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השדחה�הנשה�תארקל
ןותושרה�יארוק�להק�תא�ונא�םיכרבמ
החלצה�גושגש�,םולש�תנשב
.הרופ�הלועפ�ףותיש�ךשמהו

ןיזירד�הנרוא�'רד
תושרה�תווצ�לכו

�ןיב�ןילמוג�יסחיב�םיירקיעה�םיטביהה�תא�ריהבהל�אב�הז�ךירדמ
�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה�ידי-לע�תוכמסומה�לויכה�תודבעמ
.לויכ�יתורש�ילבקמ�,ןהיתוחוקל�ןיבל
:ןניה�םיקסוע�ונא�ןהב�תוירקיעה�תויגוסה
.תכמסומ�הדבעמ�לש�תוירחאה�תדימ�-
.חוקלל�תנתונ�תכמסומ�הדבעמש�תורשה�ףקיה�-
.תכמסומה�הדבעמהו�חוקלה�ןיב�הזוחה�רקס�ףקיהו�תובישח�-
.חוקלה�תוירחא�-
�םירחא�םיאשונו�לויכה�תוהמ�ומכ�םיאשונל�תוסחייתה�הנשי�ךירדמב
�להק�ןיבל�לויכה�תודבעמ�ןיב�םיסחיה�תכרעמ�תנבהל�םישרדנה
.ןהלש�תוחוקלה
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�םיאשונה�ןלהל�.ל"נה�ןקתל�םאתהב�תישענ�לויכה�תודבעמ�תכמסה
:לויכב�םירושקה��,וב�םירכזומה�,םיירקיעה
.ויתושירד�תנבהל�חוקלה�םע�הלועפ�ףתשת�הדבעמה�•
�תא�הדבעמה�קיספת�,הנמזהה�ןכותמ�תיתועמשמ�הגירח�לש�הרקמב�•
.חוקלל�ךכ�לע�עידותו�לויכה�
�תא�הדבעמה�ורובע�רחבת�,לויכה�תוטישב�רחב�אל�חוקלה�םא�•
.ךכ�לע�ותוא�עדייתו�המיאתמה�הטישה�
�המיאתמ�הניא�התעדלש�הטישב�רחב�םא�חוקל�ריהזת�הדבעמה�•
.ליוכמה�רישכמב�שומישל�
�םע�תאז�םכסל�שי�,תינקית�אל�הטיש�יפ�לע�לייכל�ךרוצ�שי�םא�•
.חוקלה�

†Ó‰Â˙†‰ÎÈÂÏ
�רישכממ�םיקפומה�םיכרעה�ןיב�רשקה�תעיבק�וניה�לויכה�,הרדגהה�יפל
�םימאותה�םיכרעה�ןיבו�סוחי�רמוחמ�וא�הדידמ�תכרעממ�,הדידמ
.הדימ�תובאמ�םיקפומה
�תרזעב�,ותוא�לייכנו�מ"ס��52ךרואב�הדידמ�לגרס�אמגודל�חקינ�םא
�תאירקש�תולגל�םילוכי�ונא�,מ"ס��51הדידמ�תדוקנב�,םיאתמ�הדימ�בא
.המגודל�,מ"ס��1.51הנה�לגרסה
באמ�מ"ס��00.51לומ�לגרסמ�מ"ס��1.51ונארק�ונא�רשאכ
.מ"ס��51ךרוא�תדוקנב�לגרסה�תא�ונלייכ�ונא�הדימה
�לגרסל�יטנבלרה�האירקה�ןוקית�תאיצמ�תא�רשפאמ�ונעציבש�לויכה
�.מ"ס�1.0-�וניהד�,מ"ס��51ךרוא�תדוקנב

�לש�תורדס�יתש�ןיב�רשקה�תלבט�תיינב�וניה�לויכה�תוהמ
.קדבנה�טירפהמ�היינשו�הדימ�באמ�תקפומש�תחא�:םיכרע

�לע�רישכמה�תוכיא�תכרעה�הניה�תולגתמה�תויטסה�לדוגל�תוסחייתהה
.ולויכ�ךמס
�מ“ס��1.0לש�הייטס�הנשי�לגרסלש�רמוא�לויכה�תרזעב�ונקפהש�עדימה
.וז�הדוקנב�,סוחיה�ךרעמ
�הדידמה�קויד�תמועל�החינז�וז�הייטסש�טילחהל�לוכי�לגרסב�שמתשמה
�םא�םידודמה�םיכרעל�מ“ס��1.0לש�ןוקית�עצבל�ןיפולוחל�וא�ןנכותמה
.ךכב�ךרוצ�שי
�ןכתי�.�ÎÈÂÂÂÔ†ÂÎÈÂÏןיב�םילידבמ�אל�רשאכ�הצופנ�תועטל�בל�םישל�שי
�התוא�תובורק�םיתעל�הב�תיאקירמא�תינכט�תורפסב�תועטה�רוקמש
noitarbilacהלימ .ןנוויכהו�לויכה�,תולועפה�יתש�לש�רואיתל�תשמשמ  
�תכרעמ�וא�הדידמה�רישכמ�לש�תונוכת�תונשל�האבש�הלועפ�הניה�ןונוויכ
�שרדנ�ללכ�ךרדב�.תולגתמה�תויטסה�תא�ןיטקהל�התרטמ�.הדידמה
�וא�ןקתה�תשירדמ�תונטק�הניהת�ןהש�תנמ-לע�תויטסה�תא�ןיטקהל
.רחא�יטנבלר�ןויפיא
�תואצות�תא�אדוולו�לויכה�תואצות�ךמס�לע�ןונוויכה�תא�עצבל�גוהנ
.יפוס�,רזוח�לויכ�ידי-לע�ןונוויכה



≤

�וא�ןוקית�רבע�לויכל�טירפה�םא�CEI/OSI �9991:52071ןקתה�תשירד�יפל
�ןה�םא�וחוודי�ל“נה�תולועפה�עוציב�ירחאו�ינפל�לויכה�תואצות�זא�ןונוויכ
�ןונוויכה�ינפל�לויכה�תואצות�תא�רומשל�בושח�.)3.4.01.5(�ףיעס�,תונימז
.לויכה�יחוורמ�תעיבקו�אבה�לויכה�דעומ�תעיבקל�סיסב�שמשת�וזש�ידכ

†Á˘È·Â˙†‰ÎÈÂÏ

.ונייחבש�רבד�לכ�טעמכ�דודמו�יתומכ�ןפואב�ןייפאל�םיגהונ�ונא
.םירחא�םיבר�םירטמרפו�הרוטפרמט�,לקשמ�,ךרוא�,ןמז�םידדומ�ונא
�םיססבתמ�םיירחסמ�םיפוגו�םישנא�ןיב�ןילמוגה�יסחי�תובורק�םיתעל
.הדידמה�תואצות�לע
�תמייוסמ�הדימ�החיטבמש�,םדא�ןב�וא�ירחסמ�ףוג�ןוגכ�,תיטפשמ�תושי
.הדידמה�תואצות�קויד�לע�תוירחא�תחקול�הדידמ�ילכ�לע�תכמתסמו
�לע�תחקול�איה�םילייוכמ�אל�הדידמ�ילכ�לע�תכמתסמ�ל“נה�תושיה�םא
�בקע�קזנהש�דיגהלו�ףיסוהל�ךרוצ�ןיא�.רתוימו�בשוחמ�אל�ןוכיס�המצע
�ןדבואל�םורגל�לכמ�רומחהו�יתואירב�,יפסכ�תויהל�לוכי�היוגש�הדידמ
.םייח
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�הדידמה�תאצותל�רושקה�רטמרפ�הניה�הדידמה�תואדוו�יא
�תויהל�םילוכי�הריבס�הרוצבש�םיכרעה�רוזיפ�תא�ןייפאמ�רשאו

.דדמנה�לדוגל�םיסחוימ

�הדידמ�עצבל�ןתינ�אל�ינורקע�ןפואבש�ךכמ�תעבונ�הדידמה�תואדוו�יא
.יטולוסבא�קוידב
�רתויב�הבוטה�הדבעמב�עצבל�ןתינש�רתויב�תקייודמה�ולו�הדידמ�לכל
.תואדוו�יאב�תוולמ�הדידמה�תואצות�ךכ�םושמו�תואצות�רוזיפ�ונשי
.תיטנבלרה�רוזיפה�תדימ�וניה�תואדווה�יא�ךרע
�.ןוכנה�אוה�ךפהה�,םידדומה�תשלוח�וא�קפסה�תדימב�רבודמ�אל
�תתל�תלגוסמה�הדבעמ�.תילקיסיפה�תואיצמה�לש�ןוכנה�רואיתה�הז
�הריכמו�הדידמה�ךילהתב�בטיה�תטלוש�תואדוו�יא�ךרעב�הוולמ�האצות
.ויתושלוח�תא

.תואדוו�יאב�הוולמ�ליעל�ונרכזיהש�לגרסה�תדידמ�םג
�לוכי�הכרע�תואדווה�יא�תכרעה�תא�םילשנו�לגרסה�לויכל�רוזחנ�םא
.המגודל�מ"ס��50.0תויהל
01.51(�ונה�לגרסה�לויכ�ךרעש�דיגהל�ונילע�ךכ�םא ± �בא�דגנכ�מ“ס�)50.0
000.51(�ךרוא�לעב�הדימ ± .המגודל�מ"ס�)500.0
�רוזיפש�ךכל�ונסחייתה�אל�ונא�.םלש�אל�ןיידע�ליעל�ןתינש�לויכה�רואת
�יטולוסבא�ןפואב�חיטבהל�םילוכי�אל�ונא�.יארקא�וניה�לויכה�תואצות
01.51(�םוחתב�וניה�לויכה�יכרע�לכ�רוזיפש ± �ןכתי�.ונייצש�יפכ�מ"ס�)50.0
.מ"ס�51.51-ל�מ"ס��50.51ןיב�םוחתל�ץוחמ�ולפי�לויכה�תואצותמ�קלחש
01.51(�םוחתב�ויהי�תואצותהש�ךכל�תוריבסה�יהמ�ןייצל�ונילע ± .מ"ס)50.0
�רוזיפ�םוחת�תתל�ךרטצנ�רתוי�הלודג�תוקהבומ�תמר�גישהל�הצרנש�לככ
.רתוי�בחר
.�%59הנה�לויכה�תואצות�חווידב�תשרדנו�תלבוקמה�תוקהבומה�תמר
�יא�יכרע�יווילב�לויכה�תואצות�תא�תוחוודמ�תוכמסומה�לויכה�תודבעמ
.ךרעל��%59לש�תוקהבומב�תואדוו
�תכרעהב�םגש�הדבועה�תא�ןייצל�האב�ליעלש�טפשמב�"ךרעל"�הלימה
.תואדוו�יא�הנשי�תואדווה�יא

�לויכה�תואצות�תא�חוודל�תובייוחמ�תוכמסומה�לויכה�תודבעמ
.תואדווה�יא�יכרעב�תוולמ

�לויכה�תודבעמ�לש�תוחוקל�רפסמ�לש�תוינפ�לע�עדונ�תושרה�תווצל
�לע�וסעכ�ףא�םה�.תויאדוו�,תוקיודמ�תואצות�ושקיב�רשא�תוכמסומה
.תואדוו�יא�יכרעב�תוולמ�ולביקש�תואצותש�ךכ

†È†ÂÂ„‡Â˙†‡ÈÂ†·ÈËÂÈ‡�חנומה�ליעל�רבסההמ�ןיבהל�ןתינש�יפכ
ÏÓ„È„‰†˘È˘†·‰†ÒÙ˜.
†¯Ó˙‡¯†ÙÈÊÂ‰�,ןושל�עבטמ�,ינכט�חנומ�וניה�˙È†ÂÂ„‡Â‡�גשומה
˙Âˆ‡Â˙†‰˜ÈÈÌ†·ÎÏ†Ó„È„‰Æ
.רסחב�הקול�תואדוו�יאב�הוולמ�אלש�הדידמ�תאצות
�תקמעהל�הדבעמה�תא�האיבמ�הל�םימרוגהו�תואדווה�יא�ןזאמ�תניחב
.תגשומה�האצותה�תוכיא�רופישו�לויכה�ךילהתב�עדיה
�ךרע�לע�ונססבתהו�לייוכמ�הדימ�באב�ונרזענ�ונא�הדידמה�לגרס�לויכב
000.51(�ולש�לויכה ± �הדבעמב�לויכ�לש�האצות�וניה�הז�ךרע�.מ"ס�)500.0
.רתוי�הובג�קוידב�םילויכ�עצבל�תלוכי�תלעב�,תרחא
�הלייכש�הדימ�תובאב�תרזענ�ונרובע�תלייכמש�םילויכ�תדבעמ�םג
.רתוי�דוע�ההובג�תלוכי�תלעב�הדבעמ
�הדימ�תובאל�הליבומש�תוביקעה�תרשרש�הניה�ונראיתש�תרשרשה
�םינוכמב�וא�תודבעמב�םיקזחותמה�םיימואלניב�וא�םיימואל
LPN,ב"הראב��TSINןוגכ�היגולורטמל MPIB,הינטירבב   �ימואלניבה  
.םילשורי�,הקיסיפל�תימואלה�הדבעמה�וא�סירפב�ןכושה

�םילויכה�תוביקע�תא�חיטבהל�תושרדנ�לויכל�תוכמסומ�תודבעמ
.תושרה�ידי�לע�ךכ�לע�תוקדבנ�ןהו
�תוביקע�אשונב�תושרה�תושירדו�הדימ�תומא�לע�םיטרפ
�יאו�תוביקע�אשונב�תושרה�תוינידמ”�להונב�אוצמל�ןתינ
��:תושרה�לש�טנרטניאה�רתאב�ןימזה�"הדידמה�תואדוו

. li.vog.carsi.www
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�תוליעפש�חכוה�ובו�לויכ�תדבעמב�תושרה�תכרועש�קדבמה�םותב
�תדועת�הדבעמל�תושרה�הקינעמ�תושרה�תושירדל�תמאות�הדבעמה
.הכמסהה�ףקיה�טרופמ�םהב�םיפורצו�הכמסה
�ףקיה�רשאמ�םיבחר�רתוי�םימוחתב�הניה�הדבעמה�תוליעפ�םיתעל
�תרבוע�אל�ךכ�םושמו�תניינועמ�דימת�אל�הדבעמה�רמולכ�,הכמסהה
��.תעצבמ�איהש�םילויכה�לכל�תושרה�ידי-לע�הכמסה
�הכמסהה�ףקיה�ךמסמ�תאירקל�ךירדמ�ונשי�"ןותושר”�לש��5‘סמ�ןוילגב
.לויכ�תדבעמ�לש
.)ליעל�רכזוהש�תושרה�רתאב�םינימז�ןותושרה�לש�תונוילגה�לכ(

:םניה�הכמסהה�ףקיה�ךמסמב�עדימה�ירקיע
�.םירדגומ�םימוחתב�םילויכ�לש�הרדיסל�תכמסומ�לויכ�תדבעמ-
�הדימה�תובא�תרזעבו�םילהנה�יפל�םיעצבתמ�הכמסהב�םילויכה-
.הכמסהה�ףקיה�ךמסמב�ונייוצש
�תואדוו�יאב�לייכת�אל�הדבעמה�,תרדגומ�תואדוו�יאל�תנתינ�הכמסהה
�.הכמסהה�תדועתל�הוולנה�תוליעפה�ףקיה�ךמסמבש�וזמ�הבוט�היהתש
�יכרצל�םאתהב�,ירשפא�ל"נה�ךמסמבש�וזמ�הלודגה�תואדוו�יאב�לויכ
.וב�העיגפ�ךכב�תוארל�ןיא�,חוקלה
�ףקיה�ךמסמב�רזענ�הכמסהב�לויכ�תורש�לבקל�ןיינועמ�רשא�חוקל
�שרדנה�םוחתב�תכמסומה�הדבעמה�תא�רוחבל�תנמ-לע�תוליעפה
�שרדנה�םיכרעה�םוחת�,)‘וכו�ילמשח�חתמ�,הרוטרפמט�,ךרוא�המגודל(
�HMדע�רדת�לויכ�המגודל( Z005( תשרדנה�תואדווה�יאלו.
�הדבעמה�לש�הכמסהה�ףקיה�ךמסמב�םיטרפ�ןיבהל�השקתמ�רשא�חוקל
�האר�,הזוח�רקס�תרגסמב�הדבעמהמ�שרדנ�רבסה�לבקל�לוכי�תכמסומה
.ךשמהב�ךכל�תוסחיתה

†˘ÈÓÂ˘†‰ÓÚ·„‰†‰ÓÂÒÓÎ˙†·ÒÓÏÈÏ†‰¯˘Â˙

�לילמס�תללוכש�לויכ�תדועת�קיפנהל�תיאשר�תכמסומ�לויכ�תדבעמ
)ogoL(תושרה�.

.תוכז�אלא�הבוח�וניא�תושרה�לילמסב�שומיש
�אלל�הכמסהבש�םיאשונל�לויכ�תדועת�קיפהל�הלוכי�תכמסומ�הדבעמ
.תושרה�חוקפב�ןניא�תושרה�לילמס�אלל�תודועת�.תושרה�לילמס
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םאות�אל
�תא�עובקל�רשפא�יא
�רדעה�וא�תמאותה
תומאותה

‰‡ÈÂ¯†˘Ï‰ÏÔ†Ó·‰È¯†‡˙†‰Â˘‡∫

םאות

�תולובג
תלוביסה

±�הניה�טרפמה�תשירדש�חיננ�םא 2.0 mcטרפמל�םאות�לגרסהש�זא�טילחנ��
�תואצות�ךרעל��%59לש�תוקהבומב�.רוזיפ�שי�לויכה�תואצותל�.וז�הדוקנב
±�םוחתב�תורוזפ�לויכה 50.0 mc.םיבייח�ונא�טרפמל�תומאות�תעיבקב��
�יא�–�ןה�ויתודימש�םייוסמ�םוחתב�םירוזפ�לויכה�יכרעש�הדבועב�בשחתהל
:לויכה�תואדוו

�יאב�בחרומ�,לויכה�ךרע�םא�קר�טרפמל�תומאות�עובקל�ןתינ
�יבצמ�לש�םירקמב�.תלוביסה�תולובג�ןיב�אצמנ�,ולש�תואדווה
.טרפמל�תומאות�עובקל�רשפא�יא�םייניב

�עובקל�לכות�אל�הלודג�תואדוו�יאב�תלייכמ�רשא�הדבעמש�ןכתי
.םייוסמ�רישכמ�לש�תומאות

�תושירדה�וא�םינקתהש�םושמ�תומאות�תעיבקב�ישוק�שי�םיתעל
�יאנתב�תומאות�עובקל�ןתינ�.תואדווה�יאב�תובשחתה�אלל�,ועבקנ
.ןטק�וניה�תלוביסה�תשירדל�לויכה�תואדוו�יא�סחיש
�חוקלה�ןיב�הזוחה�רקס�תרגסמב�השעת�תומאותה�תושירד�תרדגה
.תכמסומה�לויכה�תדבעמו

††Ò˜¯†ÁÂÊ‰

�ןקת�יפ�לע�תודבועה�תודבעמ  CEI/OSI �רקס�עצבל�תובייוחמ�52071
.ויכרצל�םיאתמ�חוקלל�תונתונ�ןהש�תורשהש�חיטבהל�תנמ�לע�הזוח
:םה�רקסב�)רתיה�ןיב(�ולעויש�םיאשונה
.)תלוביסה�טרפמ(�רישכמב�שומישה�תושירדל�םיאתמש�טרפמה�•
.לויכה�שרדנ�ןהב�תודוקנה�רפסמ�•
.חוקלל�היוצרה�לויכה�תואדוו�יא�•
.וירחאלו�וינפלש�םילויכה�דועתו�ןונוויכב�ךרוצה�•
.אבה�לויכה�ךיראת�יבגל�הצלמה�תשרדנ�םאה�•
�לויכה�עוציבל�הכמסוה�הדבעמה�םאה�ררבל�ודצמ�חוקלל�ץלמומ
.ול�םיצוחנה�תואדווה�יאבו�חווטב

††ÒÈÎÂÌ∫

�יפל�לויכה�תודבעמ�תא�הכימסמ�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה
���9991:52071ןקת CEI/OSIחוקלל�תורשה�תוכיא�לע�שגד�םש�רשא.
�אולמ�תא�הדבעמהמ�לבקל�יאכז�תכמסומ�לויכ�תדבעמ�לש�חוקל
.ויכרצל�לויכה�תא�םיאתהל�רשפאמה�עדימה
�טירפה�לש�אבה�לויכה�דעומ�לע��Ï‰ÓÏÈıתיאשר�תכמסומ�לויכ�תדבעמ
.Í†‰È‡†Ï‡†˙È˜·Ú†‡Â˙Â‡�,לייוכמה
�רישכמה�תומאות�לע�חוודלו�קודבל�הלוכי�תכמסומ�לויכ�תדבעמ
�תואדוו�יאב�תובשחתה�ךות�תאז�השעת�איה�.תלוביסה�טרפמל�לייוכמה
.לויכה
�תדבעמ�.חוקלה�ידיב�הניה�לייוכמה�טירפל�תלוביסה�טרפמ�תעיבק
�םאותה�תלוביסה�טרפמ�תריחבב�חוקלל�עייסל�הלוכי�תכמסומ�לויכ
.ויכרצל
††††††††Ò¯‚ÈÈ†ÈÚ˜Â·ÒÂÔ

�לויכ�תדועת�לבקל�דיפקי�הכמסהב�תורש�לבקל�ןינועמש�חוקל
.תושרה�לילמס�הב�עבטומש
�רפסמ�תושרה�לילמס�םע�הדועתב�לולכל�תיאשר�תכמסומ�הדבעמ
�לע�הלעי�אל�הכמסהב�אלש�םיטירפה�ךס�.הכמסהב�םניאש�םילויכ
�תוכירצ�הכמסהב�אלש�םילויכ�תואצות�.הדועתב�םיטירפהמ�%03
.רוריבב�הדועתב�תונמוסמ�תויהל
�הדבעמה�ידי�לע�תקפומ�,תושרה�לילמס�תללוכה�,הדועת
.הכמסהה�תושירדל�םאתהב�תכמסומה

†‰˙ÈÈÁÒÂ˙†Ï˙˜ÈÌ†‡Â†ÓÒÓÎÈ†ÈÈÁÂÒ

�איה�ןהיפל�סוחייה�יכמסמ�וא�ןקתה�תא�רוחבל�תיאשר�לויכה�תדבעמ
�ימשר�ןקת�םייק�רשאכ�.חוקלה�יכרצל�םימיאתמ�םהש�יאנתב�תדבוע
�םהיפ�לע�סוחייה�יכמסמ�.םהיפ�לע�דובעל�הדבעמה�לע�בייחמ�ןקת�וא
�רתאב(�"הדבעמה�תכמסה�ףקיה”�ךמסמב�םימסרופמ�הדבעמה�תדבוע
.הכמסהה�תדועתל�םיחפסנבו�)תושרה
�דובעל�תשרדנ�הדבעמה�ÈÔ‡�ימשר�יתלב�ןקת�יפל�עצבתמ�לויכ��רשאכ
�וא�תועט�הנשיה�הסרגב�הלח�םא�אלא�רתויב�תינכדעה�הסריגה�יפל
.ךרע�רסחו�ןשוימ�ןקתהש

†‰˙ÈÁÒÂ˙†ÏÓÂÚ„†‰ÎÈÂÏ†‰·‡

�תואצות�,ןורחאה�לויכה�יכרעמ�גרוח�אצמנ�הדידמ�רישכמ�רשאכ
�לויכה�תא�עצבל�שי�וז�הביסמ�.קפסב�תולטומ�ונממ�וקפוהש�הדידמה
.ורובע�עבקנש�חווטהמ�גרח�רישכמהש�ינפל�יתפוקתה
�עדימ�ךמס�לע�דיתעב�רישכמה�תוביצי�יובינ�הניה�לויכ�חוורמ�תעיבק
.תוירחאו�ןוכיס�הז�דעצב�שי�.רבעה

:ל�םאתהב�עבקנ�הדידמ�רישכמ�לש�אבה�לויכל�ןמזה�חוורמ
��רושכמה�תוביצי�תודוא�עדימ�•
רחא�רוקממ�ההז�עדימ�וא�לויכה�חוורמ�לע�רישכמה�ןרצי�תוצלמה�•
�רפסמ�,הלעפהה�תועשו�תורידת(�רישכמל�דעוימה�הדובעה�סמוע�•
�)‘וכו�םיליעפמה�תונמוימ�,םיליעפמה�
.הביבסה�יאנת�תעפשה�ללוכ�רישכמה�תוביצי�לע�םיעיפשמה�םימרוג�•
�םע�דיתעב�הרקי�המ�רבעה�ךמס�לע�תואדווב�תעדל�רשפא�יא�םלועל
.ןותנה�רישכמה
�תודקנב�לבקתהל�יופצה�ךרעה�תא�תמייוסמ�הדימב�קר�אבנל�רשפא
.תידיתע�ןמז
.רתוי�הלודג�היהת�יובינב�תואדוו�יא�יובינה�ןמז�קרפ�תא�לידגנש�לככ
��9991:52071 ןקת�יפל CEI\OSIלע�הצלמה�לולכית�אל�לויכ�תדועת�
.חוקל�תשירד��התיה�םהב�םירקימה�טעמל�לויכ�חוורמ

�דעומ�לע�ץילמהלו�חוקלל�עייסל�הלוכי�תכמסומ�לויכ�תדבעמ
.הנויסנל�םאתהב�אבה�לויכה
�שמתשמה�,חוקלה�תוירחאב�איה�אבה�לויכה�דעומ�תעיבק
.רישכמב
�לויכה�דעומ�תא�עובקל�תיאשר�הניא�תכמסומ�לויכ�תדבעמ
�ץילמהל�קר�הל�רתומ�.חוקלה�רובע�לייוכמה�טירפה�לש�אבה
.ןכ�תושעל�השקבתנ�םא

†·„È˜˙†˙Â‡ÓÂ˙†ÏÓÙ¯Ë

�תשירד�יפ�לע�,טרפמל�רישכמה�תומאות�תא�עובקל�תויאשר�לויכ�תודבעמ
.חוקלה
�.ןקתב�וא�ןרציה�טרפמב�ללכ�ךרדב�םירדגומ�רישכמ�לש�תלוביסה�תולובג
�ואלו�שומישה�יכרצ�יפ�לע�טרפמה�תא�רישכמב�שמתשמה�עבוק�םיתעל
�,טרפמה�תא�רישכמה�םאות�רשאכ�.ןרציה�טרפמל�האלמ�המאתהב�אקווד
.לויכב�ועבקנש�תויטסה�תא�,שמתשמה�ללכ�ךרדב�,חנוז
±�הניה�לגרסל�טרפמה�תשירדש�חיננו�לגרסה�לויכל�רוזחנ�םא 1.0 mcונא���
�1.51הניה�לויכה�תאצותש�םושמ�וז�השירדב�דמוע�וניא�רישכמהש�הארנ mc.



¥
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�תוינידמל�רשקהב�הרהבה�לבקל�תשקבמה�התליאש�הלבקתנ�הדבעממ
.תירתא�בר�הדבעמב�ח"וד�תקפה�אשונב�תושרה
:בתכנ�תושרה�תויחנהב
�וב�רתאה�םש�תא�וליכי�תירתא�בר�הדבעממ�תוקפנומה�תודועת”
�ךמסומ�אל�רתא�רמולכ�,חוקלה�תא�העטי�אלש�ןפואב�הקידבה�העצוב
�לולכ�וניאש�רתא�.תושרה�ידי�לע�ותכמסה�רוכזיא�אלל�הדועת�קיפני
�תקפומ�ויטעבש�תיללכה�תוליעפה�ךלהמב�ףתתשהל�לוכי�וניא�הכמסהב
."הכמסהה�רוכזיא�תא�תאשונה�הקידב�תדועת
�הדובע�תרשפאמ�ןתכמסה�ינקת�ןכו�הינבה�תודבעמ�לש�הלועפה�ךרד
.‘וכו�תודיינ�תודבעמ�,הדש�תודבעמ�תועצמאב
�ירתאב�םיבצומ�םירנייטנוק�,םיקרפל�תורגסנו�תוחתפנ�הדש�תודבעמ
�איה�הדבעמה�תלאש�.רתאו�רתא�לכ�םידקופ�םניא�תושרה�יגיצנו�,חוקל
."ךמסומ�רתא”�תושירדב�הדימע�הווהמ�תושרה�תניחבמ�המ
:ןלהלד�אמגודה�הגיצה�הדבעמה
�.הדשה�תדבעמב�תעצובמ�הרפשא�.הדש�תדבעמ�–�שיבכב�ןוטב�ונלטנ”
�הדשה�תדבעמ�.הדועתה�תקפומ�םג�םש�,םאה�תדבעמב�םיעצבמ�הציחל
.הדבעמה�לש�תוכיאה�תכרעמ�יפ�לע�תלעופ
�םוקמש�ןויצ�ךות�הדועת�קיפנהל�הדבעמה�תיאשר�םאה�:הלאשהו
?ןודנה�שיבכה�אוה�הליטנה

˙˘Â·˙†‰¯˘Â˙

�תואיבמה�תויוליעפה�תרשרשמ�קלח�תעצבמ�הדש�תדבעמ�רשאכ
�לע�םילחה�םיללכה�לכ�הילע�םילח�,םאה�תדבעמב�הדועת�תאצוהל
�.םאה�תדבעמ
�:לשמל
�תויוליעפה�עוציבל�םיכרדומו�םיריכמ�,םיעדומ�הדבעמה�ידבוע�•
.רתאב�תועצובמה�
�םיאצמנ�םתוליעפל�םייטנבלרש�םייעוצקמה�םילהנהו�תוכיאה�ילהנ�•
.םהל�םירכומו�םתושרב�
.דועיתה�תרקב�יללכ�לכ�םילח�•
.שארמ�םיעודיו�םירורב�םיללכ�יפ�לע�השענ�םוגידה�•
�חקליה�עגרמ�תוביקעה�תרשרש�םויקל�תדעותמ�החכוה�היהת�•
.םאה�תדבעמל�התרבעהל�דעו�המיגדה�
�תוכיאה�תכרעמ�םויק�לע�חוקיפו�הכרדה�עצבת�םאה�תדבעמ�•
.ועבקנש�םייעוצקמה�םיללכהו�
�יאנתו�ינמז�רתאה�תויה�םצעמ�םיבייחתמש�םיידוחיי�םיללכ�ועבקי�•
�הניא�האצותה�תוכיא�יכ�אדול�תנמ�לע�תאז�,םינתשמ�הביבסה�
.תמגפנ�

�,וזכ�הדבעמ�לש�הלעפה�להונ�ןיכהל�ושקבתנ�תוירתא�בר�תודבעמ
�חוודל�ושקבתנ�תודבעמה�.ינמז�רתא�םירגוסו�םיחתופ�דציכ�רידגמה
.תוליעפמ�ןה�םתוא�םיינמז�םירתא�תחיתפ�םע�תושרל
.תושרה�יתווצ�ידי�לע�םילהנה�םיקדבנ�הלא�םימיב
�םוגידה�םוקמ�תא�ןייצל�שי�הקיפמ�םאה�תדבעמש�הקידבה�תדועתב
.תוליעפהמ�קלח�עוציבל�יארחאה�ףינסה�תאו�הליטנה�וא

†·ÈˆÂÚ†·„È˜Â˙†Î˙‡È†ÓÂ˜„Ì†Ï‰ÒÓÎ‰

�תוקידבל�הדבעמ�תכמסה�הנתת�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה
�םוחתב�תוחפל�תוקידב��01לש�עוציבב�)"תוקידב”�:ןלהל(�םילויכ�וא/ו
�ךומסב�םינורחאה�םישדוחה�ךלהמב�תאז�לכו�,הכמסהה�תשקובמ�וב
.)הבחרהה�וא/ו(�הכמסהה�קדבמל

�ךילהת�לעופל�אצי�וללה�םימעפה�לכב�יכ�חיכוהל�אהי�הדבעמה�לע
.חוקלל�הדועת�תקפנה�ללוכו�דעו�םוגידהמ�לחה�,ואולמב�הקידבה
�

†Ó·ÁÈ†‰˘ÂÂ‡˙†ÓÈÂÓÂ˙†·ÈÓÚ·„˙ÈÈÌ†–†
†ÓÚ·„Â˙†·„È˜‰†–†‰ÒÓÎ‰†¯‡˘Â‰

�תימואלה�תושרה�תבייחמ�)CALI(�ימואלניבה�ןוגראה�תושירדל�םאתהב
�ףתתשהל�הכמסהב�תוניינועמה�תודבעמה�תא�תודבעמ�תכמסהל
�תוינכתל�תופרטצה�רושיא�.םייתדבעמניב�תונמוימ�תאוושה�ינחבמב
�הדימב�,הדבעמה�לש�קוסיע�םוחת�לכב�תחא�תינכת�תוחפל�,תומיאתמ
�תינכתב�תופתתשה�.הדבעמה�יכמסמ�םע�דחי�תושרל�חלשיי�,תמייקש
.םוחת�ותואב�הכמסה�תלבקל�םדקומ�יאנת�הווהמ
:ןקתה�תושירדב�דמועה�,רכומ�ןוגרא�לש�היהת�תינכותה

I  – nosirapmoC yrotarobalretnI yb gnitseT ycneiciforP“ :)7991( 1-34 ediuG CEI/OS

.”emehcs gnitset ycneiciforp fo noitarepo dna tnempoleveD :1 traP

�תא�רוחבל�תנמ�לע�תושרב�םיפנעה�ישארב�רזעיהל�הנלכות�תודבעמה
.תומיאתמה�תוינכתה

��,םייתדבעמניב�תונמוימ�תאוושה�ינחבמב�תופתתשמה�תודבעמ
�יכמסמ�םע�דחי�םינחבמה�תואצות�תא�תושרל�ריבעהל�תושקבתמ
.הדבעמה�תגצה

�יחרכה�יאנת�הניה�,תומייקו�הדימב�,הלא�תוינכתב�תופתתשה
.הדבעמה�תכמסהל

†Ó„ÈÈÂ˙†‰¯˘Â˙†·Â˘‡†ÓÚ·„Â˙†˘„‰

�לעפות�,םקות�הכמסהה�תרגסמב�תלעופה�)ינמז�רתא(�הדש�תדבעמ�לכ
�תדבעמ�תריגסו�לועפת�,החיתפ�להונל�םאתהב�הדבעמה�ידי�לע�רגסתו
.תושרה�תוסחייתהל�רבעויש�הדש
�םאתהב�הלועפת�וניה�הכמסהה�תרגסמב�הדש�תדבעמ�תלעפהל�יאנת
�םוימ�רחואי�אלו�ינפל(�תושרל�חוודב�הנתויו�הכמסהה�תושירדל
�םיקדוב�רפסמ�,הקוסיע�ימוחת�,יופצה�התחיתפ�דעומ�לע�)התחיתפ
�המקוה�ורובע�טקייורפה/חוקלה�,המוקימ�,קוסיע�ימוחת�יפל�ןנכותמ
.ןנכותמה�התריגס�דעומו
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:עבוק�קוחל��26ףיעס
�ךמסמ�לש�ונכות�וא�העידי�לכ�םדא�הלגי�אל�)א(�.26"
�יפל�אלא�,הז�קוח�יפל�ודיקפת�ףקותב�וילא�ועיגהש��
�וא�הלשממל�יטפשמה�ץעויה�,טפשמ�תיב�תשירד��
.ןיד�יפל�הריקח�ךרוצל��
"���.…�)ב(��
�ידבוע�ןידכ�תושרה�ידבוע�ןיד�יכ�עבוק�תושרה�קוחל��52ףיעס�,וזמ�הרתי
�–�)"ןישנועה�קוח”�:ןלהל(��7791–�ז"לשתה�,ןישנועה�קוח�ןינעל�הנידמה
.רוביצה�ידבועל�תועגונה�תוארוהה
�תועידי�תרימש�רבדב�תוארוה��711ףיעסב�ןישנועה�קוח�עבוק�הז�ןינעב
.טרפב�הנידמה�דבוע�לשו�ללכב�חרזאה�לש�ותעידיל�תועיגמה
�תריסמ�לע�לח�ודיקפת�ףקותב�דבועל�העיגהש�"העידי”�תריסמ�רוסיא
�רוסמל�יאשר�תושרה�דבוע�.ודיקפת�ףקותב�הלביק�דבועהש�העידי�לכ
�,התוא�רוסמל�ןידכ�ךמסוה�םא�קר�ודיקפת�ףקותב�וילא�העיגהש�העידי
�.הלבקל�ךמסומה�םדאל�התוא�רסומ�אוהש�ףסונ�יאנתבו
.ותשירפ�רחאל�םג�דבוע�לע�הלח�וז�הארוה
�היקדוב�תוברל�–�"תושרה�דבוע”�,הז�ןיינעל�יכ�ןיוצי�ךרוצה�ןמ�הלעמל
.תושרה�םעטמ�םילעופה�לכו�היצעויו
�םיכמסמ�תושרה�ינפב�הדבעמה�הגיצה�וליפא�,ץבוקמהמ�הלועה
�גצוהש�עדימה�יכ�ששחה�הבילב�ןיא�,‘וכו�םיירחסמ�,םייטרפ�,םיישיא
.הכמסהל�םירז�םיכרצל�שמשי
�לכ�עדימב�השעת�אלו�תודבעמל�תירחסמ�הרחתמ�תניחבב�הניא�תושרה
�תקזחה�ןינעל�טעמל(�תודבעמב�תרחא�וא�תילכלכ�עוגפל�לולעה�שומיש
.)הכמסהה

†‰ÓÒ‚¯˙†‰ÁÂÊÈ˙

�תמתוח�,הכמסהה�תושירדב�הדבעמה�הדמעשמ�,תושרה�ילהנל�םאתהב
.תושרה�םע�חוקיפ�םכסה�לע�איה
�תושרה�ןיבש�םיסחיה�תכרעמ�תא�רידסהל�ותרטמ�,חוקיפה�םכסה
.תכמסומה�הדבעמל
:ונושל�וזו�,בקעמו�הרקבב�ןד�חוקיפה�םכסהל��3ףיעס
בקעמו�הרקב�.3"
�עצבל�הידבוע�וא�תושרה�יגיצנל�רשפאל�תבייחתמ�הדבעמה��1.3
�אללו�הדבעמה�תוליעפ�ןמז�לכב�הירצחבו�הדבעמב�תרוקיב��
�.שארמ�םואית��
�התלוכי�בטימכ�תושרל�עייסל�תבייחתמ�הדבעמה��2.3
�גוס�לכמ�םיכמסמ�תגצה�תוברל�תרוקיבה�עוציבב��
�,השירד�יפל�הכמסההו�תוקידבה�יאשונל�רושקה�אוהש��
�תולאש�גיצהל�תורשפא�ןתמ�,תומיגד�תקידבו�הנכה��
�,תושרה�ידי�לע�שרדית�רשא�היצמרופניא�לכו�םידבועל��
…הידבוע�וא�היגיצנ��
�התלוכי�בטימכ�תושרל�עייסל�תבייחתמ�הדבעמה��3.3
�תולבגממ�םיעבונה�םיגייסל�ףופכב�,תרוקיבה��עוציבב��
…הדבעמה��לש�תויביטקייבוא��
�4.3�…
�הלועפ�ףתשל�הדבעמ�בוריס�יכ�תאזב�רהבומו�רהצומ��5.3
�לש�הרפה�וא�בקעמו�הרקב�יאשונב�תושרה�םע��
�איבהל�םילולע�,�4.3דע��1.3םיפיעס�תואר�והמ�תחא��
�תייעשהל�וא�תומייוסמ�תוקידב�עצבל�התכמסה�תייעשהל��
�ידי�לע�ועבקיש�םיאנתבו�ןמזל�תכמסומ�הדבעמכ�הדמעמ��
."הרפהה�תוביסנל�םימיאתמכ�תושרה��

†‰ÁÂ·‰†Ï‰ˆÈ‚†ÓÒÓÎÈÌ†·ÙÈ†‰¯˘Â˙

�הדבעממ�שורדל�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה�לש�התוכמס�תלאש
�םיזוח�ירקס�,םינותנ�,תויורשקתה�,הקידב�תודועת�הינפב�גיצהל�תכמסומ
�,ךדיאמ�םיכמסמה�גיצהל�הדבעמה�לש�התבוחו�,דחמ�תומושר�ב“ויכו
�)היקדוב�תועצמאב(�תושרה�תכרועש�םיקדבמ�בגא�,ראשה�ןיב�,תררועתמ
.הדבעמב

�תועש��84דע�וא�קדבמה�ךלהמב�דימעת�הדבעמה�יכ�תשרוד�תושרה
.שקבתמש�יטנבלר�עדימ�לכ�,ותליחתמ
?התלועפל�עדימה�תפישח�תיחרכה�עודמו�תושרה�לש�התוכמס�רוקמ�והמ
�

†‰ÓÒ‚¯˙†‰Â¯ÓËÈ·È˙

�,תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה�קוח�יפ�לע�המקוה�תושרה
�דיגאת�איה�תושרה�יכ�,עבוק�קוחה�.)"קוחה”�:ןלהל(��7991–�ז"נשתה
�רקבמ�קוחל�)9(��2ףיעסב�ועמשמכ�רקובמ�ףוג�איה�יכו�)קוחל��3ףיעס(
.)בלושמ�חסונ(��8591–�ח"ישתה�,הנידמה

:ונושל�וזו�,קוחל��5ףיעסב�םירדגומ�היתויוכמסו�תושרה�ידיקפת

:םה�תושרה�לש�היתויוכמסו�הידיקפת�.5"
�
�ןתנית�םהיבגלש�תוקידב�יגוסו�םימוחת�,רשה�רושיאב�,עובקל�)1(�
;תודבעמל�הכמסה��
�םידבוע�לש�תיעוצקמ�הרשכהו�הלכשה�יבגל�תושירד�עובקל�����)2(�

�עוציב�יבגלו�הכמסה�לבקל�תושקבמה�תודבעמב�םילהנמו
;תוקידב�דויצו�תוקידב

�יגוסבו�םימוחתב�הכמסה�,ושקביש�תודבעמל�תתל�)3(�
�הכמסהה�ןתמל�תושירד�עובקלו�העבקש�תוקידב��
;המויקל�םיאנתו��
�רושקה�ןינעו�רבד�לכב�,הנידמה�לש�תידעלבה�התגיצנ�שמשל�)4(�
�הכמסה�תויושרב�,ידדה�ןפואב�,ריכהל�הז�ללכבו�,הידיקפתב��
�;םיימואלניב�םינוגרא�לש�וא�תורחא�תונידמ�לש��
�הל�הנתינש�רחאל�םא�,הדבעמ�לש�הכמסה�לטבל�)5(�
�תדמוע�הניא�יכ�האצמ�,היתונעט�תא�עימשהל�תורשפא��
;הכמסה�ןתמל�ועבקנש�תושירדב��
�תודבעמ�לש�הכמסהב�הרושק�וא�הכורכה�הלועפ�לכ�םוזיל�)6(�
;הרבסהו�םוסרפ�,הכרדה�תולועפ�תוברל�,תוקידב�תועצבמה��
�עוציבל�תושרדנה�תולועפה�לכ�תא�זכרלו�עצבל�)7(�
�".הז�ףיעסבש�הידיקפת��

�תוכמסה�הנתינ�תושרה�ידיב�יכ�,הניה�הז�ףיעס�לש�תידיימה�ותועמשמ
�.המויקל�םיאנתהו�הכמסהה�ןתמל�תושירדה�תעיבק�רבדב�הנוילעה
�תושרהמ�עונמל�ןכש�לכו�,ליבגהל�דעונ�אל��5ףיעס�יכ�הארנ�וינפ�לע
�יכמסמ�תניחב�לש�תילמינימה�תיעוצקמה�תוכמסהו�הלועפה�שפוח�תא
�םייטנבלר�םיכמסמהשכ�טרפב�,תושרה�ידי�לע�הכמסוה�רשא�,הדבעמה
�וגצוהו�ועבקנש�הכמסהה�תושירדב�הדבעמה�לש�התדימע�תניחבל
.הדבעמל�שארמ
�ןיא�,תוידוסה�תבוח�וילע�הלח�,תושרה�ישנאל�גצומה�ךמסמ�לכ�,שגדויו
.הכמסהה�תניחב�ךרוצל�טעמל�שומיש�לכ�ךמסמב�השוע�תושרה
�?םירומא�םירבד�המב
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תוחודו�תודועת�.31"

�תרדס�לש�וא�הקידבו�לויכ�לכ�לש�םהיתואצות��1.31
�וחוודי�,הדבעמה�ידי�לע�ועצובש�,תוקידבו�םילויכ��
�,תיביטקייבואו�תיעמשמ�דח�,הרורב�,תקייודמ�הרוצב��
�וא�לויכה�תוטישב�תולולכה�תוארוהל�םאתהב��
�,לויכ�תודועתב�תואצותה�וחוודי�ללכ�ךרדב�.הקידבה��
�לכ�תא�וללכיו�,הקידב�תדועתב�וא�,הקידב�ח“ודב��
�וא�,לויכה�תואצות�תונשרפ�םשל�שורדה�עדימה��
�הטישה�ידי�לע�שרדנה�עדימ�לכו�,הקידבה��
.הב�ושמתשהש��
�עדימה�תא�תוחפל�וליכי�,ח"וד�וא�הדועת�לכ��2.31
…:ןלהלש��
�וא�,לויכ�תואצות�םיליכמ�ח"ודה�וא�הדועתה�רשאכ��3.31
�תואצות�והוזי�,הנשמ�ינלבק�ידי�לע�וכרענש�,הקידב��
"…הרורב�הרוצב�הלא��

�בייחמה�,�85�EDIUG CEI/OSIןקת�תוארוה�יפ�לעו�,םירבדה�עבטמ
�רוביצה�יפלכ�תוירחאב�תאשונ�תושרה�,הכמסהה�ףוגכ�תושרה�תא
��וא �52�EDIUG CEI/OSI-ה�תושירדל�םאתהב�תלעופ�ןכא�הדבעמה�יכ
�תא�ןה�תוידוסיב�ןחבת�יכ�ענמנה�ןמ�אל�.�52071�EDIUG CEI/OSI-ה
�תא�ןהו�)םיידסומהו�םייטרפה(�היתוחוקל�םע�הדבעמה�תויורשקתה
.)הקידבה�תוחודו�תודועת(�תורשקתהה�תואצות

�הערגנ�אל�תושרה�לש�תיללכה�חוקיפה�תוכמסש�ןמז�לכ�,התעמ�רומא
�לש�ילמיסקמ�יוצימל�ולעפי�תושרה�יקדוב�יכ�,העינמ�לכ�ןיא�,הפקענ�אלו
�תבוטל�,םהל�תיארנש�ךרד�לכב�,םדי�לע�םיכרענה�םיקדבמהו�תרוקיבה
�תוחוד�תקידב�ידי�לע�תוברל�עמשמ�-�ךרד�לכב(�הכמסהה�תונימא
�ןהל�ולבלבתי�,ןכ�אל�םאש�,)ב"ויכו�הזוח�ירקס�,תויורשקתה�,תודועתו
�,תושרה�חקפת�המ�לע�טילחתו�יאמצע�ןפואב�לעפת�הדבעמה�:תורצויה
�לכמ�ןקורי�תושרה�דיקפתו�,ענמית�וליאמו�ןייעת�היכמסממ�וליאב
�םכסה�ןוויכ�ךכל�אל�,�85�EDIUG CEI/OSIןקתה�ןוויכ�ךכל�אל�.ןכות
.קוחל��5ףיעס�תרטמ�התיה�וז�אלו�חוקיפה
�ףיסוהל�שי�קדצ�לש�הבר�הדימב�,"תוירחא�ילב�תוכמס�ןיא”�רמאנ�רבכו
."תוכמס�ילב�תוירחא�ןיא”�יכ�םג�רמולו
�,תוחוקלה�רוביצ�יפלכ�ןה�,ץראב�תודבעמה�תכמסהל�תיארחא�תושרה
.ולוכ�םלועה�יפלכ�ןהו�ןוטלשה�יפלכ�ןה
�תודבעמה�לע�תאזבו�,תוכמסה�םג�הל�הקנעוה�,תוירחאה�הל�הנתינשמ
.ריכהל

:רבד�לש�ומוכיס

�יכמסמו�חוקיפה�םכסה�,קוחה�לש�היוארה�םתונשרפ�יפ�לע�יכ�הארנ
�לכ�ןיא�,הכמסהה�תנתינ�םרואל�רשאו�תושרה�תלעופ�םהיפ�לע�סוחיה
�גוס�לכמ�הדבעמה�יכמסמ�תא�רקבלו�ןייעל�שורדת�תושרה�יכ�העינמ
.אוהש

�םע�םימכסהו�הזוח�ירקסב�רבודמשמ�ףקות�הנשמ�תלבקמ�ךכל�תוכמסה
.CEI/OSI �52071שדחה�ןקתה�לש�ףקותל�ותסינכ�רואלו�הדבעמה�תוחוקל
�תקידב�לש�וז�תוינידמ�ץמאל�תושרה�לש�התבוחמ�יכ�הארנ�,וזמ�הרתי
�תכמסומ�הדבעמ�לש�הבוריס�תוכלשה�שאר�דבוכב�לוקשלו�םיכמסמה
.תשרודש�לכ�הינפב�גיצהל

��������������
ד"וע�,רבוסוס�)יחרי(�לטיור

�העובקה�תושרה�לש�תיללכה�התוכמס�תא�שממל�דעונ�םכסהל��3ףיעס
.תכמסומה�הדבעמה�תוליעפ�רחא�בקעמל�עגונה�לכב�,קוחב
�ללכב�תושרה�ידי�תא�לובכל�,ותילכתו�ונושל�יפ�לע�,ןווכ�אל�םכסהה
�תרגסמב�,הדבעמה�לע�חוקיפב�תפטושה�םתדובעב�טרפב�היקדובו
�עבוק�םכסהל��3.2ףיעס�:קודו�.קקוחמה�ידי�לע�התוותהש�תיללכה
�גוס�לכמ�םיכמסמ�תגצה�תוברל�תרוקיבה�עוציבב�עייסת�הדבעמה�יכ
.תושרה�ידי�לע�שרדית�רשא�היצמרופניא�לכ�ןתמו�,אוהש
�תוכמסב�רבודמ�אל�םא�תיללכ�ןושלב�םכסהה�רבדמ�המ�םוש�לע
?תושרה�לש�תעד�לוקישבש�תבחרנ
�לע�הלביקו�חוקיפה�םכסה�לע�המתח�תכמסומה�הדבעמה�,שגדויו
.ןידה�תא�המצע
�עדימה�לע�הלחה�תוידוסה�תבוח�תא�שיגדמו�בש�חוקיפה�םכסה
:םכסהל��10.1ףיעסב�ךכו�,תושרל�רבעומה
תוידוס�תרהצה�.10"
�וא�יעוצקמ�,עדימ�לכ�יכ�תאזב�תבייחתמ�תושרה���10.1
�יפ�לעו�הז�הזוח�תרגסמב�הל�רסמיי�רשא�,ירחסמ��
�רסמי�אל�,הדבעמה�ידי�לע�ןיד�לכ�יפל�היתויוכמס��
�תמכסהב�אלא�םסרופי�אלו�רחא�ףוג�וא�םדאל��
“הדבעמה��
�לכ�וב�תושעל�תכמסומ�תושרה�ןיאו�ןגומ�עדימה�,תואורה�וניניע
.שומיש

�CEI/OSIןקת 52071�
�ןקתה�יכ�,�1‘סמ�ןוילג–�"ןותושר“ב��תושרה�המסרפ��0002.3.03םויב

 CEI/OSI �-�מ�לחה�תודבעמה�תא�בייחיו�ימואלניב�ןקתכ�רשוא 52071
2002.1.1
�שדחה�ןקתל�םאתהב�היקדבמ�עצבל�הטילחה�תושרה�יכ�םסרופ�ןכ
�.�0002.7.1-מ�לחה
�ןיב�םילדבהה�ןמ�תועבונה�,הלא�םיקדבמב�הנילעתש�תומאתה�יא
�הרזע�תודבעמה�הנלבקת�וז�ךרדב�.דבלב�תורעהכ�הנדעותת�,םינקתה
.ןהמ�תושרדנה�תולועפה�תנבהב�תמייוסמ
CEI/OSI �ירקיע�תא�הרקס�תושרה 52�CEI/OSI -ל�סחיב�םישגדהו�52071  

EDIUG

:רמאנ�םיזרכמו�תויורשקתה�ןינעל
�הדובע�רקסל�םירדסהל�סחייתהל�שי�–�םיזוחו�םיזרכמ�,תושקב"
�,חוקלה�יכרצ�תא�תוהזל�ףסונבו��52�EDIUG CEI/OSI-ב�ומכ�השדח
�תויטסבו�םייונישב�לפטלו�,ויכרצ�תא�אלמל�הדבעמה�תלוכי�תא�חיטבהל
"�0009�OSI-�מ�תושירדה�לכ�ןכו
�ןקת�תושירדל�םאתהב�היקדבמ�תעצבמ�תושרה��0002.7.1םוימ�לחה�,ךכ

 CEI/OSI �יכרצ�תא�םירוקרז�רואב�ריאה�הז�ןקת�יכ�עודי�יווהל�.52071
.ויתושירדו�חוקלה
�רשא�הזוח�ירקס�עצבל�הבוחה�תא�הדבעמה�לע�ליטמ�ןקתל��1.4.4ףיעס
�,תורדגומ�,הקידבהו�םוגידה�תוטיש�ללוכ�,חוקלה�תושירד�יכ�וחיטבי
�דומעל�םיבאשמהו�תלוכיה�הדבעמל�יכ�;יוארכ�תונבומו�תודעותמ
.חוקלה�תושירדל�תמאות�לויכה/הקידבה�תטיש�יכו�תושירדב
�גיצהל�תודבעמהמ�שורדל�תושרה�לש�התבוחמ�יכ�הארנ�,ןכ�לע�רשא
�תודועת�,הזוח�ירקס�,תוחוקלה�םע�ןהיתויורשקתה�יכמסמ�תא�הינפב
�לע�דיעהל�ידכ�םהב�שי�רשא�םיכמסמ�ב“ויכו�ןהידי�לע�תוקפנומה�הקידב
.היתוחוקל�םע�הדבעמה�לש�םייעוצקמה�הירשק�ביט
�הבוחה�תלטומ�תושרה�לע�;ןקתה�לש�וביל�בל�וניה�הזוח�רקס�,רומאכ
�יכו�תוחוקל�תייעטה�ןיא�יכ�אדול�,חוקלה�תושירד�לומ�לא�הזוחה�קודבל
.תבייחתמש�לכ�תא�עצבל�תלגוסמ�ןכא�הדבעמה
�תא�החנמו�םויכ�ףקתה�,EDIUG CEI/OSI �52ןקת�יכ�ןייצל�רתומל
�םיחיטבמה�םירדסה�לולכי�תוכיאה�ךירדמ�יכ�בייחמ�,תודבעמה�תדובע
�אדול�ידכ�,העוציב�תליחת�ינפל�,השדח�הדובע�לכ�תרקסמ�הדבעמהש
.)ןקתל��2.5ףיעס(�םימיאתמה�םיבאשמהו�םינקתמה�הדיבש
�תוחודהו�תודועתה�אשונל�הרתי�תונטרפב�סחייתמ�הז�ןקת�,וז�ףא�וז�אל
:עבוקו�ובש�הנשמה�יפיעס�לכ�לע��31ףיעסב
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 )APE )ycnegA noitcetorP latnemnorivnE-ה�םע�תידדה�הרכהל�תלעופ�תושרה

�םהיניב�ןושארה�,םיבלש�רפסמ�וז�תוליעפב�.�PLGםוחתב��ב"הראב
�ךירדמו�תוכיאה�ךירדמ�.הז�םוחתב�תושרה�תוליעפ�לע�םיכמסמ�תריסמ
PLG תונבה�םכסה�תטויט�ןכו�תושרה�לש�)UOM(ה�רושיאל�ורבעוה��-�
APE.היגולונכטהו�עדמה�תוביצנ�תוליעפ�תרגסמב�תמייקתמ�וז�תוליעפ��
.תונידמה�ןיב�היצזינומרהל�תלעופה�לארשי�ב“הרא
�,תושרה�יגיצנ�.הנשה�ילוי�שדוחב�םייקתה�וז�תוליעפב�ףסונ�בלש
�לחר�'רד�,תואירבה�דרשמ�תגיצנו�,ירזנ�הבהז�'רגמו�רלפ�יתא�'רגמ
�תווצו�םאיל�הקס‘צנרפ�‘בג�םע APE -ה�ידרשמב�שגפמב�ופתתשה��,לפרק
�תושירדו�תוליעפ�ןיב�המאתה�שגפמה�תרטמ�.�APE-ה�לש�םיקדובה
�ימוחת�ונודנ�שגפמב�.לארשיב�תמייקתמה�וז�ןיבל PLG םוחתב �APE-ה
�ופתתשה�ןהב�תורוקיבל�הנכה�המייקתה�ןכו�ינוגראה�הנבמה�,תוליעפה
�לכבו�ליבקמב�תורוקיב�שולש�וכרענ�.תואירבה�דרשמו�תושרה�יגיצנ
�תניחב�וללכ�םיקדבמה�.�APEקדובו�לארשימ�תקדוב�הפתתשה�תחא
.םושירל�ושגוהש�םירקחמה�תקידבו�הדשה�תונויסינ�,הדבעמה�תדובע
-ה�יגיצנ�לש�תרוקב�,תונבה�םכסה��לע�המיתח�םניה�םיאבה�םיבלשה
APE תרוקבב�םתופתתשהו�תושרב  PLG לארשיב.
††††††‡˙È†ÙÏ¯†

Á„˘Â˙†PLG

†‰¯˘Â˙†‰Ï‡ÂÓÈ˙†Ï‰ÎÓÎ˙†ÓÚ·„Â˙†·„¯Í††††††
†ÏÁ˙ÈÓ‰†ÚÏ†‰ÒÎÌ†‰Î¯‰†‰„„È˙†·ÓÒ‚¯˙†CALI

�רושקה�לכב�הנדה�הדעוה�תבישי�המייקתה��1002ילוי�שדוח�תליחתב
.�CALIלש�תידדהה�הרכהה�םכסהל
�ךילהתב�הקסע ,eettimmoC tnemeganaM tnemegnarrA היורקה�הדעוה
�םיפוגמ�דחא�לכ�,הכ�דע�.לארשי�ומכ�םיכייתשמ�יתלב�םיפוגב�הרכהה
�(�ירוזא�ןוגרא�ידי�לע�ןכל�םדוק�רכוה�,הלא AEוא�CALPA(ךפה�ךכבו��
�תינמז�וב�תודמעומ�השיגה�תושרה�.�CALIםכסה�לע�המיתח�תוכז�לעבל
�.ימלועה�םכסהה�םתחנ�אל�ןיידע�תע�התואבש�םושמ�CALI-לו��AE-ל
�היה�ךכבו�תיפוריאה�הדעוה�ןוידל�םדק CALI -ב�ןוידה�,תיגולונורכ
�רמוחה�תא�איבהל�שי�דציכ�םוכיסו�קימעמ�ןויד�ךרענ�.םידקתו�שודיח
�קדבמה�ח“וד�אבוה�הז�ןויד�רחאל�.העבצהה�ךילהת�והמו�הדעוה�ינפב
�םיגיצנ�םה�הדעוה�ירבח�.הדעוה�ינפב�ןוידל�תילארשיה�תושרה�לש
�.ןינעה�ילעב�םינוגראה�ןיבמ�םיפוצו��CALIר"וי�ןכו�םינושה�םירוזאהמ
�תושרה�לוהינב�םינוש�םיטרפ�יבגל�יתלאשות�םיטרפב�ןוידה�תרגסמב
�ושקב�הדעוה�ירבח�.תוטלחהה�תלבקו�חוקפה�,הכמסהה�יכילהתבו
�תולועפה�ןהמו�,םיקדובה�וריעהש�תורעהל�םיביגמ�ונא�דציכ�ןיבהל
�:תורוגס�םייתלדב�ךרענ�קדבמה�ח“ודב�ןוידה�.תושרב�וטקננש�תונקתמה
†�Ï‰ÊÓÈÔ†‡˙†‰¯˘Â˙†ÏÁ˙ÂÌ†ÚÏ†‰ÒÎÌהדעוה�הצילמה�ופוסב
‰‰Î¯‰†‰‰„„È˙†ÏÏ‡†˙‡ÈÆלע�בתכנש�ח"ודה�יכ�הנייצ�הדעוה��
.והשלכ�הכמסה�ןוגרא�לע�בתכנש�רתויב�בוטה�אוהו�םישרמ�תושרה

†ÎÈÂÒ†FAI/CALI†··¯ÏÈÔ

�םיאשונב�ןדה�ימואלניב�סוניכ �CALIןוגרא�םייקמ�םייתנשל�תחא
�.�2002רבמטפסב�ןילרבב�םייקתי�סוניכה�.תודבעמ�תכמסהל�םירושקה
 muroF noitatiderccA lanoitanretnI – FAI-ל�םג�ףתושמ�היהי�אבה�סוניכה

�תונוש�הדעתהו�חוקיפ�תויוליעפ�תכמסהב�םיקסועה�םינוגרא�דגאמה
.תועוצקמ�ילעבלו�הישעתל

�יפוג�,םינושה�הכמסהה�ינוגרא�ןיב�ןוידו�חיש�רשפאל�איה�סונכה�תרטמ
�ינוגרא�,תופכואה�תויושרה�,םהיתוחוקלו�)הכמסהה�תוחוקל(�הדעתהה
.הישעתהו�רחסה

‰ÎÈÂÒ†ÈÚÒÂ˜†·Â˘‡ÈÌ†‰·‡ÈÌ∫

הלכלכה�לע�הכמסהה�תעפשה�•
תוכיא�לע�הכמסהה�תעפשה�•
הדעתההו�הכמסהה�יכילהת�•
םיטרפמבו�םינקתב�הדימע�לע�םינרצי�לש�תימצע�הרהצה�•
םיימואלניב�םינקת�•
תוחתפתמ�תונידמב�הכמסה�•
הדידמב�תואדוו�יא�תכרעה�•
תוכיא�תוכרעמ�לוהינ�•
תוביקע�•
םירצומ�תדעתה�יושיר�•
תינוציחו�תימינפ�תוכיא�תחטבה�•
חוקיפ�יפוג�תכמסה�•
הכמסהה�ךילהתב�ישונאה�םרוגה�•

�,ימלועה�רחסה�ןוגרא�,ףתושמה�יפוריאה�קושה�יגיצנ�וצרי�סוניכב
�ןויד�ךרעי�ןכ�ומכ�.תודבעמ�יגיצנו�הישעת�יגיצנ�,הכמסהה�ינוגרא�יריכב
.ל"נה�םיאשונהמ�דחא�לכב�חותפ
��.ףתתשהל�םינמזומ�הישעתהו�הלשממה�יגיצנ�,תוכמסומה�תודבעמה

ÒÓÂ†·ÈÂÓÎÌ††≤∞∞≤ÆπÆ¥≤≠≥≤Æ
†††
†††
††††††††††††††††††††††Ï‰˙¯‡Â˙°

:םוכיסה�יטפשמ�ןלהל
 yrev a si ti ,CALI ot tnacilppa wen a si CARSI hguohtla taht raelc saw tI“

 dna ,tnemssessa ecnallievrus lluf htiw ,ydob noitatidercca dehsilbatse llew

.nekatrednu stnemssessaer

 tnemegnarra CALI eht ngis ot detivni eb CARSI taht sdnemmocer CMA ehT

 eb tnemssessa txen eht dna ,snoitidnoc tuohtiw noitarbilac dna gnitset rof

”.5002 hcraM rof dennalp

�םכסה�לע�םותחנ�הפוסב�,העבצהל�ןוגראה�ירבחל�הצפוה�וז�הטלחה
.רבמבונ�שדוח�תליחתב�היופצ�המיתחה�.תידדהה�הרכהה

���������������††„¯ß†‡Â¯‰†„¯ÈÊÈÔ††††

˜˘¯ÈÌ†
·ÈÏ‡ÂÓÈÈÌ
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˙ÂÎÈ˙†˜Â¯ÒÈÌ
ÂÈÓÈ†ÚÈÂÔ

¯·ÚÂÔ†¯·ÈÚÈ∫†±∞Ø∞±Ø±∞≠±∞Ø≤±Ø±≥

Ò„‡†∫†Î˙È·˙†‰ÏÈÌ
.אשונב�ןיינעתמה�לכו�תויאופר�תודבעמ�,לויכ�תודבעמ�,הקידב�תודבעמב�םידבועו�םילהנמ�:דעיה�להק
.םתביתכ�לוגרתו�םיינקת�עוציב�ילהנו�תוכיא�ילהנ�,תוכיא�ךירדמ�הנבמו�תונורקעה�תנבה�:הרטמ
�1002רבוטקואב��51,ינש�םוי�:דעומ
�0:90-00:61העשמ�דחא�שגפמ�:סרוקה�ךשמ 0
�ףתתשמל�053�₪:תולע

ÈÂÌ†ÚÈÂÔ∫†‰ÒÓÎ˙†ÓÚ·„‰†¯ÙÂ‡È˙†≠†Ó˜Â„˙†Ó·Ë†˘Ï†Ó‰Ï†ÓÚ·„‰†¯ÙÂ‡È˙†ÓÂÒÓÎ˙
�rDי"ע�תילגנאה�הפשב�רבעוי�ןויעה�םוי �. niarB � naheniLל"כנמ��baldeMדנליז�-וינב�תויאופר�תודבעמ�תכמסה�םוחת�שארו�.

�,תויאופר�תודבעמ�תוללוכה�תודיחי�ילהנמ�,תואירבה�דרשמ�ידבוע�,םייאופר�תודסומ�תלהנה�,תויאופר�תודבעמ�ילהנמו�ידבוע�:דעיה�להק
.תודבעמל�םיצעוי��

�תיאופר�הדבעמ�להנמ�לש�ונויסינב�םיפתתשמה�ףותש�ךות�תיאופר�הדבעמב�הכמסהה�לש�םיישקבו�תונורתיב�ןוידו�הגצה�:הרטמ
.חותפ�ןוידל�יעוצקמ�לנאפ�םייקתי�.וז�הנידמב�הכמסהה�םוחת�שארכ�םג�שמשמה�דנליז-וינב�תכמסומ��

�002רבמבונב��91,ינש�םוי�:דעומ 1
�0:90-00:61העשמ�דחא�שגפמ�:סרוקה�ךשמ 0
ףתתשמל�004�₪:תולע

Ò„‡∫†ÎÈÂÏ†ÙÈÓÈ†·ÓÚ·„Â˙†·„È˜‰
.ימינפ�לויכ�אשונב�10/60/81-�ב�ךרענש�ןויעה�םויל�ךשמה�הווהמ�וז�אנדס
�םידבועו�תוכיא�תחטבא�ילהנמ�,םילהנמ�,�10/60/81-�ב�ךרענש�הקידב�תודבעמב�ימינפ�לויכ�אשונב�ןויעה�םוי�יפתתשמ��:דעיה�להק
.לויכב�םיקסועה�הקידב�תודבעמב��

:םיאבה�םיאשונל�תוסחייתה�ךות�הקידב�תודבעמב�לויכ�עוצבל�תושרה�תושירד�לש�לוגרתו�המגדה�:הרטמ
.ימינפה�לויכה�תואצותב�תואדווה�יא�תכרעה�,תואדו�יא�תודוסי�,לויכ�יחוורמ�,לויכה�תוביקע��

��������1002רבמצדב��3,ינש�םוי�:דעומ
�0:90-00:61העשמ�דחא�שגפמ�:סרוקה�ךשמ 0�
ףתתשמל��053�₪:תולע

ÈÂÌ†ÚÈÂÔ†·Â˘‡ÈÌ†·Á¯ÈÌ∫

 )sepocS fo epyT( הכמסה�ףקיה�יגוס�-

�CEI/OSIתושירד�יפל�-�םוגיד�- � 52071
�תושקבמה�לויכ/הקידב�תודבעמל�תושירדו�םירבסה”�תכרע�ושכרש�תודבעמו�ךילהתב�תודבעמ�,תוכמסומ�תודבעמ�יגיצנ�:דעיה�להק
�.םוחתב�םיניינעתמה�לכו�"הכמסה��

.הלא�םיגוסל�תוכיאה�תכרעמ�תמאתהו�הכמסה�ףקיה�לש�םינוש�םיגוס�תרדגה�•���������:הרטמ
.םוגידב�הדבעמה�תוברועמ�יבגל�תושרה�תושירד�תרדגה�•�������

�1002רבמצדב��91,יעיבר��םוי�:דעומ
�0:90-00:61העשמ�דחא�שגפמ�:סרוקה�ךשמ 0�
ךילהתב�תודבעמו�תוכמסומ�תודבעמל��051�₪:תולע
םירחא�םיפתתשמל����������053�₪

ÈÓÈ†‰ÚÈÂÔ†Â‰Ò„‡Â˙†ÈÚ¯ÎÂ†·Ó¯ÎÊ†ÏÈÓÂ„È†È˘¯‡Ï†ÈÙ‰†≠†˘„ß‘†¯Â˜Á†∞∏†©Ù‡¯˜†‰È¯˜ÂÔ®†˙“‡Æ
ÏÓÈ„Ú†ÂÒÛ†ÂÏ˜·Ï˙†˙ÂÎÈ˙†ÓÙÂ¯Ë˙†‡†ÏÙÂ˙†ÏÚÈ¯È˙†ÒÈ„Ò†carsi@stiri Æ vog Æ li†‡Â†·Ù˜Ò†∫µπ∂±µ∑µ≠≥∞
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‰Â„Ú‰†Ï˜¯‡˙†˜Â¯Ò†˘È˙˜ÈÈÌ†·˙ÁÈÏ˙†˘˙†≤∞∞≤

˜Â¯Ò†Ï‰Î˘¯˙†·Â„˜ÈÌ†Ó˜ˆÂÚÈÈÌ

�דחוימ�שגדו�היגולויבורקימ�,הסדנה�,הימיכ�,לויכ�ימוחתב�םייעוצקמ�םיקדוב�תרשכהל�סרוק��2002תנשב�ןושארה�ןועברב�ךורעל�תננכתמ�תושרה
.םימי��3לש�ףקיהב�היהי�סרוקה�.תויאופרה�תודבעמה�םוחתל
.הרובע�רתויב�םימיאתמה�תא�םידמעומה�ןיבמ�רוחבל�תוכזה�המצעל�תרמוש�תושרהו�שיא�02-ל�לבגומ�סרוקב�םיפתתשמה�רפסמ
)11G CALI )ecnetepmoc & snoitacifilauq rossessa no enilediug ךמסמ�תושירד�תא�תומאותה�סרוקב�תופתתשהל�תוימדקמ�תושירד�תומייק

�gro.cali.www:רתאב�אצמנה

ףתתשמל�052₪:תולע

 �li.vog.carsi@stiriסדיס�תיריעל�םייח�תורוק�חולשל�םינמזומ�סרוקב�ףתתשהל�םישקבמהו 11G CALI ךמסמ�תושירדל�םינועה�םידמעומ

.אבה�ןותושרב�העדוה�םסרופת�סרוקה�לש�קיודמ�דעומ�לע

�היגולורטמל�תילארשיה�הדוגאה
�71ךיראתב�ןויע�םוי�םייקת / 01 / .היבכמה�רפכב�1002

:הדוגאה�רתאב�המשרהו�םיטרפ

smi/tenalp/li.oc.anan.srebmem//:ptth

�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה�תוסחב�םייקתי�ןויעה�םוי
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םירדגומ�םינמז�תוחולב�הדימע�

�,הקידב�םיבייחמה�םיכמסמל�תושרה�תכרוע�רשא�,הקידב�לכ†≈
.תושרב�םתלבק�םוימ�שדוח�ךות�םייתסת�

�רחואי�אלו�תפלוחה�הנשה�ףוסב�הנקפות�תויתנש�הכמסה�תודועת†≈
.הנש�התוא�לש�ראוניב�1-מ�

�ףקיה�לע�העדוה�רבמבונ�שדוח�ףוס�דע�לבקת�תכמסומ�הדבעמ†≈
.האבה�הנשל�ןנכותמה�חוקיפה�

�םיישדוח�ךות�ימשרה�קדבמה�תא�עצבל�הכורע�היהת�תושרה†≈
.םיבייחמה�םיכמסמה�תקידב�םוימ�

�בתכב�םימי��41ךות�ונעיי�תודבעמה�דצמ�תורהבהו�עדימל�תושקב†≈
�לופיט�בייחמ�אשונהש�הדימב�.תינופלט�החישב�םימי��3ךות�וא�
.ותיינפב�לופיטה�תומדקתה�לע�הנופה�ןכדועי�רתוי�ךשוממ�

�דעוממ�םוי��06ךות�ןהב�לופיטה�םייסל�הרטמב�ולפוטי�תונולת†≈
.תושרב�ןתלבק�

תוגהנתה�דוק�

�דובכ�ןתמ�לע�תתתשומה�תוגהנתה�ץומיאב�םיביוחמ�תושרה�ידבוע
:חוקלל

.סומינו�תובידא�יללכ�לע�הרימש†≈
.חוקלה�יכרצל�תושיגרו�תויתפכא†≈
.תדבוכמ�העפוה�לע�הדפקה†≈
.םישגפמל�עבקנה�ןמזב�העגה†≈
�“חוכה”�לש�,הרישי�ןהו�תזמורמ�ןה�,איהש�הרוצ�םושב�לוצינ-יא†≈

.קדובה�ידיב�יעבט�ןפואב�יוצמה�

תושיגנ�
�תועש�לכ�ךשמב�תשיואמ�תושרה�תוריכזמב�ןופלטה�תדמע†≈

.ירשפאה�םדקהב�ונעיי�תוינפ�.הדובעה�
�ראודב�וא�ןופלטב�,סקפב�,בתכב�תושרל�תורישי�תונפל�ןתינ†≈

�.ינורטקלא�
�תלבקמ�הדובע�ימי�ינש�ךות�תינופלט�הינפ�לכל�הנעת�תושרה†≈

�.העדוה�
�דעוממ�םייעובש�ךות�הנעית�דיקפת�לעב�םע�השיגפל�השקב†≈

.השקבה�

‡Ó˙†‰˘È¯Â˙

.תוריש�תנמא�לע�הידבוע�ובייחתה�ךכיפלו�םהינכרצלו�היתוחוקלל�תורישה�תמר�תא�רפשל�םיצמאמ�השוע�תושרה
.הכמסהה�ךילהתב�תואצמנה�תודבעמהו�תוכמסומה�תודבעמה�ילהנמ�לכל�החלשנש�תרבוחב�המסרופ�תורישה�תנמא
.תוראהו�תורעה�לבקל�חמשת�תושרה�.תורישה�תנמאב�המסרופש�יפכ�היתוחוקל�יפלכ�תושרה�תוביוחמ�ןלהל

?תושרה�יהמ�
�דיגאת�הניה�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה
�תימואלה�תושרה�קוח�חוכמ�םקוהש�ירוטוטטס
�קפסל�תנמ�לע�,�7991-�ז"נשתה�,תודבעמ�תכמסהל
�לש�תיעוצקמה�ןתורישכבו�ןתלוכיב�הרכה�לש�תוריש
�תונקתל�,םינקתל�םאתהב�תוקידב�עצבל�תודבעמ
�דסומ(�ר"כלמ�הניה�תושרה�.םירחא�סוחיי�יטרפמלו
�קוחה�עוציב�לע�הנוממה�רשה�.)חוור�תנווכ�אלל
.רחסמהו�הישעתה�רש�וניה
�רקבמ�קוחב�ותועמשמכ�רקובמ�ףוג�הניה�תושרה
.הנידמה
�,ediuG CEI/OSI �85תויחנה�יפ�לע�תלעופ�תושרה
�.הכמסה�יפוג�לש�םתלועפ�ןפוא�תא�רידגמה

תושרה�דועי�
�םיפוג�לש�תיעוצקמה�תורישכהו�תוכיאה�םודיק
�הנידמה�תלעותל�,םלועה�םע�היצזינומרהב�םיקדוב
.היחרזאו

תושרה�תוחוקל�
�הקידבה�יפוג�םניה�תושרה�לש�םירישיה�תוחוקלה
�תגציימכ�המצע�האור�תושרה�.הכמסה�םישקבמה
�תויהל�םייושעה�)םיטרפו�םינוגרא(�םינכרצה�לכ�תא
�.תוקידבה�תוכיאמ�ןיפיקעב�וא�תורישי�םיעפשומ
�הלשממה�ידרשמ�םינמנ�םיישארה�םינכרצה�ןיב
.הפיכאב�םיקסועה

†ÓÁÂÈÈ·Â˙†‰¯˘Â˙†ÎÏÙÈ†Ï˜ÂÁÂ˙È‰
תורשפ�אלל�תויעוצקמ�
�תוחפל�לש�ןויסינו�תימדקא�הלכשה�לעב�היהי�תושרה�לש�קדוב�לכ†≈

.יטנלוורה�םוחתב�םייתנש�

�הכינח�תפוקת�רובעל�,תושרה�ילהנ�יפל�,בייוחמ�שדח�קדוב�לכ†≈
.םיקדבמ�תכירעל�ותכמסה�ינפל�,הניחב�הפוסבו�דומילו�

�תויעוצקמ�תורשכה�ףטוש�ןפואב�רובעל�םיבייוחמ�תושרה�יקדוב�לכ†≈
.הרשעהו�

�םתוחמתה�םוחתב�ףרה�אלל�ןכדעתהל�היקדוב�תא�דדועת�תושרה†≈
.רתויב�םימדקתמה�םיעצמאה�תא�,הז�ךרוצל�,םתושרל�דימעתו�

�םודיקו�הכרעה�,סויגב�יזכרמ�ביכרמ�ווהי�םייעוצקמ�ןויסינו�עדי†≈
.םיקדובה�לש�

.יעוצקמה�לוקישה�דימת�עירכי�,םינוש�הטלחה�יתמצב†≈
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Á„˘Â˙†‰¯˘Â˙
הרשויו�הקיתא�

�תוידוס�לע�טלחומ�ןפואב�רומשל�תביוחמ�,הידבוע�לכ�לע�,תושרה†≈
.חוקלה�םע�היעגמב�הילא�עיגמה�עדימה�

�םיניינע�דוגינ�רדעהבו�םינפ�אושמ�אלל�,ןוגה�ןפואב�לעפת�תושרה†≈
.היתוחוקל�םע�הלש�םיסחיה�תוכרעמ�לכב�

�יתלב�םירשק�תרישקמ�רשפאה�לככ�וענמיי�תושרה�ידבוע†≈
�השיגב�םוגפל�לולעה�ןפואב�וידבועו�חוקלה�םע�םיילמרופ�
.תטלחומ�תיביטקייבוא�

�ילכלכ,יקסע�,יתרבח�רשק�לעב�קדוב�,הדבעמב�קדבמל�ץבושי�אל†≈
�לולעה�ןפואב�,יהשלכ�הדבעמ�לש�םילהנמ�וא�םידבוע�םע�ישיא�וא�
.וטופיש�לע�עיפשהל�

�ןיב�םיניינע�דוגינ�לכ�ול�ןיא�יכ�,בתכב�קדובה�ריהצי�קדבמ�לכ�ינפל†≈
�קדבמה�עוציבב�ותופתתשה�ןיבל�ולש�יקסע�וא�ישיא�ןינע�
.הדבעמב�

�הרימשמ�קדוב�לש�הגירח�לכ�הריתי�הרמוחב�הארת�תושרה�תלהנה†≈
.תוידוסהו�הקיתאה�יללכ�לע�

תופיקש�

�לש�טנרטניאה�רתאב�רוביצל�גצומ�תושרה�לש�תוכיאה�ךירדמ†≈
�.תושרה�

�,תוחוקלל�עגונה�,םקלחו�רוביצל�םיפוקש�םניה�תושרה�ילהנ†≈
.תושרה�רתאב�םסרופמ�

�תמסרופמ�ןתכמסה�ףקיה�טוריפו�תוכמסומה�תודבעמה�תמישר†≈
.תושרה�רתאב�

�תבייחתמ�תושרה�.שדוח�ידימ�הז�רתא�ןכדעל�תבייחתמ�תושרה†≈
�םימסרפתמ�ןותושרב�.ןועבר�ידמ�“ןותושר”�הנואטיב�תא�םסרפל�
�ןתכמסה�ימוחת�וא/ו�תוכמסומה�תודבעמה�תמישרב�םינוכדעה�
�.ףלוחה�ןועברב�

�םיאשונב�היתויחנהו�תושרה�תודמע�תומסרפתמ�"ןותושר"ב†≈
�.םינוש�

�יפ�לע�חוקיפהו�ינושארה�הכמסהה�ףקיה�תא�תססבמ�תושרה†≈
�קדבמה�ןמז�תכרעהב�תושרה�תא�החנמה�וקה�.םלועב�לבוקמה�
.�CALI-ו��FAIםיימואלניבה�לעה�ינוגרא�יכמסמ�אוה�הדבעמל�

�לע�םיססבתמו�תושרה�תצעומ�ידי�לע�םירשואמ�תושרה�יפירעת†≈
.ץראב�םימוד�תודסומו�הנידמה�תוריש�תוביצנ�יפירעת�

†Ò˜¯†˘Ú¯Î‰†Á·¯˙†˙ÓÂ¯Â˙†ÏÈÈÚÂı†‡¯‚ÂÈ†˜Â·Ú∫
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†‰¯˘Â˙†‰Ï‡ÂÓÈ˙†Ï‰ÒÓÎ˙†ÓÚ·„Â˙

�תוחוקל�ןוצר�תועיבש�אשונב�ינוגרא�ץועייל�תורומת�תרבח�הכרעש�רקס
�ןיבמ��%58יכ�עבוק�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרה�לש�הדוקפתמ
�עדיה�תמרמ�ןוצר�יעבש�,ורקסנש�תוכיא�ילהנמו�תודבעמ�ילהנמ�06-כ
.תושרה�לש�תויעוצקמהו
�בור�תא�ללכ�אוהו�)תושרל�גצוה�אל�ןולאש�םוש(�ימינונא�היה�רקסה
�תשגרומש�ונייצ�םילאשנהמ��%09יכ�הלוע�תובושתהמ�.תושרה�תוחוקל
.הרבעש�הנשב�תושרה�לש�הדוקפתל�סחיב�תיבויח�תומדקתה
�יכ�תובושת�ולבקתנ�תודבעמה�יניעב�תושרה�תספתנ�ךיא�הלאשל
�תוטיש�תצמאמ�,המוחתב�תיעוצקמ�,הכמסהה�ךילהתב�תנגוה�תושרה
�תרוקיבלו�תועצהל�החותפ�,יבויח�יומיד�תלעב�,תומדקתמ�הדובע
.תימואלניב�הגילב�תאצמנו
�דביעש�,תורומת�תרבחמ�הטינב�יבא�רמ�ידי�לע�ופשחנ�רקסה�יאצממ
�ישנאו�ילהנמ��08םע�תושרה�הכרעש�יתנשה�שגפמב�םגיצהו�םינותנה�תא
�תופתתשהבו�הכמסה�יכילהתב�םיאצמנה�ולאו�תוכמסומה�תודבעמה
.םיצעויו�םיקדוב

˙ÂÎÈÂ˙†ÙÈÈÏÂË†ÏÙÈ˙ÂÁ†˙ÁÂÌ†‰ÒÓÎ‰†
˘Ï†ÓÚ·„Â˙†¯ÙÂ‡ÈÂ˙

�הלא�םימיב�קסוע�תודבעמ�תכמסהל�תימואלה�תושרב�חותיפ�ףנע
.תויאופר�תודבעמל�הכמסהה�תינכת�חותיפב
�תינכתל�ףרטצהל�תויאופר�תודבעמל�תושרה�העיצמ�וז�תרגסמב
�לע�תודבעמהו�תושרה�יגיצנ�ןיב�הלועפ�ףותיש�התרטמש�"טולייפ"
�לש�םיפטוש�םישגפמ�םויק�,תינכותה�תוהמ�.הז�םוחת�םדקל�תנמ
�תודקמתה�ךות�,98151�OSI -ו �52071�CEI/OSIםינקתה�תושירדל�הרהבה
.םוחתל�תויפיצפסה�תושירדב
�תודבעמה�.םילוח�יתב/תודבעמ�שמח�דע�שולשל�לבגות�תינכותה
�ךמס�לעו�הנושאר�הנופה�הצובקה�ךותמ�הניהת�תינכתל�הנלבקתתש
�ףרטצהל�תונינועמה�תודבעמה�.תושרב�ושבוגש�םיפסונ�םינוירטירק
�תכמסהל�תימואלה�תושרל�הנפומה�בתכמב�ןנוצר�ועיבי�,תינכותל
�תכמסהל�תימואלה�תושרה�ריבעת�ךשמהב�.�10/9/32-�ה�דע�תודבעמ
�.תודבעמה�רושאו�ןויעל�תורשקתה�םכסה�תודבעמ

††„ÈÔ†ÂÁ˘·ÂÔ†˘˙È†Ï˘˙†±∞∞≤

�,תיברימ�תופיקש�תגשהל�יעצמאכו�עדימה�שפוח�קוחמ�בייחתמכ
�תכמסהל�תימואלה�תושרה�לש��0002תנשל�יתנש�ןובשחו�ןיד�םסרופ
�ןתינו�תילגנא/תירבע�תינושל�וד�תרבוחב�קפוה�ןובשחו�ןידה�.תודבעמ
.תושרה�רתאב�םג�ואצומל
�תודבעמה�,תוכמסומה�תודבעמה�ילהנמל�החלשנ�ןובשחו�ןידה�תרבוח
.רשקב�םמיע�תדמוע�תושרהש�םלועבו�ץראב�תודסומה�יגיצנלו�ךילהתב
�תונפל�וא�טנרטניאב�תושרה�רתאב�יתנשה�חודה�תא�אוצמל�ןתינ
.ולבקלו�תושרה�ידרשמל

˙È˜ÂÔ†ËÚÂ˙

�תויעוצקמ�תודעו�ומסרופ�,�1002ינוימ�ןותושרה�לש��6'סמ�ןוילגב
�תודבעמ�תכמסהל�הדעוה�ןהיניב�,תושרה�ל"כנמל�תוצעיימ
.ר"מליא�םע�ףותישב�תויאופר
�הניה�ר"מליא�."ר"מליא"�הדוגאה�םש�רבסהב�תועט�הלפנ�ונרעצל
.תיאופרה�הדבעמה�יעדמל�תילארשיה�הדוגאה

החילסה�םכתא�����������������
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‰˙¯˘ÓÂ˙†Ó¯Ó˙†‰˘¯Â˙†˘Ï†‰¯˘Â˙

•πÆ∂≤

•∞Æ∞µ

•¥Æµ±

•∑Æ∑

•∞Æ∞

דואמ�תילילשתילילשהככ�הככתיבויחדואמ�תיבויח

MEAN: 3.96


