש םירחתמב ףאו םיקפסב ,תוחוקלב םיאור הרבחב ונא
 ,תונימאו תונגוה :ונלש םיימינפה םיכרעב ,ונלש הרשויב םהיפלכ םיביוחמ ונא הלאככ .תיקסעו
 םינתונכ םמע ונלש תופתושב יוטיב ידיל ואובי הלא םיכרע .תויתריציו תווצ תדובע ,תוניוצמל הפיאש
 .תחמוצו הרפמ ,החוטב הדובע תביבס תיתשהל תנמ לע תאז ,םישרודכו

 :םיפתושו תוחוקל

 .םיצורמ היפתושו היתוחוקל לע רומשל בושח הרבחל .יזכרמ סכנ םיווהמ םיפתושהו תוחוקלה
 .םירצותו םיכילהת ,םיתווצ םהל המיאתמו ,יזכרמ םרוג םיפתושהו תוחוקלה יכרוצב האור הרבחה
  .בידאו ןימז ,יעוצקמ ,ןגוה ,ןימא תוריש תוחוקלל םיקפסמ רשקה ישנא

 .היפתושו הרבחה תוחוקל יפלכ הידבוע לש תמלוה אל תוגהנתה םע םילשת אל הרבחה

 ילכ ולא תויופתושב האורו היתוחוקלו היפתוש םע הלועפה ףותיש לש דימתמ קודיהל תלעופ הרבחה
 .אמייק רב יתורחת ןורתי קזחלו רמשל התלוכיב יתוהמ

 חוקלה יכרצ תנבה ,תוידוס לע הרימש :ויהי םיפתושהו תוחוקלה םע הלועפה ףותישל דוסיה ינבא
 .ןמז ךרואלו ומיע קשממה לכ ךרואל ןימאו קיודמ תוריש ,םיירשפאה תונורתפה לולכשל עויסו

 :הקפסא תרשרש ידבועו םיקפס

 תלבק ךילהת .ריחמו תוריש ,תוכיא לע שגד תמיש ךות ,םיתורישו דויצ ,םירמוח תשכור הרבחה
 םירחבנ םיקפסה .הרבחה ילהונלו ןידל םאתהב עצבתמ םיקפס םע רשקהו שכרה יאשונב תוטלחהה
 םתוליעפב תומייק יטביה םיעימטמה ןלבק ידבועלו םיקפסל הפדעה ןתמ ךות ,תנגוה הרוצב
  .הקפסאה תרשרש ךרוא לכל ,עבט יבאשמב ינוכסחו ליעי שומיש לע םידיפקמו

 ,תופתוש ךות תידדה ןומא תכרעמ סיסב לע םמע תלעופו היישעל םיפתוש היקפסב האור הרבחה
  .תונימאו תוכיא

 תויוכזב העיגפ הרמוחב םיאור ונא .ונלש םיקפסלו הנשמה ינלבקל תונגוהבו דובכב םיסחייתמ ונא
 תביבס תריציל ףאשנ .תינרדומ תודבעו םידלי תקסעה ,םדא ינבב רחס ,הייפכב הדובע :תוברל םדא
 תוחיטבה ילהנ תא םיריכמ םהש אדוונו ןלבקה ידבועו םיקפסה לכ רובע האירבו החוטב הדובע
 .)תוימוקמה תושירדל םאתהב תוחפה לכל( םימייקה ןוחטיבהו

 ינונגנמ תקפסאב עייסנ ונקפס ידי לע שקבתנש לככו יתאה דוקה ירקיע תא שיגנהל לעפנ ,ןכ ומכ
 תויתא תומלידו תויגוסב ץעייתהל םהל רשפאל תנמ לע ,ונלש םינלבקלו םיקפסל םינימז חוויד
  .םוי םויה ייחב תולועה

 הרבחה ,וז תרגסמב .םילבוקמ םייתא םיללכ יפ לעו קוח יפ לע גוהנל םיקפסהמ הפצמ הרבחה
 םמע םירושקה םישנאמ וא םיקפסמ תונתמ וא האנה תובוט תתל וא לבקל אל םיביוחמ הידבועו



 

  

 ןפואב םילהנתמש םינלבק וא םיקפס לע וחוודי הרבחה ידבוע ,תאזל םאתהב .יעוצקמ וא ישיא רשקב
 .הז דוקב םיגצומה םיטרדנטסהו הדימה תומא תא םאות וניאש

 :םירחתמ

 .םירחאה םידדצה תויוכז לע הרימש ךות תנגוהו הרשי הרוצב היקסעו היתולועפ תא תלהנמ הרבחה
 םאתהב הלועפ יפותיש תדדועמו הקיתאה יללכ לע הרימש ךות תנגוה תורחת לע הדיפקמ הרבחה
 .םייקסעה םילבגהה יללכל

 ?לועפל דציכ

 ,תויעוצקמה הדימה תומאל םאתהב תוחוקלו םיקפס ,םיפתוש םע לועפל הרבחה ידבוע לע
 .תוניגהבו בל םותב ,יניינע ןפואב ,קוחה תוארוהל םאתהבו הרבחב תויתאהו תוינוגראה

 ,הרבחב םידבוע םה םתיא םינלבק וא םיקפס םע יטרפ ןפואב רשקתהל הרבחה ידבוע לע רוסיא לח
  .הרבחה ילהנ יפ לע רושיא תלבקב אלא

 וא האנה תובוט לבקל תנמ לע הרבחב םהידיקפתב שומיש תיישעמ ענמיהל הרבחב םידבועה לע
 .םיקפסמ םידחוימ םיאנת וא תוחנה ,תובטה

 .יעוצקמה םתעד לוקיש לע עיפשהל תולולעה תולועפ עוציבמ ענמיהל םידבועה לע

 ירוטוטטס ףוג לכ םעו ,הידבועו הידרשמ ,הלשממה םע הלועפ ףתשל םיביוחמ הרבחה ידבוע
 תוינידמל ,דועייל םאתהבו שרדנל םאתהב ,תויעוצקמבו תונכב ,תוירחאב ,םדיקפת יולימ תרגסמב
 .הצובקה לש םילהנלו

 תגשה תוברל ,ונירחתמ םע וניסחיב םייוארו םינגוה קחשמ יללכ לע רומשל םיביוחמ הרבחה ידבוע
 .דבלב תויקוח םיכרדב עדימ

 םירחתמ םע םינויד וא םישגפמ וכרעי אל ,םיירוביצ םיזרכמב דחוימבו ,תאז רסוא קוחהש הרקמ לכב
 וא םינויד ומיוקי אלו ,רחא םואת לכ וא קוש תקולחל תועגונה תומכסה ,רחא עדימב וא רוחמתב
   .ןידה תוארוהל דגונמה ןפואב ,תורחתה תא םיתיחפמה םירחא םירדסה

 

 תוחיטב  לע הרימש
 רוציל םיפאוש ונא .ונלש תויופידעה רדס שארב תדמוע ונידבוע תואירב לעו תוחיטבה לע הרימשה
 םייתואירבו םייתוחיטב םיעגפמו םינוכיס רותיא ךות ,תונואת תלוטנו תיתוחיטב הדובע תביבס
 היתוחוקלב ידבועב ןכו ,הלש הנשמה ינלבק ידבועב ,הצובקה ידבועב תיזיפ העיגפ עונמל הרטמב
  .שוכרב העיגפ עונמל הרטמב ןכו ,רחא םדא לכבו חרוא ירבועב ,היקפסו

 ,םילהנה ללכ תא ריכהל ;הילע רומשלו החוטב הדובע תביבס רוציל הצובקה ילהנמו ידבוע לכ לע
 םינוכיסה תא ריכהל ;םאולמב םתוא םייקלו םדוקפתו םדיקפתל םייטנבלרה תויחנההו םיללכה
 ;העיגפו הנואת תעינמל םיכרדה תאו םיעצבמ םהש הלועפ לכב םיכורכה םייתוחיטבה תונכסהו
 להנמל יוחיד אלל חוודלו ;ןוכיסב םירחא וא ומצע םש רחא םדא וב הרקמ לכב הלועפב טוקנל
 ףוגב העיגפל םורגל לולעה עוריא וא יתוחיטב עגפמ לכ לע רחא יטנוולר להנמל וא הצובקב תוחיטבה
 .הדובע תנואתל וא שוכרב וא

 תועדומ ילעב תויהל ונלוכ לע .םתדובע תביבסלו םידבועה לש תישיאה םתוחיטבל תוביוחמ ונלוכל
 ונילע .החוטב הדובע תביבס םייקל ידכ ונתיאמ שרדנ המ ריכהלו םינושה תוחיטבה יאשונל ההובג
 ילהנ יכו ונתדובעב תוחיטבה ינוכיס אשונב םיכרדומ ונלש הנשמה ינלבק לכו ונידבוע לכ ,ונא יכ אדוול
 .םימיוקמ תוחיטבה

 םיגהונה ולאו קוח יפ לע תוחיטבה יללכו םילהנה ,תויחנהה ,תוארוהה לכש אדוול - ונלוכ לע - ונילע



 

  

 .ףוגב םיעגפנ וא תוגירח ,תורשפ אלל - ומיוקי הצובקב

 

 קוחה תוארוה לע הרימש
  .תולעופ הצובקה תורבח וב םוקמ לכב קוחה תוארוה לע הרימשב הנוילע תובישח האור הרבחה

 יאשונ ןכו הצובקה תא ףושחל היושע הצובקה לע םילחה תונקתו םיללכ ,קוח תוארוה לש הרפה
 תוילילפ תויצקנסו םייוציפ ,תוסנק ,תורומח תוקיזמ תוכלשהל ךכב םיברועמה םידבועו הרשמ
 תא םג רערעל לולע הידבוע וא הצובקה ידיב קוחה תוארוה לש הרפהל ששח .רסאמ ללוכ ,תורחא
 .הצובקה תוליעפב ונתימעו וניפתוש ,וניתוחוקל ןומאו ללכב רוביצה ןומא

 :הרבחב ידבוע לכ לע ,םאתהב

 .םהילע םילחה םיקוחה רתילו םילעופ םה הב הנידמה לש היקוחל תייצל -

  .תוילילפ הריבעב הכימת וא תוברועמ לש ןיע תיארמ אל וליפא היהת אלש ןפואב לועפל -

 .ןידה יפ לע םיכמסומה םיינוטלשה םימרוגה תויחנהל םאתהב לועפל -

 .יקוח וניא וא יתא וניאש ןפואב גוהנל םירחאל תורוהל אלש םג בייחו יארחא הצובקב להנמ לכ -

 הבושתה םא .םכילע הנוממה םע וצעייתה טפשמה םוחתמ תולאש תררועמה היגוסב םתלקתנ םא
 לש הרקמ לכב .הצובקה לש תיטפשמה הקלחמה םע וצעייתה - םכתעד תא החינמ הניא םתלביקש
  .הצובקה לש יטפשמה ץעויל רתלאל ךכ לע חוודל שי ,הצובקה ילהנ וא ןידה תוארוה לש הרפהל ששח

 

 תותיחשו דחוש תעינמ
 .תותיחשו דחוש יפלכ "תונלבוס ספא" לש תוינידמ הרבחל

  .רחא יקוח יתלב ץירמת וא דחוש לכ לבקנ וא ןתינ ,עיצנ אל ונא

 הצובקה םשב רחא םדאל ועיצי אל רחא דצ לכו םיפתוש ,םיקפס ,םיגיצנ ,םיצעוי ,םינלבק ,םידבוע
  .םיישילש םידדצ ךרד וא רישי ןפואב ,רחא יקוח יתלב ץירמת וא דחוש הרובע וא

 העפשהל ץירמתכ םילבקתמ וא םינתינ רשא תישיא תלעות וא הנתמ ,ףיקע וא רישי םולשת והז דחוש
 תישחומ החטבהו ךומנ וא הובג יפסכ ךרע תולעב תולעות ללוכ דחושה .הרבחב תוטלחה תלבק לע
 .תילולימו

 דיקפל םיימשר אל םימולשת םניה - )Facilitation Payment( "זוריז ימד" וא "םיעייסמ םימולשת"
 ךילהת גישהל וא ץיאהל םתרטמש )המודכו ךוותמ ,ןכוס( ישילש דצמ םרוג וא ךומנ גרדב רוביצ
 םדוע תומיוסמ תונידמב ךא תונידמהמ קלחב קוחה לע הריבעל םיבשחנ זוריז ימד .יטרקוריב
 תלהנהו ,הצובקה לש התוינידמ יפ לע רוסיאה תילכתב הרוסא זוריז ימד תרבעה .םייקוחל םיבשחנ
  .יקוח הז ןהב תונידמב עצוב רבדה םא םג ,הז גוסמ םירקמב תונלבס ספא הלגת הרבחה

 לע ילילש ןפואב עיפשהלו תעדה לוקישב עוגפל םייושע םידגונמ םיסרטניא וב בצמ - םיניינע דוגינ
 וא רתוס דבוע לש ישיא סרטניא םהב םירקמ וא/ו הרבחב תועגונה תויגוסב תוטלחהה תלבק ךילה
 וא הבטה קינעמ דבוע םהב םירקמב וא/ו רפונ לש סרטניאה תא רתוסכ ריבס ןפואב בשחיהל לולע
 לכמ תשרוד הרבחה .ישיא רשק ילעב םדא וא רבח ,החפשמ בורקל ,רפונב ודיקפתמ האצותכ ,הלקה
 םויקל )ששח ררועתמ וא( לע עדונש רחאל דיימ ,הרבחה לש יטפשמה ץעויה תא שארמ עדייל הידבוע
 היצאוטיס עונמל תנמ לע ,היתוארוהל םאתהבו הלועפ ףותישב לועפלו ,והשלכ גוסמ םיניינע דוגינ
 םידעצב טוקנת  הרבחה .)םירז םילוקישל ששח וא( םירז םילוקישמ ולבקתי הרבחב תוטלחה הבש



 

  

   .הלש ןיטינומב וא הב עוגפל הלולעש הרפה לע םירימחמ

 תוגהנתה םא ,חוריא וא רודיב ,תוחורא ,תונתמ רחאל ועיצי וא ולבקי אל הצובקב םילהנמו םידבוע
 םדא לע תמלוה אל העפשה רוציל הב שיש וא רחאה םדאה לש ותעד לוקיש לע עיפשהל היושע וזכ
 .הצובקה ילהונל םאתהבו ,תומלוהו תוילמס ,תוריבס תונתמ קר לבקל יאשר דבוע ,הרקמ לכב .רחא

 םאתהבו תוביסנה תא תומלוהש תועונצ תוחוראו תוילמס תונתמ םירחאל עיצהל םיאשר םידבוע
 .הצובקה ילהונל

 הנוממל סוסיה אללו דיימ ונפ ,רחא יקוח יתלב  ץירמת וא דחוש םלושש םידשוח םתא וב הרקמ לכב
 .הצובקה לש יטפשמה ץעויל וא םכילע

 ,ךילע הנוממהמ הנווכה שקבל וא הצובקה ילהנ  יפ לע לועפל ךילע .קֵפָס ןיא ,קֵפָס לש הרקמב
 .הצובקה לש יטפשמה ץעויהמ וא קסעומ התא הב הדיחיב שונאה יבאשמ להנממ

 רפונ ,תותיחשו דחושב קבאיהל היצמאממ קלחכ – )Whistleblower( "רעשב עירתמ" ןונגנמ
 הלועש ,הז גוסמ םיעוריאל דשח לכ לע חוודל םידבועה תא דדועל דעונ רשא הז ןונגנמ הצמיא
 :תוברל תועיגפ וא םימויא ינפמ אלמ הנגה חוודמל  קינעהל תביוחמ הרבחה .תפטושה םתדובעב
 הרבחה .םירוטיפ ףאו יודינ ,רחא דיקפתל הרבעה ,םיאנתב הערה ,םיתימע וא םילהנמ דצמ הדרטה
 .האלמ תויטרקסידבו םש םוליעב םייטנוולרה םימרוגל חוודלו ץעייתהל הידבועל תרשפאמ

 םיכרדהמ תחא לכב וא בתכב תונפל שקבתמ התא ,הרפהל ששח םייקש וא הרפהב תלקתנו הדימב
 :תואבה

 תא םיוולמה ד"וע ידרשממ דחא וא תיטפשמה תיל"כנמס וא םיפסכה ל"כנמס ,הרבחה ל"כנמל
  .ףטוש ןפואב הרבחה

 

-Nadav@nofar-energy.co.il ; Noam@nofar-energy.co.il; Ayana@nofar  :ליימב
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   תוידוס תרימשו ימינפ עדימב שומיש ,םיחווידו תומושר לוהינ
 ,התופיקש חרוכמ .ןיינעה ילעבו היקפס ,היתוחוקל ,הידבוע יפלכ תופיקש לע הדיפקמ הרבחה
 הצובקה ןהב תופסונ תונידמו לארשי תנידמ יקוחל התופיפכ חרוכמו תינוגראה התוברת ,התרשוי
 היתומושר תא תלהנמ הרבחה ,היפתושל תינקת וא תישיא תובישח וב שיש רחא ןיינע לכ וא/ו הליעפ
   .םיהובג םיטרדנטסו הדימ תומא לע הדפקה ךות

 .םייוסח תוחפ םיתיעל ,םייוסח רתוי םיתיעל ,םינוש עדימ תורוקמל םיפשחנ ונא ונתדובע תרגסמב
 עדימ ריבענ אל .דבלב הדובע ךרוצל אלא ,הלא םיעדימב שומיש םישוע ונניא הרבחב םידבועכ
 ,היגולונכט ,םיכילהת ףושחנ וא ,תישיא תלעותל ימינפ עדימב שומיש השענ אל ,ךמסומ אל םרוגל
   .ןלבקל השרומ ונניאש םדאל ,הרבחה יעוציבב עוגפל לולעה רחא עדימ לכ וא/ו ,תוינכות

 ונלוכ .םלועה יבחר לכב היפתושו היתוחוקלל ףסומ ךרע הווהמה יגולונכט יסדנה עדי הרבחב
 לע ונתמיתחב ונבייחתהש יפכ ,איהש הביס לכמ רז םרוגל וריבעהל אלו הז עדי לע רומשל םיביוחמ
  .הרבחה לש תוידוס תרימש ךמסמ

 תלעופו טרפה תענצ לע הרימשלו הפלדה תעינמל עדימ תחטבא ךרעמ תלהנמ הרבחה -
 הנשמה ינלבק ,םידבועה לש םתויטרפ לעו הלש תוכרעמב יוצמה ישיאה עדימה תרימשל
  .הלש םיקפסהו

 תוליעפה תונידמ לכב היוצמה תירוטלוגרה הביבסל םאתהב קוחה תשירדב תדמוע הרבחה -



 

  

  .תויטרפ לע הרימשלו עדימה תחטבאל עגונב םירימחמ םיטרדנטס המצעל הביצמו הלש

 תועצמאב קר ךא ועצובי םיקסעו תויוליעפ ,הרבחה תודוא לע עדימה תוידוס לע רומשל הרטמב -
  .הרבחב ןוחטיבה ימרוג ידי לע םירשואמ םירישכמ

 ,לוהינל םילכו הטיש תרדגה יאשונב הקמעהו המלשה ךרוצל השיגו תואשרה להונל תונפל ןתינ

-IR@nofar לא היינפ תועצמאב ,בשחמה תוכרעמב עדימה תחטבא רחא בקעמו הרקב ,הטילש
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 םיסכנ לע הרימש

 יללכ

 .ךרע ירקי םיינחור םיסכנ הז ללכב ,עדימו עדי ,םירמוח ,דויצ םיללוכה םלועבו ץראב םיסכנ הרבחל
 ללכבו םהב תואנ אל שומיש ינפמ היסכנ לע רומשל דואמ הדיפקמו םיבר םיצמאמ העיקשמ הרבחה
 הרבחה לש תויקסע תורטמל םידבועה תא םישמשמ הרבחה יסכנ .הרבחה תורטמל אלש שומיש הז
 תורושק ןניאש תויוליעפ וא תישיא תלעות ,חוור תורטמל םיסכנב שומיש לע תרסוא הרבחהו דבלב
 .הרבחל

 עובק שוכרו דויצ

 רצונ שוכרה .םירחא תולעבב וא התולעבבש שוכר ללוכ ,הרבחב אצמנה דויצהו עובקה שוכרה
 ,םילהנה יפ לע םיליעי הטילשו הרקב ,לוהינ םייקל ידכ .הליאשמו הרכחהמ ,ימצע רוציימ ,היינקמ
 טירפ לכ .הצובקבו  דרפנב רתא לכב עובקה שוכרהו דויצה  לש תובשחוממ תומושר תלהנמ הרבחה
 .וגוסל םאתהב הרבח התוא לש םיסכנה רפסב םשריי ,הרבחב לבקתמה ,דויצ/שוכר

 בשחמה תוכרעמב שומיש

 ומכ םייקסע םינוכיס עונמל תנמ לע ,תאז ,הלש בשחמה תוכרעמב תואנ שומיש לע הדיפקמ הרבחה
 וא ,יואר אל ןכות ילעב םיצבק תסנכה ,ישילש דצ תויוכז וא טרפה תויוכזב תעדומ אלש העיגפ םג
 איהש ךרד לכב עגופ וניא תכרעמב שמתשמהש אדוול תנמ לע הלא לכ .טנרטניאב לכשומ אל שומיש
 ןכ ומכ .הילא רושקה ףוג וא םדא לכב וא היקפסב ,היפתושב ,היתוחוקלב ,התימדתב וא הרבחב
  .ונדבוא תעינמלו עדימה תרימשל יוביג ילהנ לע הדיפקמ הרבחה

 םיינחור םיסכנ

 ,םיינכט םימוחתב הלש עדימהו עדיה רבצל יוטיב םהש םיינחור םיסכנ תרבוצו הרבצ הרבחה -
 הרימשל הידבוע תא החנמו הדיפקמ הרבחה .םירחאו םיילהנמ ,םייקסע ,םיירחסמ ,םייסדנה
 תרגסמב הידבוע לש תואצמהו םיחותיפ יבגל היתויוכז לע הניגמו ינחורה ןיינקה לש התואנ
 .םתדובע

 קלחכ ,ןיינק תויוכז לע רותיוו "תוידוס תרימש חפסנ" לע המיתח הידבועמ תשרוד הרבחה -
 תוארוה ,םילהנל םאתהב לועפל םידבועה לע .הלש ינחורה ןיינקה לע תשרדנה הנגההמ
 ץוחמ םימרוגל םתפישחו עדימו עדיב שומישה לע הרקבהו חוקיפה תא םיטרפמה תויחנהו
 .הרבחל

 תרימש ימכסה" לע תיקסעה התוליעפב םירושקה םיינוציח םימרוג םע םותחל תגהונ הרבחה -
 .םירחא םע ומתחנש תוידוס ימכסהב תויובייחתה תא תאלממו תדבכמו "תוידוס

 .םירחא לש םירצוי תויוכז תרימש לע הדיפקמ הרבחה -

 םיקפסו תוחוקל לש םיסכנ



 

  

 סחיב תגהונ איהש יפכ המיע םירושקה םיקפסו תוחוקל לש םיסכנב תואנ שומיש לע הדיפקמ הרבחה
 םישומישו תורטמל םאתהב הרקמ לכבו תיארחא הרוצב השענ הלא םיסכנב שומישה .היסכנל
 .יקסעהו ינכטה ,יסדנהה עדימה תחטבא ךות ,םיקפסהו תוחוקלה םע ומכוסש

 תירוביצ הרבח הרבחה תויהמ תועבונה תובוח
 ,םידיפקמ ונא .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב םירחסנ הרבחה לש )בוח תורגאו תוינמ( ךרעה תוריינ
  .הרבחב םיעיקשמה ןומא לע רומשל ידכ לכה ,הסרובה יללכו קוחה תוארוה םויק לע ,הרתי הדפקה

 .םינפ עדימב שומישה רוסיא אוה הרבחב להנמו דבוע לכ לע תולחה תובוחה תחא

 ריחמ לע עיפשהל ידכ וב היה םסרפתמ היה ול רשאו יבמופ וניאש עדימ לכ אוה םינפ עדימ ,ללככ
 .םירחא ךרע תוריינ לע וא הרבחה לש ךרעה תוריינ

 רסוא קוחה ,ללככו םינפ עדימב שומיש לע םירוסיא תועבוקה קוח תוארוה לוחל תויושע םיבר םירקמב
 ,הקסע התואל יטנוולרש םינפ עדימ הרבחה ידיב וא ודיבש העש ךרע ריינב הקסע תושעל םדא לע
  .םירחאל םינפ עדימ תריסמ רסוא ןכו

 עדימב דבוע לש שומיש .תילילפ הריבע תויהל יושע ותריסמ וא םינפ עדימב שומיש םימיוסמ םירקמב
 .יתועמשמ יפסכ קזנ םירחאלו הצובקל םורגל יושע ףא םינפ

 להנמו דבוע לכ ,ןכל .םינפ עדימב שומיש רוסיא יללכ לע ,הרתי הדפקה ,םידיפקמ הצובקב ונא
 אל םג - רוסמלמ ענמי ,הצובקב  ותדובע םע רשקב וילא עיגהש עדימ לכ תוידוסב רומשי הצובקב
 רשפאל וא רוחסלמ ענמיו ,הזכ עדימ ךמס לע "םיפיט" - רחא םדא לכ וא החפשמ ינב ,םירבחל
 .הצובקב וידיל עיגהש עדימ ךמס לע הצובקה לש ךרע  תוריינב רוחסל ותחפשמל

 

 הביבסה
 םוהיז תנטקהו תושדחתמ תויגרנאמ למשח תריציב ןירשימב תקסוע ,הרבחה לש הבילה תוליעפ
  .ריוואה

 ,תוהגהו תוחיטבה ינקת יפ לע החוורהו תואירבה  לע הנגמה הדובע תביבס הידבועל תקפסמ הרבחה
  .הקוסעתב תוהגו תוחיטב ינוכיס לע הרקב תלהנמ ןכו

 יתביבס קזנ תמירג עונמל התרטמו היתויוליעפ ןווגמ לע הלח הרבחה לש הביבסה תוכיא תוינידמ
 תנמ לע תלעופ הרבחה .תינמחפה לגרה תעיבט תתחפהו םייעבט םיבאשמב שומישה םוצמצ ךות
 םיטרדנטס תצמאמ ףאו תלעופ ןהב תונידמה לכב םייתביבס תונקתו םיקוח תושירדב דומעל
  .שרדנהמ םירימחמ םייתביבס

 

 הליהקה
 תא ביחרהל ףאשנ .ללכבו הליהקה תבוטל הידבוע תוליעפ בולישל הבר תובישח תסחיימ הרבחה
 רובע תוילכלכו תויתרבח תומורת סויגב עויס ידי לעו תויובדנתה תועצמאב הליהקב העקשהה
 .הרבחה לש תוליעפה ירוזיאב תוררוגתמה תוליהקה

 םייקנו הרבחה תוליעפמ האצותכ רצוויהל תויושעה תוילילשה תועפשהה רועזמל לעפנ ,ןכ ומכ
 םסרפנ גולאידה תרגסמב .הקוזחתהו המקהה ,ןונכתה ,םוזייה ךילהת לכ ךרואל ךשמתמ גולאיד
 םאתהב ,הרורבו השיגנ הרוצב תאזו הליהקה לע עיפשהל םייושעה תויוחתפתהו םיונישל עגונב עדימ
 .תוליעפה רוזיאב הגוהנה תוברתלו הפשל



 

  

 

 הצובקה לש הינפ םה םידבועה
 ,תוחוקל ,ןלבק ידבוע ,םיקפס :םירחא לומ הצובקה לש "םירירגש"ו םיגיצנ םישמשמ הצובקה ידבוע
 תא הצובקה תלהנמ הברקב רשא הליהקהו םירחתמ ,תוינוטלש תויושר ,םיירחסמ םיפוג ,םיפתוש
  .היקסע

 לכ יבג לע וא תויתרבחה תותשרב ,תרושקתב יבמופב אטבתמה הצובקב להנמו דבוע לכ ,ןכל
 רבודמה םא וירבדב ריהבי הצובקב ותוליעפ ימוחתל ןירשימב םיעגונה םיאשונב תרחא המרופטלפ
 תא תורתוס ןניאש לככ ,תוישיאה ויתודמעב וא הצובקה םשב עיבמ אוה ןתוא ,הצובקה תודמעב
 תרגסמב ותוליעפ ןיב רורבו דח ישעמ ןפואב דירפי ןכו ומצע םשב עיבמ אוה ןתוא ,הצובקה תודמע
 םהב םירקמבו ךרוצה תדימב ץעוויהל םידבועה תא םידדועמ ונא .תיבמופ תוליעפ לכ ןיבל הצובקה
 .הרבחב יטנוולרה םרוגה םע קפס הלוע

 

 תיתרבח הידמ

 ,קובסייפ ,ןיאדקניל( תיתרבחה הידמב תוליעפב תומולגה תולעותהו תונורתיה תא האור רפונ
 היקסע תא םדקל תנמ לע המרופטלפ הרבחה רובע תשמשמ תיתרבחה הידמה .)רטיווטו םרגטסניא
 תוברל תיתרבחה הידמב תוליעפב תונומטה תונכסה תא הריכמ הרבחה תאז םע .התוליעפ תאו
 תעד לוקיש ךות תלעופ ןכלו הילע תילילש העפשהל לאיצנטופ ילעב םימרוג דצמ תניוע תוליעפ
  .תוריהז יעצמא תטיקנו

 
 תיטילופ תוליעפ

 תויטילופ תוגלפמב תכמות הניאו ףיקע וא רישי ןפואב תיטילופ תוליעפב קלח תחקול הניא הרבחה
 םידבועה לכל יכ הריכמ הרבחה ,תאז םע .תלעופ איה ןהב תונידמהמ תחא לכב ןהיגיצנב וא
 שומישמ ענמנ ונא .תיטילופ תוליעפב ישיא ןפואב ךומתל וא םורתל ,ףתתשהל תוכזה שי םינלבקהו
 תוסח וא המורת ,הכימת סויג תורטמל הרבחה יפסכבו תרושקתהו בושחימה תוכרעמב ,םיבאשמב
  .הדובעה ימוחת תרגסמבו ונלש תוליעפה ירוזיאב יטילופ ןייפמק יכרצל

 



 

  

  םישעמל םיכרעמ
 קלחכו ינוגראה ןפצמכ וב ונריכהב .ונרובע ימוימוי רגתא אוה הרבחה לש םיכרעהו ןוזחה םוגרת
 לש תוירחאה םושייל תויחרכה תודוקנכ תואבה ךרדה ינבא תא רידגהל ןוכנל םיאצומ ונא ,ונתושימ
 :הרבחה

 ךות ,תופיקשב ,רשויב :רתויב הבוטה המרב תולהנתהו לוהינ לש הדימ תומא לע הרימש -
 רופיש ,תדמתמ הדימל ךות ,ונילע םילחה תונקתל םיקוחל תויצב ,תינוגראו תישיא תוביוחמ
 .םיקפסהו ,תוחוקלה ,םידבועה יפלכ תישיא אמגוד תדמעהו דימתמ

  ברקב ותעמטה ,ישיאו רישי ןפואב ומושיי ,וב רדגומל תוביוחמ תריציו וירוב לע יתאה דוקה תרכה -
 .הרבחה יקפסו תוחוקל ברקב םירבדה חור תצפהו ,הרבחה ידבוע

 דבוע ,תאז תרגסמב .הרבחה ידבוע ללכ ברקב יתאה דוקה לש העמטהו םושיי ךילהת תיינבה -
 ישולתל דמצוי יתאה דוקה .יתאה דוקה לע םותחלו אורקל שקבתי הרבחב הדובעל טלקנש שדח
 ,ףסונב .םייתנשל תחא דוקה לע םתמיתח תא ןנערל ושקבתי םידבועה ללכו םידבועה לש רכשה
  .תורשקתה עצבת הרבחה ומע שדח קפס לכל יתאה דוקה חלשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ?תונפל ימל ?רבדל ימ םע ?חוודל ימל
 םישרדנ םתאש הלועפה םא םיחוטב םכניא ?הז יתא דוקל תועגונה תולאש תררועמה היגוסב םלקתנ
 ?יתאה דוקה םע דחא הנקב הלוע עצבל

 תא ובסה ,הרבחה לש יתאה דוקה םע תבשייתמ הניא םכתעדלש הארוהב םלקתנ םא - וצעיתה
 ץעויל תונפל וססהת לא אנא - תקפסמ הניא םכל הנתינש הבושתה םא .םכילע הנוממה בל תמושת
 .הצובקה לש יטפשמה

 תיתא וא תיקוח יתלב תוגהנתהב וא הז דוקב םיאבומה םילהנה לש הרפהב םתלקתנ םא – וחווד
 .ימינפה רקבמה וא יטפשמה ץעויה ,םיפסכה ל"כנמס ,הרבחה ל"כנמל םדקהב חוודל םכילע
 םישקבתמ םכניה ,יולג ןפואב חוודל םיששוח םכניהו הדימב .הז ךמסמב תובותכה תויחנהל םאתהב
 .הז דוקב רדגומכ )Whistleblower( "רעשב עירתמ" להונל םאתהב השקב שיגהל

  .רימחהל לולע ןיינעה ,החדיי ששחב לופיטהש לככ - םדקומ בלשב ששחה לע וחווד

 רחא דבועל עייסש וא הנולת בל םותב שיגהש דבוע לכ לע ןגהל תבייחתמ הצובקה - וססהת לא
 .הנולת לכל תוניצרה אולמב סחייתת הצובקה .וזכ הנולת תשגהל רשקב

 

 רחא ןיינע וא חוויד ,תואנוה וא תוליעמל ששח ,הרבחה יסכנב העיגפ ,םילהנ תרפהב רושקה ןינע לכב
 תונפל ןמזומ ךניה יתאה דוקל רשקב רחא ןיינע לכב וא היינפ וא השקב ,הנולת ,יתאה דוקל עגונה
 וא y.co.ilenerg-Ayana@Nofar  :ל"אודב הרבחה לש תיטפשמה תצעויה ,רלסקו הנייע ד"ועל
 .haim@ahcpa.co.il :ל"אודב ןופלח םייח ,הרבחה לש ימינפה רקבמל

 םיפסונ הדובע תוארוהו םימילשמ תוינידמ יכמסמ ,םילהנב הבחרהב תוטרופמ תופסונ תויתא תויגוס
 תייקיתב הביבס להונ ,תוחיטב לוהינ ,תיארחא הקפסא תרשרש תוינידמ ,ןיינע יקיזחמ להונ :ןוגכ
  .הרבחה לש םילהנה
 


