
 הקיתש םירבוש לש תויטרפה תוינידמ

 V1.00 2018 טסוגואב 23 ,ןורחא ןוכדע

 םינותנ םיפסוא ,הקיתש םירבוש ןוגראב ונחנא ובש ןפואל עגונב עדימ םכל קפסל הדעונ וז תויטרפ תוינידמ

 םיפתשמ ונחנא ימ תא ,םתוא םידבעמ ונחנא דציכ ,הלא םינותנ םיפסוא ונחנא ןכיהמ ,םכילא םירושקה םיישיא

 ,דוביעה תקספהל תויטפשמה םכיתויוכז תא ףוכאל םתא ולכות דציכו ,םתוא םיחטבאמ ונחנא דציכ ,םהב

 .םינותנה רורשאלו הקיחמל ,ןוקיתל

 עדימהש חיטבהל תנמ לעו תולקב ןבות איהש תנמ לע ונתלוכי בטימכ ונישע .לבלבל הדעונ אל וז תויטרפ תוינידמ

 םירחוב וא ,םכלש םיישיאה םינותנב ונלש שומישל םימיכסמ םתא םא לוקשל םכל רשפאיש ןפואב םכינפב גצוי

 .ךכמ ענמיהל

 ידעלבה סיסבה איה םכתמכסהשו םהשלכ םיישיא םינותנ ונל קפסל תיקוח הבוח לכ םכילע הלח אלש בל ומיש

 .םהב ונלש שומישל

 תותואנ תטלחה םסרפ 29 ףיעס לע הדובעה תווצ .חוור תורטמ אלל תילארשי התומע אוה הקיתש םירבוש ןוגרא

 הנגה תמייקתמ לארשיבש העבק תיפוריאה תוביצנהש איה וז הטלחה תועמשמ ,הטושפ הפשב .לארשי יבגל

 לע לעופ הקיתש םירבוש ןוגרא .יפוריאה דוחיאה לש היצלוגרב תשרדנה המרה יפ לע םיישיא םינותנ לע התואנ

 חרזא לכל תחטבומה המרה התואב םכל תורומשה תויוכזהו תויוריחה תא חיטבהל שקבמו ילארשיה קוחה יפ

 .םלועב הנידמ לכ לש

 ?םיישיא םינותנ םיפסוא ונחנא דציכ

 :תואבה םיכרדב םיישיא םינותנ םיפסוא ונחנא

 תופתתשה ,ןוגראל המורת ,ונלש רטלזוינל המשרה תועצמאב הלאכ םינותנ ונל םיקפסמ םתא רשאכ ■

 .ונלש םיעוריאהמ דחאב תוחכונ וא ונלש םינייפמקהמ דחאב

 םיליימ ונל םיחלוש ,ונלש טנרטניאה רתא ךרד ונילא םינופ םתא רשאכ :רשק םכמע םירצוי ונחנא רשאכ ■

 .ונלש רתאב םישלוג וא

 ?םיפסוא ונחנא םיישיא םינותנ וליא

 :ללוכ רבדה .ונתיא םכלש תויצקארטניאלו ןוגראה תלועפל סחייתמה עדימ רקיעב םיפסוא ונחנא

)i( ראוד חולשמל תבותכו ןופלט רפסמ ,ינורטקלא ראוד תבותכ ,החפשמ םשו יטרפ םש ,םייפרגומד םינותנ; )ii( 

 ונלש תויוליעפל רושקה עדימ )iii( ;תיסנניפה תוליעפהו םולשתה יעצמא תוברל ,םתמרתש המורתל עגונה עדימ



 .ונלש רתאב םתשמתשה ובש ןפואל סחייתמה עדימ ,ונלש רתאב םתשלג םא )iv( ןכו ;םתפתתשה ןהב

 םיביגמשו ונל םימרותש ,ונב םיכמותש םישנאה ןיבל וניניב תויובתכתהה לכ לש ןנכות תא םיפסוא ונחנא ,ןכ ומכ

 .ונתדובעל

 .ןכ םג הז גוסמ עדימ ףסוא הז דצש ןכתיי ,ישילש דצ תועצמאב עדימ םתקפיס םא

 ?םיישיא םינותנ םידבעמ ונחנא דציכ

 הביסהו םיישיאה םינותנה ףוסיא תרטמ יהוז .ןוגראה תוליעפ ךרוצל םכלש םיישיאה םינותנב םישמתשמ ונחנא

 תוינפ ,םיליימו םירטלזוינ תועצמאב עדימב םכפותיש ,הנושארבו שארב ,ללוכ רבדה .םדוביעל תירקיעה

 .תופסונ תויוליעפל תונמזה ןכו ,תומורת ןיגב תולבק תקפנה ,המורת תושקב ,תוינופלט

 ישיא יוהיזל םינתינ םניאש םייטסיטטס םינותנ תקפה ךרוצל םג םכלש םיישיאה םינותנה תא םידבעמ ונחנא

 תונוש תוצובק לש תוגהנתה תוושהל לכונש תנמ לע ,ונלש טנרטניאה רתא תא רתוי בוט ןיבהל םיעייסמה

 .ונתדובע תא רפשל ונל עייסמ רבדה .)םינוש םירוזאב םייחה םישנא וא תונוש ליג תוצובק ,המגודל(

 ?םכלש םיישיאה םינותנל השיג שי ימל

 םיישיאה םינותנהש חיטבהל תנמ לע ונתלוכיבש לכ םישוע ןכלו שאר דבוכב עדימ תחטבאל םיסחייתמ ונחנא

 .דבלב ךרוצ סיסב לע עדימל השיג תווצה ישנאל םירשפאמו םיחוטב םכלש

 םידבוע ונא םמע םיקפסה ןהו ונלש תווצה ירבח ןה .םינוש םיקפס לש םתורישב שמתשמ הקיתש םירבוש ןוגרא

 .םירימחמ תוידוס ימכסה לע םימותח

 תויטרפה תוינידמ יפ לע םיישיא םינותנ ףוסאי ישילש דצ ותואש ןכתיי ,ישילש דצ תועצמאב םימרות םתא רשאכ

 .ולש

 וללה םיקפסה .ולש םינותנה דסמב םיישיא םינותנ דוביע ךרוצל םיינוציח םיקפס רפסמב םג םישמתשמ ונחנא

 :םה

• SalesForce – םילבקמ ונחנאש תומורת תוברל ,ונלש רשקה ישנא תומישר ןוגרא ךרוצל ונתוא תשמשמ, 

 .תויוליעפו םינייפמק ,םירטלזוינ

• MailChimp - םיליימ חולשמל ונתוא תשמשמ. 

• PayPal - תומורת תלבקל ונתוא תשמשמ. 

• Invoice4U - תומורת רובע תולבק תקפנהל ונתוא תשמשמ. 

• Facebook - ונלש רשקה-ישנא םע רשקה תריציל ונתוא תשמשמ. 

 תפיכא תויושרמ תחאמ השרומ יטפשמ וצ לבקנ םא ,רמולכ ,תויטפשמ תושקבל הנענ הקיתש םירבוש ןוגרא



 תוינידמל םאתהב ונפסאש םיישיאה םינותנה תא קפסל שרדנ וב תרחא תכמסומ תושרמ וא טפשמה תיבמ ,קוחה

 רערענו ,ונלש הצקה ישמתשמ ירחא ינומה בקעמ םע הלועפ םיפתשמ ונניא ,תאז תמועל .םאתהב לעפנ ,וז תויטרפ

 .םיכילהה לכ יוצימל דע ,טפשמה תיבב וזכ השירד לע

 ?ישיא עדימ םיחטבאמ ונחנא דציכ

 תויתרגש תוקידב םימייקמ ונחנא ,ןכ ומכ .תיתיישעת המרב םיתרשב ונוסחא ידי לע ישיא עדימ םיחטבאמ ונחנא

 לכ דעתל םידיפקמ ונחנא .עובק ןפואב ונלש הלעפהה תוכרעמ תא םינכדעמו תוצרפו םיגאב רותיאל םיתרשה לש

 .יבלש-וד תומיאב םישמתשמ ,םימיוסמ םירקמבו ,םיתרשל השיג

 ?רשק םכתא רוצינ םירקמ וליאב

 םינוכדעו המורתל תושקב ,םירטלזוינ םכל חולשל תנמ לע םעפ ידמ םכלש תורשקתהה יטרפב םישמתשמ ונחנא

 .טסקט תועדוהו הפיחד תועדוה חלשנש םג ןכתיי .החטבא תצרפ לש הרקמב םג רשק םכתא רוצינ .ונילעופ לע

 .ןקלח וא תוארתהה לכ תלבקל םתמכסה תא לטבל םילוכי םתא

 ?םכלש םיישיאה םינותנה תא קוחמל וא ןקתל ,קודבל ולכות דציכ

 םכל חולשל לכונ ,תיטנתואכ תמואת וזש רחאלו ,info@bts.org.il תבותכב ליימ תועצמאב היינפ ונל חולשל ןתינ

 עצבנ ונחנאו ונל ועידוה אנא ,םיקויד יא ואצמתו הדימב .ונלצא םירומשה םכלש םיישיאה םינותנה לש קתוע

 .עדימב םישורדה םינוקיתה תא

 םינותנה םומינימ לע הרימש ךות תאז עצבנ ונאו םיישיא םינותנ ריסהל ונתיאמ שקבל םג ולכות הקידבה רחאל

 .ףסונ עדימ לכ לש הרסהו קוח יפ לע םישורדה

 ?םינותנה דוביע תא קיספהל שקבל רשפא םאה

 ,תאז םע .םכלש םיישיאה םינותנה דוביע תקספה תא שקבלו  info@bts.org.il  תבותכב ונילא תונפל ןתינ .ןכ

 .ךשמהב עדימ וא םינוכדע םכל קפסל לכונ אל ןכמ רחאל

 ,דוביעה תא קיספהל םוקמב ןיטולחל םיישיאה םינותנה תא ריסהל רחבנ יכ ןכתיי ,םימיוסמ םירקמבש בל ומיש

 .םכלש םיישיאה םינותנה לש קתוע םכל קפסנש ןכתיי ,הזכ הרקמב .תויולע בקע

 םיניטקו םידלי

 ,הטמו 14 םכליג םא .םיניטק וא םידליל םינופ ונניא .םירגובמל םידעוימ ןוגראה תולועפו הקיתש םירבוש רתא

 .ודוביעלו עדימ ףוסיאל םירוה רושיא קפסלו ליימב ונתוא עדייל םכילע



 cookie יצבק

 ןטק ץבוק אוה cookie ץבוק .ישילש דצו ןושאר דצ םעטמ cookie יצבקב שומיש השוע ונלש טנרטניאה רתא

 לוכי וניאו ישיא עדימ ליכמ אל ץבוקה .םיידוחיי םישמתשמכ םכתוא תוהזל ונל רשפאמו םכלש ןפדפדב ןקתומה

 .)ישילש דצמ cookie יצבק םיקפסמש( ונלש םיינוציחה םיקפסה דבלמו ונדבלמ םרוג ףא שמשל

 ינטרפ ןפואב ונלש רתאב וא יללכ ןפואב םכירישכמב cookie יצבק ןוסחאל םכתמכסה תא לטבל םילוכי םתא

 .םיקפסמ ונאש םיתורישב םכשומישב עוגפל לולע רבדה ,תאז םע .םכלש ןפדפדה תורדגהב

 ?וזה תויטרפה תוינידמ תא תונשל לוכי הקיתש םירבוש םאה

 םינוכדע יכ בל ומיש .עצבתי רבדהשכ םכתא ןכדענ .תעל תעמ וז תויטרפ תוינידמב םייוניש ךורענ יכ ןכתיי .ןכ

 .תיביטקאורטר ולוחי אל םינוכדעה .ונלש םייונישה ןמויב ומשריי םייונישו

 הקיתש םירבוש לש םירמוחב שומישל האשרה

 קפוהש רחא רמוח לכ ןכו ,תומלוצמ וא תובותכ ,תויודע :םה "הקיתש םירבוש לש םירמוח" :הז ךמסמ תורטמל

 ,הצפה ,רודיש ,הקתעה :ועמשמ "שומיש" ;ימשר םוסרפ לכב וא/ו הקיתש םירבוש רתאב יוצמה ןוגראה ידי לע

 האשרה תאזב קינעמ הקיתש םירבוש ןוגרא :האשרהה יאנת .רוביצל השגנהל רחא יעצמא לכ וא/ו עוציב

 םירמוחב עגופ וניא רומאכ שומישש דבלבו ,הקיתש םירבוש לש םירמוחב ישפוחו ירחסמ אל שומישל תירוביצ

 שמתשמהש השירדב תינתומ וז האשרה .םרשקהל ץוחמ םתוא גיצמ וניאו ,םנכות תא תוועמ וניא ,הרוצ םושב

 רתאמ וחקלנ םהש וא/ו ולא םירמוח וחקלנ ונממ הקיתש םירבוש לש םוסרפה םש תא טלובו שרופמ ןפואב ןייצי

 .הקיתש םירבוש לש טנרטניאה

 טידרק ןתונ ,שומיש השענ םהב םירמוחה וחקלנ ונממש םוסרפה וא ,הקיתש םירבוש לש טנרטניאה רתא םא

 .שרופמב הזכ טידרק ןייצל שי ,הקיתש םירבושל ףסונב םיפסונ םיפוגל וא םרוגל וא/ו םירחא םיפוגל וא םרוגל

 שומיש .בחרנ םוסרפ וא שומיש לע אלו הקיתש םירבוש לש םידדוב םירמוחב ןגוה שומיש לע קר הלח וז האשרה

 בחרנ שומישה םא רורב אל וב הרקמ לכב .הקיתש םירבוש לש בתכב תשרופמ המכסה םיכירצמ בחרנ םוסרפ וא

 םהשלכ םירמוחב שומיש תוכז הנקמ הניא וז האשרה .רוריבל הקיתש םירבושל תונפל שקבתמ שמתשמה ,אל וא

 תידעלב תולעבב םניאש הקיתש םירבוש לש םוסרפ לכב וא/ו הקיתש םירבוש לש טנרטניאה רתאב םיעיפומה

 ןוגרא .הקיתש םירבוש תוברל ,םירצויה תויוכז ילעב לכ םע רשק רוציל שי ,ךרוצה תדימב .הקיתש םירבוש לש

 ולש טנרטניאה רתאב םייוצמה םירמוחב ישילש דצ לש שומיש לכל יהשלכ תוירחאב אשונ וניא הקיתש םירבוש

 .ולש רחא םוסרפ לכב וא

 תבותכב ליימב רשק ורצ אנא ,הקיתש םירבוש לש םהשלכ םירמוחב שומישל תוכזל תעגונה הלאש לכב

info@breakingthesilence.org.il. 


