
  ילארשיה חראמל תויחנה

  ,םירקי לארשי סוורס יחראמ

 ןיב ןכו יתועמשמ שגפמ ירפ םהש האנהו םישדח םייולג ,תוסנתה ,תורכה ,תויווחב תופתוש הרקיע סוורסב תורבחה
  .םיחראמהו םילייטמה

  :םיחראמל תוצלמהו תויחנה ריבעהל ןוכנל ונאצמ ,וז היווח ביטיהל ידכ

  :)םוי וא אלמ( חוריאל השקבב חרואה תיינפ

 םא .תימוקמה תוגיצנה ידי לע םותחו ליובמ ףקותב LOI -ה לש םוליצ ףרצל הנופה לע חוריאל השקבה בתכמב  .1
 ידכ בטיה םתוא אורקל ץלמומו םיישיאה םיטרפה לכ תא ןכו חולשל ונממ שקבלו רוזחל שי תאז חלש אל הנופה
 םכינשל םיבושחה םיטרפה תא ןייצלו רוזחל יאדכ בויחב בישהל תטלחה םא .חרואה ןיבו ךניב המאתה חיטבהל
 .)םלועמ םירבד ויה( סוורס ירבח םניאש םיחפסנ אלל עיגמ אוה קרש חיטבהלו
 חרואל ריכזהל יאדכ .הנהמ חוריאו תויפיצ םואית חיטבהל ידכ םתוא שקבל ססהת לא ,םיטרפ ךל םירסח םא  .2

  .ותנידמב ל"וחל םיעסונל חוטיב ןימזהש ירחא עיגהל
 חרואהש הארנ םא ,המאתה רסוחל ששח שי םא ,םישקובמה םיכיראתב יונפ ךניא םא :הינפ לכ רשאל בייח ךניא .3

 , הינפל ברסל ךתבוחו ךתוכז – ךתחפשמ לעו ךילע הסמעמל היהי וא ךלש יתחפשמה םקרמב תולקב בלתשי אל
 וא ,יוארכ חראל ידכ קיפסמ יונפ ךניאש בותכלו לצנתהל רשפא ,הביסה תא טרפל הבוח אל( ריבסהל יאדכ ךא
 םניאש וא סוורס ירבח םניאש םיחרוא םע וא שארמ םואית אלל חרוא עיגה םא ברסל ןתינ ןכ ומכ   .)המוד והשמ
 .ףקותב LOI תדועתב םידיוצמ

   . )ךתיא וגהנתיש הפצמ תייה התאש יפכ( .םירופס םימי ךות תונעל ךילע הבוח הינפ לכ לע .4
 םיווקמ "( דיתעב חוריאל תורשפא ריתותש הרוצב םייסלו היטפמאבו סומינב תונעל שי תילילש איה הבושתה םא
 )"תרחא םעפ שגפיהל לכונש

 ףא וא ,רחא חראמ רתאל לכויש תנמ לע חרואה תא דימ עדייל ךילע – ונתשה ךיתוינכתו חוריא לע תמכיס םא  .5
  .רחא חראמ אוצמל חרואל עייסל
 :תואבה תודוקנל בל םישל יוצר אלמ חוריאב חראמל .6

 .'דכו תויגרלא ,םייח ילעב ,ןוזמל תושיגר -
 םיאתמה לכוא ותיא איביש וגאד םידחוימ םירקמב .תודחוימ תוטאיד גוס לכמ תונועבט ,תורשכ :לכואה גוס -

 .ול
 'דכו ןולסב הניש ,הפצרה לע ןרזמ , םיעצמ ,הניש קש :הנילה יאנת -
 .'דכו תויחונהו תחלקמה םוקימ ,רחא חרוא םע תופתושב וא ,דבל רדח ,הנילה םוקמ -
 .'דכו תוגרדמ )םילגלג אסיכ( תויזיפ תולבגמ שי םא ררבל -

 :חרואה תעגה ינפל םימואית

 .חוריאה ןמזב וא םרט תרחא םכניב םכוס םא אלא תוליל ינשל אוה חוריאה ךשמ ללככ  .1
 רשאכ םויה עצמאב וא הלילה עצמאב העגה( הביזעהו  העגהה תעש תא רתויב הרורב הרוצבו שארמ םאתל שי .2

 הרובחתב עיגמ חרואה םא .'דכו תיטרפ תינוכמ ,תירוביצ הרובחת ,דיינתמ אוה דציכ ררבל שי , )תיבב םכניא
 .הרורבו תמכסומ הדוקנמ ותוא ףוסאל ול ועיצה תירוביצ

 ברל היהת וז החורא .החוראה תעש תא שארמ חרואל עידוהל שי .ברעה תחורא תארקל העגה םאתל לבוקמ .3
 .חראמה תיבב תלבוקמה החוראה

 םהמ ררבל ידכ  .ןופלטב וא םיבתכמ יפוליח ידי לע ותעגה םרט חרואה םע תינושאר תורכה ךורעל דואמ יוצר .4
 םא ןייצל בושח .'דכו רוקיב תומוקמ לע תוצלמהב םכתרזע תא עיצהל וססהת לאו רוקיבהמ ויתויפיצ ,ויתוינכת
  ,םירחא םירודיסו חתפמ ריאשהל ןתינ םא ררבל זאו הדובעל םיכשהל םכילע וא חרואל תוולתהל םילוכי םתא
 ירודיס לע חרואה תא ועדיית - עובש יפוסב חוריא יבגל .םכלש תולבגמב בשחתהב לבא חרואה תאנהל לכה
 .ריעב וירויסב חרואה תא תוולל םילוכי םכניא םא ,תירוביצ הרובחת אלל םירעב דחוימב הרובחת

 םוקמב שגפיהל וא םכתיבל ונימזהל םאה .ול שידקהל ולכות ןמז המכ חרואה םע שארמ םאתל שי – םוי יחראמל .5
 וא ותוא וולת וילא תומוקמ לע חרואל ץילמהל ולכות .הפק תיבב תבשל קר וא ,ףתושמה רויסה תליחתל רחא



 הליכא וא הפק תיבב יולב  .'דכו םינואזומ ,תוריית ירתאל הסינכ תויולע שיש ןיבמ חרואהש ואדוו  .תיאמצע ךליש
  ."ויתואצוהב אשונ דחא לכ"  סיסב לע השעת – הדעסמב

 )עיגמ רבכ חרואה רשאכ ללכ ךרדב השענ הז םואית( .חרואה םא דחי לויט וא יוליבל תועצה ןלהל ואר .6

 

  :חוריאה ךלהמב

 תידדה תורכהל זע ןוצר םעו םביל תאו םתיב תא וינפב וחתפיש םיחראמל הייפצ םע עיגמ )םכומכ( חרואה .1
 ומכ ןיא .םכלש םוי-םויה ייחב חרואה ףותישו תוחיש ,ףתושמ יוליב ךות רצווית וזכ תורכה  .סוורס חורב
 הלגמ חרואהש םיאשונב ונתדמע תא גיצהלו יתימאה ילארשיה רסמה תא איבהל ידכ יבבלו יתימא חוריא
 לש הרטמה רתוי גשות ןכ םכתיב לא ותוא וסינכתו חרואה לא םכביל תא רתוי וחתפתש לככ  .ןיינע םהב
 לש ופוסב  .תונושה תויוברתה לש רתוי הניבמו הקומע תורכהו םימעה ןיב הנבההו םולשה םודיקב סוורס
  .רתוי האלמ םכלש האנההש ולגת הזכ חוריא

 ןכתי .םכדיב ראשייש קתוע םכדיל רוסמו ירוקמה LOI -ה תא םכל הארי ללכ ךרדב אוה ,עיגמ חרואהשכ .2
 ./ LOI ה תא ליימב חלש םא יחרכה הז ןיא – ספדומ קתוע איבי אל חרואהש

 תועש ,םינובגמ םיקרוז ןכיה :תיבה יגהנמב םכל םיבושחה םירבדה תא הרצקב וריבסה תיבל ותסינכ םע .3
 וא תיבל חתפמ קפוסי םאה ,הביזעה רקובב םיעצמה תא ריאשהל ןכיה ,תלוספ םינפמ ןכיה  ,הליכאה ירודיסו

 .'וכו ,חבטמה תונוראמו ררקמהמ םיכרצמ תחקל לוכי םאה ,םיאצמנ םתא רשאכ קר םכתיבב ההשי חרואהש
 תא םיאתהל ךירצש הז אוה חרואה :ורכז .ותוא לביקש יפכ חוריאה רדח תא ריאשהל חרואהמ שקבל רתומ
 .ולא םיללכ ריהבהל חראמה לע ךא ,חראמה תיב יללכל ומצע

 םותב םריאשהל ןכיה ול תורוהלו הטימה דיל וא לע תבגמהו תוכימשה ,םיעצמה תא שארמ ןיכהל ץלמומ .4
 .חוריאה

 ינשה ברעה לש ברעה תחורא רובע וצראל םיינייפוא םילכאמ ןיכהל חרואל ועיצה ,ןוכנל םיאצומ םתא םא .5
 וליא חרואל דיגהל ,הזכ הרקמב ,לבוקמ .תובבלה בוריקלו תורכהה תקמעהל תמרוג וזכ תוליעפ  .חוריאל
 .םירחאה םיכרצמה תא שוכרל ןכיה ותוא תוחנהלו ,רחבש לכאמה תנכה ךרוצל תיבב םכל שי םיכרצמ

 םכרוגמ םוקמ תא הווחיש ידכ רצק יליל רויסל ותוא ונימזה ,חרואלו םכל םיאתמו הדימב ,ברעה תחורא רחאל .6
 .םיליגר םירייתל העודי הניאו סוורסל תדחוימ איה וז היווח .הלילב םג

 יוליבו יוול ,רויתה תומוקמל חרואה תעסה :ומכ תונוש תועצהב םייתריציו םיחותפ תויהל םילוכי םיחראמה .7
 , )ךרדב םימי המכ רחאל תאז תשעל חמשי חרוא לכ( וידגב תא סבכל העצה ,ברעב וא םויה ךשמב ףתושמ
  .ול םיפצמה םירחאה םיחראמהו חרואה ןיב ךוויתו הרזע ןכו רויתה םויל ירפו 'ץיוודנס תנכה
 קלדה תואצוהב ףתתשיש רתומ !!! חוריא וא ףתושמ יוליב לע , חרואהמ תיפסכ הרומת לכ לבקל ןיאש רורב
  .'וכו םירתאל הסינכב ,תודעסמב תוחוראב ולש תואצוהה תא םלשי דחא לכו תוכורא תועיסנב םיקלדתמשכ

 ברעה תחוראל ףרצל דמחנ תויהל לוכי ,םיאתמ םא - םלוכ לא םיעיגמ אל ךא ,םיחראמ הברה שיש ןוויכמ .8
 .ףסונ סוורס רבח רויסל וא םכלצא
 

 :חרואה תביזע  םע

 ,חרואל תתל וצרת םתא םג ילוא  .תרכזמל ילמס דאמ והשמ חרואל םינתונ םיחראמש תונוש תונידמב גוהנ  .1
 .חרואל ראשייש דחי והשמ ןיכהל וא )...הסמח ,הנומת ,תוחתפמ קיזחמ( תרכזמ ,ותאצ ינפל
 ליעמ ,לימרת ,הירטמ ,וק בר ,םיינפוא ,תוחתפמ( חוריאה ןמזב םכמ לביקש המ לכ חרואהמ לבקל דיפקהל .2

 .'וכו הסיבכה תא )תפסכב םירבד( םכלצא הדקפהב ריאשהש המ לכ ול ריזחהל ןכו )'דכו
 לע ותדות תא עיבהל המיענו הלק הרוצ וז .םכלש םיחרואה רפסב םילימ המכ םושרי חרואה םא דמחנ .3

  .םכל הפי תרכזמ םגו חוריאה

 :הביזעה רחאל

 ןיב רשקה ךשמהל הבר תובישח שי . םכתשגרה תא ועיבתו ול ונעת םא הפי – הדות בתכמ םכל חלושש חרוא  .1
 ימואל עוריא וא השדח הנש( םידחוימ םיעוריאב  .םלועב סוורס יכרע לש םתצפהל המורתו חראמהו לייטמה
  .ותוא וכרבו ל"אודב רצק בתכמ וחלש )חרואה ץראב דחוימ



 םאו תויללכ תורעה ןכו חוריאה ידעומ ,אצומה תנידמ ,םי/חרואה יטרפ תא ללוכה חווד חולשל שי רוקיבה רחאל .2
 . israel@servas.org סוורס רתאל ל"אודב חולשלו תילגנאב תאז תושעל שי .חוריאה ןמזב ןהש לכ תוגירח ולח

 ,חוריאהמ ונהת ,רקיעה

 .לארשי סוורס


