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 םיכוסכס בושייל תימואלניבה הצעומה לש םיטרדנטס/תונורקעה
 םיכוסכס בושייו היגולונכטל ימואלה זכרמהו ןווקמ

 
-םייתא םיטרדנטס רוציל ךרוצ רצונ ,םינוש םימוחתב ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ לש הריהמה החימצה םע

 םיכוסכס בושייל תוילבולג תוכרעמ לש םושייהו תוקיטקרפה ,הנבמה ,ןונכתה סיסבב ודמעי רשא ,םידיחא םיירסומ

 ןבא קפסל ודעונ וידחי םיטרדנטסה .ןווקמ םיכוסכס בושייל םילכו תוכרעמ ,תומרופטלפב םישמתשמל ועייסיו ,ןווקמ

 תונווקמ הדובע תוטישלו םיכילהתל הכמסה יצמאמו םירושיכ ,םיללכ ןכו ,רתויב תוחלצומה הדובעה תוטישל ןחוב

 ולא רובע םיליעי תויהל םייושע םה .וידחי םימשוימ תויהל םהילעו ,הזב הז םיבולש םיטרדנטסה .םיכוסכס בושייל

 לש תויתאה תושירדל עדומ תויהל םישמתשמה רוביצל עייסל ןכו ,ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ םיחתפמ רשא

 תויגולונכטו תויטפשמ תויושי וא/ו םישנאל סחייתמ ,ODR – ןווקמה םיכוסכסה בושייב םיטרדנטסה .ולא תוכרעמ

   .ולא םיתוריש םיקפסמ וא םימשיימ ,םישמתשמ רשא

 

 :םיאבה םיטרדנטסב דומעל ולא תוכרעמ לע יכ האצמ ןווקמ םיכוסכס בושייל תימואלניבה הצעומה

 תושיגנ .1
 

 לש םתוכז תא ליבגהל ילבמ ,שומישלו תואצמתהל תוטושפ תויהל תובייח ,ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ
 תויולע רעזמל ,םידדצה לכל םישיגנה תרושקת יצורעב ןימז תויהל ךירצ ןווקמ םיכוסכס בושיי .גוצייל םישמתשמה
 .תולוכי לש םינוש םיגוס םע םישנאל תולקב שיגנ תויהלו םיפתתשמל
 
 

 תויארחא .2
 

 ןה ןתוא תוליהקלו תויטפשמה תורגסמל ,תודסומל ךשמתמ ןובשחו ןיד תתל תובייח ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ
 לולכל םג תובייח ולא תוכרעמ .םישמתשמל הנימז היהת רשא ,תרוקיבל תונותנ תויהל תומרופטלפה לע .תותרשמ
  :לע ישונא חוקיפ

I. תיתוכאלמ הניבב םישמתשמ רשאכ האצותל הליבוהש ךרדהו םיכמסמה תוירוקמ. 
II. תויתוכאלמו תוישונא תוטלחה תלבק תייגטרטסאל תנתינה תיסחיה הטילשה תעיבק. 
III. ךילהה תואצות. 
IV. םידדצל תואצותה תושיגנ תחטבה ךילהת. 

 
 תולגוסמ/ תורישכ .3

 
 הפש ,ינכט עוציב ,טפשמ ,םיכוסכס בושייב תיטנוולרה תויחמומה ילעב תויהל םיבייח ןווקמ םיכוסכס בושיי יקפס
 ןתניהל םיבייח ןווקמ םיכוסכס בושיי יתוריש .םהלש דעיה םוחתב ליעיו ןמוימ תוריש ןתמ ךרוצל םישרדנה ;תוברתו

 .םיפתתשמה לש םנמז תא תוליעיב לצנלו ןמזב
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 תוידוס .4
 

 ,םידדצה לש עדימה תוידוס לע רומשל ידכ ךשמתמו ריבס ,הנכ ץמאמ תושעל םיבייח ןווקמ םיכוסכס בושיי יקפס
  :םיאבה םיטביהל סחיב תוינידמ חסנלו

I. עדימ הזיאלו ףושח היהי ימ. 
II. הז עדימב שמתשהל ןתינ תורטמ וליאלו דציכ. 
III. עדימה ןסחואי דציכ. 
IV. הנתשי וא דמשוי עדימה יתמו דציכ ,םאה. 
V. ולא תורפה לש תרזוח תונשיה עונמל תנמ לע וטקנייש םידעצהו תורפה לש םייוליג ורסמי דציכ. 

 
 תוינויווש .5

 
 רשפאל ףואשל וללה תוכרעמה לע .תוניגהבו דובכב םיפתתשמה לכל סחייתהל םיבייח ןווקמ םיכוסכס בושיי יקפס
 ךילההמ תונורסחו תויגליווירפש חיטבהל ףואשלו עמשיהל ,תובורק םיתיעל םירדומה תולוק וא םיקתשומ תולוקל
 תוארוהל השיג רשפאל תבייח ,ןווקמ םיכוסכס בושייל תכרעמ .תנווקמה תכרעמה לש ךילהתל ולפכושי אל ,ןווקמ אלה
 ףואשל בייח ןווקמ םיכוסכס בושיי .םידדצה לכל ,םינותנב הטילשהו עדימה תרימשו ןויסיחה ,החטבאה ,ךילהתה לש
 יגולונכט ןורתי םיוסמ דצל וקפסי אל ,ןווקמה ךילהתב םיבלושמה היגולונכט וא ךילהת ףאש ,ףטוש סיסב לע ,חיטבהל
 ינייפאמל תורושקה תומודק תועדו היטהמ םוזי ןפואב ענמיהל שי .תנווקמה תכרעמב שומישה בקע יביטמרופניא וא
 לכ תעינמל םימוזי םיצמאמ לולכל בייח ןווקמ םיכוסכס בושייל תכרעמ ןונכת .םירשקההו םיכילהתה לכב ,םידדצה
 .האצותב וא ךילהב תומודק תועדו תויטה בלשל וא לפכשל ,רציילמ תיתוכאלמ הניבב תוטלחה תלבק לש היצקנופ
 םיאצממה תא ךופהל ,תויטה תוהזל ידכ ןווקמה םיכוסכסה בושיי תוכרעמ לש תרוקיבבו ןונכתב שורד ישונא חוקיפ
 .תואצותבו םיכילהתב היטה עונמלו ,תכרעמה ישמתשמלו םיקפסל םיפוקשל
 

 םינפ אושמ רדעהו תונגוה .6
 

 ,תובטה וא תויטה אלל ,ןיקת ךילהבו ינויווש ןפואב םידדצה לכל סחייתהל תובייח ,ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ
 יוליגב ףשחיהל םיבייח תוכרעמ ילהנמו םיפתתשמ ,םיקפס לש םיניינע דוגינ .תויושי וא תוצובק ,םידיחי דגנ וא דעב
 ךילהתה לכ לש וכרואל תכשמתמ הבוח הניה ,ולאכש תוביסנ תולגל הבוחה .םינווקמה םיתורישה תליחת םרט תואנ
 .ןווקמה
 

 תויטפשמ .7
 .ךילהל םיעגונה םייטנוולר תונקתו םיקוח םידדצל תולגלו םייקל ,תייצל םיבייח םיכוסכס בושיי יקפס
 

 עדימ תחטבא .8
 םיכוסכסה בושיי תומרופטלפש חיטבהל ידכ ריבסו הנכ ץמאמ לכ תושעל םיבייח ,ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ יקפס
 יתלב םימרוג ידיל ועיגי אל ,םהיניב תרושקתהו ןכו ,םידדצה תודוא ופסאנש םינותנהשו ,תוחטבואמ ןכא ןווקמה
 .ולא תורפה לש תרזוח תונשיה עונמל ידכ וטקננש םידעצה םע דחי תורפה לע םייוליג רוסמל שי .םישרומ
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 תופיקש .9
 
 :הלא תא שיגנו יתועמשמ ןפואבו שארמ ,שרופמב ףושחל םיבייח ןווקמ םיכוסכס בושיי יקפס •

I. םיכוסכסה בושיי לש תואצותהו םיכילהה לש הפיכאהו הרוצה. 
II. תופתתשהה תונורתיו ;ימ רובע תוברל ,תויולעה ,םינוכיסה. 

 .םרשקהב אלש וא בזוכ גצמב וגצוי אלש חיטביש ןפואב ןווקמה םיכוסכסה בושייב םינותנ גיצהלו להנל ,ףוסאל שי
 תובייח ,תיתוכאלמ הניב ידי לע תולבקתמש תוטלחה לע עיפשמה עדימ לכ ףוסיאל םישמשמה תוטישהו תורוקמה
 תא תויבמופב רשאל תובייח ,תיתוכאלמ הניבב שומיש תושוע רשא תונווקמ תוכרעמ .םידדצה לכל תויולג תויהל
 לע ,םירורב םייטפשמ םיללכ רדעיהב ;תיטופיש הניחבמ תויטנוולרה תונקתב ,טופיש תוכמסבו הקיקחב ןתדימע
 תוכרעמ לע .תויתוכאלמ הניב תוכרעמ לש תוניגהו תופיקשל סחיב תויחנהב ןתדימע תא תויבמופב רשאל תוכרעמה
 תוטלחה לעו תויורשפא תריצי לע וא תלבגה לע היגולונכטה לש העפשהה לדוג תאו דיקפתה תא רוריבב ףושחל ולא
 םידדמ תוהזל תבייח ,ןווקמ םיכוסכס בושייל תוכרעמ לש תומרופטלפו תוכרעמ לש תרוקיב .תויפוס תואצות וא
 ליעפמ לכל םישיגנו םיעודי ולא םידדמ לש קוידהו תונוכנה תא ךפוהש המ ,תכרעמה יעוציב תכרעהל םישמשמה
 ידכ וטקננש םידעצה לעו םינותנ תרפה לכ לע ,שיגנ ןפואבו ןמזב ,םישמתשמה תא עדייל שי .תכרעמה לש שמתשמו
 .ולא תורפה לש ןתונשיה עונמל
 
 
 ןווקמ םיכוסכס בושיי לש םיטרדנטסה/תונורקעה םושיי
 
 ,ןווקמ םיכוסכס בושיי ךילה לש הרוצ לכ לש םילהנמלו ,תוכרעמו תומרופטלפ יבצעמל ,םוחתב םיקסועל םיצילממ ונא
 םייטרפ וא םיירוביצ םא ןיב - םירחא םיפוגו םיכוסכס בושייל תורבח ,םינוגרא םידדועמ ונא .הלא תונורקעל בייחתהל
 הלא תונורקע בלשל ,ןווקמ םיכוסכס בושייב קסועש ימ לעו הדובע תוטיש לע ,םיכילה לע תוכמס וא/ו תוירחא ילעב -
 שומישו םינוש םייגולונכט םיבוציע לש תועפשהה תניחב תועצמאב תוברל ,רוטינו תוירחאל םימיאתמ םינונגנמ רוצילו

  .םייפרגומד םינתשמו תוקולחמ לש ןווגמ ינפ לע


