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 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש םיננכתמה סקנפו ןנכתמה דמעמ םודיק
 

  ?םירוזאו םירע ןנכתמ והימ .1
 

 :ירוזאהו ינוריעה ןונכתה לש םיטביהה ןווגמב קוסעל רשכוהש עוצקמ לעב אוה םירוזאו םירע ןנכתמ
 הייארב אוה ןנכתמה לש ודוחי .תויוליעפו עקרק ישומיש לש יואר יבחרמ ךרעמ תריציל םיעצמאו םידעי
 םיילהנמ-םייטילופו םייתוברת ,םייתרבח ,םיילכלכ ,םייתביבס ,םייזיפ םיטביהל תסחייתמה תינללוכ
 .)ןנבמו בוחר ,הנוכש ,ריע ,רוזא ,הנידמ( הדימ ינק ןווגמב )ורומישבו( וחותיפב ,בחרמה בוציעב םיכורכה
 הביבס ,הרובחת ,הרבח ללוכ( םינוש םימוחתבו תונוש תויפרגואג תומרב ןונכתב םיקסוע םירע יננכתמ
 םיקישמ םימוחתבו תוליהק םע ןונכתב ,תינונכת היצלוגרב ,ןונכתה יכילהב תוינכת םודיקב ,)'וכו

 .םינווגמ
 

 ?רוזאו ריע ןנכתמ ךירצ תיעוצקמ הרשכה וזיא .2
 

 ,םייבחרמ םיכילהת לש חותינ תלוכיו הנבה תללוכ םירוזאו םירע ןנכתמ לש תיעוצקמה ותרשכה
 הביבסה לש  םייתביבסו םיילכלכ ,םייתרבחה םיטביהה לש םיקימעמ םידומיל ,םיירוזאו םיינוריע
 תוללוכה ןונכת תויגולודותמב הטילש ,תינונכתה הבישחה לש היתודוסיב ,תיעבטה הביבסהו היונבה
 עדי ןנכתמל םינקמ ןונכתה ידומיל .תויפרגואיג עדימ תוכרעמ דומיל ןכו תוינתוכיאו תוינתומכ תוטיש
 טבמב תויבחרמ תועפות ךירעהל תלוכיו היונבה הביבסב תינונכתה תוברעתהל עגונב תישעמ תוסנתהו

 תורגסמו םיקוח :ןונכת ילכ לש לודג ןווגמב הטילש שוכרל ןנכתמה שרדנ ,ףסונב .בחר יתאוושה
 ,יבחרמ עדימ לש רוציילו האירקל םימדקתמ םילכ ללוכ ,ודוביעלו עדימ ףוסיאל םילכ ,תוילהנמ
 ןונכת דעו יגטרטסא ןונכתמ ,םיסופיט ןווגמבו םייבחרמ לדוג ירדס ןווגמב ןונכת תולועפב תוסנתהו

 .טרופמ
 

 תינכדע הסרג( לארשיב ןונכתה ידומיל תביל תא רידגמה ךמסמ שביג לארשיב םיננכתמה דוגיא
 תוירואית ,תינונכתה הבשחמה תוחתפתה :הירואית :םימוחת העברא תללוכ וז הביל .)2014 רבוטקואמ
 ןונכתה קוח :םינכת ;םיינכדע םינוידו תויתסיפת תומלידו ינוריע ןונכת לש תוינכדע תושיג ,ןונכתה
 םיטביהב םייטרואית סיסב ידומיל ,לארשיב םיינונכתה םיכילההו ןונכתה תכרעמ הנבמ ,הינבהו
 תוטישו םילדומ :םילכ ;ינוריע ןונכתל םירושקה םייטילופו םייתרבח ,םייתביבס ,םיילכלכ ,םייסיפ
 תוסנתה :םושיי  ;בשחוממ יופימו תויפרגואג עדימ תוכרעמב עדי ןכו ןונכתב תוינתוכיאו תויתומכ
 .םזוי ןונכתבו ימוחת-בר ןונכתב השעמל הכלה
 

 ?לארשיב םירוזאו םירע ןונכת םידמול ןכיה .3
 
 ידומיל תביל אולמ תא תוללוכה ךמסומ ראותל דומיל תוינכת םויכ םיעיצמ םיימדקא תודסומ העברא
 ,לארשיל יגולונכט ןוכמ –ןוינכטה :םיננכתמה דוגיא ןיכהש ךמסמב הרדגוהש יפכ ,ןונכתה
 .ביבא לת תטיסרבינואו בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
  

 ?רוזאו ריע ןונכת דומלל לוכי ימ .4
 

 ידומילל שרדיהל םייושע םידימלתה .ינש ראותל םידומיל םה לארשיב םירוזאו םירע ןונכת ידומיל
 םיאכז תוינכותה יכמסומ .דסומ לכ לש תויפיצפסה תושירדלו םהלש ימדקאה עקרל םאתהב המלשה
  .)ןלהל ואר( לארשיב םיננכתמה דוגיא לש םיננכתמה סקנפל םשריהל
 

 ?םיננכתמה סקנפ והמ .5
 

 םירע ןונכתב עוצקמ ישנא לש המישר ללוכו לארשיב םיננכתמה דוגיא ידי לע להונמ םיננכתמה סקנפ
 םיננכתמה דוגיא ידי לע רכוהש לארשיב ההובג הלכשהל דסוממ ינש ימדקא ראות ילעב םהש ,םירוזאו
 תינטרפ הקידב תישענ םהיבגל( ל"וחמ םיליבקמ םיראת ילעבו ,ןונכתה ידומיל תביל תא ללוכה ראותכ
 הלאלו 2000 תנש ינפל םיימדקאה םהידומיל תא ומייסש הלאל .)ומייס התוא םידומילה תינכת לש
 םנויסינ לע םג םיססבתמה( רתוי םילקמ םיאנת ורדגוה 2014 תנש דע םיננכתמה דוגיאב םירבח ויהש
 .)יעוצקמה
  

 ?םיננכתמה סקנפ לש ותובישח המ .6
 

 ןונכתב המיאתמ תימדקא הרשכה שי וב תו/םימושרלש ךכל אתכמסא שמשל דעונ םיננכתמה סקנפ
 אב סקנפה .םהמ תשרדנה הלכשהה תרדגה ידי לע םירעה יננכתמ עוצקמ תא םדקלו םירוזאו םירע
 שמשלו םישרדנה הבילה ידומיל תא םידמלמה תודסומב הרשכה לע דיפקהל עוצקמה ישנא תא דדועל
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 500-ל בורק םויכ םימושר סקנפב .ןונכתה עוצקמ תא ודמלש םיננכתמ רוחבל םיקיסעמ ידיב ילכ
 לככו ,סקנפב םיקיסעמ לש שומישה רבגיש לככ .הדמתהב לדג םימשרנה רפסמו םירוזאו םירע יננכתמ
 ןונכתה םוחתב םדאה חוכ תוכיא לע ותעפשה לדגת ךכ ,לארשיב םיננכתמה תא הנמאנ גציי סקנפהש
 .ץראב ירוזאהו ינוריעה

 
 

  תורחא תונידמב וב הרכההו ןנכתמה דמעמ .7
 
 םוחתב תונושארה תוימדקאה תוינכותה וחתפנ לארשיבו 20-ה האמה ךלהמב חתפתה ןונכתה עוצקמ
 םוחתה לש תיתועמשמ החימצ .)תירבעה הטיסרבינואב רתוי םצמוצמ ןפואבו ןוינכטב( 1969 תנשב
 יאנת שמשמה ילאמרופ יושיר ןיא םויכ .ןורחאה רושעב בושו תמדוקה האמה לש 90-ה תונש זאמ הטלב
 .םיאמשו םילכירדא ,םיסדנהמ ,ןיד יכרוע ,ןובשח יאורמ שרדנה יושירה תמגוד ,עוצקמב קוסיעל
 ,םיבורק םימוחתב וא/ו ןונכתב םיאתמ ימדקא ראותל בור יפ לע איה םיזרכמב תיטרדנטסה השירדה
 .יטנוולר ןויסינל םג םימיוסמ םידיקפתבו
 

 לש יושיר וא םושיר לש םינונגנמ םימייק ,יסקס-ולגנאה םלועב הנושארבו שארב ,תורחא תונידמב
 יננכתמ תא דגאמה ןוגראה ידי לע ירטנולוו ימצע םושירמ עונל םילוכי הלא .םייעוצקמ םירע יננכתמ
 יושיר םייק תירבה תוצראב .עוצקמב קוסיעל יאנת הווהמה ירוטוטטס יושיר דעו םירעה
)certification( ה ,יאקירמאה םיננכתמה דוגיא קינעמש יתלשממ אל ימצע-American Institute of 

Certified Planners (AICP), וב םיקיזחמל עייסלו םיילאיצנטופ םיקיסעמל ןוירטירק שמשל רומאש 
 ראות ןיב ןיחבמו יעוצקמ ןויסינו ימדקא ראות םדק יאנתכ שרוד יושירה .םיאתמ הדובע םוקמ אוצמל
 רכומ רגוב ראות ,)םייתנש לש ילמינימ ןויסינ וב םיקיזחמהמ( דוגיאה ידי לע רכוהש ןונכתב ךמסומ
 יממ .)ןויסינ תונש 4 םישרדנ וב םיקיזחמהמ( רחא םוחתב ראותו ןונכתב רכומ יתלב ראות ,ןונכתב
 החלצהב רובעל שי התוא הניחבב ךורכ ומצע יושירה .ןויסינ תונש 8 םישרדנ ימדקא ראות לעב וניאש
 .יתנשה םולשתה תא םלשלו
 
 ,םידדומ ,םיסדנהמ םניאש ,םיננכתמ לש ירוטוטטס יושיר םייק הב ב"הראב הנידמ איה יסר'ג וינ

 ןהילא תשגל יאנתש )יסר'ג וינ לש ןונכתה קוחב( תוניחבב ךורכ הז יושיר .ףונ ילכירדא וא םילכירדא
 ונלש ראותהש ימל ,םירכומ םיימדקא ןונכת ידומיל לש ילמינימ ףקיה וא ןונכתב ימדקא ראות אוה
 ןונכת תונורקע ,ןונכתה לש הירוטסיה ,ןונכתב תוטיש ,ןונכתב תוירואית ללוכ :ז"נ 21( ןונכתב וניא
 AICP-ה לש יושיר שרדנ ןכ ומכ .)ןונכתה להנימו ןונכתה קוח ,טקיורפ/וידוטס/ןפלוא ,עקרק ישומיש
 .)הז דוגיא לש הניחבב הדימע ללוכ(
 

 ןתמב קסועה ,ידנק םיננכתמ ןוגרא םייק .תויצניבורפה ידיב איה ןונכתה עוצקמ לע היצלוגרה הדנקב
 םיבר הדובע תומוקמ .תויצניבורפ ששב םיננכתמ ינוגרא רובע ,ןונכתב תוימדקא תוינכותל הרכה
 ראותב תינתומ ותלבקש ,)Registered Professional Planner( םושר יעוצקמ ןנכתמ לש דמעמ םישרוד
-ה לש ודמעמ ,המגודל וירטנואב .תויתפוקת תויומלתשהו ןחבמ ,הדובעב ןויסינ ,ןונכתב ימדקא

Ontario Professional Planners Association ןיא .יתלשממ אל ןוגראב רבודמ יכ םא ,קוחב ןגועמ 
 דוגיאב םירבח םניאש םיננכתמ םיקסעומ ירוביצה רזגמב רקיעבו םירע יננכתמ לש ירוטוטטס יושיר
 הקיקח םדקל הסנמ OPPA-ה .םושרה ןנכתמה דמעמ תלבק יכילהב ודמע חרכהב אלו םיננכתמה
 .ןונכתה עוצקמ לש תבייחמ היצלוגרל
 

 לארשיב םיננכתמה סקנפו ןנכתמה לש יקוחה ודמעמ תרדסה .8
 

 םיננכתמה דוגיא ידי לע רוביצל תורישכ עצבתמ ולוהינו םויכ ירטנולוו אוה לארשיב םיננכתמה סקנפ
 גורדשלו קוזיחל םורתיש ,םיננכתמל ימצע םושיר ןונגנמכ סקנפה תא קזחל ףאוש דוגיאה .לארשיב
 תא םדקל איה הנווכה .םיקיסעמלו וב םימושרל ינויח ילכ שמשיו ,עוצקמה לש יעוצקמה דמעמה
 לש תורשפאה תניחב ללוכ ,םירחא תומוקמבו הקירמא ןופצב םילעופה הלא ןוגכ םינונגנמ לש םמושיי

 .עוצקמה לש תירוטוטטס הרדסה


