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לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

ביבא לת  זוחמ  תיזוחמ –  ררע  תדעו  ופי נ ' ביבא  לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  מעע 400/15 ,  : ךילה רפסמו  םש 

.לדנה נ ' רגיצנד , י ' ןייטשניבור , האישנל א ' הנשמה  דובכ  םיטפושה  בכרה  ינפב  ןוילעה –  טפשמה  תיב   : האכרע

.םתור ןוריל  "ד  ועו רגניז  םולש  "ד  וע  : תרערעמה : 25.5.16 ב"כ  הטלחה ךיראת 

 

רשפאל קקוחמה  תנווכ  תא  הריהבה  הינוקית , לע  "א 38  מת .ההובג  תירוביצו  תימואל  תובישח  "א 38 , מת חוכמ  םיטקיורפ  םודיקל  עודיכ ,
.המדא תודיער  דגנכ  םינבמ , קוזיחב  ינויחה  ךרוצה  תאפמ  תאזו  רוביצב , תמיוסמ  העיגפ  לש  ריחמב  םג  הז , גוסמ  םיטקיורפ  םדקלו 

היעב הווהמה  רוידה , תקוצמ  חכונל  יכ  הארנ , .םירעה  יזכרמב  רויד  תודיחי  תפסותו  תינוריע  תושדחתה  םימדקמו  םיעייסמ  הלא , םיטקיורפ 
.א " מתה חוכמ  הינב  םדקל  שי  הז  םעטמ  םג  יכ  קלוח , תויהל  לוכי  אל  תיצרא , ללכ  תימואל 

ןתינ ןתוא  תויוכזה  תא  ליבגהל  תורשפא  תוימוקמה  תודעוה  ידיב  ריתומ  אוהש  ךות  ץראה , לכב  תויוכזה  אולמ  תא  תתל  רשפאל  רחב  קקוחמה 
אלש תימוקמה , תודעוה  ידיב  תעד  לוקיש  ריתוה  רומאכ , תינכת  רדעיהבו  "א ) מתל ףיעס 23   ) תטרופמ תינכת  תרגסמב  "א  מתה חוכמ  לבקל 

םימעטמ האצמ  םא   )" םיקומינ לש  הרוגס  המישרל  ןתלבגה  ךות  ךא  "א 38 , מת חוכמ  רתיהל  תושקב  תרגסמב  םיצירמתה  אולמ  תא  רשאל 
…"(. רתיהל השקבל  ברסל  שי  יכ  שרגמב  תויתשת  לש  האישנ  רשוכ  םייפונ , םיילכירדא , וא  םיינונכת  םילוקישמ  םיעבונה  םידחוימ 
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"א 38, מת חכמ  םירתיה  תאצוה  ליבגהל  ידכ  הב  שי  רשא  תוינידמ  עבקת  תימוקמה  הדעוה  יכ  יוצרו  יואר  םאה  הלאשה , תלאשנ  תאז , רואל 
? תוינידמ ךמסמ  תרגסמב  תאזו  לשמל , שדחמ  היינבו  הסירהל  הפדעה  וא  תויוכזה  ףקיה  תלבגה  ידי  לע  רתיה , ןיב 

, יצחו המוק  תפסות  רשאל  הנוכנ  התיה  תימוקמה  הדעוה  .ביבא  - לתב לוריבג  ןבא  בוחרב  ןיינבל  "א 38  מת יפל  הינב  תפסות  הנודנ  "ד , הספב
תובקעב יזוחמה , טפשמה  תיב  .תומוק  יצחו  םייתש  לש  תפסות  תרשפאמ  "א 38  מת ירדגב  היוצמה  תינכתה  יכ  הרבס  ררעה  תדעו  וליאו 

תטלחה לע  רוערעה  תא  החדו  ירוטוטטס , דמעמ  לעב  וניאש  הלש , תוינידמ  ךמסמל  תימוקמה  הדעוה  תוקקדזה  תא  לביק  אל  ררעה , תדעו 
.ןוילעה טפשמה  תיבל  רוערע  שגוה  ךכ  לע  .ררעה  תדעו 

עובקל תימוקמה  הדעוה  תלוכיב  ןורקיעב  הכמת  הלשממל , יטפשמה  ץעויל  הנשמה  תכשלב  ןויד  לע  הססבתה  רשא  רוערעב , הנידמה  תדמע 
הדעוה תשקבמ  םא  תאז , םע  .םינוש  םיגוסמ  םינוזיא  הב  שיו  תימוקמה , הדעול  תעד  לוקיש  םג  תרשפאמ  "א  מתה ןכש  תוינידמ , ךמסמ 
.לכה תוזח  וניא  תוינידמ  ךמסמ  ירהש  יטרקנוק , הרקמ  לכב  רבדה  תא  טרופמב  קמנל  הילע  "א , מתבש תויוכז  קינעהל  ברסל  תימוקמה 

תויחנה תניחבב  אוה  ירוטוטטס , וניא  םא  םג  תוינידמ , ךמסמ  יכ  עבקו  הנידמה  תדמעל  םאתהב  רוערעה  תא  לביק  ןוילעה  טפשמה  תיב 
תוזח ןניא  ןבומכ  הלא  תויחנה  .ןהילע  גישהל  תורשפאלו  רוביצל  ןתפישחל  ףופכב  תילהנימ , תושרל  ןתומכש  ויהיש  בושחש  תוימינפ 

.רוביצה לכ  יפלכ  תוניגהבו  תויעוצקמב  ןבומכ  ךכו  תעד , לוקישל  תוירוטוטטסה  תויורשפאה  חוורמ  ךות  ינטרפ  ןוידל  ןה  תונותנו  לכה ,

.הנידמה תדמעב  בשחתהב  תיטרקנוקה , השקבב  שדוחמ  ןוידו  ררעה  תדעוול  ןוידה  תבשה  לע  הרוה  טפשמה  תיב  ליעל , רומאה  רואל 
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	יש להתחשב במסמך מדיניות לתמ"א 38 אך הוא אינו חזות הכל.

