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הדובעבתוחיטבותיעוצקמהאופר

ןגוהסחיודובכ ,הרקוה

םיחנומןולימעדימןוחטיבלעהרימש הרבחלץוחמהשענבתוברועמ

ונלשתולהנתההןונקתודוקה

רווילינוילשעדימהלעהנגה

םינפעדימבשומישתעינמ

םירחתמהתודואעדימ

תויטרפוםיישיאםינותנ

עדימתויגולונכטבשומיש

םיניינעדוגינמתוענמיה

דחושתלבקוןתמתעינמ

חוריאותונתמתלבקוןתמ

תואנובשחוחוויד ,תוקיודמתומושר

לשינחורהןיינקהוםיסנניפה ,םייזיפהםיסכנהלעהנגה
רווילינוי

םיפסכתנבלהתעינמ

ונלשהדובעהתרגסמ
(Alan Jope)פו'גןלאיפמהעדוה

םייקסעהתונורקעהדוק

דוקהםושיי

יטפשמץועיי

יארחאםינוכיסלוהינ

תיארחאתונשדח

םירצומהתוכיאותוחיטב

יארחאקוויש

יארחאןפואבםייקסעםיפתושתריחבושכרלוהינ

תנגוהתורחת

אלםינוגראוםייתלשממהיצלוגריפוגםעתרושקת
םייתלשממ

תויטילופתורטמלתומורתותיטילופתוליעפ

םיינוציחםימרוגםערשק
םיטסילנאוםיעיקשמ ,תרושקתהיפוג

םיחנומןולימ

41
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תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
03םיחנומןולימעדימןוחטיב



Respecting  
People

Engaging  
Externally

Countering  
Corruption

Safeguarding  
Information 0404

ונלשהדובעהתרגסמ

ונלשםיכרעה

  ,,הרשויםיללוכהונלשםיכרעה
םירידגמ  ,,תונשדחותוירחא  ,,דובכ
םה  ..רתויבהבוטהךרדבונתוא
ונתואםיכירדמ
..ונישעמלכב

דוקתוינידמ
תונורקעה
ןוכנדציכהרידגמונלשדוקהתוינידמ
ךלהמב  ,,תיתאהניחבמ  ,,גוהנל
  ..רווילינויבונתדובע
ולאםיכמסמ  ..הבוחרדגבאוהדוקה
ונאךא  ,,ימינפשומישלםידעוימ
םיינוציחםימרוגלםגםתואםימסרפמ
..תופיקשםדקלידכ

תונורקעהדוק
םייקסעה
וניהונלשםייקסעהתונורקעהדוק
  ..םילעופונאובןפואהתודואהרהצה
םימרוגלםגותואםימסרפמונא
םידבועהולאלכמםיפצמו  ,,םיינוציח
תונורקעהלערומשל  ,,ונתיא
..המאתהב

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
04םיחנומןולימעדימןוחטיב
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תרבחברתויבבושחהךמסמלםיאבהםיכורב
ונלשםייקסעהתונורקעהדוק-רווילינוי

ךכלםימרוגהורוילינוימקלחכילשןמזהלעבשוחינארשאכ
תוביסיתשבתאזהלותינא ,הנש30-מרתוירבכהרבחבינאש
םיליבומהםיכרעהוונלשתיפרגואגההסירפבןוויגה :תויזכרמ
תאתושעלטקניטסניאהתאונלםיקפסמולאםיכרע .קסעהתא
.והערבשיאדובכבגוהנלוןוכנהרבדה

 ,ץראהרודכו ,הרבחה ,םישנאהתאדבכמהםיכרעלשןתיאטס
יטירקביכרמתווהלךישמיורווילינוילשהבלמקלחהיהדימת
רתיהה .דיתעלהמיאתמותילכתתיחנומכונלשהרבחהתיינבב
ךכבםייולת ,חלצומןפואבתורחתהלונלשתלוכיהולועפלונלש
.םויוםוילכב ,ולאםיכרעיפלהיחיונתיאמדחאותחאלכש

 ,הזםיכרעהטסבקובדלןוצרהבקעשךכלםיעדומונא ,תאזםע
 .םיברםירגתאינפבםידמועונא ,יופצ-יתלבוךפכפהםלועב
םילעופונאןהבתונידמהמתובר .םיצוריתאללבא ,םירגתא
םלועה .םיימלועהתותיחשהידדמבדואמךומנםוקמבתוגרודמ
בשחתהלשישםימרוגרבוגוךלוהןפואבונינפבביצמילטיגידה
הרבחהובןפואה .םינותנתחטבאבלופיטלעגונהלכבםהב
ךפה ,תויתרבחתותשרלשםלועב 'םיגצומ'ונלשםיגתומהו
.םעפיאמרתויבכרומתויהל

ונאהבההובגהתוריהמהו ,ץאומהםייונישהבצק ,ךכמהרתי
תונורקעהדוק .ולאםירגתאםיריבגמ ,לועפלםישרדנ
 .ולאםיכרעםשיילןתינובןפואלונלשךירדמהאוהםייקסעה
רחבנדימתונאשחיטבמהרורבתולהנתהןונקתקפסמאוה
םירוסיאותונקתתללוכההדובעתרגסמו ,הנוכנהרוצב
דחאלכלעורווילינוילעןגמקראלשךמסמוהז .םיטושפ
לשםהייחלעעיפשהלונלעייסמםגאלא ,ונתיאמתחאו
.ונלשךרעהתרשרשמקלחםהשםישנאינוילמ

לשםיפתושמהםיכרעבתונומטרווילינוילשתוקזוחהמתובר
 .ונחנאשיממקלחאיההרשויתללוכהתוגהנתה .ונישנא

ןגוהםלועתריציבםכתרזעלעוםכתדמתהלעםכלהדות
תפתושמההדובעהתרגסמב ,תונורקעלרורבםוקמובש
חותיפבםלועבהליבומההרבחלךופהלונלשןוזחהשומימל
.אמייק-ירבםיקסע

.ונלשדוקהתאבושובושוארקאנא
.בושחאשונוהז

.ןלא ,םכלהדות

(Alan Jope)פו'גןלאיפמהמדקה

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
05םיחנומןולימעדימןוחטיב
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)2ךותמ1(םייקסעהתונורקעהדוק

אובמ
 .רווילינויבאמייקתרבותיארחאהחימצבםינימאמונא

םיאשונהםהמרידגמונלשםייקסעהתונורקעהדוק
ליכמאוה .ונלשםידבועהרובעתקולחמםהילעןיאש
הפוצמהמרוריבבגיצמו ,ונלשםיכרעהץבקמתא
.ונלשםישנאהמ

םיכרעהתאםישממונא ,דוקהםושייתועצמאב
.השענשרבדלכבוםוילכב ,ונלשתילכתהו

תוגהנתהיללכ
 ,תונכללוכונלשתוליעפהתאםילהנמונאובןפואה
לשםיסרטניאהוםדאהתויוכזלדובכו ,תוחיתפוהרשוי
.ונידבוע

םימרוגהלשםיסרטניאהתאהמודןפואבםידבכמונא
.תונושתויורשקתהותוברועמונלשיםתיא

ידכונלשתוליעפהלכבתופיקשרשפאלםיביוחמונא
.ונישעמבחוטבלולכויםינושהןיינעהילעבשאדוול

קוחלתויצ
םיקוחלםאתהבלועפלםישרדנהידבועורווילינויתרבח
.םילעופםההבהנידמבועבקנשתונקתלו

םידבוע

ףתושמןומאובםימייקשהדובעםוקמבםינימאמונא
.הילפאובןיאו ,םדאתויוכזלדובכו
 ,ןוויגתמדקמההדובעתביבסתריצילתביוחמרווילינוי
רובעםג ,תויונמדזהןויוושותקסופ-יתלבהדימל ,הלכה
םתחוורלעהרימשבםיכמותונא .תויולבגומילעב
יאנתתחטבהידילע ,ונידבועלשתישפנהותיזיפה
.םיחוטבהדובע

לעקרוךאםידבועםימדקמוםיקיסעמ ,םיסייגמונא
.דיקפתהתרגסמבםישרדנהתולוכיהוםירושיכהסיסב

הנועשהפיקמםילומגתתליבחםידבועלםיקפסמונא
תאתומאותוקוחבתוילמינימהתושירדהלעהלועוא
ונא  .םילעופונאםהבםיקוושבהיישעתבגוהנה
לעהנעמקפסיש ,םויקרכשםידבועלקפסלםיביוחמ
.םיימויהםהיכרצ

הדובעחוכםיללוכהםיתורישבםישמתשמאלונא
גוסלכמםידליתקסעהואםדאינבברחס ,הייפכב
.אוהש

לשםתוכזתאוםישנאלשםדובכתאםיריקומונא
.יצוביקןתמואשמלותודגאתהלםידבוע

תרזעבונידבועםעהבוטתרושקתלעםידיפקמונא
.ץועייילהנוהרבחהךותמםיציפמונאשעדימ

 ,ךרוצהתדימב ,םיקפסמוםינוגהוםיפוקשונלשםילהנה
תולעהלולכוישידכב ,ישילשדצימרוגוםידבועלןויסח
יפשוחדגנכתולועפבטוקננאלונא .תוגאדותוששח
תועגונהתויעבלעועיבצהרשאםידבועואתויותיחש
.ונילא

םינכרצ
םייתילכתםיתורישוםירצומעיצהלתביוחמרווילינוי
ךרעיבקעןפואבוקפסירשאםינושםיגתומתחת
שומישלםיחוטבויהיו ,תוכיאוריחמלעגונהלכבןכרצל
.םידעוימםהוילא

.קיודמןפואבוגצויווקוושי ,וגיותיםיתורישהוםירצומה

תוינמילעב
םיאתמהדעומבוןימא ,רדסומעדימםיקפסמונא
םיעוציבהויסנניפהבצמה ,הנבמה ,תוליעפהתודוא
התוליעפתאתלהנמרווילינוי.תוינמהילעבלכלונלש
עגונהלכבםלועבםילבוקמהםיטרדנטסלםאתהב
.ןיקתידיגאתלשממל

םייקסעםיפתוש
םידדצהינשלםיליעומהםיסחיסוסיבלתביוחמרווילינוי
.ונלשםייקסעהםיפתושהותוחוקלה ,םיקפסהםע

םיפצמונאונלשיקסעהןתמואשמהתרגסמב
םימאותהםייקסעתונורקעבקובדלונלשםיפתושהמ
.ונלשולאתא

יפתושתוינידמםעתומיאתתגשהאיהרבדהתועמשמ
תפתושמהדובעלתידדהתוביוחמוונלשישילשהדצה
לעתילילשהעפשהןהלתויגוסבלפטלהרטמב
ידכולאםיפתושםעלעפנונא  .ץראהרודכוהליהקה
רכשמונהייםהידבועשךכםיטרדנטסהתאתולעהל
רחס ,הייפכבהדובעומכתועפותמולבסיאלוםייקמ
.אוהשגוסלכמםידליתקסעהואםדאינבב
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ץראהרודכ
העפשההלוהינבךשמתמרופישלתביוחמרווילינוי
-רביקסעחותיפלחווט-ךוראדעילוונלשתיתביבסה
םימרוגםעהלועפףותישךותלעפתהרבחה.אמייק
לשהנבהלו ,תיתביבסתועדומםדקלהרטמבםיפסונ
תוגהנתהםיגדתוהביבסהתוכיאלתועגונהתויעב
.התואנ

תירוביצתוליעפ
ןגהלוםדקלהלשתונבהתורבחהתאתדדועמרווילינוי
.ןהלשםיימיטיגלהםייקסעהםיסרטניאהלע

םינוגראותולשממםעדחיהלועפףותישבלעפתרווילינוי
 ,רחסמידוגיאומכםיכוותמךרדורישיןפואב ,םיפסונ
עיפשהלםייושעהםיפסונהיצלוגריעצמאוהקיקחםודיקל
.הלשםיימיטיגלהםיסרטניאהלע

תורחאואולאכתויטילופתוגלפמבתכמותהניארווילינוי
םודיקלתולעופהתוצובקלםיפסכתמרותהניאו
.יהשלכהגלפמלשםיסרטניא

תותיחשודחוש
ואהנתמלכלבקלואתתל ,עיצהלםידבועלערוסיאלח
יתלבןורתיואדחוש ,תווהלםייושעוא ,םיווהמהםולשת
ואןתיאלדבועףא .יסנניפואיקסעחוורךרוצלןגוה
האנהתובוטואדחוש ,ףיקעוארישיןפואב ,לבקי
תוחדלשי .תויסנניפתובטהואיקסעםודיקרובעתורחא
.הלהנהלהילעחוודלו ,דחושלהעצהואהשקבלכ

לולכלםייטנוולרהםיכמסמהותויאנובשחהתומושרהלע
ואקיזחהלןיא .תומושרהתואקסעהלשקיודמרואית
.דעותמואחוודמוניאשסכנואןוה ,ןובשחבשמתשהל

םיניינעדוגינ
םידבועהםירחאםימרוגואםידבועהללכמהפוצמ
ואתוישיאתורטמלהלועפמענמיהלרווילינוירובע
דוגינבדומעלםילולעהםיסנניפםיסרטניאןעמל
.הרבחבםדיקפתתרגסמבםהלשתוירחאל

ידילעםירחאלואםמצעלחוורשפחלםידבועלרוסא
.םדיקפתבהערלשומיש

םינותנ
.םינותנלשןגוהויתא ,יארחאשומישלתביוחמרווילינוי

 ,וניכרעלםאתהבםינותנבםישמתשמוםיפסואונא
.םדאתויוכזמקלחכתויטרפלדובכותיטנוולרההקיקחה

הרעה
תב-תורבח'-ו 'רווילינוי'םייוטיבבשומישהשענדוקהתביתכב
תורבחלאיהםהבשומישבהנווכהותוחונתורטמלרווילינוילש
 ,.Unilever N.Vתאתללוכהרווילינויתצובקלתוכיישה

Unilever PLC רבחיוטיבבשומישב .ןהלשתבה-תורבחו
 Unileverלשםילהנמלאיההנווכה Unileverלשםילהנמה

N.V.לשוUnilever PLC.

הליהקבתוברועמ
קלחכ ,הנימאתיחרזאתוגהנתהןיגפהלתפאושרווילינוי
הלשתוירחאהימוחתרחאאלמלו ,הרבחהמדרפניתלב
.תלעופאיהןהבתוליהקהותורבחב

תונשדח
קפסלהרטמב ,ונלשינשדחהיעדמהרקחמהתרגסמב
תוגאדהתאםידבכמונא ,ונלשתוחוקלהיכרוצלהנעמ
סיסבלעםילעופונא .הרבחהלשוונלשםינכרצהלש
תוחיטבלעגונהלכבםירימחמםיטרדנטסו ,ססובמעדמ
.םירצומה

תורחת
תכמותותנגוהךאתצרמנתורחתבהנימאמרווילינוי
תורבחה .תורחתהלעהנגהלהתואנהקיקחםודיקב
םתוליעפתאולהנירווילינוילשםידבועהותונושהתונידמב
היצלוגרהותנגוההתורחתהתונורקעלםאתהב
.תיטנוולרה

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
07םיחנומןולימעדימןוחטיב

חוויד–בקעמ–תומיאת
החלצהלינויחטנמלאאיהולאתונורקעלתומיאת
אדווליארחארווילינוילשםילהנמהרבח .ונלשתיקסעה
.הרבחהיבחרבםימשוימולאתונורקעש
םתכימתמהנהנוולאתונורקעתעמטהליארחאל"כנמה
ץעויהדמועהשארבש ,ילבולגהדוקהתדעוירבחלש
.הרבחהלשישארהיטפשמה
הלהנההירבחלתלצאומהרגשבהשענלתוירחאה
תורבחהוםידיקפתה ,תוקלחמה ,תירוזאההריכבה
 ,ולאתונורקעתעמטהלםיארחאםה .תונושהתונידמב
 .תיקסעהרשוילתוימוקמהתודעווהלשןתכימתב
 .יתנשסיסבלעעצבתמדוקלתומיאתהרורשיאובקעמ
םילהנמהרבחידילעתנחבנתומיאתהתדימ
תדעולשותידיגאתתויארחאלהדעווהלשםתכימתב
.תואנובשחוםיסנניפםיאשונבתרוקיבה
לשםילהנמהרבח .דוקהלשהרפהלכלעחוודלשי
לשןדבואבקעםילהנמלעתרוקיבחתמיאלרווילינוי
לכואתונורקעלעהדפקהמהאצותכתיקסעתוליעפ
םידעצוטקננ .הבוחרדגבאיהשתרחאתוינידמ
תוידוסבחוודלולכויםידבועשתנמלעםימיאתמ
.חווידןתממהאצותכלובסיאלדבועףאותשרדנה
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םהונלשםיכרעה ,תילכת-תיחנומהרבחכדו
הפיאשהתגשהלםיינויחוונתחלצהלסיסבה
.הרגשבשרבדלאמייק-ירבםייחךופהלונלש

וניכרעלםאתהבלועפלועמשמדוקהםושיי
 ,תיבויחהיישעלונלשתוביוחמהתאשיגדהלו
 .םיכרעלעססובמהךרעאישהללכונשךכ
ונאשךכבםיחטובונלשתוחוקלהוםינכרצה
דחאוהז .הרשויבשומישךותםיקסעםישוע
לערומשלידכו ,רתויבםילודגהוניסכנמ
םיטרדנטסלםישרדנונא ,ונלשןיטינומה
.ונתולהנתהברתויבםיהובגה

רווילינוילשםייקסעהתונורקעהדוק
תאםיעבוק ,ובתכמותשתוינידמהו
 .ונלשםידבועהללכמםישרדנהםיטרדנטסה
םייקסעההיפתושמרווילינויתשרודףסונב
קובדל ,םהידבועמוישילשדצכםילעופה
.ונלשלםימאותהםייקסעתונורקעב

שכרהלוהינתוינידמתרגסמבועבקנולאתויפיצ
רווילינוילשיארחאןפואבםייקסעםיפתושתריחבו
.ישילש-דציפתושלתומיאתהתינכתלסיסבהווהמה

היושעדוקלתעגונהתוינידמהלשואדוקהלשהרפה
םישנאלורווילינוירובעתורומחתוכלשהתלעבתויהל
םורגלהלולעתיקוחאלתולהנתה .ךכבםיברועמה
םישנארובערסאמ,הרבחהרובעםייתועמשמתוסנקל
.ונלשןיטינומליתועמשמקזנו

חיטבהלןתינדציכהריבסמדוקלעגונבוזתוינידמ
ונידבועללכידילעםיפכאנוםינבומתוינידמהודוקהש
תעייסמאיה .רווילינויםעםידבועהםירחאםימרוגו
רבדבםיעגונהלכלשתוירחאהימוחתתאריהבהל
ואתודשחלעחוודלותויעבלעעיבצהלךרוצלעגונב
גוסמםיבצמבלפטלשידציכתטרפמו ,תויאדוותורפה
דוקלתעגונהיהשלכתוינידמודוקהםושייבןולשיכ .הז
תטיקנלםורגליושעורווילינוייניעברומחןיינעלבשחנ
.תויטפשמתולועפוןירוטיפללוכ ,םייתעמשמםידעצ

ללוכדוקלתעגונהתוינידמבודוקב  ''םידבוע''רוכזאה
::םיאבהתא

 ,תינמזתיקלח ,האלמהרשמבםאןיברווילינויידבוע
םיחמתמואהעובק

ואקוחיפלעםהלוקנעוהשלוהינידיקפתילעבםימרוג
המודתוירחאםוחתילעב

תיקסעתופתושףקותמרווילינויידבוע

השיכרהךיראתמלחה ,ושכרנשתורבחידבוע

תוינידמהודוקה .יתצובקץמאמאוהדוקהםושיי
דחוימב ,םירקמהללכתאםיסכמםניאדוקלתעגונה
םיבצמשהרקמב .הנושהקיקחההנידמלכבשןוויכ
דוקהחורלםאתהבלועפלשי ,םיסוכמםניאםימיוסמ
לוקישואירבןויגהךותמדוקלתעגונהתוינידמהו
.תיטנוולרההקיקחלםאתהבדימתו ,תעד

הבוחרדגבןהשתונקת

:םידבועהללכלעהבוח

ונלשדוקהתושירדםהלתונבומותועודישאדוול
דוקלתעגונהתוינידמהו

דוקהלהנמתשירדיפלתיטנוולרההרשכהבףתתשהל
תיקסעההרשויהלהנמוא

 :דוקלתעגונהתוינידמהודוקהתויחנהרחאאלמל
ואןהבבותכהתאןיטולחלןיבמוניאדבועשהרקמב
תולהנתהלשהמאתההתדימלעגונבתוקפסםימייקש
םעץעייתהלוילע ,םישרדנהםיטרדנטסלתמיוסמ
ימוקמהתיקסעההרשויהלהנמואולשרישיהלהנמה

הרפהואהרפהלכלעידיימןפואבחוודלםידבועהלע
איהםאןיב ,דוקלתעגונהתוינידמהודוקהלשתירשפא
םשבםילעופהםימרוגלואםהיתימעל ,םהלתעגונ
תורפה .דיזמבואהגגשבושחרתהםאןיב ,ןכו ,רווילינוי
םיפתושלשתולהנתההםהבםירקמםגתוללוכולא
םישרדנהםיטרדנטסבהדמעאלםייקסע

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
08םיחנומןולימעדימןוחטיב
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הבוחרדגבןהשתונקתדו

הרפהואהרפהתודואםיחווידלםיאתמהםרוגה
לע ,םיאתמאלהזםא .רישיהלהנמבורלאוהתירשפא
:תויצפואהתחאבחוודלדבועה

תיקסעההרשויהלהנמ

תלעופהתיקסעהרשוילהדעוובםירבחהדחא
עוריאהשחרתההבהנידמב

לשהכימתהוקדוקהיאשונבהכימתהוק
תומוקמב(יוסחוניהדוקהיאשונברווילינוי
חוודלןתינו ,)תאזרשפאמקוחהםהב
טנרטניאהרתאואןופלטהרפסמתועצמאב
ימוקמה

רישיהלהנמהידילעשקבתהדבועשהרקמב
וילע ,דוקהלשתירשפאהרפהלעחוודלאל
הרשויהלהנמלידיימןפואבךכלעחוודל
דוקהיאשונבהכימתהוקלוא/וולשתיקסעה

םיהובגםיגרדבםימרוגוהלהנההירבחלע ,ףסונב
:רתוי

שארמלחה ,רורבוקזחןוטעובקלו ,המגודשמשל
תעגונהתוינידמבודוקבםיאיקבםהשתוארהלו ,ןוגראה
ללכבהרשוילשתוברתתמאתהלםידעצבטוקנלודוקל
תוליעפה

דוקהתודואתיתנשהרהצהםסרפל

:םישדחםיפרטצמללוכ ,םהלשתווצהירבחללכשאדוול

ואדוקלתעגונהתוינידמהיכמסמתאודוקהתאוארק
 Winning with)’הרשויבםיחילצמ'ןולעהתא

Integrity)

ותומלשביטנוולרההרשכההקרפתאורבע

תורפהלעחוודלוא/ותוששחתולעהלןתינדציכםיניבמ
תורפהלדשחוא

הרשוילהדעווהידילעושרדנשיפכהרשכהורבע
תושיגפלשמלומכ ,םהלשרישיהלהנמהואתיקסע
תוחישו ,םינפלאםינפיכורדת ,תיקסעהרשויאשונב
תווצ

תוינידמלודוקלרושקהלכבהכימתוהכרדהעיצהל
תולעהלוךרוצהתעבםהלשתווצהירבחלדוקלתעגונה
םהלשתיקסעההרשויהלהנמינפבםירותפאלםיאשונ

לעחוודמוא ,תויעבלעעיבצמהםרוגלכשחיטבהל
ובםיגהונוהכימתלבקמ ,תוירשפאתורפהואתורפה
יהשלכהלועפודגנתטקננאלשודובכב

תוניצרהאולמבתולפוטמוגצוהשתויעביכאדוול
יטנוולרהעדימביטרקסידשומישךות ,תוריהמבו
ירשפאהםדקהבתיקסעההרשויהלהנמינפבןגיצהלו
םהימו ,םיאתמההלועפהןפואוהמעובקלידכ
אשונבעדיילשישםימרוגה

םיברועמהםימרוגהםעהלועפףתשלךישמהל
תודואעדימלשמלומכ(שרדנהדועיתהתאםילשהלו
ידילעושקבתנשיפכ)ודמלנשםיחקלהואהרקמה
תיקסעההרשויהןיצק

תוליעפהםוחתבהשחרתההרפההשהרקמב
 ,רושקתבםייונישוליאלוקשלםהילע ,םתוירחאבש
לשםילהנהואהרקבהילכלםייונישואתפסונהרשכה
תושחרתהליוכיסהתאםצמצלידכעצבלשיקסעה
תומודתורפהלש

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

ורקםהבםיבצמלעחוודלאלשואםיחווידמםלעתהל
תוינידמהואדוקהלשתוירשפאתורפהואתורפה
דוקלתעגונה

הרפהואהרפהלעחוודלםהיתימעמעונמלתוסנל
תויעבמםלעתהלםהמשקבלואתירשפא

ואהרפהלעחוודמהםרוגלכדגנכתולועפבטוקנל
תירשפאהרפה

תואצמנהתירשפאהרפהואהרפהלכתודואחחושל
ולביקםאאלא ,םיפסונםימרוגםעהריקחיבלשב
הריקחהתווצמךכלרושיא

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
09םיחנומןולימעדימןוחטיב

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/99b958aa-55a1-e611-80d3-000d3ab1117e
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םיקוחהלעתעלכברומשלםידבועהללכלעדו
 .תלעופרווילינויןהבתונידמבםיפקתההיצלוגרהו
תעמיטפשמץועיי .ץוריתהניאקוחהתרכהיא
םיסרטניאהשחיטבהלידכיחרכהתעל
רווילינוילשםיימיטיגלהםייקסעהתויונמדזההו
.םינגומ

וליאבודציכהרידגמדוקלתעגונהתוינידמה
הביטחהמיטפשמץועיישקבלםידבועלעתוביסנ
  .רווילינוילשתיטפשמה

הבוחרדגבןהשתונקת

ירבחואהנידמוארוזאלכלשםילהנמרבחלכישארלע
 ,הירוגטקלכלשהלהנההיתווצישארוהריכבההלהנהה
יניינעליטנוולרהיקסעהףתושהשחיטבהלדיקפתודיגאת
וא/והשירדלםאתהבהלהנההתווצותואברבח ,טפשמ
לבקלותווצהתובישילכבףתתשהלהחותפהנמזהולשיש
 .םילוקוטורפהירפסוםויהירדסלשםיקתוע

::םידבועהללכלעהבוח

םיאתמםרוגלוא(םהלשרישיהלהנמלידיימןפואבעידוהל
תויחלקלחבדוקלעגונבתוינידמבונייעהבחרהל–רחא
ואםידשוחםהשהרקמביטפשמץועיילתונפלו)דוקהתא
הרושקהתיקוחאלתוליעפלשהמויקתודואוליגש
ישילש-דצימרוגלוארווילינוילשתוליעפל

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
10םיחנומןולימעדימןוחטיב
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תונורקעהדוק
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הבוחרדגבןהשתונקת

םיבצמביטפשמהץועייהתווצלתונפלורהמלשי
:םיאבה

םיזוח–תואקסעותונוישיר ,הריכח ,םיירחסמםיזוח
םאאלא(םיתורישואתורוחסלםיעגונהםיירחסמ
קסעלוזתוכמסשוריפבהליצאהתיטפשמההצובקה
יטפשמץעוילרישיתרושקתץורעהרשפאשוא
 ,לשמלומכ ,ינחורןיינקלםיעגונהםיזוח ;)ינוציח
 ,םיירחסמםינמיס ,תויגולונכטבשומישתונוישיר
תואקסע ;ינכטעויסלםיזוחואףתושמחותיפ
 ,םיסכנתרכחה ,בוחואןוהסויג ,המגודלתויסנניפ
ףלחהואעבטמרודיגלשמלומכ(םירזגנתואקסע
תואקסע ;תורדוגמתואקסעלתוברעוא)תיבירירעש
תויופתושוא ,תוריכמ ,תושיכר ,םיגוזימתוללוכה
תויקסע

 ,תיחרזאהיצגיטיל–תוירוטלוגרתולועפוהיצגיטיל
ןיב ,םיזוחואהקוסעתיאשונבתוקולחמלשמלומכ
 ,תישממהעיבתואהעיבתלםויאברבודמםא
םידבועהואתורבחהתחאדגנכואידילעושגוהש
הרשפהגשוהשואולחהשולאכללוכרווילינוילש
ואהעיבתלםויאםאןיב ,תוילילפתועיבת ;ןהיבגל
תחאדגנכואידילעושגוהש ,תישממהעיבת
לשהדודיעבוארווילינוילשםידבועהואתורבחה
םיפוגואהלשממהםעתרושקת .רווילינוי
וא ,עתפתוריקחללוכ ,תוריקחלעגונבםיירוטלוגר
ומכ ,תירוטלוגרהלועפבתניינועמרווילינוישהרקמב
םיימוקמלשממיפוגידילעהדימעיאבקעתולועפ
יפוגלשקלחבדוקלעגונבתוינידמבונייעהבחרהל(
םייתלשממ-אלםינוגראוםייתלשממההיצלוגרה

קווישירמוח ,רחסמינמיס ,םיגתומ ,םיטנטפימושיר
רמוח ,םוסרפללוכ ,יקווישרמוחוםיטנטפימושיר–
 ,רחסמירמוח ,תויוותותוזירא ,תוריכמםודיקל
 ,הריכמה-תדוקנבאצמנהרמוח ,תוימוסרפתובתכ
 ,תומשהלכבשומישלרושיא ;יטנרטניאןכותו
םוסרפואתויוסח ,תואמסיס ,םילילמס ,םינמיס
לשהריכמוהנגה ,הקוזחת .םינעודיתועצמאב
םיאצמנהןיימודתומשוםירצויתויוכז ,רחסמינמיס
עגונבםירחתמלומתויגוס ;קסעהשומישב
תמזויבולעוהשןיברחסמינמיס ,םיגתומ ,תועיבתל
הדגנכוארווילינויתרבח

רוסיאלתובייחתהלתועגונהתויגוס–הקוסעת
יאנתוןירוטיפוםידבועםעתוקולחמ,תורחת
הזוחבםייתרגש-יתלבהקסעה

דצמתונולת ;םירצומףויזואהלבח–תוחיטב
 ;תויטפשמתוקולחמלליבוהלתולולעשםינכרצה
תוחיטבתוירקת ;תוירשפאםירצומתורזחה
הביבסלואהדובעהחוכ ,םירצומ ,םינכרצלתועגונה
תויטפשמתוכלשהלםורגלתויושעש

וא ,םייוניש–הנידמתמרבידיגאתלשממוםיקוח
תמרבםיקוחםיקוחתקיקחלםירושקה ,תויגוס
םייונישלשמלומכ ,תידיגאתהמרבואהנידמ
לשקויתתועדוה ,םילהנמהרבחבואןוהההנבמב
םעםיסחיתוכרעמ /םירדסהותוירוביצתורבח
ישילש-דצמתוינמילעב

ואדחושלתועגונהתויגוס–תותיחשודחוש
עגונבתואדו-יאואתומשאהללוכ ,תותיחש
תותיחשואדחושלליבוהלםייושעשםיבצמל
קלחבדוקלתעגונהתוינידמבונייעהבחרהל(
)דחושלבקוןתמתעינמ

אירבןויגהתרזעבלועפלםידבועהללכלע
בותכבםיעיפומםניאשםיבצמבתעדלוקישו
גוהנלםהילע ,םיחוטבןיאשהרקמב :ליעל
הצובקהםעטמץועיילתונפלותוריהזהנשמב
.תיטפשמה

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלערוסיאלח

תיטפשמההצובקהידילערדגוהשןפואבלועפל
הניאתוליעפשהרקמב .ןידכוניאשוא/ויקוח-יתלבכ
ךאןידכהניאשתאזכואתיקוח-יתלבכתרדגומ
םינוכיסהבוחבתנמוטאיהיכשיגדהיטפשמץועיי
תועיבתלשמלומכ,רווילינוירובעםייתוהמ
םאאלאוזתוליעפקיספהלםידבועהלע ,תויטפשמ
הריכבההלהנההמשרופמרושיאולביק

רושיאאלליטרפרקוחלשויתורישתארוכשל
יטפשמהץעויהלשםדקומ

 .תיטפשמההצובקלץוחמםידבועלערוסיאלח
ץעוילשויתורישתאלטבלואלהנתהל ,תונמל
םיתורישרובעהחרטרכשםלשלואינוציחיטפשמ
םעומכוסשםולשתהינבממדרפנבםייטפשמ
תיטפשמההצובקה

)2ךותמ2(יטפשמץועיי
תולאשואתומיאתתויעב–תורחת/םייקסעםילבגה
יאנתלשמלומכ ,םייקסעםילבגה/תורחתיקוחלעגונב
 ,רשקתריצי ,תושיגפ ;רוחמתואתוידעלבירדסה ,רחס
ללוכ ,תרחאתוליעפלכואםימכסה ,הלועפףותיש
ןפואב(היישעתבתויודחאתהוארחסמידוגיאבתורבח
תפלחהברעלםייושעה ,)קוהדאואימשר-יתלבוימשר
קושבתורחתהלעתולבגמואםירחתמםעעדימ
תנגוהתורחתדוקלתעגונהתוינידמבונייעהבחרהל(
)םירחתמהתודואעדימו

לעעיפשהלתולולעשתונותיעלתועדוה–תרושקת
ליכהלוא ,תיקוחתובחרוצילוארווילינוילשןיטינומה
ונייעהבחרהל(םיריחמלעגונה 'שיגר'וא 'ימינפ'עדימ
עדימבשומישתעינמקלחבדוקלתעגונהתוינידמב
)םינפ
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דרפניתלבקלחאוהםינוכיסלוהינ
הידעיתגשהמורווילינוילשהיגטרטסאהמ
היולתןוגראכונתחלצה .ךוראהחווטל
לעורצונשתויונמדזהלצנלותוהזלונתלוכיב
רווילינויםהבםיקוושהואונלשקסעהידי
.תלעופ

לשמלומכםינוכיסתיחפהלותוהזלתלעופרווילינוי
יתוכיאםדאחוכדוביאואגתומבהעיגפ ,יפסכדספה
וניאשהרקמביגטרטסאשומימבןולשכומכםינוכיסו
םיצורעבהחימצלואםיוסמגתומיוושקוזיחלםרות
םיעוריאואתולועפכןוכיסהרידגמרווילינוי .םייוצרה
תאגישהלונתלוכילעעיפשהללאיצנטופילעב
לכבתבלשמהשיגבתטקונרווילינוי .ונלשתורטמה
םינוכיסהתכרעהבוליש–םינוכיסלוהינלעגונה
.הלהנההתווצלשםויהרדסבלבתויונמדזההו

לוהינלעגונהלכבתבלשמהשיגבתגהונרווילינוי
לוהינלםיילבולגםיכרעתמשיימוהרגשבםינוכיס
.תימוקמהמאתהורבעשםינוכיס

:תאםיללוכהלשםיינבמהםיטנמלאה

תויוכמסתלצאהוינוגראהנבמ ,תוטלחהילבקמ

םידעיוהיגטרטסא ,ןוזח

םיטרדנטסהותוינידמה ,םייקסעהתונורקעהדוק
דוקלםיעגונה

הרקבלוםינוכיסלוהינלהדובעתורגסמ

םיילועפתםיכילהתעוציבוםיעוציבלוהינ

.םיחוטיבותויצלתועגונהתולועפ

הבוחרדגבןהשתונקת

עימטהלםהילעמשםיגרדהוהרבחהילהנמלעהבוח
:אבהןפואבםינוכיסלוהינלרווילינוילשתונורקעהתא

התואןוכיסהתמרתאעובקלםהילע :ןוכיסלןובאית
ךכ ,הרקביעצמאתעמטהרחאל ,לבקלםינכומםה
םהידעיתגשהליתועמשמםויארצוייאלש

הרקביעצמאבשמתשהלםהילע :םינוכיסתתחפה
דומעלידכ ,שומישםהבהשענשחיטבהלו ,םימלוה
םהלשםידעיב

  ::םיבייחהלהנההתווצירבחללכ

יפכ ,תועצובמםינוכיסלוהינלתולועפהלכשאדוול
הדובעתורגסמאשונברווילינוילשםיכמסמבטרופמש
תוירחאהימוחתלכב ,הרקבלוםינוכיסלוהינל

:וכלהמבשןוכיסאשונביטסילוהיתנשןוידםילשהל

;םתוירחאבםיאצמנשקסעלםייזכרמםינוכיסוהוזי

;ולאםינוכיסםילהונמובןפואהונחביי

.ןוכיסליוצרהןובאיתלעגונבםירעפוהוזי

םינוכיסהתתחפהשאדוולותויתרגשתוקידבעצבל
.תמייקתמהיוצרה

תונשדחבםיקסועה ,םיטקיורפהילהנמללכלעהבוח
:םהיתווצםעדחי ,יונישו

טקיורפהמוענמישםייזכרמהםינוכיסהתאתוהזל
וידעיתאגישהל

םינוכיסהתתחפהלתינכתןיכהל

לשיוגיההתצובקםעתומדקתההבצקתאןוחבל
.טקיורפה
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תיקסעההחלצהביסיסבביכרמאיהתונשדח
היגטרטסאהלשהבילבתאצמנורווילינוילש
לשתויביטקייבואהוהרשויה .ונלשתילבולגה
םייזכרמתודוסיםהונלשיעדמהרקחמה
הניאתוחיטב .תיארחאתונשדחלונתשיגב
.ןתמואשמלהנותנ

תקפסמשםישודיחה ,םינכרצהיכרצלעהנעמתעב
םיפקשמו ,היגולונכטוססובמעדמבםיבוגמרווילינוי
תלהנמרווילינוי .םייתאתונורקעוםיהובגםיטרדנטס
ךות ,אמייק-רבוחוטב ,יארחאןפואבתונשדחורקחמ
.ונלשהרבחהוםינכרצהיניינעלדובכתרקוה

הלועפףותישלעגונהלכבםיילבולגםיטרדנטסרווילינויל
 .ונלשיעדמהרקחמהםוסרפותונשדחיאשונב
םג ,תונשדחהורקחמהללכרובעםיפקתםיטרדנטסה
תוזיראוםיכילהת ,םירצומלשאמייק-רבוחוטבבוציעב
;םיגתומוםירצומחותיפ ,תושדח

הבוחרדגבןהשתונקת

יעדמרקחמתוליעפבםיברועמהםידבועהללכלעהבוח
םוחתלםייטנוולרהםיטרדנטסהלכבדומעלתונשדחו
:ידכדחוימב ,םהלשהדובעה

תוחיטבלםינוכיסלשםימלוהלוהינוהכרעהחיטבהל
הביבסלוהדובעבתוחיטב ,םינכרצה

םירצומ ,םלגירמוחלשםיקיודמםיטרפמדועיתחיטבהל
תוזיראו

םינכרצהתוחיטבלםינוכיסלשיביטקפאלוהינחיטבהל
ןוזמבםינגרלאמ

יפלעלהונמםיישונאםינייסנללוכהרקחמשחיטבהל
רתויבםיהובגהםייתאהםיטרדנטסה

םייוסינלוטיבלרווילינוילשתוביוחמבדומעלהבוח
םינכרצהתוחיטבלעגונב ,תורשפאלל ,םייחילעבב
ילעבבםייוסינלתויפולחתושיגךמסמונייעהבחרהל(
)םייח

תויביטקייבואה ,תונתיאה ,הרשויהתאחיטבהלשי
םעהלועפהיפותישויעדמהרקחמהללכלשתופיקשהו
תדמעךמסמבונייעהבחרהל(םיינוציחםיפתוש
)הרשויותויביטקייבואלעבעדמלעגונברווילינוי

ללוכ ,םירקחמהללכתומושרתאשיגנהלורמשלשי
םהלשתונשרפה ,םירקחמלשםינותנוםילוקוטורפ
םהיתובקעבולבקתהשתוטלחהו

תורשפאואתומיאת-יאתודואששחלכתולעהלשי
הרשויהלהנמינפבדוקלתעגונהתוינידמלתומיאת-יאל
ףוגביטנוולרהיקסעהףתושהורישיהלהנמה ,תיקסעה
(R&D)חותיפהורקחמה

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלערוסיאלח

ךכלורשואאלשםימוסרפרוסמלואתוגצמריבעהל
םיימינפרושיאילהנתועצמאב

תרגסמלץוחמישילשדצימרוגםעהלועפףתשל
הזוחהתמיתחתעבהרשואשתינבומההדובעה
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לעםיססובמרווילינוילשהחלצההוןיטינומה
תוכיאבוםיחוטבםיתורישוםירצומתקפסא
יאנתוםינקתהלכבםידמועש ,ההובג
הרבחבםיגוהנהולאןה ,םיפקתההיצלוגרה
ךרעהתרשרשללכרובע ,םיינוציחהןהו
.הצקלהצקמ

יכחיטבהלךלהמבדיקפתשיםידבועהללכל
םידמועםיקפסמונאשםיתורישהוםירצומה
תוחוקלהוםינכרצהתויפיצלעםילועוא
.ונלש

 ,םיאתמהדעומבו ,תעלתעמעצבתרווילינוי
םניאשםיתורישתתבשהואםירצומתורזחה
ולאואונלשםיהובגהםיטרדנטסבםידמוע
.קושבועבקנש

הבוחרדגבןהשתונקת

:םידבועהתבוח

םירצומדועיתותדימאלםייביטקפאםיכילהתליעפהל
ואענמידעצבטוקנל ,ץוחנשןכיהו ,םיכילהתיעוציבו
תיתוכיארצומתיווחחיטבהלידכןוקיתתולועפ
.תוחוקללוםינכרצל

תוחיטבבתויעבתודואםוזיןפואבותוריהמבחוודל
להנמלוארישיהלהנמלםירצומהתוכיאואםירצומה
תיקסעההרשויה

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

םודיקלםיטירפללוכ ,םירצומןיעדויבץיפהלוארצייל
תואירבלעהערלעיפשהלםילולעש ,םיתורישוא ,תוריכמ
לעהערלעיפשהלואתוחוקלןכסל ,םינכרצהואםידבועה
רווילינוילשןיטינומה

םירצומתוכיאואםירצומתוחיטבלעגונבתוטלחהתחקל
אשונבקפסמעדיוא/ורושיאאלל

םירצומתוכיאלעגונבםינכרצלואתוחוקללהנעמקפסל
תאזתושעלרושיאאללםירצומתוחיטבוא
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תותיחשבלופיט

ונאובםוקמלכב  ,,הרשויידילעתרדגומונתוגהנתה
ןוכנהרבדהתאתושעלדציכונתואהכירדמאיה  ..םיאצמנ
ךוראחווטלרווילינוילשהחלצההרובע

םיניינעדוגינמתוענמיה

דחושתלבקוןתמתעינמ

חוריאותונתמתלבקוןתמ

תואנובשחוחוויד ,תוקיודמתומושר

לשינחורהןיינקהוםיסנניפהוםייזיפהםיסכנהלעהנגה
רווילינוי

םיפסכתנבלהתעינמ

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
1515םיחנומןולימעדימןוחטיב
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םיניינעדוגינמתוענמיה
יתועמשמןפואבהערלעיפשהללולעםיניינעדוגינ
היקסע ,רווילינוילשתויביטקפאהוןיטינומהלע
רשפאמדבוערשאכשחרתמהזבצמ .הישנאו
םייסנניפ-אלואםייסנניפ ,םיישיאהםיסרטניאל
ואולאככםישרפתמ ,םימייקשםאןיב ,ולש
תעבולשתויביטקייבואהלעעיפשהל ,םיירשפא
.רווילינויבודיקפתעוציב

םידבועלעדציכתעבוקדוקלתעגונהתוינידמה
.ולאםיבצמםעדדומתהלועונמלידכלהנתהל

םתואףושחלשיו ,שחרתהלםילולעםיניינעדוגינלשםיבצמ
:דבוערשאכ

תוכרעה ,הדובעהתקולחלעהעפשהלעבוא ,להנמ ,קיסעמ
םיסחיתכרעמבאצמנםילומגתוא/וםירושיאןתמ ,םיעוציב
הבורקתישיא

ינבמדחאשוא ,תימשרתירוביצהרשמבקיזחמואלבקמ
תלוכילעבותירוביצהרשמבקיזחמ ,בורקרכמואותחפשמ
רווילינוילשהיקסעלעעיפשהלתולולעהתוטלחהלבקל

םירכמואםתחפשמינב ,םידבועםהבםירקמםיללוכולא
:םיבורק

ואםירחתמלםהשלכםיתורישםיקפסמוארובעםידבוע
רווילינוילשהיקסעלםייטנוולרהםירחאישילשדצימרוגל

תודומצתונרק ,היסנפתונרקמתורחאתועקשהלעב
:תוגציימוהסרובבתורחסנודדמתוקחמואדדמ

ואתטילשבתושי ,הרחתמהרבחביתועמשמסרטניא
רחאישילשדצםרוגלכוא ,הנידמהתעפשה
יוושהמ5%תוחפל(רווילינוילשהיקסעליטנוולרה
)ולאתויושימתחאלשיקנה

ירבחמדחאוא ,םהםאישילשדצםרוגבסרטניאלכ
לשהריקחואהרקב ,קוסיעבםיברועמ ,םהלשתווצה
םרוגותואיעוציב

ומכםיסנניפ-םניאשםיסרטניאלתומידקםינתונ
ינפלעתויטילופתועדוהחוור ,תונומא ,םיכרע
רשאו ,הקיתאלוקוחלתועגונהרווילינוילשתויפיצה
םהלשתויביטקייבואהואםהיעוציבלעםיעיפשמ
הדובעהתרגסמב

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

תונהילרתויבהבוטההדמעבתאצמנרווילינוישחיטבהל
תוילאיצנטופתויקסעתויונמדזהמ

ידכהזךמסמבםיטרופמהםיכילהתלםאתהבלועפל
 ,ישממםיניינעדוגינתודואידיימןפואביוליגקפסל
םהלשתיקסעההרשויהלהנמלירשפאואשרפתמ
בצמהםעתודדומתהלרתויבהבוטהךרדהיהמעבקיש
דבועהלשרישיהלהנמהםעתוצעייתהךות

םהשהרקמבםיכילהתםתואלםאתהבלועפל
)המודוא(ילוהינדיקפתישיאןפואבאלמלםיניינועמ
תורטמלאלשואירחסמ ,רחאןוגראב ,םהלעצוהש
םידיקפתוארחסמידוגיאבםידיקפתללוכ ,חוור
.םיירוביצםיפוגב

דיקפתילעבםישדחםיפרטצמלםגהפקתוזתוביוחמ
.סויגהךילהתבךכלעוחווידאלוילוהינ

םידיקפתתוללוכןניאליעלתוטרופמהיוליגהתושירד
טרופסתוצובקבםיילוהינםידיקפת ,רפסתיבלהנמכ
םירוגמהםוקמבתיבהדעוומקלחכו ,יאנפואתוינבבוח
.דבועהלש

להנמוישארהיטפשמהץעויהמבתכברושיאגישהל
הרבחבלהנמכםינמתמםהםרט ,תיקסעההרשויה
יהשלכתירוביצ

:ןניאתוינוציחתויובייחתהשאדוול

רווילינוילםתמורתמוםתוביוחממוערגי

עגונהתירחסמהניחבמשיגרעדימלהשיגורשפאי
 .רווילינוילשםיילאיצנטופואםימייקםירחתמל
לשקלחבדוקלתעגונהתוינידמבונייעהבחרהל(
)םירחתמהתודואעדימלשקלחבותנגוהתורחת

לע .והשלכםרוגיפלכרווילינוילשתוירחאלומרגי
ומצעלעחקולאוהשףסונהןוגראלעידוהלדבועה
לעתוירחאליטמוניאש ,ישיאסיסבלעהזדיקפת
תרגסמבלבקתמהלומגתואםולשתלכשורווילינוי
רווילינוילרבעומוניאודיקפת

םירוסיא

:םידבועלערוסיאלח

לכבףתתשהלוא ,עיבצהל ,ןודל ,תושיגפלעיגהל
ובבצמלתועגונהתויוליעפואתוטלחהתלבקךילהת
להנמםרטבםיניינעדוגינםייקתהללולעואםייק
תאזרשיאםהלשתיקסעההרשויה

תויקסעתויונמדזה ,םירחאלתונפהלוא ,לצנל
רווילינויבםדיקפתיולימתעבןהילאועדוותהש
רווילינוילןיינעתולעבתויהלתויושעו

םיסרטניאםדקלהרטמבםדיקפתבהערלשומיש
םיישיא

םערשקםייקלואהזוחםותחל ,םהיתורישתארוכשל
לשבצמךכלשברצונשהקידבאללןוגראואםדאלכ
רווילינוילרושקהםיניינעדוגינ

וקיזחהשםימרוגלשםהיתורישתארוכשלואקיסעהל
תונורקעלםאתהבאלשרבעבתירוביצהרשמב
רווילינוילש 'תובבותסמתותלד'

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/99b958aa-55a1-e611-80d3-000d3ab1117e
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דחושתלבקוןתמתעינמ

 ,תותיחשבילבולגהקבאמבךומתלהרטמב
לעםירסואהםיקוחוקקוחתונידמהבור
ןפואבולאםיקוחתוליחמןהמתובר :דחוש
 .ןהיתולובגלץוחמתולהנתהלםג 'ימואלניב'
םורגלהיושעהזגוסמםיקוחלשהרפה
רווילינוירובעתויסנניפותויטפשמתוכלשהל
דחוימבהובגןוכיסה .םילאודיבידניאםישנאו
 :תירוביצהרשמילעבםימרוגםעןתמואשמב
תיקוחיתלבתולהנתהלרתויבלקהדשחה
לשןיטינומליתועמשמקזנבסהליושע
רווילינוי

הכירצמםיקסעבהרשוילרווילינוילשתוביוחמה
השיגה .םיהובגםיילבולגםיטרדנטסיבקעןפואב
תותיחשודחושיפלכתונלבוס-ספאאיהונלש
רשקאללרווילינוילשתוליעפהללכלהפקתו
תלבקוןתמתרסואו ,תימוקמהתיקסעהתוברתל
לכמרמולכ(םיירחסמואםיירוביצםיפוגמדחוש
.)ישילשדצםרוג

הבוחשהמלכתאהסכמדוקלתעגונהתוינידמה
דומעלידכתושעלםידבועלערוסאשהמו
.רווילינוילשתושירדב

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

םעהדובעתעבואימינפןפואב ,הרקמלכבריהבהל
ספאלשהשיגבהקיזחמרווילינוייכ ,ישילשדצימרוג
 ,םלשת ,עיצתאלותותיחשודחושיפלכתונלבוס
האנהתובוטואתונתמ ,םולשתלבקתוארחאשפחת
יוארוניאשןפואבעיפשהלידכ)ףיקעוארישיןפואב(
תיקסעתוליעפלשתואצותלע

ץעויהותיקסעההרשויהלהנמלידיימןפואבעידוהל
םולשתלםיעדומםהשהרקמבםהלשיטפשמה
תווהלהלולעשתרחאהקסעלכואעצוהואעצובש
דוקלתעגונהתוינידמהלשהרפה

רווילינוילשהרקבהיעצמאותוינידמלםאתהבלועפל
לוהינלםאתהבוישילשדציפתושתומיאתלעגונב
יארחאןפואבםייקסעםיפתושתריחבושכרה
דוקלתעגונהתוינידמבש

תונורתפואםיינורטקלאתרושקתיעצמאבשמתשהל
ימוחתב(רחאיעצמאלכואםינווקמםייתלשממ
ידכ)'וכו ,גתומהםשלעהנגה ,יוסימ ,שכר ,תונוישיר
ילעבםימרוגםעםינפלאםינפתויצקרטניאתיחפהל
לודישלךכבםיכורכהםינוכיסהתאותירוביצהרשמ
דחושל

םירוסיא

תואבהתולועפהתאעצבלםידבועלערוסיאלח
 ,םיציפמ ,םינכוס ,םיקפסלומלשמל(ןיפיקעואןירשימב
:)רחאםרוגלכואןידיכרוע ,םיצעוי

יואר-יתלבןורתילתויורשפאואדחושלבקלואעיצהל
הרשמבקיזחמהםרוגלכל ,עויסימולשתללוכ(
 ,םתנווכבש ,ישילשדצםרוגוארחאםדאואתירוביצ
תוטלחהתלבקלעעיפשהל ,תאזכהנווכלעוזמרשוא
רווילינוילעגונבוהשלכםרוגלש

יואר-יתלבןורתילתויורשפאואדחושלבקלואשקבל
הנווכלעוזמרשוא ,םתנווכבש ,ישילשדצםרוגלכמ
עגונברווילינוילשתוטלחההתלבקלעעיפשהל ,תאזכ
ישילשדצםרוגותואל

ץלחיהלםילוכיאלםידבועםהבןפודיאצויםירקמב
וא ,םתוריח ,םהייחלשממתהלםידמועשםימויאמ
 ,םולשתלהשירדהלעונעייאלםא ,םהבתיזיפהעיגפל
ךכלעאלמןפואבחוודלשיךאםולשתהתאעצבלןתינ
הבהנידמביטפשמהץעויהותיקסעההרשויהלהנמל
רקחייןיינעהשחיטביהזחוויד .תירקתההשחרתה
 ,ודעותיתושרדנהתויסנניפהתומושרה ,אלמןפואב
הבחרהל(םיפסונםידעצוטקניי ,ךכלךרוצשירשאכו
 ,תוקיודמתומושרקלחבדוקלתעגונהתוינידמבונייע
.)תואנובשחוחוויד
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תאףקשלרווילינוילשםיסחיהתוכרעמלכלע
 .םיקסעבהרשוילהלשתכשמתמהתוביוחמה
תוכרעמתיינבביבויחדיקפתקחשליושעחוריא
ישילשדצימרוגוםיקפס ,תוחוקלםעםיסחי
עיצהלםיתעללבוקמ ,ןפואותואב .םירחא
יעוריאלשרשקהבהמגודל ,תוריבסתונתמ
ןוויכ ,תאזםע .םירצומתוקשהואתוריכמםודיק
היושעחוריאותונתמלשהניתנואהלבקש
םיניינעדוגינלםורגלואלוצינלחתפתווהל
תושעלשי ,הזןפואבשפתיהליושעשואישממ
תוליעפליוארוימיטיגלרשקהבוהרושמבתאז
.רווילינוילשתיקסעה

ימוחתםהמתעבוקדוקלתעגונהתוינידמה
תונתמתלבקוןתמלעגונבםידבועלשתוירחאה
חוריאןפואותונתמוליאהריהבמאיה .חוריאו
תקפסמםגתוינידמה .אוהשהרקמלכבםירוסא
תתלהיצמיטיגלשיןהבתוביסנהתודוארבסה
.חוריאותונתמלבקלוא

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

ידכבלםותבדוקלתעגונהתוינידמהתאםשייל
םלועלולבקתהואונתינשחוריאותונתמשחיטבהל
ואיואריתלבןורתילתורשפאםיקפסמ ,םיזרפומםניא
ןפואבשפתיהליושעשואישממםיניינעדוגינםירצויש
לשקלחבדוקלתעגונהתוינידמבונייעהבחרהל(הז
דוגינמתוענמיהלשקלחבודחושתלבקוןתמתעינמ
)םיניינע

תוימוקמהתויפסכהתולבגמהלעדיפקהלוריכהל
ןפואואהנתמלכרובעדרפנברווילינויידילעועבקנש
תוינידמלםאתהבולאתולבגממורטפנאלא ,חוריא
דוקלתעגונה

)2ךותמ1(חוריאותונתמתלבקוןתמ
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הבוחרדגבןהשתונקת

תונתמתלבקוןתמ
  ::םידבועלעהבוח

לשתגתוממהרוחסדבלמ(ועיצהשהנתמלכשאדוול
תולבגמהלשהרפההווהמהניא ,ולביקשוא)רווילינוי
לבוקמהמתוגרוחואתונתמרובעתוימוקמהתויפסכה
םיניינעדוגינמתוענמיהלשקלחלתומאותדימתו
םיביוחמםניאםידבועשתורמל  .דוקלתעגונהתוינידמב
רומשלםהילע ,יזכרמרגאמבהזגוסמתונתמדעתל
ליעלבותכהמהגירחלכ .תירשפאתרוקיבליטרפדועית
דבועהלשתיקסעההרשויהלהנממרושיאתשרוד

תולבגמהמתגרוחשהנתמםהלהעצוהםאשחיטבהל
סומינבהלבקלוברסי ,תונתמרובעתוימוקמהתויפסכה
ןפודיאצויםיבצמב .רווילינוילשםיקוחהתאוריבסיו
וא ,ןובלעמענמיהלידכהזגוסמתונתמלבקלשיםהב
לעהבוח ,ןתרזחהתאתורשפאמןניאהרקמהתוביסנש
 :םידבוע

;םהלשתיקסעההרשויהלהנממךכלרושיאגישהל

ואהנתמהתאםורתלידכלועפל ,ךכבךרוצשירשאכו
הקדצלהריבעהל

 ,רווילינוילשתגתוממההרוחסהללכשאדוול
תימיטיגלאיה ,םידבועידילעהנתמבתקנעומש
הרקמלרשקהבהיצרופורפבו

חוריא
::םידבועלעהבוח

קרתלבקתמואתנתינחוריאלהעצהשחיטבהל
:םא

ימיטיגליקסעסרטניאהעצהבשי

תויפסכהתולבגמהמגרוחוניאחוריאהלשוכרע
;חוריארובעתוימוקמה

גירחואימעפ-דחהרקמברבודמ

וא ,תוחכונ ,תימוקמהחוראאוהחוריאהןפוא
עוריא ,ןגרואמ 'תווצ-שוביג'עוריאבתופתתשה
תקנעהלימוקמסקט ,ימוקמטרופסואתוברת
תוליעפואיקסערתאברוקיב ,היישעתבםיסרפ
המודתחקופמ

 ,ישילשדצימרוגורווילינוימםייקסעםימרוג
םוקמבםיחכונ ,הזגוסמםיבצמבבורלםיחכונה

רגאמבהזגוסמחוריאדעתלםידבועלעהבוחןיא
תרוקיבליטרפןפואבתאזדעתלםהילעךא ,זכורמ
לעקפוסמהחוריאלתורושקהתואצוההשחיטבהלו
תועצמאבורשוא ,רווילינוילשהמשבואידי
תוימוקמתואצוהלםייטרדנטסהםיכילהתה
הרבחהלשרושיאהתוכרעמו

עיצהלםישקבמםידבועןהבןפודתואצויתוביסנב
תויפסכהתולבגמהמגרוחשחוריאלבקלוא
:םהילעהבוח  ,תוימוקמה

ואהעצהבךמותםהלשרישיהלהנמהשקודבל
הלבקב

םהלשתיקסעההרשויהלהנממךכלרושיאלבקל

ישילשהדצהםרוגמשקבל ,רושיאהתלבקרחאל
גוסמחוריאלשהלבקואהעצההשרשאלברועמה
לכב ,ולצאהליבקמהתוינידמהתאתומאותהז
חוריאותונתמתלבקוןתמלעגונה

ואעצומובתורחאתוביסנלעבהרקמלכב
תולבגמהמגרוחה ,חוריאלהשקבהלבקתהש
סומינבברסלשי ,תויטנוולרהתוימוקמהתויפסכה
.דוקהתוינידמתאדגונרבדהשרבסהךות

םירוסיא

  ::םידבועלערוסיאלח

םהשלכחוריאתויוליעפואתונתמלבקלואעיצהל ,ןודל
ינבואתירוביצהרשמילעבםימרוגםיברועמםהב
תיקסעההרשויהלהנממםדקומרושיאאללםהיתוחפשמ
םהלש

לכוא ,םהשגוסלכמחוריאואתונתמלבקלואעיצהל
לעעיפשהלתולולעשואתודעוימהתורחאהאנהתובוט
המרבדתושעלתוביוחמרוצילואתויקסעתוטלחה
הרומתב

יעצמאבואןמוזמבתונתינהתונתמלבקלואעיצהל
 ,הנתמתודועת ,וטולתלרגהיסיטרכלשמלומכ ,ליבקמ
לשתרחאהרוצלכואתויוברע ,תואוולה ,םירבוש
תויצפואואתוינמ ,יארשא

תועיסנואהנילתללוכהחוריאתרוצלכלבקלואעיצהל
הרשויהלהנממבתכבםדקומרושיאאללהנידמלץוחמ
םהלשתיקסעה

תאתמאותהניאשחוריאתרוצלכלבקלואעיצהל
וא ,ןגוהסחיודובכ ,הכרעהעגונבדוקלתעגונהתוינידמה
םיגהנמהוםיללכהתרגסמבןובלעלםורגלהיושע
םיימוקמה

תיקסעההרשויהלהנממםירושיאהללכתאגישהלשי
ךילהתלםאתהבדוקלתעגונהתוינידמבםירכזומה
האירקלןימזהחוריאותונתמתלבקוןתמתודואיוליגה
ןאכ

)2ךותמ2(חוריאותונתמתלבקוןתמ

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/99b958aa-55a1-e611-80d3-000d3ab1117e
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תואנובשחוחוויד  ,,תוקיודמתומושר
רווילינוישרחאעדימלכוםייסנניפהתוח"ודה
איהשיסנניפהעדימהוימינפןפואבתרמוש
ילעבוהיצלוגריפוג ,תוינמילעבלתקפסמ
.םימלשוםיקיודמויהיםירחאןיינע

ךרעלעבעדימתוקפסמונלשתומושרה
וניתוטלחה ,וניתולועפלתוחכוהוקסעל
םילהנהלעדיפקהלשי .ונתוביוחמו
תואקסעהשחיטבהלידכםיכילהתהו
.קיודמבתודעותמויוארכתורשואמתועצובמה

ואףויזוא ,תואקסעהחלצהבדעתלןולשיכלכ
תושעלםירחאתחדהואבזוכעדימתריצי
ואתוסנקלםורגלוהאנוהתווהלםייושע ,תאז
רווילינוירובעואםידבוערובעהשינע

לעהבוחהמתטרפמדוקלתעגונהתוינידמה
קוידתאחיטבהלידכבתושעלםידבוע
.ונלשיסנניפהעדימהוקסעהתומושר

ןובשחיאורםעהנכוחותפ ,אלמןפואבהלועפףתשל
םיירוטלוגרםיפוגוסמהתויושר ,םיינוציח/םיימינפ
םירחא

םתדובעליטנוולרהעדימהלכלםיעדומםהשאדוול

לשחווידללוכםתוירחאםוחתשםידבועלעהבוח
:ףסוניקסעעדימויסנניפעדימ

ולא ,המגודל ,ףקותבשםיקוחהלכלםאתהבלועפל
תועגונהתושירדוםיסמ ,םייפסכתוח"ודלםיעגונה
הביבסהתוכיאל

םיינוציחההיצלוגרהיאנתוםינקתהלכבדומעל
תואנובשחינקתלשמלומכ ,חווידלםייטנוולרה
רחסמלםושירלםיקוחוםינקת ,םיימואלןיבוםיימוקמ
תואירבתושירד ,םייסנניפהיצלוגריקוח ,הסרובב
לשממלםיעגונהםיירוטלוגרםינקתוםידוק ,תוחיטבו
ידיגאת

תוחולותוארוהה ,תואנובשחהךירדמלםאתהבלועפל
לשעדימהתורדגהועדימהינקת ,חווידלםינמזה
רווילינוי

:תואנובשחבםיקסועהםידבועלעהבוח

תויובייחתהוםיסכנ ,םיחוור ,תוריכמשחיטבהל
םיאתמהןמזהקרפבםימשרנ

תומושרתוססובמןהילעתוחנהלשדועיתיוארכעצבל
תומושר ,תודותעלתועגונהולאדחוימב ,תויאנובשח
יוסימללוכ ,תויולתתויובייחתהוןמויב

 ,תמיוסמהנידמבםילהנמהורוזאהילהנמלעהבוח
יסנניפחווידתורהצהםילשהלםיפסכהיבשחוילהנמ
םיפסכהתביטחלשתוארוההיפלעתויתנשותוינועבר
רווילינוילש

םירוסיא

:םידבועלערוסיאלח

תוטהלואחפנהתאלידגהלהרטמבהלועפלכעצבל
חווידתופוקתןיבחוורהואתוריכמהינותנתא

תורטמלםירחאםימרוגרוכשלואקיזחהל ,םיקהל
אלםיסכנואתונרק ,תונובשחלשהקזחהואהמקה
םימושרואםיחוודמ

ואתונובשח ,תומושרףייזלואתונשל ,ריתסהל
הרבחהלשםיכמסמ

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

תואקסעהללכתאריהמוםלש ,קיודמןפואבדעתל

תרבעהואהריכמ ,הינקומכ ,תואקסעקרוךאעצבל
עצבלםהלרשואש ,םיסכנ /תורוחס

לעתוססובמותוימיטיגלןהורשיאשתואקסעהשאדוול
ףקתדועית

םיפסכהל"כנמסלויקסעהדוקהלעהנוממלעידוהל
לעלקהלםיילאיצנטופםירדסהואהאנוהלכלע
עדימוארחאיאנובשחאוושגצמוא ,סמתמלעה
הנכסעונמלידכ 'הלקהםולשת'םלושםאוא ,רחא
תעדלוקישבתועטבקעואתיזיפ

לשםינותנהתרימשןקתלםאתהבתומושרבקיזחהל
רומישלרשקהבךכלהארוההנתינרשאכרווילינוי
ידילעשרדנםארתויךוראןמזקרפלוא ,עדימ
תימוקמההיצלוגרה/הקיקחה

לכלתויטנוולרתויהלתויושעשתומושרבקיזחהל
תאצמנהתירוטלוגרהריקחואהעיבת ,תרוקיב
לעהלועתוקזחומןהובןמזהךשמםאםג ,המוציעב
ךכלהארוההנתינשהרקמבליגרהןמזהקרפ
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רווילינוילשינחורהןיינקהוםיסנניפה  ,,םייזיפהםיסכנהלעהנגה

םיסכנהשחיטבהלםידבועהלעתוירחאהלח
.םינגומרווילינוילש

םירחאםיסכניגוסלעהנגהלעגונהעדימל
האופרלשקלחבדוקלתעגונהתוינידמבונייע
הנגהלשקלחבוהדובעבתוחיטבותיעוצקמ
.רווילינוילשעדימהלע

הנגההאשונתאהסכמדוקלתעגונהתוינידמה
ןיינקוםייסנניפםיסכנ ,יזיפשוכרוםיסכנלע
.ינחור

הבוחרדגבןהשתונקת

יזיפשוכר//םיסכנ

:םידבועלעהבוח

 ,רווילינוילשיזיפהשוכרהוםיסכנהלכשחיטבהל
אל ,םתדובעךלהמבעגמבםיאבםהםתיא
יטרפשוכרוםיסכנ .םיזבזובמואםילצונמ ,םיקוזינ
ואםירצומ ,תודבעמבוםילעפמבדויצםיללוכ
לשבכרילכוםיבשחמ ,םינבמ,רווילינוילשםיביכר
.הרבחה

:רווילינוילשרתאשארבדמועהםרוגלכלעהבוח

תועצבתמהתולועפמתוירשפאתונכסתוהזל
רתאב

בקערתאבםיסכנלקזנלןוכיסהתאךירעהל
ואתיקסעהתוליעפלששובישלכוולאתונכס
םרגיהלתולולעשיהשלכתובח

המרלוהוזשםינוכיסהתתחפהלםידעצבטוקנל
תעדהלעתלבקתמה

םייסנניפםיסכנ
 :םידבועלעהבוח

לשמלומכרווילינוילשםייסנניפהםיסכנהלעןגהל
 ,לוצינדגנכ-יארשאיסיטרכוקנבתונובשח ,ןמוזמ
הבנגואהאנוה ,דספה

ואהלאשה ,תואצוה ,תויובייחתהקרוךארשאל
יפכםדיקפתלםאתהבתורחאתויסנניפתואקסע
רצואהוא/ותיסנניפהתושרהתומישרידילערדגוהש
תילבולגוא/ותירוזא ,תימוקמה

תעברווילינוילשםייטנוולרהםיטרדנטסבדומעל
רודיגתואקסעואיזוחבםתוברועמ

ינחורןיינק
  ::םידבועלעהבוח

ףויזלדשחלכתודואתיטפשמההביטחלחוודל
קווישילהנואתרושקת ,הזירא ,רצומלכואםירצומ
 ,םירצויהתויוכזלשהרפהםיווהמיכדשחםייקש
 ,בוציעתויוכז ,םימושרהםיטנטפה ,רחסמהינמיס
ינחורןיינקיגוסלעגונבתויוכזוא/וםיניימודתומש
םירחא

ועצובתושרדנהקויתהתועדוהותוקידבהלכשאדוול
םושירלתועגונהתויוכזלתוסחייתהךותורסמנו
ינחורןיינקיגוסוארחסמינמיסובוציע ,םיטנטפ
תארקלהנכהואחותיפ ,רקחמעוציבתעב ,םירחא
 ,םיבוציע ,םיתוריש ,גתומ-יתת ,םיגתומתקשה
תוריכמםודיקלרמוחוםוסרפ ,תרושקת ,תואצמה

םימיאתמהםיפיעסהםעםותחהזוחםייקשאדוול
חיטבהלורווילינוילשינחורהןיינקהתויוכזלעהנגהל
הדובעלערבודמרשאכםירצותבשומישלשפוח
ישילשדצימרוגםעהלועפףותישב

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

יחטשמרווילינוילשיזיפשוכרואםיסכנריבעהל
יתלבתורטמלםהבשמתשהלוארושיאאללהרבחה
תומלוה

 ,בוציעתויוכז ,םיטנטפלתופקתתויוכזןיעדויברפהל
תורחאינחורןיינקתויוכזוםירצויתויוכז ,רחסמינמיס
ישילשדצםרוגלכלש
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םיפסכתנבלהתעינמ
ענמיהלורווילינוילשןיטינומהלעןגהלידכ
ענמינשבושח ,תילילפתוליעפלשבתובחמ
תולועפב–בלםותבםאםג–תוברועממ
לע ,דחוימב .םירחאםימרוגלשתוילילפ
הניאהרבחהשחיטבהלהידבועורווילינוי
ןוויכ ,תילילפתוליעפמתורומתתלבקמ
לשתילילפההריבעלליבוהללולערבדהש
.םיפסכתנבלה

םהמתטרפמדוקלתעגונהתוינידמה
טוקנלםידבועלעשםייחרכההםידעצה
תנבלהבתוכבתסהמענמיהלידכ ,םהב
.םיפסכ

הבוחרדגבןהשתונקת

 :םידבועלעהבוח

דשחםהלשיםאיטפשמהץעוילידיימןפואבעידוהל
ואתישממםיפסכתנבלהתוליעפלעגונבוהשלכ
תירשפא

ומכ ,םיפסכתנבלהאשונבהרהזאירורמתלבלםישל
:לשמל

::רובעםיקפסמתושקב

םרוגלשםשתחתםושרהקנבןובשחלםיפסכםולשת
םילעופםההבוזמתרחאהנידמבוארחאישילשדצ

לשםיליגרהםיאנתהמגרוחהןפואבםימולשתלבקל
קסעהםעםכסהה

קנבתונובשחרפסמלםולשתלצפל

םכוסשהממרתיםולשתעצבל

רווילינוילשתוחוקלמםימולשת

קנבתונובשחרפסממםילבקתמה

םירזתוחוקלברבודמאלרשאכל"וחמקנבתונובשחמ

ןפואבםיעצבתמולאםימולשתרשאכןמוזמבםיעצבתמ
ינורטקלאןפואבואהאחמהידילעליגר

םירחאישילשדצימרוגמםילבקתמה

םיאנתהמקלחםניאוליארשאכשארמםיעצבתמ
קסעהםעםכסההלשםיליגרה

םיזוחתמיתחבואעגמבםיברועמהםידבועלעהבוח
תוחוקל ,םישדחםיקפסומכישילשדצימרוגםע
:םיציפמו

ישילשהדצהימרוגלשהריקסתעצבתמשאדוול
תוימיטיגלהתאוםתוהזתאתמאלידכ ,םירבודמה
 .םמיעתואקסעעוציבואםיזוחתמיתחםרט ,םהלש
םינושםימרוגמםיעפשומהריקסהתמרוןפואתעיבק

וליאב ,תיקסעההרשויהלהנממהכרדהתרזעב ,עובקל
תרימשוהריקסרשפאלידכשמתשהלםיכילהתוםילכ
לוהינתוינידמלשקלחבונייעהבחרהל(םייוארתומושר
)יארחאןפואבםייקסעםיפתושתריחבושכרה

תוצעייתהךותךרוצההרקמבו ,תוריהזהנשמבלוקשל
תא ,יטפשמהץעויהואתיקסעההרשויהלהנמםע
םיסחיתכרעמליחתהלהטלחהינפלהריקסהתואצות
ישילשדצםרוגותואםעתיקסע

לוהינלהכימתםיקפסמהםיפסכילהנמלעהבוח
וא/וחקפל ,תוחוקלחותיפולוהינוהקפסאהתרשרש
ישילשדצימרוגותוחוקל ,םיקפסיתרגשןפואבקודבל
תיקסעתוליעפתוהזלידכ ,םיתורישםיקפסמהםירחא
םיפסכתנבלהלעעיבצהלהיושעהתיתלשממוא

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

םייטנוולרישילשדצימרוגלשתוריקסיכחינהל
לשםינוכדעואתוקידבעוציב-יא :ושענרבכ
וארווילינוילןוכיסלםורגליושעתעלתעמתוריקס
הידבועל
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לעהרימש
םדאהדובכ
רווילינוי  ..ןגוהןפואבותונכב  ,,דובכבםישנאלסחייתהלשי
םישנאלדובכםישחורו  ,,ישונאהןווגמהתאםיריקומהידבועו
  ,,החוטבותנגוההדובעתביבסתמדקמרווילינוי  ..םהשומכ
לאיצנטופהתאהבשממלםילוכיםלוכשותויוכזהריקומה
..םהבםולגה

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
23םיחנומןולימעדימןוחטיב

הדובעבתוחיטבותיעוצקמהאופר

ןגוהסחיודובכ ,הרקוה

23
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הדובעבתוחיטבותיעוצקמהאופר
היצלוגרהוהקיקחהיאנתלכבתדמוערווילינוי
היעוציבבךשמתמרופישלתפאושוףקותבש
תבייחתמרווילינוי .תוחיטבהותואירבהימוחתב
.םיחוטבוםיאירבהדובעיאנתקפסל

םילהנמה .ךכבדיקפתשירווילינויבםלוכל
האופרלשהעמטהוהטמלוחלחלםיארחא
םיפופכהברקבהדובעבתוחיטבותיעוצקמ
יאנתכ .םחוקיפבשישילשדצימרוגוםהילא
דובעלהבוחונלוכלעהלח ,הרבחבהקסעהל
.חוטבןפואב

ימוחתתאהוותמדוקלתעגונהתוינידמה
עגונבונלשםיפתושמהוםיישיאהתוירחאה
.תוחיטבותואירבל

הבוחרדגבןהשתונקת

:םידבועלעהבוח

חוטבןפואבלהנתהלודובעל

תוחיטבהותואירבהתוארוהוילהנלםאתהבלועפל
וגצוהואםהיפלורשכוהשוא/וםתדובעלםייטנוולרה
םהינפב

םישנאהללכשחיטבהלידכםיתווצהישארבךומתל
םיריכמ ,םירקבמוהנשמינלבקללוכ ,םמיעםידבועםהש
תוחיטבהותואירבהתוארוהוילהנלםאתהבםילעופו
ףקותבש

 ,םיכמסומ ,ןרובעורשכוהםהשתודובעקרוךאעצבל
תקפסמהחונמרחאל ,ןעצבלתיאופרהניחבמםירשכ
ןעצבלקיפסמםיכורדםהרשאכו

םוריחהרקמבתושרדנהתולועפבםיאיקבםהשאדוול
םירקבמםהובםוקמבואםיכרדב /םתדובעםוקמב

לכתודוארווילינוילשתימוקמההלהנהלתוריהמבחוודל
יבגלואהשחרתהוטעמכשואהשחרתהשהנואת
 ,םיאירבאלואםיחוטבאלםיאנת ,הלחמ ,העיצפ
טוקנלידכ ,הביבסלםירמוחלשתופילד ,תוירקת
ולאםיאנתבטולשלורשפאיואוענמי ,ונקתישםידעצב
ידיימןפואב

תילועפתתוירחאהלחרווילינויבםיתווצהישארללכלע
 :הבוחוםילעופםהוברתאבתוחיטבותואירבל

תניחבמ ,הדובעלוהינלהיוארתכרעמלערומשלוססבל
 ,םתוירחאבשםיתווצהוםירתאהרובע ,תוחיטבותואירב
תכרעמוםיכמסומםיחמומ ,םילהנמ ,תודעויונימללוכ
םידבועהמיטנוולרעדימ/תוששחףוסיאל

תארקבל/להנלותוחיטבותואירבלתונכסתוהזל
תוליעפהוהדובעהתרגשמםיירשפאהםינוכיסה
םתווצתוירחאבשםיתורישהותולועפה ,תננכותמה
םתוירחאבשרתאלםירושקו

הקיקחהיאנתלכלםאתהבלועפלועובקןפואבןוחבל
ללוכ ,תוחיטבותואירבלעגונבףקותבשתימוקמה
רווילינוילשתויטנוולרההבוחהתושירד

רובעתוחיטבהותואירבהרופישלםידעיביצהלוחתפל
 ,םוחתבםיעוציבהרחאחקפלויפיצפסדיקפתורתאלכ
המאתההותויביטקפאהתדימלשתיתנשהניחבללוכ
לוהינהתכרעמלש

תועצמאבםייזכרמעוציבידדמתודואחווידקפסל
תואירב ,תוחיטביאשונברווילינוילשחווידהתכרעמ
SHEהביבסו

ואושחרתהשתונואת ,תוירקתהלכתודואחוודל
ללוכ ,חווידהתושירדלםאתהבושחרתהוטעמכש
ודמלנשםיחקלהלשהצפהובקעמ ,הפיקמהריקח

רובעםוריחתעשלתוינכתהתאןוחבלוץיפהל ,קיזחהל
דיקפתורתאלכ

םילבקמםירקבמוהנשמינלבק ,םידבועהללכשאדוול
םייטנוולרהתוחיטבותואירביאשונבהרשכהועדימ
קלחםיחקולםההבתוליעפלוםדיקפתל

ילבולגןפואבתפתושמדוקלעגונבתוינידמה
דבועה ,ונלשימוקמהתוחיטבהתווצירבחתועצמאב
ילהנמםהבתונידמב .הלהנההיתווצםעדומצןפואב
תואירביניינעלםיביוחמתיטפשמהתושי/הרבחה
תושירדהףקותמ ,הנידמהתואבשםיחטשבתוחיטבו
לשרתאלכשארבםידמועהלע ,קוחבשתוירוטלוגרה
ידכיטנוולרהםילהנמהרבחםערשקבתויהלרווילינוי
הדובעהלוהינתכרעמתוליעפןפואלעםיכסהל
ידכתשרדנההשיגהלעותוחיטבותואירבימוחתב
תכשמתמוהיוארהניחבחיטבהל

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

 ,הגיהנומכ ,הדובעלהרושקהתוליעפואהדובעעצבל
שומישתעבוא ,םימסואלוהוכלאתעפשהתחת
םייאופרםיכרצלאלשתופורתב

-אללואתיתוחיטב-אללהכפהשהדובעלכבךישמהל
האירב

היעבואןוכיסלעחוודירחאםרוגשחינהל
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ןהבשתורבחבקרחורפלםילוכיםיקסע
תויוכזתאםימדקמוםישמממ ,םידבכמ
תוירחאשיקסעלכלשהניבמרווילינוי .םדאה
םורתלתלוכיהתאוםדאתויוכזדבכל
.ןבצמלעתיבויחהעפשהל

חיטבהלתוירסומותויקסעתוביסןנשי
תוליעפהיבחרבתושמוממםדאתויוכזש
תביוחמרווילינוי .הרבחהלשךרעהתרשרשו
רובעןוויגתמדקמשהדובעתביבסתחטבהל
דובכ ,ףתושמןומאהבשיו ,םידבועהללכ
הילפאאלל ,תויונמדזהןויווש ,םדאתויוכזל
תונברוקוא

לעהבוחהמתטרפמדוקלעגונבתוינידמה
תביבסשחיטבהלידכתושעלםידבוע
.ולאהםיאנתלםיאתתהדובעה

הבוחרדגבןהשתונקת

:םידבועלעהבוח

לכוםהיתימעלשםדאהתויוכזוםדובכתאריקוהל
םתדובעתרגסמבעגמבםיאבםהםתיאםירחאה

סיסבלעהילפאאלל ,הוושוןגוהןפואבםלוכלסחייתהל
ץרא ,הנומא ,רועעבצ ,תירדגמתוהז ,דיקפת ,ליג ,עזג
דמעמ ,תולבגומ ,יתחפשמבצמ ,תינימהייטנ ,אצומ
תיטילופהפקשהואיתרבח

תקנעה ,םודיק ,ןירוטיפ ,סויגתרגסמבךכלסחייתהלשי
שישהשירפלהאצוהואהרשכה ,םילומגתוםיקנעמ
םירושיכותולוכיסיסבלעםעצבל

:םילהנמלעהבוח

הקוסעתיאנתסיסבלעםילעופםידבועהלכשאדוול
רוריבבםהלםינבומו ,םנוצרמםהלומיכסהשםידעותמ
םימרוגוםייטנוולרהםידבועהידילעהניחבלםינימזו
רווילינוירובעםידבועהםירחא

אללרווילינויידילעםיקסעומםידבועהללכשחיטבהל
תורחאתויולעואהקסעהימדםלשלושקבתהש
םאתהבןיפיקעבואןירשימבםתקסעהלתורושקה
ימואלןיבההדובעהןוגראינקתל

)2ךותמ1(ןגוהסחיודובכ  ,,הרקוה
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הבוחרדגבןהשתונקת

ללוכןגוהרכשםילבקמםידבועהללכשאדוול
לעהלועואהנועשהפיקמםילומגתתליבח
גוהנהתאתומאותואקוחבתוילמינימהתושירדה
ועבקנשוזהליבחתלבקלםיאנתהשו ,היישעתב
םיעמטומםיבייחמ ,םייצוביקםימכסהתרגסמב
יפלםישרדנהםייוכינהדבלמ .םהיפלםילעופשו
המכסהךירצמדבועלשורכשמרחאיוכינלכ ,קוח
דבועהלשבתכבהרורב

דוגיאלףרטצהלורוציל ,םידבועהתויוכזתאדבכל
גציימהרחאףוגלכלואםתריחביפלרכומויקוח
חישססבל ,ןהלשםייביטקלוקהםיסרטניאהתא
ואםייעוצקמםידוגיאםעבלםותבחקמתהלוהרופ
לוהיניסחי ,הקוסעתיאנתיאשונב ,םיגציימםיפוג
ןתינהלככ ,תוידדהתוגאדלםיעגונהםיניינעוהדובע
תימוקמההקיקחהתרגסמב

עגונהלכבימוקמהקוחהתושירדלםאתהבלועפל
ידבועואאוצמתעל ,רצקחווטלםידבועתקסעהל
ןלבק

ןיבתופיקשתלעבוהרורבתרושקתלתכרעמחפטל
ץעייתהלםידבועלתרשפאמה ,הלהנהלםידבועה
הלהנההםעיביטקפאחישםייקלו

תונגוהותופיקשבםינייפואמהםילהנםידבועלקפסל
טרופמהלעיוסחןפואבתונעטתאלעהלתורשפאו
םהובבצמלכבןודלםידבועלרשפאל .ולאתונקתב
ואןגוהאלסחיולביקשואהערלולפוהשםינימאמ
דבכמ

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

תולהנתה .בילעמואינודז ,םייאמ ,עגופשןפואבגוהנל
ואתרחאואתינימהדרטהלשהרוצלכתללוכתאזכש
עקרלעםאןיבוהצובקואדיחייפלכםאןיב ,תונוירב
 ,רועעבצ ,תירדגמתוהז ,רדגמ ,דיקפת ,ליג ,ינעזג
 ,יתחפשמבצמ ,תינימהייטנ ,אצומץרא ,הנומא
תיטילופהפקשהואיתרבחדמעמ ,תולבגומ

לולעשרישייתלבתולהנתהןפואלכבקלחתחקל
ואתרחאואתינימהדרטהלשהרוצכשרפתהל
ילעבואםיינעגופתונובלעואתוחידבומכ ,תונוירב
וא ,טסקטתעדוהכ ,ל"אודכחולשל ,גיצהל ,ינימןכות
 ,ינימןכותלעבואינעגופרמוח ,רחאןפואלכבץיפהל
ואתניועהביבסתריצי ,ישיאעדימבהערלשומיש
םיתימעםעהלועפףותישיאואדודיב ,תמייאמ
תוינעגופואתוינודזתועומשתצפהוא ,הדובעל

תופסונהותוליגרהתועשהתומכלרבעמדובעל
הדובעלכ .םיקסעומםההבהנידמהיקוחבתרתומה
תובדנתהבהיהתתופסונתועשב

:םילהנמלערוסיאלח

הדובעחוכיתורישב ,שומישרשאלוא ,שמתשהל
הדובעלתונלבוסספאתללוכונלשתוינידמה .הייפכב
הייפכב

הדובעהליגלתחתמוא15ליגלתחתמםידליקיסעהל
ךוניחקוחבייחמהליגלתחתמואקוחברתומהילמינימה
םהיניבמהובגהליגהתלבגמלסחייתהלשירשאכ ,הבוח

םהלרשפאלואשקבל ,םיריעצםידבועתקסעהתעב
תיתרבח ,תיזיפ ,תילטנמהניחבמתנכוסמהדובעעצבל
תענומאיהשןוויכםהידומיללהעירפמשואתירסומוא
הקסעהברבודמשהרקמברבודמםאאלא(דומללםהמ
תינכתמקלחכואתוחמתהתינכתתורטמלרצק-חווטל
)תיכוניח

)2ךותמ2(ןגוהסחיודובכ  ,,הרקוה
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לעהרימש
עדימןוחטיב
  ,,ונלשרקחמהתאעינמאוה  ::ונתחלצהליחרכהעדימבשומיש
לועפלונלרשפאמוםינכרצהיכרצםערשקלעהרימשבעייסמ
  ,,עדימבםלוהאלשומישלשהרקמב  ..תיביטקפאהרוצבדחי
..וניקסעליתועמשמקזנםרגיהללולע

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
27םיחנומןולימעדימןוחטיב

רווילינוילשעדימהלעהנגה

םינפעדימבשומישתעינמ

םירחתמהתודואעדימ

תויטרפוםיישיאםינותנ

עדימתיגולונכטבשומיש

27
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רווילינוילשעדימהלעהנגה

 ,םינושםיטמרופבקזחומרווילינויתושרבםייקהעדימ
םימושייבואםיינורטקלאםיכמסמב ,תריינתוברל
לעהנגהרובעונלשתושירדה .עדימתיגולונכטתוכרעמו
םיטרדנטסרווילינויל .םיטמרופהלכלתופקתעדימ
 ,עדימבלופיטועדימגוויסלעגונבימינפןפואבועבקנש
אצמנהעדימלעןגהלולפטל ,גווסלשידציכםירידגמה
הרבחב

הבוחרדגבןהשתונקת

לעהבוחרווילינוילשעדימבםישמתשמרשאכ
::םידבוע

רדגומשיפכ ,עדימהגוויסוביטםהמןיבהל
םאתהבלועפלוןיבהל ;עדימגוויסלטרדנטסב
לופיטלטרדנטסבתוטרופמהלופיטלתושירדל
שומישרובעתישיאתוירחאךותמלועפלועדימב
עדימקוליסוהנגה ,הקזחה ,תכרעמבהצפה ,תואנ
רווילינוילש

שישםימרוגלקרוךארווילינוילשעדימףתשלואץיפהל
םימרוגואםידבועקרשךכ ,עדימלםתואףושחלךרוצ
ישילשדצימרוגוארווילינוירובעםידבועהםירחא
עדימלהשיגולבקי ,יתימאיקסעךרוצילעב ,ךכלורשואש

ללוכ ,םיירוביצתומוקמבעדימףושחלאלשדיפקהל
םיכמסמבשעדימלעהנגהלםייחרכההםידעצהתטיקנ
םוקמלץוחמםהבםישמתשמשםינושםירישכמוא
הדובעה

תויגולונכטבתואנהשומישהןפואלםאתהבלועפל
קרהרבחהלשעדימףתשלו ,רווילינוילשעדימה
רווילינויידילעהרשואשעדימתיגולונכטתועצמאב
שומישלשקלחבדוקלתעגונהתוינידמלםאתהב
עדימתיגולונכטב

לעעיפשהלםילולעשדשוחהתאשםיעוריאלעחווד
חווידהילהנלםאתהברווילינוילשעדימהתחטבא
והשימםעףתושמהעדימ ,המגודל .רבייסתחטבאב
תבגהואתלביקםא ;ובתופצלהשרומהיהאלש
 ,ןופלטתחיש ,טסקטתעדוה ,הדושחל"אודתעדוהל
עוריאלכוא ;תומיאתעדוהואתידיימהעדוה
רחאיטנוולר

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

םאאלאישילשדצימרוגלרווילינוילשעדימתולגל
גוויסלרווילינוילשםיטרדנטסלםאתהבהשענרבדה
עדימבלופיטו

תרחאהרטמלכלרווילינוילשעדימבשומישתושעל
שרדנשיפכואםיימיטיגלםייקסעםיכילהתדבלמ
קוחב

םימרוגואםינכרצ ,םידבועלשםיישיאםינותנלע
בורבםייפיצפסהיצלוגריאנתוהקיקחםילח ,םירחא
אוצמלןתינ .דחוימלופיטךירצמרבדהותונידמה
לעהנגהוגוויסרובעתושירדהתודואףסונעדימ
תוינידמבםישיגרםיישיאםינותנוםיישיאםינותנ
תויטרפוםיישיאםינותנלשקלחבדוקלתעגונה

לשעדימבלפטלשיובןפואהיבגלקפסלשהרקמב
םידבועלע ,רחאעדימלכואלבגומםאןיב,רווילינוי
ואעדימהתחטבאלהנמ ,רישיהלהנמלץועיילתונפל
יטפשמהץועייהתווצל

םירקיהםייקסעהםיסכנהמדחאאוהעדימ
הרימשלתביוחמהרבחה .רווילינוילשרתויב
דקפוהשרחאעדימלכוהלשעדימהלעהנגהו
.ונידיב
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םינפעדימבשומישתעינמ
ימינפעדימבשמתשהלםידבועלערוסיאלח
לשךרעתוריינרוכמלואתונקלידכ

Unilever PLC, Unilever N.V.לכוא
הרבחלכוארווילינוילשהמושרתב-תרבח
ךרעתוריינלשהרדגהה .תרחאתרחסנ
תויצפואואםירזגנוןוה ,תוינמתללוכ
תויראניב

 ,רווילינויבתואניוליגלהדעווהלשהדיקפתמ
םיגוהנשךכלעחקפל ,םילהנמהרבחםעטמ
חיטבהלידכםישרדנהםילהנהרווילינויב
םיעגונההיצלוגרהיאנתוםיקוחלתומיאת
ונייעהבחרהל(םינפעדימבשומישל
תוינמבקוסיעלעגונברווילינוילשםיכירדמב
.)ויתודואיוליגו

שומישוהמהריבסמדוקלתעגונהתוינידמה
םניאשאדוולםילוכיםידבועדציכ ,םינפעדימב
םהשהרקמבתושעלןתינהמו ,תאזםיעצבמ
.ימינפעדימבהערלשומישהשענשםילגמ

שומישךותרחסמבקוסעלםירחאלשדודיעוארחסמ
קיזחהלורשואאלשםימרוגלוקפסלוא ,םינפעדימב
לשהרפהלכ ;תוברתונידמבתילילפהריבעםיווהמ ,וב
 .רסאמוא/ותוסנקלליבוהלהלולעםיפקתהםיקוחה
עדימאוה)םיריחמתודואשיגרעדימוא(םינפעדימ
םייושעםייסופיטםיעיקשמשהזכורוביצלשיגנוניאש
רוכמלואתונקלםאההטלחהתעבבושחכתוארל
:םינפעדימלתואמגודןלהל .הרבחהלשתוינמ
ואהרבחהלכלשםייקסעםיכלהמלתויזחתואתואצות
הלשתבה-תורבחמתחאלש

תויעב/תוירקתואםיטנטפכםירצומימושיר ,םירצומ
םייזכרמםירצומלתועגונה

הריכמואגוזימ ,השיכר

ינבמ/ינוגראיונישללודגטקיורפ

םעןתמואשמבואהעיבתירקמבתויזכרמתויוחתפתה
תולשממואםיירוטלוגרםיפוג

םידנדיבידתקולחתוינידמבםייוניש

תוריכבתורשמשויאבםייוניש

רווילינוילשימינפעדימלהשיגילעב

 ,ימינפעדימלהשיגילעבלשתומישרהקיזחמרווילינוי
םיינוציחהםיצעויהוםידבועהללכתאתוללוכה
םתוא .הרבחהלשימינפהעדימלהשיגםהלהרשואש
לשימינפעדימלהשיגולביקשהעדוהולבקיםימרוג
.תידיגאתהתוריכזמהתקלחמידילערווילינוי

םימרוג ,ליעלוטרופשתויללכהתויובייחתהלףסונב
םיבייחימינפעדימלהשיגהילעבתמישרבםילולכה
לשםיכירדמבתועיפומהתושירדלםאתהבלועפל
.ויתודואיוליגותוינמבקוסיעלעגונברווילינוי

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

תוינמבקוסיעלעגונברווילינוילשםיכירדמלתונפל
הקלחמהםערשקרוצילואויתודואיוליגו
םיוסמעדימטירפםאהקודבלידכ ,תיטפשמה
םינפעדימכרדגומ

הקלחמל(תואניוליגלהדעווברבחלעידוהל
יוליגלהדעווהירבחתמישרתאשיתיטפשמה
שומישלעעדונשואדשחלשהרקמב)תואנ
םילהנהיפלאלשםינפכעדימב

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

המושרהרבחלכלשךרעתוריינרוכמלואתונקל
םאםג–ולאתוריינלעגונהםינפעדימבהקזחהתעב
ללוכהזףיעס .וזהרטמלוילעםיכמתסמםניאםה
םיעידומםהשקושבתועומשתומייקובןמזברחסמ
תונוכנןניאשךכל

לכלשךרעתוריינרוכמלואתונקלםימרוגדדועל
עגונהםינפעדימבהקזחהתעבהמושרהרבח
הזרודיסמםיחיוורמםניאםאםג–ולאתוריינל

ךותבםרוגלכלרווילינוילעגונהםינפעדימריבעהל
לשתיטנוולרההמישרבםיעיפומםהםאאלארווילינוי
ץוחמוארווילינוילשםינפעדימלהשיגילעב
ונייעהבחרהל(םירבחואהחפשמינבללוכרווילינויל
לשעדימהלעהנגהלשקלחבדוקלתעגונהתוינידמב
)רווילינוי

לשםריחמתאןרמתלידכלועפלואבזוכעדימץיפהל
םיריחסךרעתוריינ
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םירחתמהתודואעדימ

תפסוארווילינוי ,תנגוהתורחתםדקלידכ
םירחתמהתודואעדימבתשמתשמו
 ,םינותיעמ ,המגודל ,ללכהתלחנלבשחנש
עדימ .תורבחלשתועדוהוטנרטניאהתשר
ךרעתולעבתונבותרווילינוילקפסמהז
ךופהלונתרטמתאשממלונלעייסמו
תאו ,הרגשבשרבדלאמייק-תרבהסנרפ
תילכתתיחנומהרבחויפלונלשןוזחה
םילועמםיעוציבגישתדיתעלהמיאתמו

לעהמתטרפמדוקלתעגונהתוינידמה
רובעםידבועהםירחאםימרוגוםידבוע
שמתשהלוגישהלידכתושעלרווילינוי
םירחתמהתודואעדימבימיטיגלןפואב
.םירחתמהלשעדימהןויסיחלדובכךות

הרבחתודואךרעלעבעדימאוהיוסחעדימ
שמשללוכיו ,ללכהתלחנלבשחנוניאשתרחא
תאתדבכמרווילינוי .תירחסמתלעותתגשהל
 ,םירחתמללוכ ,ישילשדצימרוגלשעדימהןויסיח
לשיוסחעדימבשומישואהלבק .תוחוקלוםיקפס
הקיקחהלשהרפהלןוכיסובוחבןמוטםירחתמ
תודוסלתעגונההקיקחוא/ותורחתהלעהרימשל
םידבכתוסנקרורגללולעו ,ינחורןיינק/םיירחסמ
 .יטרפןפואבםישנאורווילינוירובע

קווישמםיברםימוחתללוכםירחתמהתודואעדימ
דממ-ודיבוציעומכינחורןיינקלדעויסנניפעדימו
לשץועיילתונפלשיקפסלשהרקמב .דממ-תלתו
תיטפשמההקלחמה

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

בשחנשםירחתמהתודואעדימבקרשמתשהלוףוסאל
ללכהתלחנל

רוקמהתאדעתלוימיטיגלרוקממעיגהעדימהשאדוול

אשונבתינכדעהתוינידמהוהרשכהלעגונבןכדעתהל
םירחתמהתודואעדימתגשה

לכבולבקתהשםינותנהתורוקמתארורבןפואבדעתל
עגונבקפסהיהיאלשךכונדילעםירשקותמםהשםעפ
םהלשתוימיטיגלל

אללםירחתמהתודואיוסחעדימםיגישמםהשהרקמב
ידימןפואבתאזעידוהלםהילע ,תאזתושעלהנווכ
תיטפשמההקלחמל

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

םידבועמםירחתמהתודואיוסחעדימגישהלתוסנל
רחארוקמלכואםישדח
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תויטרפוםיישיאםינותנ
םיישיאםינותנבםישמתשמוםיפסואונא
דובכותיטנוולרההקיקחה ,וניכרעלםאתהב
תדבכמרווילינוי.םדאתויוכזמקלחכתויטרפל
םידבועללוכ ,םישנאהללכלשםתויטרפתא
ללוכ ,םהלשםיישיאהםינותנהתאו ,םינכרצו
תקזחבאצמנשםהיתודואילטיגידעדימ
רווילינוי

םידעצהםהמתטרפמדוקלתעגונהתוינידמה
חיטבהלידכםהבטוקנלםידבועהלעש
.םיישיאםינותנלעגונהלכבהנוכנתולהנתה

הבוחרדגבןהשתונקת

הבוחםיישיאםינותנלשןוסחאואשומיש ,ףוסיאתעב
::םידבועלע

םייטנוולרםהשוםלוהםפוסיאשםינותנקרוךאףוסאל
ופסאנהרובעהרטמהרובעקרםהבשמתשהלו

ןפואלרושקהלכבםישנאיפלכתופיקשבלועפל
תוינידמלםאתהבוםהלשםיישיאהםינותנבשומישה
רווילינוילשתויטרפה

שרדנשיפכםינושהםימרוגהלשםתמכסהתאגישהל
קוחב

עדימןקתלוםיישיאהםינותנהתוינכדעלערומשל
םהיתויוכזתאדבכלוךכלושקבתהשכקיודמוניאש
םישנאלשתויטפשמה

םיישיאהםינותנהתחטבאוןויסיחלערומשל

לשהבילהיכרעלערומשל ,יתאויארחאןפואבלועפל
םישנארובעןוכיסהתאןובשחבדימתתחקל ,רווילינוי
םידעצבטוקנלו ,םהלשםיישיאהםינותנבשומישתעב
ולאםינוכיסתתחפהלםישורדה

םירוסיא

לחםיישיאםינותנלשןוסחאואשומיש ,ףוסיאתעב
:םידבועלערוסיא

ידכשרדנהמרתויברןמזךשמלםיישיאםינותנרומשל
יברמהןמזהקרפמואםייקסעהםידעיהתאגישהל
קוחברדגומה

ופסאנהבהנידמלץוחמלאםיישיאםינותנריבעהל
תולולעשןוויכ ,תיטפשמההקלחמהםעתוצעייתהאלל
הרבעהלעגונבתויטפשמתושירד/תולבגהתויהל
רומאכ

ןניאשתורטמלםיישיאםינותנבשמתשהלוףוסאל
ונלשםידבועהוםינכרצהלעתולבוקמ

להנמלץועיילתונפלםידבועהלע ,קפסלשהרקמב
תיטפשמההקלחמלוא/ורישיה



Respecting  
People

Engaging  
Externally

Countering  
Corruption

Safeguarding  
Information 3232

וק
ד

עה
רק

ונו
ת

עה
קס

יי
ום

מה
ניד

וי
ת

ונב
עג

קל
דו

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
32םיחנומןולימעדימןוחטיב

)2ךותמ1(עדימתיגולונכטבשומיש
םידבועלעדציכהריהבמדוקלתעגונהתוינידמה
לכוארווילינוילשתוכרעמבודויצבשמתשהל
תושרבשעדימלהשיגגישהלידכ ,ישיארישכמ
ללכלםאתהב ,חוטבויארחאןפואברווילינוי
םייטנוולרההיצלוגרהוהקיקחהיאנת

ידכרווילינוילשדויצותוכרעמלהשיגתנתינםידבועל
.םדיקפתתאעצבל

שומישלרווילינוילשדויצבשמתשהלםיאשרםידבוע
לעתיתוהמהעפשהלםרוגאלרבדהםאקרישיא
זרפומשומישתללוכוזכתיתוהמהעפשה.רווילינוי
)םידיינםינופלטלשללוכ(םינותנהתשרב ,ןוסחאב
לעעיפשהלםילולעשזרפומןפואבלוקבשומישוא
.םתביבסיעוציב

תוכרעמבןסחואמואדבועמהיקסעהעדימהללכ
ןותנויטרפוניארווילינוילשואםיישיאדויצבו
תטלחהלםאתהבוריסהלרשפאשואהקידב ,הרקבל
ואהדובעלרושקהעדימברבודמםאןיב,רווילינוי
.'ישיא'עדימב

לשהכרעהוהנחבא ,םושירעצבלהיושערווילינוי
רווילינוילשדויצבותוכרעמבתעצבתמהתוליעפ
וזתוינידמשחיטבהלידכ ,קוחיפלערתומהףקיהב
איהרווילינוילשתינכטההביבסהותמשוימ
.תילמיטפוא
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הבוחרדגבןהשתונקת

לעהבוחרווילינוילשדויצבותוכרעמבשומישתעב
::םידבוע

 ,םיקזנמהנגהורווילינוילשדויצבןוכנשומישחיטבהל
הבנגואןדבוא

לוענלידכישיאיוהיזרפסמבואהמסיסבשמתשהל
לכוא ,החגשהתחתאצמנאלשרווילינוילשדויצ
רווילינוילשעדימלהשיגתגשהלשמשמהישיארישכמ

תודואעדימתוכרעמתקלחמלידיימןפואבחוודל
רחארישכמלכלשוארווילינוילשדויצתבנגואןדבוא
רווילינוילשעדימןוסחאלואהשיגתגשהלשמשמה

 ,רווילינוילשעדימתוכרעמדויצטירפלכשאדוול
רשאכחטבואמןפואבןסחואמ ,ומוקממריסהלןתינש
ואלוענםוקימבןסחואמ ,הלילהךשמלדרשמבראשוה
החגשהאללראשומאוהרשאכהייארהחווטלץוחמ
בכרילכבואןולמב ,תיבב

ותוארומשלשי ,יאנפלואםיקסעתועיסנךלהמב
ןמזלכבםכילע

לכתאדבכלוםירצויתויוכזיקוחלםאתהבלועפל
ואהידמ ,םיכמסמ ,םייפרגםירמוחלתונוישירה
םהילאהשיגהשואםינסחואמהםירחאםירמוח
רווילינוילשדויצואתוכרעמתועצמאבתעצבתמ

תושקברובעםיאתמהךילהתלםאתהבלועפל
ואהנכותלכלשהנקתהלעדימתוכרעמתקלחממ
רווילינוילשדויצבםושיי

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

תורקבתאףוקעלוארבגתהל ,לרטנלתוסנל
 ,שאתומוחללבגומאלךאללוכרווילינוילשתוחיטבה
תונכות ,תונובשחלוהינ ,טנרטניאןפדפדתורדגה
תכרעמימושירתקיחמוסוריו-יטנא

רווילינוילשדויצבוארווילינויתוכרעמבשמתשהל
הצפה ,החילש ,ןוסחא ,השיגתגשהלימואלןיבןפואב
:ןכותלשםוסרפואתויתרבחתותשרב

וא ,הנוגמואסג ,ינימןכותלעב ,יפרגונרופ

וא ,תונלבוסרסוחוארורט ,האנש ,תומילאםדקמ

ןיבואםיימואל ,םיימוקמםיקוחלשהרפההווהמ
םיימואל

רווילינוילשדויצבוארווילינויתוכרעמבשמתשהל
עוגפלואיפודליטהל ,ץימשהלידכימואלןיבןפואב
ואתורוחסבואתושיואםדאלכלשןיטינומב
םיעיצמםהםתואםיתורישב

:ידילערווילינוילךיישהעדימףושחל

הרטמלכלרוביצלםסרופאלשרווילינוילשעדימבשומיש
רווילינוייקסעמקלחהניאש

םסרופאלשעדימתוליכמהל"אודתובותכתתרבעה
םיישיאל"אודתונובשחלרוביצל

םיישיאםירישכמברווילינוילשעדימןורכנסואןוסחא

ללוכ ,רחאםרוגלכםעםהלשהשיגהיטרפףותיש
ימרוגידילעימשרןפואברשואםאאלא(הדובעלםיתימע
החפשמינבוםירבח ,)עדימתחטבא

תוכרעמברווילינויידילעםהלהקפנוהשהמסיסבשומיש
רווילינוילתוכיישןניאשעדימ

רווילינויידילעםהלהקפנוהשל"אודהתבותכבשומיש
םניאשתנווקמתוליעפתרגסמבואטנרטניאירתאב
הדובעלםירושק

עדימלוארווילינויתוכרעמלימואלןיבןפואבהשיגגישהל
םהלםידעוימםניאשרווילינוילש

תיטרפתיקסעתוליעפבםיברועמתויהלואלהנל
רווילינוילשעדימתוכרעמדויצבשומישתועצמאב

רחאלרווילינוילשעדימואתוכרעמלהשיגגישהל
רווילינויבםתקסעההמייתסהש

)2ךותמ1(עדימתיגולונכטבשומיש
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השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

םינכרצלדעותונשדחיחותיפמ  ,,ונלשךרעהתרשרשיבחרלכב
םייתאםייטרדנטסםתואיפלגוהנלהידבועורווילינוילע  ,,ונלש
..הדובעלםיתימעםעואםיינוציחםימרוגםעתוברועמתעב

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ
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יארחאקוויש

יארחאןפואבםייקסעםיפתושתריחבושכרלוהינ

תנגוהתורחת

אלםינוגראםייתלשממההיצלוגרהיפוגםעתרושקת
םייתלשממ

תויטילופתורטמלתומורתותיטילופתוליעפ

–םיינוציחםימרוגםערשק
םיטסילנאוםיעיקשמ ,תרושקתהיפוג

34
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יארחאקוויש
הריכמוקוויש ,רוציי ,חותיפלתביוחמרווילינוי
ןפואבהלשםיתורישהוםירצומהלכלש
תויפיצלםאתהבךכהשעתויארחא
 .תויתרבחה
םיטרדנטסהביצמדוקלתעגונהתוינידמה
תוליעפלכלםיפקתהםיילבולגוםיילמינימ
 .םוקמלכברווילינוילשקווישה

תוזירא ,תומש :לאתלבגומאלךא ,תללוכוזתוליעפ
םוסרפ ;קווישירקחמוםינכרצתנבה ;םיגתומתויוותו
גנזידנצרמותויוסח ;תוריכמםודיקלםירמוח ;יקסע
 ,וידר ,היזיוולטללוכםוסרפהתורוצלכ ;גתומםודיקל
יעוריאותויוליעפ ,תילטיגידהידמ ,ספדומםוסרפ
ידילעורצונםאןיב 'םייקווישםיקחשמ' ,םודיק
ישילשדצימרוגואםינומהרוקימ ,םינכוסוארווילינוי
.םירחא

MMuussttss

לשקווישהתולועפבםיברועמהםידבועלעהבוח
:רווילינוי

ןמזלכבקווישהאשונבהקיקחהתאדבכל

העפשההתאוונלשםיתורישה/םירצומהתאראתל
עדימתרזעב ,ףוקשוקיודמ ,יתימאןפואבםהלש
םיאתמיתנוזת ,יטנוולרשןכיהו ,יתדבוע

ידכתוחוקלוםינכרצרובעקפסמעדימםייקשאדוול
ונאשםיתורישבוםירצומבשמתשהלדציכןיבהל
םיעיצמ

ךמותשעדימלעססובמונלשקווישהשאדוול
רווילינוילשםימיילק/תורהצהב

עגונבונלשםיטרדנטסהותונורקעלםאתהבלועפל
 ,םידלילםייטנוולרהולא)לאלבגומאלךא(ללוכ ,קווישל
תויתרבחתותשרוםישנ

 ,קווישהתוליעפלשתויתביבסהתוכלשהלבלםישל
לשלעופלהאצוה ,םישדחםירצומחותיפימוחתב
הלוכתותוזירארוזחמ ,קווישתוינכת

הריחבשפוח

רווילינוילשקווישהתוליעפבםיקסועהםידבועלעהבוח
תאשוכרלאלשםירחובהםישנאלדובכבלועפל
קפסמעדימםייקשחיטבהלו ,ונלשםיתורישהוםירצומה
ידכםינכרצהרובעונלשםיתורישהוםירצומהתודוא
תולכשומתוטלחהתחקלולכויש

תועינצוםעטבוט

רווילינוילשקווישהתוליעפבםיברועמהםידבועלע
םיטרדנטסהתאדבכמוףקשמונלשקווישהשחיטבהל
 ,תוכיאלוםעטבוטלעגונהלכבםילבוקמהםייוושכעה
ללכלתועדומתנגפהךות ,דעוימאוהוילארשקהב
תויתא ,תויתרבח ,תויתוברתתוצובקלתושיגרוהרבחה
.תונושתויתדו

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

יעצמאבקווישתוליעפבשומישבשתונומתתונשל
העטמלבשחנםוסרפהובשןפואבתרושקתה

םיחנומואםיינכטםינותנבהערלשומישתושעל
יכגיצמההעטמןפואבםילימרצואואםייעדמ
יעדמףקותשיתמיוסמהרהצהל

וא ,םעונלשםיתורישהואםירצומהתאךיישל
תויומד ,םיאשונרווילינוילשקווישתוליעפבלולכל
 ,תדלכלרומחןובלעלםורגלתויושעשתונומתוא
 ,ליג ,תינימהייטנ ,עזג ,רדגמ ,תוברת ,םואל
םיטועימואתויולבגומילעבתצובק

 ,תומילאתדדועמאיהיכעודישהידמלכבםסרפל
תינעגופתוגהנתהואהיפרגונרופ
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יארחאןפואבםייקסעםיפתושתריחבושכרלוהינ

הצפהתונמזהושכרתונמזה *

תיישעלתביוחמרווילינוי ,תילכת-תיחנומהרבחכ
םידבועלשםהייחרופישלםרותהןפואבםיקסע
םהלשתוליהקה ,ונלשךרעהתרשרשיבחרב
םיפתושהוהיקפסמהפצמרווילינוי .הביבסהו
תונורקעבוםיכרעבקובדלםהלשםייקסעה
.ונלשלםימוד

ימוחתםהמתעבוקדוקלתעגונהתוינידמה
ימרוגםעףותישבםילעופהםידבועלשתוירחאה
 .ישילשדצ

תוינידמבתוטרופמישילשדציקפסמונלשתושירדה
תיארחאתוינידמבוםיקפסרובע(RSPיארחאשכרל
 ,םיציפמרובע(RBPP)םייקסעםיפתושתריחבל
הלח RBPP-התוינידמשםירחאםיפתושותוחוקל
.םהיבגל
הניחבמתויובייחתהרווילינוילרצוויהלתולולע
ישילשדצימרוגשהרקמבןיטינומתניחבמותיטפשמ
.ולאתושירדלםאתהבםילעופםניא

תונורקעהתאתוותמ RBPP-הו RSP-התוינידמ
ישילשדצימרוגלעשתובייחמהתושירדהוםייסיסבה
.םהיפלגוהנל

םיטרדנטסהתאעובקלםתוירחאבשםיתווצה
תומייקהתווצםהולאתוינידמיכמסמבםילולכה
)הקפסאהתרשרשלעגונב(תבלושמהתיתרבחה
רובעתוחוקלחותיפתווצו RSP-התוינידמרובע
RBPP-התוינידמ

הבוחרדגבןהשתונקת

דחיםידבועוא/וםיזוחבםיברועמהםידבועלעהבוח
:ישילשדצימרוגםע

 RBPP-הו RSP-התוינידמתאןיבהלואורקל
םיתווצהוא/וםהלשרישיהלהנמהםעץעייתהלו
תולאשםהלשישהרקמבםייטנוולרהםייארחאה
ןהשלכ

ונתיאםידבועשישילשהדצהימרוגלכשאדוול
הרקבהילכלו RBPP-הו RSP-התוינידמלםיביוחמ

םימלוהחוקיפוםיזוחתמיתח,הטילקםיללוכולא
)ךירצשןכיהןוקיתותומיאללוכ(םיאתמהדעומבו

ימכסהללוכ(םיקפסםעונלשםימכסההלכשאדוול
MSA, UPA,(CTCתוחוקלוםיציפמו)ימכסהללוכ
DO*ואPO*(ילכיפלעשרדנהןפואבםיחסונמ
לעיכםינייצמהםיפיעסללוכ ,ונלשםיימינפההרקבה
וא RSP-התוינידמיפללועפלוריכהלקפסה
תורשקתהליאנתכונלש RBPP-ה

םייארחאהםיתווצהוםהלשםירישיהםילהנמלעידוהל
םידשוחםהשואםהלעדונשהרקמבםייטנוולרה
תושירדהתאםיאלממםניאישילשדצימרוגש
וא RSP-התוינידמבתויטנוולרה
םכסהבשםיאנתלדוגינבםילעופםהשוא RBPP-ה

םידמעומתמישרמיופינ ,הריחבהיכילהתלכשאדוול
לולקשבםיללוכישילשדצימרוגרובעםיזרכמםויקוא
-הו RSP-התוינידמלםהלשתומיאתהתדימתא

RBPP

םירוסיא

םידבועוא/וםיזוחבםיברועמהםידבועלערוסיאלח
:ישילשדצימרוגםע

עגונבהזוחלרשקהבתוגירחואיונישלכלםיכסהל
תוצעייתהאלל RBPP-הוא RSP-התוינידמל
-התוינידמלעגונבותיטפשמההקלחמהםעתמדקומ

RSP תומייקהתייצקנופמבתכבםדקומרושיאאלל
תבלושמהתיתרבחה

-אלכוזרכוהשישילשדצימרוגםעתוליעפבךישמהל
םאאלא( RBPP-הוא RSP-התוינידמלםימאות
ימרוגתמישרבוללכנםימרוגהםאוא ,)הגרחההנתינ
םתיאדובעלרוסאשישילשדצ
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)2ךותמ1(תנגוהתורחת
לעתונומאהתויושרהידילעתכרענההריקח
תויולעותוסנקרורגלהיושעתורחתה
תוחוקללשםייוציפלתועיבת ,םייתועמשמ
םיסחיהתוכרעמוןיטינומלקזנו ,םירחתמו
.ונלשתוירחסמה

םישנאלתוילילפתויצקנסונכתיףסונב
.םיברועמה

:םירסואתורחתהלעהנגההיקוח

תורחתבםיעגופהםימכסה

 ,םירחתמןיבשיגרירחסמעדימלשףותיש
קוחברשואםאאלא

ןהילעםכוסשואתולטומהתומיוסמתולבגמ
תוחוקלואםיקפסםע

קושחוכלשהערללוצינ

לעדציכתעבוקדוקלתעגונהתוינידמה
רווילינוישחיטבהלידכלהנתהלםידבוע
.תנגוהתורחתתמייקמ

לעתונומאהתויושרהםעהלועפףותיש
תורחתה
 ,ללוכ(תורחתהלעתונומאהתויושרהםעםיעגמהלכ
ףותישבולהוני)טפשמהיתבםע ,יטנוולרשןכיה
 .טפשמיניינעליטנוולרהיקסעהףתושהםעהלועפ
תויושרהםעאלמהלועפףותישבתלעופרווילינוי
לעהנתיאותיבקעהנגהךות ,תורחתהלעתונומאה
ונייע ,םיפסונםיטרפל .הלשםיימיטיגלהםיסרטניאה
יפוגםעתרושקתלשקלחבדוקלתעגונהתוינידמב
םייתלשממ-אלםינוגראוםייתלשממההיצלוגרה

הבוחרדגבןהשתונקת

יתווצוהנידמבםילהנמהםילהנמרבחלכישארלע
הצובקהלשהכימתב ,דיקפתוהירוגטקלכלשהלהנהה
לעהנגהלהקיקחהתושירדשחיטבהל ,תיטפשמה
םינכוסוםינלבק ,םידבועהללכלםינבומתורחתה
 ,םיארחאםהםהילעדיקפתוקוש ,הירוגטקבםילעופה
הרשכהותורשקתהןכות ,דועיתהלשףותישתועצמאב
הצובקלכלתומאתומתוינכתםעדחי ,םימיאתמ
.)'הובגןוכיסבש'ולאדוחייב(תיפיצפס

::םידבועלעהבוח

לכבתורחתהלעהנגהלהקיקחלםאתהבלועפל
תארובעלוםהלםייטנוולרהםיקוושהותוירוגטקה
תיטנוולרההרשכהה
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)2ךותמ2(תנגוהתורחת

הבוחרדגבןהשתונקת

לשוארחסמידוגיאלשעוריאבתופתתשהםרט
ועבקנשתושירדהלכבםידמועםהשאדוול ,היישעתה
וזהנקת .רווילינוילשרחסמידוגיאבתורבחהןקתב
ימשרתוחפןפואילעבםיעוריאואתושיגפלםגהפקת
ואםיסרפתקנעהיסקטומכ ,םירחתמםיברועמםהב
םייתרבחםישגפמ

םעהחישבםילועשהרקמבידיימןפואבדגנתהל
–ידיימןפואבבוזעלוםייואריתלבםיאשונםירחתמ
ךישממןוידהםא-ךכבוניחבישו

ידיימןפואבםייואריתלבםינוידואתוירקתלעחוודל
יטפשמהץעויל

:יטפשמהץעוילהרהמבתונפל

תנגוההתורחתהיקוחםושייבהרזעלםיקוקזרשאכ
לכבו ,םיוסמיקסעבצמלכבוזתוינידמבםיטרופמה
קפסשיובהרקמב

םעעדימתפלחהבםיכורכתויהלםילולעהםיבצמב
םירחתמ

ימכסהוא ,םיפתושמהשיכרירדסהבונודיםרטב-
םעהיצזיטרדנטסימכסהו ,חותיפורקחמ ,רוציי
והשלכהרחתמ

תוליעפלעשתולבגמבםיחוטבםניאםהרשאכ-
ץיפמואחוקללשתירחסמ

היתולועפוקושחוכרווילינוילשיםהבםיבצמב-
רובעתונגוהאלכשפתיהלתולולעתוירחסמה
םירחתמואתוחוקל

תודואעדימהתורוקמתארורבןפואבםושרל-
תאזםירשקתמשםעפלכבולבקתהשםירחתמה
םהלשתוימיטיגללעגונבקפסהיהיאלשךכ

םירוסיא

ללכיבחרבםילטרקבתופתתשהתרסוארווילינוי
הקיקחןהלןיאשולאבוליפא ,תלעופאיהןהבתונידמה
.תורחתהלעהנגהל

::םידבועלערוסיאלח

לטרקבףתתשהל

ואןירשימב ,עדימףילחהלואםיכסהל ,ןודל
לערשואםאאלא(תודוא ,םירחתמםע ,ןיפיקעב
:)תיטפשמההקלחמהידי

וא/וםירצומתריכמלשםיאנתואםיריחמ
םיתוריש

ךלהמבםיקפסהמושרדיישםיאנתואםיריחמ
ןתמואשמ

ריחמתועצהואהינקתועצהלשהאצקהוםואית

ואהקולחוא ;תוריכמהוארוצייהלעתולבגמ
יווקואתוחוקל ,םייפרגואגםיקוושלשהאצקה
רוציי

םיקפסואתוחוקל ,םירחתמםעדובעלברסלואםירחהל
דצמיטפשמץועיילתמדקומהיינפאללםימיוסמ
תיטפשמההקלחמה

ץיפמואחוקללשתירחסמהתוליעפהלעתולבגמליחהל
הטילשללוכתיטפשמההקלחמלתמדקומהיינפאלל
םיצורעהואעצבתתהבהירוטירטה ,הריכמהריחמב
םתלוכיבורווילינוילשםירצומהתריכמלושמתשיםהב
םירחתמהלשםירצומרוכמל

להנתהל ,קושחתנבהקיזחמרווילינויםהבםירקמב
עונמלואתוחוקלרובעןגוהאלןורתירשפאישןפואב
תובחרתהואתוראשיה ,הסינכןגוהאלןפואבםירחתממ
ךומנהריחמבהריכמידילעהמגודל ,קושבםירחתמלש
םינתומההחנהלשםימיוסמםיגוסןתמ ,תולעריחממ
תוידעלבימכסהואתומכתשיכרב
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םירחאםיגיצנואםידבועלשרשקלכםייקלשי
םינוגראואהיצלוגר ,הקיקח ,לשממימרוגםע
חותפ ,רשי ,ןכןפואב)(NGOs(םייתלשממאל
 .םיימואלןיבהוםיימוקמהםיקוחלהמאתהבו
הכרדהתקפסמדוקלתעגונהתוינידמה
םערשקםייקלשיובןפואהלעתטרופמ
.ליעלורכזוהשתויושרה

 ,ןיטולחלישיאןווגלעברשקהסכמהניאאיה
קוסיעואהקדצלתוישיאתומורתלשמלומכ
הקיקחוהיצלוגר ,לשממיפוג .םיסמביטרפ
ןיבואםיילבולג :תויהלםייושעהםיפוגםיללוכ
דוחיאהומכ(םיירוזא ;)ם"ואהומכ(םיימואל
 ,)היסאחרזמםורדתונידמדוגיאוא ,יפוריאה
הליהקהתמרבםיליעפהולאכוא ;םיימואל
.תימוקמה

לועפלםגםילוכי(NGOs)םייתלשממאלםינוגרא
תויתרבחתויגוסתללוכםתדובעו ,תונושתומרב
 .תויתביבסםגומכתוינכרצו
םימרוגידילעעצבתהלבייחולאםינוגראםערשקםויק
תורוצלכתאללוכהזרשק .ךכלורשכוהוורשואש
תויתרבחואתוימשר-יתלב ,תוימשרםאןיב ,תרושקתה
ללוכ Unileverלשתיקסעהתוליעפלעגונהרשקםויק
הידמ ,םינפלאםינפומכתרושקתהתורוצלכתא
.תויובתכתהואתינורטקלא

םייתלשממ--אלםינוגראוםייתלשממההיצלוגרהיפוגםעתרושקת
)2ךותמ1(
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הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

רישיהלהנמהמרושיאלבקלוהמיאתמהרשכהרובעל
םילהנמהמרושיאלבקלוהמיאתמהרשכהרובעלםהלש
םהלשםירישיה

 ,םמשןתמתעבםיפוקשוםיחותפ ,םיבידאתויהל
לכרובעו ,םבצמ ,םדיקפת ,םידבועםההבהרבחה
ןודנהאשונהיפואןויצ ,גוצייואהריקח

תמאהתאחיטבהלידכבםיריבסהםידעצהלכבטוקנל
םהלשעדימהלשקוידהו

תויושרהםעתויורשקתהוםיעגמלשדועיתבקיזחהל
ונתמזויב

םימרוגםערשקתריציתעבםדקומרושיאשקבל
םיימיטיגלהםיסרטניאהתאגציילהרטמבםיימשר
;תואבהתוארוהלםאתהבונלש

הקלחמהשאר =םיימואלןיב/םיילבולגםינוגרא
תילבולגההקלחמהשאר ,היצלוגריניינעלתילבולגה
הקלחמהשארואםיידיגאתםיניינעותרושקתל
 Global Head)תומייקלתילבולגה

תילבולגההקלחמהשאר =םיירוזאםינוגרא
לוכשאהשארואםיקוושתקלחמשאר ,תרושקתל
היצלוגר /ץוחיניינעל

הקלחמהשאר =םיימוקמואםיימואלםינוגרא
ימוקמההקלחמהשאר /םיינוציחםיניינעלימוקמה
ולאםיגוסמתוקלחמןיאשהרקמב .היצלוגריניינעל
רושיאגישהלםהילע ,םידבועהםילעופובםוקימב
ותואבתוליעפהלהנממואירוזאההיצקנופהלהנממ
הנידמה

ללכמףקתרושיאגישהל ,ךכלךרוצשירשאכ
 ,המגודל ;םדיקפתלםאתהבםייטנוולרהםימרוגה
תרושקת ,םיירוטלוגרםיאשונבםיקסועהםידבוע
תיטפשמהנגהו

 ,ימוקמהםיפסכהלהנממםדקומרושיאגישהל
הצובקהבשח ,ידיגאתהיוסימהתקלחמואטילקרפה
עגונהאשונלכרובעתוידיגאתהתויסנפהתקלחמוא
ואהיסנפתונרק ,תואנובשח ,יסנניפחוויד ,יוסימל
תויטפשמתויגוס

םרטבהיצלוגריניינעלהקלחמהמםדקומרושיאגישהל
ואישממשומישלעגונבהיצלוגריפוגםערשקתריצי
םיביכרמוא/וםירצומברווילינוילשןנכותמ

תימוקמהתרושקתהתקלחממםדקומרושיאגישהל
םייתלשממאלםינוגראםערשקתריציםרט

ילהנממםירבעומהםיינכדעהםילהנבםירועמתויהל
םעטמעתפתרוקיבלהבוגתקפסלידכםירתאה
.תויטנוולרהתויושרה

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

ואתויודע ,םינותנ ,עדימלשףוסיאשבשלתוסנל
הרשמילעבםימרוגואםישרומםירקוחידילעתומושר
תירוביצ

 ,ןויסינכשפתיהללולעוא ,לולעשרבדתושעלואדיגהל
תועגונהתוטלחהלעםלוה-יתלבןפואבעיפשהל
ואהיצלוגר ,הקיקח ,לשממיפוגברקברווילינויל
תוינידמבונייעהבחרהל(םייתלשממאלםינוגרא
קלחבוחוריאותונתמתלבקוןתמקלחבדוקלתעגונה
)דחושתלבקוןתמתעינמ

םייתלשממ--אלםינוגראוםייתלשממההיצלוגרהיפוגםעתרושקת
)2ךותמ1( )2ךותמ2(םייקסעהתונורקעהדוק
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ץראהרודכ
העפשההלוהינבךשמתמרופישלתביוחמרווילינוי
-רביקסעחותיפלחווט-ךוראדעילוונלשתיתביבסה
םימרוגםעהלועפףותישךותלעפתהרבחה.אמייק
לשהנבהלו ,תיתביבסתועדומםדקלהרטמבםיפסונ
תוגהנתהםיגדתוהביבסהתוכיאלתועגונהתויעב
.התואנ

תירוביצתוליעפ
ןגהלוםדקלהלשתונבהתורבחהתאתדדועמרווילינוי
.ןהלשםיימיטיגלהםייקסעהםיסרטניאהלע

םינוגראותולשממםעדחיהלועפףותישבלעפתרווילינוי
 ,רחסמידוגיאומכםיכוותמךרדורישיןפואב ,םיפסונ
עיפשהלםייושעהםיפסונהיצלוגריעצמאוהקיקחםודיקל
.הלשםיימיטיגלהםיסרטניאהלע

תורחאואולאכתויטילופתוגלפמבתכמותהניארווילינוי
םודיקלתולעופהתוצובקלםיפסכתמרותהניאו
.יהשלכהגלפמלשםיסרטניא

תותיחשודחוש
ואהנתמלכלבקלואתתל ,עיצהלםידבועלערוסיאלח
יתלבןורתיואדחוש ,תווהלםייושעוא ,םיווהמהםולשת
ואןתיאלדבועףא .יסנניפואיקסעחוורךרוצלןגוה
האנהתובוטואדחוש ,ףיקעוארישיןפואב ,לבקי
תוחדלשי .תויסנניפתובטהואיקסעםודיקרובעתורחא
.הלהנהלהילעחוודלו ,דחושלהעצהואהשקבלכ

לולכלםייטנוולרהםיכמסמהותויאנובשחהתומושרהלע
ואקיזחהלןיא .תומושרהתואקסעהלשקיודמרואית
.דעותמואחוודמוניאשסכנואןוה ,ןובשחבשמתשהל

םיניינעדוגינ
םידבועהםירחאםימרוגואםידבועהללכמהפוצמ
ואתוישיאתורטמלהלועפמענמיהלרווילינוירובע
דוגינבדומעלםילולעהםיסנניפםיסרטניאןעמל
.הרבחבםדיקפתתרגסמבםהלשתוירחאל

ידילעםירחאלואםמצעלחוורשפחלםידבועלרוסא
.םדיקפתבהערלשומיש

םינותנ
.םינותנלשןגוהויתא ,יארחאשומישלתביוחמרווילינוי

 ,וניכרעלםאתהבםינותנבםישמתשמוםיפסואונא
.םדאתויוכזמקלחכתויטרפלדובכותיטנוולרההקיקחה

הרעה
תב-תורבח'-ו 'רווילינוי'םייוטיבבשומישהשענדוקהתביתכב
תורבחלאיהםהבשומישבהנווכהותוחונתורטמלרווילינוילש
 ,.Unilever N.Vתאתללוכהרווילינויתצובקלתוכיישה

Unilever PLC רבחיוטיבבשומישב .ןהלשתבה-תורבחו
 Unileverלשםילהנמלאיההנווכה Unileverלשםילהנמה

N.V.לשוUnilever PLC.

הליהקבתוברועמ
קלחכ ,הנימאתיחרזאתוגהנתהןיגפהלתפאושרווילינוי
הלשתוירחאהימוחתרחאאלמלו ,הרבחהמדרפניתלב
.תלעופאיהןהבתוליהקהותורבחב

תונשדח
קפסלהרטמב ,ונלשינשדחהיעדמהרקחמהתרגסמב
תוגאדהתאםידבכמונא ,ונלשתוחוקלהיכרוצלהנעמ
סיסבלעםילעופונא .הרבחהלשוונלשםינכרצהלש
תוחיטבלעגונהלכבםירימחמםיטרדנטסו ,ססובמעדמ
.םירצומה

תורחת
תכמותותנגוהךאתצרמנתורחתבהנימאמרווילינוי
תורבחה .תורחתהלעהנגהלהתואנהקיקחםודיקב
םתוליעפתאולהנירווילינוילשםידבועהותונושהתונידמב
היצלוגרהותנגוההתורחתהתונורקעלםאתהב
.תיטנוולרה

תונורקעהדוק
םייקסעה

לעהרימש
םדאהדובכ

השענבתוברועמ
הרבחלץוחמ

לופיט
תותיחשב

לעהרימש
07םיחנומןולימעדימןוחטיב

חוויד–בקעמ–תומיאת
החלצהלינויחטנמלאאיהולאתונורקעלתומיאת
אדווליארחארווילינוילשםילהנמהרבח .ונלשתיקסעה
.הרבחהיבחרבםימשוימולאתונורקעש
םתכימתמהנהנוולאתונורקעתעמטהליארחאל"כנמה
ץעויהדמועהשארבש ,ילבולגהדוקהתדעוירבחלש
.הרבחהלשישארהיטפשמה
הלהנההירבחלתלצאומהרגשבהשענלתוירחאה
תורבחהוםידיקפתה ,תוקלחמה ,תירוזאההריכבה
 ,ולאתונורקעתעמטהלםיארחאםה .תונושהתונידמב
 .תיקסעהרשוילתוימוקמהתודעווהלשןתכימתב
 .יתנשסיסבלעעצבתמדוקלתומיאתהרורשיאובקעמ
םילהנמהרבחידילעתנחבנתומיאתהתדימ
תדעולשותידיגאתתויארחאלהדעווהלשםתכימתב
.תואנובשחוםיסנניפםיאשונבתרוקיבה
לשםילהנמהרבח .דוקהלשהרפהלכלעחוודלשי
לשןדבואבקעםילהנמלעתרוקיבחתמיאלרווילינוי
לכואתונורקעלעהדפקהמהאצותכתיקסעתוליעפ
םידעצוטקננ .הבוחרדגבאיהשתרחאתוינידמ
תוידוסבחוודלולכויםידבועשתנמלעםימיאתמ
.חווידןתממהאצותכלובסיאלדבועףאותשרדנה
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תויטילופתורטמלתומורתותיטילופתוליעפ
ךומתלרסאנרווילינויםעתונמנהתורבחהלע
 .םייטילופםידמעומואתוגלפמלםורתלוא
המורתואהכימתעיצהלםילוכיםידבוע
.ישיאןפואבקרוךאתויטילופתוצובקל

םידבועלעדציכתטרפמדוקלתעגונהתוינידמה
םעםהלשתויקסעהםיסחיהתוכרעמתאלהנל
.תויטילופתוצובק

הבוחרדגבןהשתונקת

::םידבועלעהבוח

תושענתויטילופתוגלפמב ,הכימתוהמורתלכשאדוול
השענרבדהשםשורלכתתלאלוןיטולחלישיאןפואב
רווילינוילרשקהב

התשענשתיטילופהמורתואהכימתלכשחיטבהל
ואםהיעוציבלעהעיפשמהניאישיאןפואב
הבחרהל(הדובעהתרגסמבםהלשתויביטקייבואה
דוגינמתוענמיהקלחבדוקלתעגונהתוינידמהתאואר
)םיניינע

תרגסמברווילינויתאםיגציימםידבוערשאכשאדוול
ידילעומקוהשתוילכלכואתויתרבחץועייתוצובק
לשםדקומרושיאלהפופכםתופתתשה ,הלשממה
תרושקתלהקלחמהשאר

העביטיבמופןפואבגצוהשרחאלקרןתניירושיאה
הנתינשהרקמבלשמלומכתוליעפהלשיטילופ-אה
תעגונהתוליעפ ,ץועייהתצובקםעטמךכלעהעדוה
רווילינוילשידיגאתהןוזחבםיכמותהםימוחתל
לשבחרןווגממםיגיצנתללוכהצובקהשהרקמבו
קוסיעםוחתתולעבתורכומתורבחומכ ,םינוגרא
-אהבישח-יתווצ ,םיימואלהקדצינוגרא ,המוד
םיפוגוא ,הימדקאהמםיגיצנורקחמינוגרא ,םייטילופ
.םימוד

םירוסיא

::םידבועלערוסיאלח

ץועייהתוצובקבםתוברועמבקעםיניינעדוגינרוציל
ונייעהבחרהל( .ליעלורכזוהשתוילכלכואתויתרבחה
)םיניינעדוגינמתוענמיהקלחבדוקלתעגונהתוינידמב
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םיחתנוםיעיקשמ  ,,תרושקתהיפוג–םיינוציחםימרוגםערשק

ילעבללוכםיעיקשמתוליהקםערשקםויק
בייחתרושקתהוםיטסילנא ,םירקורב ,תוינמ
גוסמםירשקרובע .תוריהזהנשמבלהנתהל
םיכירצמםהותובושחתויקוחתושירדשיהז
קר .םיחמומברקבםימייקהןויסינוםירושיכ
ורבעשיפיצפסרושיאילעבםימרוג
עגונבםירשקםייקלםיאשר ,ךורדת/הרשכה
םעואםיעיקשמתוליהקםערווילינויל
ואםהיתוינפלביגהלוא ,תרושקתה
.םהיתולאשל

םעטמתיארחארווילינוילשיוליגלהדעווה
רווילינויבםימייקשחיטבהלםילהנמהרבח
יאנתלםאתהבלועפלידכםישורדהםילהנה
ללוכםייטנוולרההיצלוגרהוהקיקחה
קוסיעלויוליגלרווילינוילשםיכירדמה
.תוינמב

םייקלשידציכתטרפמדוקלתעגונתוינידמה
.תרושקתהוםיעיקשמתוליהקםערשק

הבוחרדגבןהשתונקת

ירשקתויצקנופמרושיאולביקשםידבועלעהבוח
רבחבלהנממוארווילינוילשתרושקתהואםיעיקשמה
תוליהקםערשקםייקל ,רווילינוילשםילהנמה
:תרושקתהםעואםיעיקשמ

 ,ולביקשרושיאלםיפרוצמהםיאנתלםאתהבלועפל
ושרוהימםעוא/ודעומלםיעגונהםיצוליאלשמלומכ
םירשקםייקל

רושיאהתאוקפיסשתויצקנופהםעדימתץעייתהל
םיפוגרסמיתםרטבהעדוהלכלשןכותלעגונב
םינעמנה

םיעיקשמהירשקתקלחממקלחכםילעופהםידבועלע
יכירדמלםאתהבלועפלתרושקתהיסחיתקלחמוא
םיגוהנהםילהנהוםיכילהתהיוליגותוינמבקוסיע
)םירושיאלםיעגונהולאללוכ(הקלחמב

תורגסמלץוחמםגםיפקתליעלםירכזומהםיקוחה
םירבדןתמתעבלשמלומכ ,תוימשרההדובעה
רחסמידוגיאלשםיעוריא ,םירנימס ,םיסרוק ,םיסנכב
.םייתרבחםישגפמוא

םירוסיא

ירשקתוקלחממקלחםניאשםידבועלערוסיאלח
רבחמקלחםהשואתרושקתהיסחיואםיעיקשמה
:םילהנמה

יפוגםעואםיעיקשמתוליהקםערשקםייקל
אלל ,טוטיצלאלשואטוטיצלשםעןיב ,תרושקתה
ורבעשרחאלולאתוקלחממתחאמרושיא
ךורדת/הרשכה

 :תרושקתיפוגמואםיעקשמתוליהקמתוינפלביגהל
ואתרושקתהתוקלחמלתוינפהלכתאתונפהלשי
םיעיקשמהירשק

ואעדימקפסלואתולאשלעתונעל ,תוחישלףרטצהל
העד

עדימ'קפסלואדיתעהיבגלתויסנניפתורהצהקפסל
קלחבדוקלתעגונהתוינידמבונייעהבחרהל( 'םינפ
)תרושקתהלוקוטורפבוםינפעדימבשומישתעינמ
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םיחנומןולימ
דוקהיאשונבהכימתהוק

רשפאמו ,ןופלטבואןווקמןפואבןתינהיוסחתוריש
ואתישממהרפהתודואתויגוסתולעהלשמתשמל
לואשל ,דוקלתעגונהתוינידמהואדוקהלשתירשפא
לשסוטטסקודבלוהרהבהבךרוצשישהרקמבתולאש
תורישה .הלאשנשהלאשואהיגוסלעגונבתמדוקהינפ
www.unilevercodesupportline.com:בןימז

""עויסםולשת""

םרוגלןתינש–דחושהשעמל–ימשרוניאשםולשת
תאזרזלואחיטבהלידכתירוביצהרשמבקיזחמה
לכבעצבלשרדנםרוגותואשתיתרגשהלועפלשהעוציב
תורמל ,תונידמהבורבםייקוחםניאעויסימולשת .הרקמ
תוביסנבתוגירחרשפאמתונידמלשםצמוצמרפסמש
.'ןמשמ'וא 'זרזמ' ,'עייסמ'םולשתםגארקנ .תומיוסמ

דבוע

 .םיזוחןווגממדחאברווילינויידילעקסעומהםדא
הרשמבםאןיב ,םידבועהיגוסלכתאללוכחנומה
 ,ףסונב .םיחמתמואהעובק ,תינמז ,תיקלח ,האלמ
םימרוגרובעםגחנומבשומישהשענ ,הזךמסמב
ילעב :אבהןפואברווילינוירובעםידבועהםירחא
םוחתילעבואקוחיפלעםהלוקנעוהשלוהינידיקפת
 ;תיקסעתופתושףקותמרווילינויידבוע ;המודתוירחא
.ושכרנשתורבחידבוע

יואר--יתלבןורתילתורשפא

ףסכימוכסללוכ ,ךרעלעבהמרבדלשהניתנואהעצה
תאתונשלםדועיישולאככשפתיהלםילולעה ,ןמוזמ
תניחבמלבוקמלתדגונמהתאזכללבקמהתוגהנתה
 ,)האנהתובוטללוכ(םיתוריש ,ףסכללוכ .תויתאתויפיצ
החטבה ,יארשא ,תואוולה ,םיבאשמבשומיש ,תוחנה
 ,)תידיתעתוחמתהואהקסעהללוכ(םיידיתעתונורתיל
.חוריאותונתמו

UUnniilleevveerr

תורטמל "רווילינוילשתבתורבח'-ורווילינויםייוטיבה
תוכיישהתורבחלאיהםהבשומישבהנווכהותוחונ
 Unileverתאתללוכה Unilever Groupתצובקל

N.V. Unilever PLCשומישב .ןהלשתבה-תורבחו
םילהנמלאיההנווכהרווילינוילשםילהנמהרבחיוטיבב
.Unilever PLCלשו.Unilever N.Vלש

תירוביצהרשמבקיזחמהםרוג

ואתטלשנהתושיואהנידמהלשגיצנואדבוע ,דיקפ
הגלפמגציימהםדאללוכחנומה .הנידמהתולעבבתאצמנ
תוחפשמבםירבח ,ימואלןיבירוביצןוגראואתיטילופ
ואילפיצינומ ,יטילופדיקפתלםידמעומוא ,הכולמה
תימשרתרגסמבלעופהםדאלכםגללוכחנומה .יטפשמ
הרטשמהתאללוכ ,ליעלםירכזנהמדחאלכםשב
.םיניוזמהתוחוכהו

םירחתמהתודואיוסחעדימ

 ,תוליעפהמבחרנקלחלהפקתיוסחעדימלשהרדגהה
ומכ(רוחמתיאנת ;םיידיתעואםייחכונםיריחמללוכ
םיקפסתודואעדימותויולע ,הינקיריחמ ;)תוחנה
 ,םיגוזימומכ(םייסנניפואםייקסעםינונכתותויגטרטסאו
תוריכמםודיקלתוינכת ,קוויש ;)תוריכמואתושיכר
ןמוסרפינפלתויסנניפתואצות ;יללכןפואבתוריכמלו
 ,היגטרטסא(חותיפורקחמתדובע ;תוימשרתועדוהב
 ,תוארהוםיכירדמ ,ינכטעדימ ,םירויא ,תואחסונ ,בוציע
ופשחנואוקשוהםרטשםירצומתומיגדורצומיטרפמ
.הנכותןיינקו)יבמופב

החפשמןב

תכרעמוא(ןיאושינךרדואםדרשקב ,החפשמבורק
 ,השיא/לעבדחוימב ,)המודתימשריתלבםיסחי
ללוכהזחנומ .דליואהרוה ,םייזוחןיאושינלהפ/ףתוש
םיבס ,םיגרוח-םירוה ,םיצמואמואםיגרוחםידלי ,םיבורק
לכואםידכנ ,םידוד-תונב/ינב ,תודוד ,םידוד ,תותבסו
םינורחאהםישדוחה12-בםכתארגשרחאהחפשמבורק
.רתויברןמזךשמלוא
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