
 

                                 תירפס תיב הדובע תינכת
 לש תיצראה תוינידמה לע ,םידחוימה ויכרצ לע ,תיכוניחה ותנשמ לע םייונב ס"היב ידעי

 תוינכותל תיתשת םיווהמ ולא םידעי .תודחוימ תויתנש תוינכת לעו ךוניחה דרשמ
 .תויתנשה ויתויוליעפלו ס"היבב םידומילה

 
 :תויזכרמ תורטמ עברא לע תתתשומ םידומילה תינכת
 

 ןסוחה קוזיחו יבטימ םילקא םודיק .1
 

 ןכל ,הדימלה ךילהתל סיסבכ טרפב תוננובתהבו המצעהב ןימאמ ס"היב
 תוניוצמל םירתוחו םיישגר םיכילהתב םירוזש הכרעהו הדימלה יכילהת
 .םייביטקלפר םיכילהת םיללוכו תישיא תומדקתהכ

 ךויחב ךוניח  
 הרומה וב ,יבויח ישגר םילקא לע שגד המשש , תירפס תיב תיכוניח תוברת
 ,תויתפכאו הגאד לש םיסחי תכרעמ תמייקתמו ,םידימלתה יכרצל בושק
 ,תוחיתפ תומייקתמ ךכ ךותבו ,ה/דימלתה לש טבמה תדוקנב תבשחתמה
 .ךרדב הנומאו הכימת
 

 ."תויתוירחאו תונגומ" תינכת .א
 ןתמ ךות ,תויתטישבו תוצרחנב תומילא תעינמל לועפל שי יכ ,םינימאמ ונא
 תוגהנתה תולובג לע דיפקנ .םיתואנו םייבויח תונורתפ תריציל תויונמדזהו םילכ
 הרומו דימלת לכ לש ישיאה ןוחטיבה תשוחת תא םיחתפמה ,םירכומו םירורב
 תכירדמ תאצמנ ס"היבב ףסונב .)תונגומ תלבטב ,ס"היב ןונקתב ראותמכ(
 .חוטבו יבטימ םילקא תרימשל תעייסמה ,תונגומ
 

 םייח ירושיכ .ב
 טרפב תלפטמה ,תירפס תיב תוברת תריצי לע דוקשלו ךישמהל ונתרטמ
 לש דימתמ רופישל םידבוע ונא .םיבחרתמה םייחה ילגעמב ותובלתשהבו

 .תישיאה תולגוסמהו תוכיישה תשוחת תא קזחמה ,חימצמו חפטמ םילקא
 ודבועי ליג תבכש לכב .תיתרבחו תישגר היצנגילטניא חתפל תינכתה תרטמ
 תא קימענו ךישמנ ונא .םייטנוולרה םיאשונלו ליגל םאתהב  םירושיכ
 ,תישיא ןיב תרושקת ,טקילפנוק םע תודדומתה :ומכ םיאשונל ונתוסחייתה
 ,תוטלחה תלבק ,םירוה – םירומ – םידימלת תורבדה יצורע לע הרימש
 תיינב ,תויורכמתהו העינמ תוינכת ,םייתרבחו םיישיא ץחל יבצמ םע תודדומתה
 .דועו תיתרבח -תיתחפשמ – תישיא תוהז
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 חיש ילגעמו "ישיאה ךוניחה" .ג
 הנעמ תתל התרטמו ךוניחה דרשמ תוינידמב היולת ישיאה ךוניחה תינכת 

 תרושקת תויונמוימ רפשל ,ותוא םיצעהל ,דימלתה לש םיישיאה ויכרצל
 ילגעמב םימייקתמ ךוניחה ירועיש .ת/ךנחמה םעו הצובקב תישיא ןיבו תיתרבח
 רבד .הצובקהו ת/ךנחמה ,דימלתה ןיב רשקה קוזיח רשפאמה רבד .חיש
  .דימלתה לש תוכיישהו ןוחטיבה ,תולגוסמה תשוחת לע עיפשמה

 
 "ןולא בוט רקוב" .ד

 .םידומיל םוי לכ תליחתב תוקד רשע לש הרומה םע םייתתיכ חיש ישגפמ
 םידומילה םוי תא חותפל ,תויתפכאו הברק יסחי חתפל ודעונ ולא םישגפמ
 .ןוידל תויגוסו םיאשונ תולעהלו ףתשל םידימלתל רשפאלו תיבטימ הריוואב
 

 "םינפ לומ לא םינפ" .ה
 ,םידומיל םוי םותב םידימלתהו םייעוצקמה םירומה ןיב םיכרענש םישגפמ
 תונבותב שמתשהלו ,דימלתל הרומה ןיב ישיא ןיבה רשקה תא קזחל הרטמב
 ,תרושקתבו רשקב יזכרמ ילכ אוה גולאידה .שגפמב תולועש תויגוגדפוכיספה
 םיחילצמ ונא ולא םישגפמב .טרפב "ןולא" תביטחבו ,ללכב םייחבו ךוניחב
 .םייניעב לכתסהלו ,אימחהל ,תוארל ,בישקהל ,עומשל

 
  "דחיווח" .ו

 ירועיש ,ןשוחו תוינימ ,רדגמ ,םייח ירושיכ .םייניעה הבוגב יתייווח שגפמל םוקמ
 תוחתפתה תרשפאמה ,החימצמ תיתצובק תרגסמ .דועו םיכרע םילקוש ,ךוניח
 םייח יבצמ םע תודדומתהה תלוכי רופיש ,תיתרבחו תישגר הכימת ,תיביטינגוק
 .המצעהו םינוש
 

 המצעה ידימצ .ז
  ,םידעי ,םיכרע :םימוחתב קזחמ בושמכ םידימלתל םינתינ המצעה ידימצ
 .הדמתהו המזוי ,החלצה ,הגהנה

 רדגמ .ח
 ,םינימה ןיב תויונמדזה ןויווש אשונל דחוימ שגד םימש "ןולא" תביטחב
 יכ םינימאמ ונא .תוירדגמ תויגוסב םיחותפ םינוידבו תויוליעפ ,םינכתב
 עיפשתו תירדגמ תוהז שבגל ונידימלתל רשפאת הז בושח אשונל תוסחייתה
  .תינויווש הרבח בוציע לע דיתעב
 

  םידימלת ןעמל םידימלת – ת"לת .ט
 רבעמ וז ךרדב .םידימלת תוכנוחו תועוצקמ יפל תידומיל הכימת תכרעמ
 לבקמה םג .תויורבחו תידדה תוברע ,תויתפכא תוחתפתמ ,ידומילה עויסל
 .םירכשנ םיאצוי קינעמה םגו
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                                                               תיגוגדפ תונשדחו תוניוצמל ךוניח .2
     ,הבישח ילכ( םיכרעו הבישח חותיפ ,תויונמוימ ,עדי תיינקה הרטמל ול םש ס"היב     
  הרטמב תאז לכ .תינרדומ הרבחב םישורדה ,)םייתרבח םיכרע ,הדימל תויונמוימ     
 .רתוי םיהובג םיידומיל םיגשיה וביניש ,תולגוסמו החלצה תויווח הווחי דימלתהש     

 
  הדימל תוביבס .א

 הדימלל תומאתומה תובשקותמ תוינכתו הדימל תוביבס חתפנו ךישמנ הנשה
 ץוח הדימל יבחרמ לוצינב דקמתנ .21-ה האמל דמולה תא תוניכמו ,תיבטימ
 .םיפסונ םיבחרמ תיינבו םיירפס תיב םינפו
 

 רקח תודובע .ב
  .הליעפ הדימלב בושח ךבדינ הווהמ רקח תדובע תביתכ
 רותיא :ומכ תויזכרמ הדימל תויונמוימ לולכת תבייחמ רקח  תדובע תביתכ
 המשו ,תינועיט -תיתרוקיב הבישחו ,ישיא לוק ,עדי ןוגרא ,תינקת הביתכ ,עדימ
 .םירצותו םיכילהת לע שגד
 ,תונוש רקח תומרב תודובע תביתכב םידימלתה לכ םיסנתמ םינש 3 ךלהמב
  .ליגה תבכשל המילהב
 

 

  תימוחת-בר הדימל .ג
 םיגשומ לש תפתושמ הפש תריציו םינוש תעד ימוחתב תוהז תויונמוימ תדימל
 תללוכ וז הדימל .ףתושמ אשונ תדימלב תעדה ימוחת ןיב הקשהו ,)ת"בהלש(
 םוצמצל ליבומה רבד ,דומיל תועוצקמ רפסמל תופתושמ תויפולח הכרעה יכרד
 .ונייחל תויטנוולרה תנבהו תעדה ימוחת ןיב הרבעהה םושיילו הכרעה תומישמ
 

  תיפותיש הדימל .ד
-רפכ ףיקמ רפסה תיב םע ח"לשב - יברעה רזגמה םע ףתושמ דומיל םייקתמ
    .הריטב רפסה תיב םע הירוטסיהבו ארב
 

 הרשעהלו קוזיחל ,רובגתל תידומיל הכימת .ה
 ,תדחוימ תועש תכרעמ תמייקתמ םיגשיה רופישלו תוניוצמל הריתחמ קלחכ
 תידומילה הכימתה .תוינגומוה תוצובקב הדובעו םיינטרפ םירועיש תללוכה
 "ןולא-בל" זכרמ ,ה"לא ירועיש ,םיינטרפ םירועיש ,רובגת ירועישב תנתינ
 ןוהה לש עויסמ םינהנו הלועפ יפותישב םינימאמ ונא ףסונב .םילוע תועשו

 .םיטסיניכמו ש"ופ יבדנתמ ,"סקודמא" תרבחמ םיבדנתמ – הליהקב ישונאה
 תינכתל רבעמ ,תעד ימוחתב תוניוצמו הרשעה ידומיל דדועמ ס"היב
 תורחבנ ,הקיטובור ,ןמוא תתיכ ,"םירימא" תינכת רתיה ןיב .םידומילה
  . ףערודכו הקיטלתא
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 לאיצנטופה יוצימו הלכה ,תויונמדזה ןויווש םודיק  .3
 

 תויונמדזה ול רשפאל ,ויתולוכי תא חתפל דימלת לכל רשפאל ףאוש ס"היב
  םידקוש ונא .ישיאה לאיצנטופה יוצימל םילכ שוכרלו תוישיא תוחלצה תווחל
 תשוחת חותיפ ,םירעפ םוצמצ לע ,ותוידוחייב הרכהו דימלתה תמצעה לע
 חרוא תמייקמ ןולא ב"טח .יבטימ יתרבח דוקפתו תואמצע ,תישיא תולגוסמ
 הייאר תדדועמ ,תוידדהה ןורקיע סיסב לע הנושה תלבק - ינלבוס םייח
-תיכוניח הכימת םהל הקינעמו םידימלתב לופיטה יכרד לש תיתכרעמ
 לוכי ינא"( ל.י.א תינכת תועצמאב רתיה ןיב תנתינ הכימתה .תילופיט
 ,תויתרבח תוצובק ,הארוה יבלשמ ךרעמ ,"הדימלל תוקלמ" תינכת ,)"חילצהל
 .היפרתו

 

    תוברועמו תוגיהנמ חותיפו םיכרעל ךוניחה תקמעה .4
 תיתרבח    

 
 :םיריצ 3 -מ תבכרומ תירפס -תיבה תיכרעה תינכתה
 "םישרוש" רקחו תורגבתה ,"הווצמ ינב" -'ז :הבכש לכל יזכרמ אשונ •
 "תוגיהנמו םיגיהנמ" ,הליהקב תיתרבח תוברועמ -'ח                                      
 החצנהו ןורכיז -'ט                                      
 .ס"היב ידימלת לכל תוידוחיי תויכרע תוינכת :תובכשה לכל תופתושמ תוינכת •
   .דומילה תועוצקמב תובלתשמה ,תוימוחת ןיב תויכרע תוינכת •
 

  תואמצעה תליגמ חורב םיכרעל ךוניח – ךרע ךרד  .א
 

 ללכ ךילהתה .גראמ תינכת םעטמ ול קנעוהש ,תוניוצמה תואב הכז ס"היב
 תביתכ ,תיחרזא תינויצ ,תידוהי תוהז בוציעל תמלוה תירפס תיב תוברת חותיפ
 תסנכהו םידומילה תרגשב ןתעמטהו ןמושי ,םירומה יתווצ י"ע תודחוימ תוינכת
 -תויכרע תוינכת תעמטה לע דוקשנו ךישמנ  ונא .תויכרע תויתייווח תויוליעפ
  .תוניוצמל הריתחהמ קלחכ תאזו ותוברתו ס"היב תרגשב תוידוחיי
 

 "םיכרע םילקוש"
 שגפמה .שרדמ תיב תנוכתמב ךוניח תעש תותכה לכב תכרענ שדוח לכ
 בלשמו ירבעה הנשה חולמ חוקלה ,)המליד כ"דב( יכרע אשונל שדקומ
 .ילאוטקא ןוידו חותפ חיש ,םינווגמ דומיל תורוקמ
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 לארשי תוברתו תשרומ ידומיל .ב
 

 .םייטרקומדו םיינויצ -םיידוהי םיכרעל םיכנחמ ונא דימלתה תוהז בוציעמ קלחכ
 םיירוטסיה םיעוריאל ,תפומ תויומדל ,תודהיה יכרעל םיפשחנ ונידימלת
 םיריכמ םידימלתה .תילארשיה הרבחבו םעה תודלותב תויטרקומד תויגוסלו

 תידוהיה תוברתה דומילל םינווגמ םיטסקטו תויכרע תוינכת לש רישע ןווגמ
 תויוליעפב םיברועמ םידימלתה .ונימי תונב תוילאוטקא תויחרזא תויגוסו

 םיחתפמ ,תילארשי– תידוהיה םתוהז תויגוסב ןודל םיברמ ,תוהז תובצעמ
 .הנידמה לש התומדל תוירחאו תילארשיה הרבחב תוברועמ ,רחאל תונלבוס
 
 היכרעו תבשה ינכת תרכהל תימוחת בר תינכת – "הלבקנ תבש ינפ"
 .יתתכ תבש תלבק סקט ךרענ המויסב .תידוהיה תוברתב
 

 הבתכנ ירבעה הנשה חולבש םיגחה לגעמ דומיל תרגסמב – "ןותיע ואוב" 
 תינכתה .םיאנומשחה תפוקתו הכונחה גח תשרומ דומילל תדחוימ תינכת
 .ונימיל תויטנוולרה תניחב הווהמו םויהו זא םינווייתמה תייגוס תא ןוידל הלעמ

 
 ירועש תרגסמב .םייניבה ימימ תוידוהי תוליהק רקחל תינכת – "ונתליהק"       

 לש הליהקה תא םידימלתה םירקוח "םישרוש" תינכתל הקיזבו הירוטסיהה
 .יתייווחו יתריצי ןפואב םתחפשמ

 
 ידימלת םיבתוכ "םישרוש" תדובע לע ףסונב – "ילש תואמצעה תליגמ"        

 תוברועמ לע תדמלמה ,םהלש תיתחפשמה תואמצעה תליגמ תא 'ז תותכ
 .הנידמה תמוקתב החפשמה

 
 תודהי דומילל ןזופ ןרק םע הלועפ ףותישב לעופ ס"היב -"תוברתכ תודהי"
 םיללוכה יתייווח דומילל "המב"ו ה"ניבמ םיחנמ םיפתוש םישגפמל .תוברתכ
 הרבחלו ץראל ,םעל רשקה אשונב תוברת יעוריא תרשעהו ילאוטקא חיש
  .תילארשיה
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 םוקמ םדא רשק  .ג
 

 ונא ןולא תביטחב .םוקמל רשקה אוה םדא לש ותוהז בוציעב דרפנ יתלב קלח
 ריעל הקיז תריציל תוינכת רפסמ הביטחב .אשונב םיבר םיבאשמ םיעיקשמ
 תוכיישה תשוחת תא תחתפמ םוקמה םע תורכיה יכ םינימאמ ונא .ץראלו
  .ונידימלת ברקב תיתביבס תוירחאו תוברועמל האיבמו
 
 

 ,לארשי ץרא ידומילל תינכת תלעופ ס"היבב -ץראה תעידי ידומילו ח"לש
 ,םירויס ,םילויט ללוכ הז עוצקמ .היפונלו התשרומל םידימלתה תא תפשוחה
 דמלנ עוצקמה .תישיא תוירחא חותיפו ץראל הקיז חותיפל תואנדסו תוחיג
 תונגראתה ,תוכרדה ,חטש תניל תוללוכה תונווגמ חטש תויוליעפבו םירועישב
 .הליהקב תוברועמו תוגיהנמ תויונמוימ חותיפ ,הדש ילושיב ,תיתתיכ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבתכנ הליהקלו ץראל רשק חותיפל תוינכת תביתכ תרגסמב – "םוקמדא" 
 אבס רפכ ריעל הקיז תריציב תדקמתמה 'ט 'ח תובכשל םידומיל תינכת
 תועצמאב הרבע תא םירקוח ,ריעב טוונל םידמול םידימלתה .התשרומלו

       .התוחתפתהב תומגמ לע םידמולו םיירוטסיה םינבמב רוקיב
 תוכרדהו םירויס םויקו "םינושאר ליבש" ץומיא איה ןיינעב תפסונ המזוי        

 .התשרומ דומילל ריעב םיירוטסיה םירתאב ידוסי ס"יבמ םידימלתל
 

 
 

 םיגשומה ןיב רשקב תדקמתמה תיכרע תידוחיי תינכת -"ןולא לש ןולאה"
 ומש לע ןולא לאגי גיהנמהו שיאה לש טבמה תדוקנמ םישרושו םדא ,תדלומ
 ,ס"היב תוברתב םמוקמו ןימאה םהב םיכרעה םינחבנ תינכתב .ס"היב ארקנ
 תמישמ תללוכה תינויע הדיחיו "ןולאל ץורמה" תיתייווח תוליעפ תמייקתמ
 .תירבע ירועיש תרגסמב הביתכ
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 "תוירחאה עסמו תוריחה עסמ"  .ד
   
 ךרעו  תוריחה ךרע לש םיברה ויטביהב תדקמתמה תירפס תיב ללכ תינכת 

 םוי תארקל :איש עוריאב תמייתסמ תינכתה .ונממ בייחתמה תוירחאה
 ירפס תיב עסמל  םידבועהו םירומה תווצ ,ס"היב ידימלת לכ םיאצוי תואמצעה
 םיווח ,לארשי תוריחל למס םיווהמה םירתאב םירקבמ ,םילשוריל ףתושמ
 תא .תימואל תוריחו תישיא תוריחל קבאמה לע םידמולו הליעפ היטרקומד
 םירחבנ םירומו םידימלת י"ע תואושמ תקלדה סקטב םימתוח ונא תוריחה עסמ
 .תיחכונה הנשל ס"היב יכרע תא םיגציימה

 

 ןורכיזו החצנה .ה
 תיביטקלוקה תוהזה לש םג ומכ ,דיחיה תוהז לש השארה ןבא אוה ןורכיזה
 הווהה ,רבעה ןיב תופיצרה תעדות תיינב תא רשפאמ ןורכיזה .תימואלה
 םיכרעה תא םיביצמ ונא החצנהבו ןורכיזב תוקסועש תוינכתה דקומב .דיתעהו

  .לארשי תנידמ לש התומד תתתשומ םהילע

 אווחל תליהק ץומיא 
 ,ןילופב הנטק הרייע ,אווחל .ס"היבב םינש תכורא תרוסמ וניה הליהקה ץומיא
 ינפל ס"היב י"ע הצמוא הליהקה .יצאנה ררוצב דרמל םינושארהמ ויה הישנאש
 ףתושמ סקטב ןייצמו הליהקה ילוצינ םע רשק ס"היב חפטמ זאמ .תובר םינש
 .הרייעב דרמה ץורפ םוי תא םילוצינה תוחפשמ םע
 
 "ןולסב ןורכיז"
 תליהק לכ תנמזומ הז שגפמל .ישיאה ורופיסב ףתשמה ,האוש דרוש םע שגפמ
  .םירומו םירוה ,םידימלת – ס"היב

 

 ל"ז ינש םתור תשרומ – "העיגנ לש םייח" 
 תא בהא םתור .20 ןב אוהו תיעצבמ תוליעפב גרהנ הביטחה רגוב ל"ז םתור 

 ותדלוה םוי תא םינייצמ ונא הנשה תישארב .הירוטסיההו טרופסה תועוצקמ
 אשונב הדובע 'ט תבכש ידימלת םיבתוכ הנשה ךלהמב .ורכזל טרופס םויב
 ןורכיזה םוי לש עובשב ןיוצמ טקיורפה םויס .לארשי תנידמ לש התשרומ
 תודובע ובתכש םידימלתל ,ומש לע תוגלמ תקולח סקטב ל"הצ יללחל
 ידימלתל ףתושמה ןורכיז ברעב ינש תחפשמ תמרות תוגלמה תא .תונייטצמ
 .ויריקומלו   ותחפשמ ינבל ,הבכשה

 
 דיתעה חרזאכ דימלתה תרשכה .ו
 ינייפאמלו יטרקומדה רטשמה תונורקע דומילל תינכתל ופשחי םידימלתה 

 חותינ תלוכיו עדי דימלתל תונקהל תינכתה תרטמ .תיטרקומדה תוברתה
 תוביוחמ דימלתה לצא רוציל ,תוילאוטקא – תויטילופו תויתרבח תולאשב
 תויגוסל יוטיב ןתינ ןכ ומכ .וילע ןגהל תונוכנו יטרקומדה רטשמל
 .תילארשיה תואיצמב םיטקילפנוקלו
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 תיתוברת-בר הרבחב םיפתושמ םייח .ז

 :םייזכרמ םיריצ ינשב םיפתושמ םייחל סיסבכ תונלבוס חופיט      
   תיבמו ןולא תביטחמ 'ח הבכשמ םידימלת – יברעה רזגמה םע םישגפמ •
 .הריטב םייניבה תביטחמו ארב-רפכב ףיקמה רפסה 
 .םיירפס תיב ץוחו םיירפס תיב םינפ – םידחוימ םיכרצ ילעב םע םיקשממ •

 
 תישיא המצעהו הריעצ תוגיהנמ חותיפ .ח

 םילגמה םידימלת רובע הריעצ תוגיהנמ לש תונוש תוצובק תולעופ ס"היבב 
 :תישיא המצעהל םילעופו םידימלתה תרבח םודיקב תוברועמו תוירחא ,ןיינע
  ,)םיצ"שפו ם"יצשמ( ח"לש יכירדמ ,םיתימע ,הבכש תדעו ,םידימלת תצעומ
  ,טייביד  ,םוליצ ,ןותיע תכרעמ ,םידימלת וידר  ,םיכנוח ,ם"יצדמ ,"םירימא"
 הליהקב תויוליעפ ,םיילקיסומ םיבכרה ,המצעה תוצובק ,תובדנתה תוצובק
 הקיטלתאה ףנעב טרופסה םוחתב תוליבומ תורחבנ תולעופ ףסונב .ריעב
 .ךשמהב טרפנ ולא תוצובק לע .ףערודכהו

 

  הליהקב תוברועמ .ט
 
.תירוביצ תוברועמלו תוירחאל ךוניחה םושייו יוטיב הווהמ ס"היבב תובדנתהה 

 תינכת התנבנ ,אבס-רפכ תייריעב "םיריעצו רעונ תובדנתה רודמ" םע דחי 
 םג תויוליעפ לולכתו תינכתה תבחרומ הנשה .'ח תבכשל תינוג בר תוליעפ
 םילעופ הנשה ךלהמב .םינושה תעדה ימוחתל הקיזב 'ט ,'ז תובכשל
 תורדוסמ תורגסמב תיתתיכ תובדנתהבו תישיא תובדנתהב םידימלתה
 .תיתרבח תוירחא םילגמו םיעייסמ ,םיכרצ םיהזמ ,הליהקבו ס"היבב

 
 

 תוהז תבצעמ הביבס     .י
 הביבסה תוכיא אשונל תנווכמה תומייק אשונב תינכת - "םדאה עבט"
 הביבסה ידומילל תויוליעפו םינכת תללוכ תינכתה .םייקמ םייח חרואל ךוניחלו
 .םיעדמה ידומיל תרגסמב תבלושמו
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 יתרבחה ךוניחה תינכת
  םייזכרמ םיכרע לע תתתשומו םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ח"חה תינכת
  תונווגמ תויוליעפלו םינכתל דימלתה ףשחנ וידומיל תונש שולש ךלהמב .ס"היבב
  .)ך"מישא( דובכ ,תוניוצמ ,תוכייש ,תוירחא :ס"היב ןוזח יכרע םושייל

 'ט הבכש 'ח הבכש 'ז הבכש םיעוריא

 "הבושת לש החוכ" o ירשת יגח
o  בר םע שגפמ 

o יונשו שפנ ןובשח 
o 4 םינימה 

o יונשו שפנ ןובשח 
o "ףקות הנתנו" 

 דרמה םוי
 הליהקה ילוצינ םע סקט   אווחלב

 ןורכיזה םוי
  -ןיבר קחציל
 המליד םוי

o ןיבר שיאה 
o תקולחמה תוברת              

 המליד ןויד
 

o תקולחמה תוברת           
  :המליד ןויד
 תיתרבח תוירחא

o םיגיהנמו תוגיהנמ 

o הרבחב תוקולחמ 
 ןויד -תיטרקומד
 ילאוטקא  המליד
o תוירדילוסו תוכייש 

 לארשי תנידמ תולובג הקולחה תינכת ם"ואב הטלחהה רבמבונב ט"כ
 תויוכז םוי

  תויתבכש תויוליעפ – רבמצדב 10 םדאה

 הכונח
o הכונח סקט 
 תולעפהו ןודיח    

o הכונח סקט 
o הרובגה סותימ רוריב 

 

o "ןותיע ואוב" 
 תיתבכש תוליעפ

 טבשב ו"ט
 הביבסה תוכיא

o יתבכש ןודיח 
o 7 םינימה 

o "ונלוכ לש הביבסה" 
      

o חותיפ לומ רומיש  
     

 םידימלתה תצעומ תוסחב ירפס תיב ןומירופ םירופ
 "?המ םוש לע -החמש" ,"אוה ךופהנו" ,"רתסהו יולג" :םיאשונב תוליעפ

 תוריחל קבאמה
 תואמצעה גח דע  חספה גחמ תויוליעפ - תוירחאו תוריח לארשי

 תוריח אשונב תויוליעפ תוריח אשונב תויוליעפ חספה תדגה חספ

     החצנהו ןורכיז  
 האושה םוי    

 ןורכיזה םוי 
 

o "האושב הווצמ רב" 
o ןולסב ןורכיז" ברע" 
o ןורכיזה םויל תוליעפ 
o תליגמ" תשגה 

 "ילש תואמצעה

o האושה םויל תוליעפ 
o ןולסב ןורכיז" ברע" 
o ןורכיזה םויל תוליעפ 
o "תאזב םיזירכמ ונא"- 

 ה"ניב תוליעפ

o די" ןואיזומב רוקיב 
 לצרה רהבו "םשו
o "ינש םתור תשרומ"- 

 תוגלמ תקולח ברע
o תינוריע הדעצ 

 םילשוריל ירפס -תיבה עסמה "תוירחאה אשמו תוריחה עסמ" תואמצעה םוי

                     תוריחה עסמב  םילשוריב רוקיב םילשורי םוי
 תדעצב םיצ"שמ

 םילשורי

 ןומא - תור תליגמ o תועובש
 תוירחאו

o   דסחל םיקוקז ונלוכ  
     

o רוצקל -םויה עורזל 
 דיתעב

 תוצובקב יכרע חיש תריציל םינווגמ םיטסקט – "םיכרע םילקוש" יפדב םיוולמ םיעוריאה
 .ךוניחה
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                               יתרבחה ךוניחה תינכת
 'ט הבכש 'ח הבכש 'ז הבכש םיעוריא
 םיסקט

 
 "תואושמ תקלדה" ,אירב םייח חרוא עובש ,ןיבר קחציל ןורכיזה םוי ,הנש תחיתפ
 רורטה יעגפנלו לארשי תוכרעמ יללחל ,הרובגלו האושל ןורכיז יסקט ,םילשוריב

 םיסקט
 םייתבכש

o תיצחמ םויס- 
 יתבכש  סוניכ   
o םישרוש"  תביסמ" 

o תיצחמ םויס-          
 יתבכש  סוניכ
o תיתרבח תוברועמ םויס 

o תיצחמ םויס- 
 יתבכש סוניכ    
o םויס תביסמ 

 םיטקיורפ
 םידחוימ

o "דחיב תויחל" 
 התכה תיינבו תורכיה
 .תכמות הצובקכ

o "רקח -"הווצמ ינב  
 תוליעפו "םישרוש"
 תידוהי תוברתל הקיזב
-ילאקיזומ שרדמ תיב"
 .םידימלת םירוה
o "הלבקנ תבש ינפ"  

 .תימוחת ןיב תינכת
o המרתה 
o תוינוכס תויוגהנתה: 

 יאנפ תועש ,טנרטניא

o "תיתרבח תוברועמ"- 
 תישיא תובדנתה    

 הליהקב תיתתיכו
o "םיגיהנמו תוגיהנמ" 
o תוינימו רדגמ-           
  םידימלת םירוה ברע    
o תויורכמתה תעינמ:  

 שגדב "םיתימע" תינכת
 לוהוכלא תעינמ לע
 יאנפה תוברתו
o תבצהו ל.י.א תינכת 

 דקומ םוי :תורטמ
 "תישיא המצעה"

o "אווחל סקט" 
    ,הרייעה ילוצינ רכזל    

 .ס"היב י"ע תצמואמה
o "ינש םתור תשרומ" 

 ,טרופס םוי :ורכזל
   רקח תודובע תביתכ
 .תוגלמ תקולח ברעו
o תויורכמתה תעינמ- 

 םימסו לוהוכלא
o המרתה 
 

 תוהז
 ,תישיא
 ,תיתרבח
 תימואל

o יהמ תוהז? 
o החפשמה ישרוש רקח  
 רקח תדובע תביתכו   
o ןולא לאגי תשרומ 
o םיכרע ,לארשי תוברת    

 .םתועמשמו
o לארשיב תויתוברת בר 

o תיתרבח תוברועמ 
 .הליהקל המורתו
o תוברתל תודמע חותיפ    
 .תיטרקומדה    
o םיכרע -לארשי תוברת   
 .םתועמשמו    

o היטרקומדה תונורקע, 
   תויוכז ,תוחרזא ידומיל
 תויתוברת בר ,םדא
 תילארשיה הרבחב
o םיכרע – לארשי תוברת 

 .םתועמשמו
o הילאוטקאו תומליד 

 תיתרבח תוברועמו תישיא תוחתפתה

 םילויט
 םירויסו

 תעידי
 ץראה

 )ח"לש(

o יתבכש שוביג םוי, 
 .הדש תויוליעפ ללוכ
o לילגל יתנש לויט. 
o ירפס תיב לויט – 

 אשמו תוריחה עסמ"
 ."תוירחאה

o םיימוי תב החיג- 
 .חטש  תנילו תואנחמ
o הדוהי רבדמל יתנש לויט 
o 3 י"פע םיידומיל םירויס 

 .ח"לש תינכת
o עסמ"– ירפס תיב לויט 

 "תוירחאה אשמו תוריחה

o "םימי 3 -"בכוכ עסמ 
 .חטש תניל-ץראה ןופצב
o 3 י"פע  םיידומיל םירויס 

 .ח"לש תינכת
o עסמ" – ירפס תיב לויט 

 "תוירחאה אשמו תוריחה

 םירויס
 םיידומיל
 דקומ ימיו

o םיעדמ םוי 
o תויורכמתה תעינמ 

 ןושיע לע שגדב
 .לוהוכלאו
o הווצמ ינב" דירי"  
o הכורעתב רוקיב 

 
 

o "ח"לש רויס "םוקמ םדא 
 .םירתא רומיש לע שגדב
o םיעדמ אשונב םוי. 
o לוצינו תויורכמתה תעינמ 

 .יאנפ תועש
o "םוי -"לוכי ינא לכה 

 תבצה אשונב דקומ
 .תישיא הרטמ

o רדגמ תינכת 

o תויורכמתה תעינמל םוי- 
 .לוהוכלאו םימס תעינמ

o "םינושאר ליבש" 
o ןוכיתל "ןווכה" םוי. 
o ינש םתור תשרומ- 

 ,ורכזל טרופס םוי
 סקט ,רקח תודובע
 .ורכזל תוגלמ תקולחו

 חרוא
 םייח
 אירב

 תעדה ימוחתב אשונה דומילו ,יתואירבה ךירכה תורחת ,תויוליעפ ,תואצרה לש עובש
 םינושה

 םוי
 םידימלתה תצעומ תוסחב דימלתה

 םיעפומ
 .הנשה ךלהמב םסרופת תיתוברתה תינכתה תוגצהו



11 
 

 םייח ירושיכ חותיפ תינכת
 

 .םידימלתה לש תיתרבחהו תישיאה םתחוור תא תומדקמ רפסה תיבב ץועייה תוינכת

 הרשעה תויוליעפ תומייקתמ ךכל ףסונב .הרבח ירועישב תוכנחמה י"ע םבורב םידמלנ םיאשונה

 הרטמב תאז לכ .'וכו תוגצה ,םיטרס ,תואנדס ,תואצרה ,תואנדס ,םייתתיכ םינויד ,ןויע ימי :תובר

 .ישפנה ןסוחה קוזיחו תיתרבחה תוברועמה ,תימצעה תועדומה תא תולעהל

 'ט הבכש 'ח הבכש 'ז הבכש המצעה
 תוהז

 תימצע

 ישגר תוסיוו

o םוקמב םקמתהל 
 רבעמה .שדח
    תונמדזהכ

 .תיתרבחו תידומיל    
o המו תונוש ,תוידוחיי    
 .םהיניבש     
o תישיא תוהז בוציע 

 .תירדגמו

o הקוצמ יבצמ לוהינ 
  .ןסוח  חותיפו
o תושיגר חותיפ 

 .רחאה תקוצמל
o תישיא תוהז בוציע 

  .תירדגמו
o םיחימצמ" תנדס" 

o תושגר לוהינ – 
 םע תודדומתה
  .לוכסת

o ןסוח חותיפ. 
o "תבשק ןזוא שי". 
o תישיא תוהז בוציע 

  .תירדגמו
 

 תורישכ

 תישיא-ןיב

 םילגעמב

 םינוש

o חוטב טנרטניא 
o הצובקב םייח  

 תושעל" .תיתרבח
  ימצעל "םוקמ
 .םירחאלו
o יתצובק ץחלב הדימע,   
 .הקצהו תונוירב    

o םיסחיו תורגבתהה ליג 
 ,רוזיח ,םינימה  ןיב
 .םיפיטואירטס

o םירוה  םע תרושקת. 
o רדגמ אשונב תואנדס 

 .תוינימו
o חוטב טנרטניא 

o חוטב טנרטניא 
o יסחי ,תורבח ,הבהא 

 .העינמ יעצמאו  ןימ
o אשונב תואנדס 

 תינימ תוגהנתה
  תעינמ ,תיביטמרונ
 .תינימ העיגפ

 ידוקפת

 ,הדימל

 רשוכ רופיש

 הדימל

o ל.י.א תינכת 
o תונגראתהו תודדומתה 

 תדרח ,הדימל תארקל
 דחפ ,תוניחב
 הדועת .ןולשיכמ
 .הביטחב הנושאר

o ל.י.א תינכת  
o הדימל יכרד תרכה 

 תויונמוימ  קוזיחו
 .הליעי הדימלל
o תוישיא תורטמ תבצה   

 )smarti( תוידומילו

o "לועיי – "ןווכה 
 תארקל הדימלה
  .ןוכיתל רבעמה

o תורטמ תבצהו הריחב 
 .החלצהל

 תודדומתה

 יבצמב

 ץחל ,ןוכיס

 רבשמו

o תעינמל תינכת 
 ,)ןושיע( תויורכמתה
 תיינבו םימרוגה תנבה
  .תודמע
 

o תוברתו לוהוכלא 
 תעינמל :יאנפה
 לע שגדב תויורכמתה
 ץחלו  לוהוכלא
 .יתרבח
o םיתימע תדימל. 

 תעינמל תינכת
 אשונב תויורכמתה
 תודמע תיינב .םימס
 ץחלב הדימע קוזיחו

 .יתרבח

 תודדומתה

 םע

 םיטקילפנוק

 -"דחיב תויחל"
 תונלבוס חותיפ
 תעינמ .הלועפ ףותישו

 ,רחאל סחי ,תומילא
 התיכ םילקא חותיפ
 .חימצמו ךמות

  ,תומילא תעינמ
    יכוניח םילקא חופיט
 םילכ תיינקהו  יבטימ
 םע תודדומתהל
 .םיטקילפנוק

 

 םיכוסכס ןורתפ
       .תומילא תעינמו

 יבטימ םילקא חופיט
 םילכ תיינקהו

 םע תודדומתהל
 .םיצחל

 
 תויוליעפב םייוניש ונכתי *
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 תישיא המצעהלו םיגשיה רופישל דומיל תוצובק
 תייסולכוא לש םינושה םיכרצל הנעמ תתל תביוחמ המצע האור "ןולא" ב"טח
 הכימת ,הדימלה רופישל תודחוימ תורגסמ תוללוכה ,תובר תוינכת הביטחב .םידימלתה
 .תונווגמ הרשעה תוינכתו תוידומיל
 הריעצ תוגיהנמ חותיפל תויתרבח הלועפ תורגסמ תללוכ ס"היבב תיתרבחה תוליעפה
 .האנהו המצעהל םינוש םיגוחו
 

 םיידומיל םיגשיה רופישל דומיל תוצובק  .1
 

 ה"לא תינכת 
 הנעמ תנתונה ,ה"לא תינכת 'ז תבכשב תלעופ םייגוגדפה םישגדהה תרגסמב
 הפשב תויונמוימ רופישלו םימאתומ הארוה יכילהת תיינבהל םיקוקזה םידימלתל
 וללכשיו תונטק תוצובקב םירתואמה םידימלתה ודמלי הנשה ךלהמב .תירבעה
 םירומ לש ישיא חופיטבו  הכרעהו -הרקב יכרד תלעפה ךות הדימל תויגטרטסא
    .ךכל ורשכוהש

 

 תוינטרפ תועש 
 םירועיש םינתינ ,"שדח קפוא" תמרופר תונורקע י"פע הדימלה רופיש תרגסמב
 םינתינ םיינטרפה םירועישה .םידימלת לש תונטק תוצובקל ס"היב ירומ י"ע םיינטרפ
 לוקיש י"פע םירחבנ םידימלתה .םידומילה םוי םותב וא 07:40 העשב םויה תליחתב
 .תבייחמו תרדוסמ םידומיל תינכתב םידבועו יעוצקמ תעד
 

 "ןולא בל" 
 תרדוסמ הרזע לבקל םיאכז ,בוליש תדעוו ןוחבא ורבעש הדימל ייוקל םידימלת
 תכרעמבו ס"היבב הדימלה זכרמב םינתינ םירועשה .םוחתב יעוצקמ םירומ תווצמ
 .תישיא

 

 תילגנא ירבוד 
 תינכתב תמדקתמ המרב םידמול ,תילגנאה הפשב םינייטצמה םידימלת תצובק
 .תידוחיי
 

 רובגת תועש 
 םירועישה .רמוחה לע הרזחו רובגתל םיקוקזה םידימלת םדקל דעי ול םש ס"היב
 םיאשונה קוזיחל תירבעו תילגנא ,תיתפרצ ,םיעדמ ,הקיטמתמ תועוצקמב םינתינ
  .םידומילה םוי הצקב םימייקתמו התיכב םידמלנה
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 תנשל רובגתה ירועיש תכרעמ יבגל ןוכדע םסרפתי הנשה תישארב
 .תיחכונה םידומילה
 
 

 

 ה"מידק תצובק 
 תארקל ידומיל רובגתל 'ט תותיכ תבכשב םיגשיהה רופישל קוזיחו הכימת תצובק
 ,ןושל ,םיעדמ ,הקיטמתמ תועוצקמב םירבגותמ םירועישה .םינוכיתל רבעמה
 םוי ךשמהב תדחוימ תכרעמב ,םיחמומ םירומ י"ע םינתינו הקיטסינמוהו תילגנא
 .תושרה י"ע הנומימב תנתומ התחיתפו ס"פכ תיריע םעטמ תינכתה .םידומילה

 

 םיטנדוטסו ש"ופ יבדנתמ 
 םיטנדוטס י"ע ,קוזיחו תידומיל הכימתל םיישיא רזע ירועיש םינתינ הנשה ךלהמב
 ,ךוניחב תויונמדזה ןתמ ןעמל לועפל דעי הל המש התומעה .ש"ופ תתומע יבדנתמו
 .םדקתהלו עיקשהל םיניינועמה םידימלת םודיקו חופיטל ץמאמ םיעיקשמ היליעפו

 

 תישיא תוכנוח 
  םירחבנ םידימלת םע רעונ םודיקל הקלחמהמ םיטנדוטס לש םיינטרפ םישגפמ
 .ידומיל עויסו תילופיט תומד םע יתועמשמ גולאיד תריצי ,הכימתל
 

 

 הרשעה תויוליעפ  .2
 בולישל תודחוימ תויוליעפ םינוב ונא ס"היבב םילהנתמה המצעה יכילהתמ קלחכ
 ולא ןיינע תוצובקב םיאור ונא .תוילאמרופ יתלב תויוליעפ םע םיילאמרופה םידומיל
 םידחוימ םיאנתב תינתומ תויוליעפה תחיתפ .ס"היבב תוגיהנמ  חופיטל תוצובק
 .הנשה תישארב םימסרפתמה

 

 םידימלת וידר 
 תצובק י"ע םירבעומ םירודישה .תותיכב תרדשמה ,רודיש תנחת תלעופ ס"היבב
 רדשל ,ןייארל ,בותכל םידימלתה םידמול וז תרגסמב .יתנש סרוק הרבעש םידימלת
 .תודחוימ תוינכת תורדושמ ונממ וידר רדח לעופ ס"היב בלב .תוינכת תוחנהלו

 .ןולא וידר ינרדשל ףרטצהל ולכויו הרשכה ורבעי ףתתשהל םיניינועמה םידימלת
 

 הקיטובור 
FIRST תיגולונכט -תיעדמ הבישח חתפל רעונ ינב דדועמה ימואלניב ןוגרא וניה. 

 רפסה יתבמ תוידוחיי תוצובק הוולמ ,ןוינכטה םע הלועפ ףותישב ,ןוגראה
 םע דחיש ,אבס רפכ ירטור ןוגרא ךומתיו ליבוי טקיורפה תא .תינכתל םיבייחתמה
 .תורחתה  תושירד י"פע טובורה תא וחתפי ,םיבדנתמ םירוהו ירפס-תיב זכר
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 ןמא תתכ 
 גוחה .הפשכ תונמואה דומילו תרצוי הביבס חותיפל הצובק הכירדמ תונמואל הרומה
 הריצי תונונגס ,רויצ תוקינכט דומיל ,הליעפמ הביבסב הדובע ,ישיא יוטיב רשפאמ
 םידימלתה םימיקמ םישגפמה תרגסמב .תוירפס – תיב ץוח הרשעה תויוליעפו

 .םכרד ךשמהב םתוא שמשיש ,תודובע קית םינובו הכורעת
 
 

 תיתפרצ 
 הרשעהו רובגת ידומיל .תיתפרצל הרומה י"ע תחתפנ םינייטצמל תיתפרצ תצובק
 .ןוכיתב תיתפרצה תמגמל םידימלתה תנכהל ודעונ ולא
 

 טוקלי אלל םוי    
 לולכתש ,'ז תבכשל תיתייווח םידומיל תינכת תינבנ תיתועמשמ הדימלמ קלחכ
 .תויתריציו הדימל יכרד םע םידימלתה תא שיגפתו ,םינווגמ ןיינע ימוחתב םישגפמ
 :ומכ תוירפס תיב תויוליעפ תוננכותמ וז תרגסמב

 תרושקתו תונותיע 
 תא םידימלתה םידמול הנשה ךלהמב .תיתריציו הליעפ ןותיע תכרעמ ס"היבל
 ףיקמ ןותיעה .וקוושו ותקפה ,ןותיע תכירעב םיסנתמו תיאנותיעה הביתכה תודוסי
 יתלב קלח .ס"היב תוברתב םתוברועמלו םידימלתה תויווחל יוטיב הווהמו יעוצקמו
 .תוגצמ תנכהו םוליצה םוחת הווהמ ,ס"היב יעוריא דועיתמ דרפנ
 

 הלהקמו םיילקיסומ םיבכרה 
 םיבכרהה .הרישו הניגנ םיללוכה ,םיילקיסומ םיבכרה רפסמ םימייקתמ ס"היבב
 י"ע להונמ ילקיסומה לוהינה .ס"היב יעוריאב הנשה ךלהמב םיעיפומ םיילקיסומה
 .םוחתהמ הרומ

 ןורטאיתו ואדיו יטרס תכירע 
 תא חתפל םיניינועמה םידימלתל ואדיו יטרס תכירעל הצובק תחיתפ לקוש ס"היב
 אלל םוי" תרגסמב .ס"היב יעוריאמ םיטרס ךורעלו טירסהל ,אשונב םהירושיכ
 * .ןורטאית תנדס חתפיהל היופצ "טוקלי
 

 טייביד 
 ,תורבדיה יכרד תדמול הצובקה .םואנה תרות דומילל טייביד תינכת תלעופ ס"היבב
 הדימעו חוכיווה תוברת ,ףוג תפש ,םיביטקפא םינועט תיינבל םיכרד ,עונכש יכרד
 ס"היבב ןוידה תוברתל תמרות ,היפתתשמ תא תישיא המיצעמ תינכתה .להק לומ
 .תוינוריעה תויורחתב דובכב ס"היב תא םיגציימ  ונידימלתו
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 תיניס 
 וז תרגסמב .תיעיברה הנשה וז תיניסה תוברתה דומילל גוח םייקתמ ס"היבב
 הליכאו ןחלוש יסומינ םידמול ,לכוא תנכהב ,תיניס היפרגילקב םידימלתה םיסנתמ
 תיתריצי אנדס םיללוכ םישגפמה .התוברתבו תיניסה הפשב םיקסוע .תולקמ םע
 .דועו הניסרחה אשונב
 

 םייונש ונכתי *     
 
 
 
 
 
 
 תיתרבח תוברועמו הריעצ תוגיהנמ חותיפ .3

 םידימלת תצעומ 
 שולשמ םירחבנ 30 – 25 .םידימלתה תרבח םודיקל םידימלתה לש יגוציי ףוג
 תא הרישעמ ,ס"היבב םידימלתה תחוור ןעמל תלעופ םידימלתה תצעומ .תובכשה
 השולש םותב .םידימלתה תרבח תא הליעפמו ,תויכרע – תויתרבחה תויוליעפה
 ,תי/ןגס ,הצעומה ר"ויל תוריחב תוכרענ ,םידומילה תנש לש םינושאר םישדוח
 .הצעומה תגהנה תא דחי םיווהמה ,תודעוו ישארו ה/ריכזמ
 

 'ח םיצ"שפ 
 תוכרדהל תמתרנה תוגיהנמ תצובקב רחוב תוכנחמה ףותישב ץראה תעידי תווצ
 תועש רחאל ,עובשב םעפ תשגפנ הצובקה .ול הצוחמו ס"היבב ח"לש תויוליעפ לכב
 םתנשב רבכ .ץראה תעידי עוצקמ תויוליעפב הכרדהל הרשכה תרבועו םידומילה
 םיפתתשמו ,הבכשב םירויסו םילויט יוולל םיריעצ ח"לש יחרפ םיאצוי הנושארה
 30 הנומ הצובקה .ול הצוחמו ס"היבב ,תויכרע תויתרבח תויוליעפ עוציבו ןונכתב
 .ץיק סרוק תללוכה תיתנש הרשכה םירבועה ,'ח תבכשמ םירחבנ

 

  'ט םיצ"שמ 
 תועיבקב ולעפש ,םיריעצ ח"לש יחרפ םירבוע ,תרגובה 'ט תבכשל םתיילע תארקל
 .ח"לש ךירדמ תגרד תלבקל יזוחמ הרשכה סרוק ,'ח תבכשב
 תינכתב הליהקב םילעופ ,ס"היבב תויוליעפ םיננכתמ תרגובה הבכשה יכירדמ
 ירומ לש םדיצל תוכרדה םינתונו תובכשה לכב םירויסו םילויט םיוולמ ,"םוקמדא"

 .םי"צשמ סרוק ירגוב ,'ט ידימלת 35 הנומ הצובקה .ס"היבב ח"לש
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 םירגוב א"סאנ 
 תועש רחאל תלעופ הצובקה .תופיצרב היינשה הנשה וז עובש לכ תשגפנה הצובק
 ,םיינפוא ילויט ,תיתצובק הקימאניד ,תימצע הנגה ומכ תוליעפב תקסועו םידומילה
 .תידומיל הכימת םילבקמ הירבחו ירגתא טרופס וא
 

 םיריעצ א"סאנ 
 לועפל ליחתתו ,תיחנומ תוליעפל 'ז תבכשב א"סאנ תצובק שבגתת םיגחה רחאל
 .תרגובה הצובקה תוליעפל המודב

 
 
 
 
 

 םידימלת גראמ תגהנה 
 תינכת י"פע ס"היב תליהקב יכרעה ךוניחה תקמעהל תלעופה םידימלת תצובק
 תלעופה תירפס תיב הרבח תונבל תפאושו ,אשונב תומזוי תמדקמ הצובקה .גראמ
 .ונוזחב ס"היב ביוחמ םהל ,םייתרבח -םייחרזא ,םיינויצ ,םיידוהי םיכרעל הקיזב
 

 םיתימע םיחנמ 
 :תויורכמתה תעינמ אשונ תא הליבומו תו/םיכנחמה י"ע תרחבנה םידימלת תצובק
 הליבומו דחוימ הרשכה סרוק תרבוע הצובקה .םימסבו לוהוכלאב  ,ןושיעב המחלמ
   -תיב םיעוריאב םיפתושו אשונב םירועיש םיריבעמ םיתימעה .ס"היבב אשונה תא
 'ח תבכשמ םידימלת 20 םירחבנ .ךוניחה דרשמ – י"פש תכרדהב םיירפס
 .'ט תבכשב םג תוליעפה תא םיכישממה
 

 הרבגהו שוכר ,בשחמ ינמאנ 
 ,ילוקרוא דויצו בושחמ ,הרבגה דויצב םיניבמה ,תינכט תלוכי ילעב םידימלת
 הקוזחתב תרזוע הצובקה :העשה יכרצ י"פע ס"היב יעוריאב םוחתב םיעייסמ
 .'דכו הקיסומ הליעפמ ,הרבגה המיקמ ,םיבשחמה ירדחב םיבשחמ לש תינושאר
 

 רעונה תוא 
 יולג – תינכתה תרטמ ."רעונה תוא" תינכתב קלח תחקל םינמזומ 'ז תבכש ידימלת
 ןעמל םורתלו לועפל תדמלמ תינכתה .תימואלו תיתביבס ,תיתרבח ,תישיא תוירחא
 .תוהובגה תובכשב םג תינכתב ךישמהל םינמזומ םיפתתשמה .הליהקהו טרפה
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 םיצ"דמ 
 

 הכרדה סרוק רובעל םיניינועמה םידימלתה תא הנימזמ רעונה תקלחמ
 הסנתמה םידימלתה רפסמ הלוע הז ןפואב .תולועפ תרבעהב תוסנתהלו

 .תוגיהנמבו ישיא חותיפ ,תוצובק תלבוהב
 

 תומרתה 
 םיתורישל הקלחמה תשירד י"פע ,המרתה עוריאב הבכש לכ תפתתשמ הנשב םעפ
 םע הלועפ ףותישב תעצבתמ המרתהה .הב םיבדנתמה ךרעמו ריעב םייתרבח
 םיקקזנ ןעמל םיבאשמו םיפסכ סויגב םיאור ונא .םתכרדהבו םיבדנתמה ינוגרא
 .המרתהה םויב ןיינעל תונפתהל םידימלתה לכמ םיפצמו הבושח תיכרע תוליעפ

 

 

 

 

 "הביבסב דימת" 
 תדחוימ הרשכה תרבוע הצובקה .'ח תבכש ידימלתל תידוחיי תובדנתה תצובק
 ידלי ברקב הביבסה תוכיאל תורושקה ,תונווגמ תויוליעפ הריבעמ הנשה ךלהמבו

 .ריעב ןגה
 

 תוירפס תיב ץוח תוינוריע תובדנתה תורגסמב תויוליעפ 
 .הליעפ תוחרזאו תיתרבח תוברועמ חותיפל הלועפ תוצובק תוחתפנ הנש לכב
 ,םיס"נתמ ,"רעונה תוא" :ומכ תודחוימ תורגסמב םורתלו לועפל םינמזומ םידימלתה
 ,םידחוימ םיכרצ ילעב םידליל עויס ,םידלי ינגב עויס ,הביבסה תוכיא ,ןוזמ ףוסיא
 .דועו תוינודעומבו םיס"נתמב בוליש
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 ףע רודכ תורחבנ םיצ"שמ

 ןולא וידר םידימלת תצעומ


