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.ינחורה ןינקה תיווחב טולשל ונתוכז .1

 הטלחהה תוכז ?ונלש םיקחשמה וא םירפסה ןמ ?םיטרסה ןמ ?ונלש הקיסומהמ הנהנ הלעפה תכרעמ וא בשחמ ,רישכמ זיא תועצמאב
 ונל שי .ונתושרבש )הידמה( עדימה ןוסחיא יעצמא םילעופ דציכ ןיבהלו חנעפל ,”קחש”ל ונתוכז תעבונ ןאכמו .ונלש הלוכ איה הז ןינעב
.ונלש וניכרצל םמיאתהלו םתוא קרפל תוכז

 ,לוק-ספ ךותמ ונחורל םניאש םייוטיב ןנסל ,תמוסרפ לע גלדל ונל תרשפאמ איה .םיכרוצ ונאש תונויערב ונתטילש תא המיצעמ היגולונכטה
DVD טרסב תופצל וא  ןיב לבא ,םטע-ירפ לש תיבמופ העפוהב הטילש םירבחמל קינעמ םירצויה תויוכז קוח .תיב תרצותמ רישכמ יבג לעמ 
.דבלב ונל תכיישה תיטרפ היווח אוה ,ונל ךיישה דויצ תועצמאב ,קוחכ ונשכרש עדימבו הידמב שומישה ונתיב ילתכ

.לומגל םיאכז םירצוי .2

 ורשהש םינמא רישעהלו תורישי למגתל םילוכי ונא תינרדומ היגולונכט תועצמאב .הרבחל םתמורת לע לומגל וכזי םירצויש אוה קדצה ןמ
 ונא .)םירצוילו םינמאל םלשל תוחילצמ ןניא ןמצע ןה תובורק םיתיעלש( םיטילקת וא םיטרס תורבחב ךרוצ ןיא ךכ םשל .םחורמ ונילע
 םילדומ לש הניחבו יוליג ,יוסינ .ינחור ןינקב שומישל ונתוכז תא םידבכמ םגו – םתונמאב ונייח תא םיריאמו םירדבמה םינמא למגתנ
.רצויל תואנ לומג :תפתושמה ונתרטמ תא בטיה תרשמ )הז ךרוצל תיתרפס היגולונכטב שומיש םישועה( םישדח םייקסע

.ןידכ ונגשהש ינחור ןינק לש םייטרפ םיקתועל ונתוכז .3

 שומיש“ םיתיעל תארקנה( וז תוכז .ןידכ ונשכרש ואדיו וא םיינורטקלא םירפס ,הקיסומ לש ,םיירחסמ אל ,םיישיא םיקתוע רוציל םיאכז ונא
 תויוכז לעב לש ורושיא תא לבקל ילבמ )ישיא שומיש וא ךוניח ןוגכ( הרבחל תוליעומ תורטמל םיקתוע תריצי הריתמ )”ןגוה קוסיע“ וא ”ןגוה
.םירצויה

 לע םידמוע םג ונא .ונל םיאתמה ןמזב הנממ תונהיל תנמ לע ונתושרבש היצמרופניא רומשל :“ןמזה תא קיתעה”ל ונתוכז לע םידמוע ונא
 :“טמרופ קיתעה”ל םג םיאכז ונא .רחאל הז םוקממ וא ,ונתושרבש רחאל דחא רישכממ םינכת ריבעהל :“בחרמה תא קיתעה”ל ונתוכז
 עדימה דבאי םא ונתוא תרשיש קתוע – יוביג רוציל םג םיאכז ונא ,ףסונב .וניכרצל םיאתיש ידכ רחאל הז טמרופמ ונתושרבש םינכת רימהל
.)ורבע םימיב יגולנא עדימ ונרמש הב היטילקתל המודב( ןויכראב ותוא ןגראל הצרנ םא וא ,ירוקמה

.םייקוח ויהיש ןידה ןמ – ונתוכז תא שממל ונל םירשפאמה עדימו היגולונכט .4

 םלועב ןתועמשמ תא וניתויוכז ודבאי ,ןכ אל םאש – איה ףא תיקוח אהתש ןידה ןמ ,תיקוחה ונתוכז תא שממל ונל תרשפאמה היגולונכט
.רובידה שפוח לע רומשל וננוצרב םא םייקוח תויהל םיכירצ םה םג היגולונכט לש הלועפ-ןפוא רבדב עדימו ןויד .ילטיגיד

.איה ףא תיקוח אהתש ןידה ןמ ,םירצוי תויוכזב עגופ וניאש יתועמשמ שומיש הל שיש הויגולונכט

.תיקוח-אל הנווכ וא םהמ האנה תבוט ,וישעמב הטילש ונל התיה םא אלא ינולפ ידיב םירצוי תויוכז תרפהל תוירחא ונילע לוחת אל

.תוירחאב תוכורכ םירצוי תויוכז .5

.רוביצה לש תומיוסמ תויוכזל הרומתב תותנינ הלא תויוכז .ינחור ןינק תויוכז – ינמז ןפואב – םירצויל קינעמ רוביצה

 לע ןגהל ידכ היגולונכטב שמתשהל שקבמ םירצוי תוכז לעב םא .ןגוה וניא רחא וא הז דצ לש ויתויוכז תא לולשל ידכ היגולונכטב שומישה
.)םייטרפ םיקתוע וא ללכה תלחנ ןוגכ( םירחא לש םהיתויוכזל םג תוירחאב תאשלו תוביוחמ תולגל וילע ,ולש ותוכז
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.ינחורה ןינקה תיווחב טולשל ונתוכז .1

 הטלחהה תוכז ?ונלש םיקחשמה וא םירפסה ןמ ?םיטרסה ןמ ?ונלש הקיסומהמ הנהנ הלעפה תכרעמ וא בשחמ ,רישכמ זיא תועצמאב
 ונל שי .ונתושרבש )הידמה( עדימה ןוסחיא יעצמא םילעופ דציכ ןיבהלו חנעפל ,”קחש”ל ונתוכז תעבונ ןאכמו .ונלש הלוכ איה הז ןינעב
.ונלש וניכרצל םמיאתהלו םתוא קרפל תוכז

 ,לוק-ספ ךותמ ונחורל םניאש םייוטיב ןנסל ,תמוסרפ לע גלדל ונל תרשפאמ איה .םיכרוצ ונאש תונויערב ונתטילש תא המיצעמ היגולונכטה
DVD טרסב תופצל וא  ןיב לבא ,םטע-ירפ לש תיבמופ העפוהב הטילש םירבחמל קינעמ םירצויה תויוכז קוח .תיב תרצותמ רישכמ יבג לעמ 
.דבלב ונל תכיישה תיטרפ היווח אוה ,ונל ךיישה דויצ תועצמאב ,קוחכ ונשכרש עדימבו הידמב שומישה ונתיב ילתכ

.לומגל םיאכז םירצוי .2

 ורשהש םינמא רישעהלו תורישי למגתל םילוכי ונא תינרדומ היגולונכט תועצמאב .הרבחל םתמורת לע לומגל וכזי םירצויש אוה קדצה ןמ
 ונא .)םירצוילו םינמאל םלשל תוחילצמ ןניא ןמצע ןה תובורק םיתיעלש( םיטילקת וא םיטרס תורבחב ךרוצ ןיא ךכ םשל .םחורמ ונילע
 םילדומ לש הניחבו יוליג ,יוסינ .ינחור ןינקב שומישל ונתוכז תא םידבכמ םגו – םתונמאב ונייח תא םיריאמו םירדבמה םינמא למגתנ
.רצויל תואנ לומג :תפתושמה ונתרטמ תא בטיה תרשמ )הז ךרוצל תיתרפס היגולונכטב שומיש םישועה( םישדח םייקסע

.ןידכ ונגשהש ינחור ןינק לש םייטרפ םיקתועל ונתוכז .3

 שומיש“ םיתיעל תארקנה( וז תוכז .ןידכ ונשכרש ואדיו וא םיינורטקלא םירפס ,הקיסומ לש ,םיירחסמ אל ,םיישיא םיקתוע רוציל םיאכז ונא
 תויוכז לעב לש ורושיא תא לבקל ילבמ )ישיא שומיש וא ךוניח ןוגכ( הרבחל תוליעומ תורטמל םיקתוע תריצי הריתמ )”ןגוה קוסיע“ וא ”ןגוה
.םירצויה

 לע םידמוע םג ונא .ונל םיאתמה ןמזב הנממ תונהיל תנמ לע ונתושרבש היצמרופניא רומשל :“ןמזה תא קיתעה”ל ונתוכז לע םידמוע ונא
 :“טמרופ קיתעה”ל םג םיאכז ונא .רחאל הז םוקממ וא ,ונתושרבש רחאל דחא רישכממ םינכת ריבעהל :“בחרמה תא קיתעה”ל ונתוכז
 עדימה דבאי םא ונתוא תרשיש קתוע – יוביג רוציל םג םיאכז ונא ,ףסונב .וניכרצל םיאתיש ידכ רחאל הז טמרופמ ונתושרבש םינכת רימהל
.)ורבע םימיב יגולנא עדימ ונרמש הב היטילקתל המודב( ןויכראב ותוא ןגראל הצרנ םא וא ,ירוקמה

.םייקוח ויהיש ןידה ןמ – ונתוכז תא שממל ונל םירשפאמה עדימו היגולונכט .4

 םלועב ןתועמשמ תא וניתויוכז ודבאי ,ןכ אל םאש – איה ףא תיקוח אהתש ןידה ןמ ,תיקוחה ונתוכז תא שממל ונל תרשפאמה היגולונכט
.רובידה שפוח לע רומשל וננוצרב םא םייקוח תויהל םיכירצ םה םג היגולונכט לש הלועפ-ןפוא רבדב עדימו ןויד .ילטיגיד

.איה ףא תיקוח אהתש ןידה ןמ ,םירצוי תויוכזב עגופ וניאש יתועמשמ שומיש הל שיש הויגולונכט

.תיקוח-אל הנווכ וא םהמ האנה תבוט ,וישעמב הטילש ונל התיה םא אלא ינולפ ידיב םירצוי תויוכז תרפהל תוירחא ונילע לוחת אל

.תוירחאב תוכורכ םירצוי תויוכז .5

.רוביצה לש תומיוסמ תויוכזל הרומתב תותנינ הלא תויוכז .ינחור ןינק תויוכז – ינמז ןפואב – םירצויל קינעמ רוביצה

 לע ןגהל ידכ היגולונכטב שמתשהל שקבמ םירצוי תוכז לעב םא .ןגוה וניא רחא וא הז דצ לש ויתויוכז תא לולשל ידכ היגולונכטב שומישה
.)םייטרפ םיקתוע וא ללכה תלחנ ןוגכ( םירחא לש םהיתויוכזל םג תוירחאב תאשלו תוביוחמ תולגל וילע ,ולש ותוכז


