
ס"היב ןונקת  
 

 תבייחמ תכרעמ הווהמ ןונקתה .טרפה תויוכז תרימשו הנוב תרושקת ,תוירחא ,ידדה דובכ לע םיתתשומ ותוברתו ס"היבב םייחה תרגש
 .חימצמו חוטב ,רדוסמ ,עוגר םילקא תריצי תרשפאמ םהילע תינדפק הרימשש ,תורגשו םילהנ ,םיקוח לש
 :םיקלח ינשמ בכרומ ןונקתה
 :ל"כנמ ירזוחב םינגועמו ,היגוס לכ לע תומילאה תעפותל םיסחייתמה םיקוח – דוסי יקוח
 .תלוזה ףוגב העיגפ רוסיא – 1 'סמ קוח
 .תונוירב ישעמו םימויא לע רוסיא – 2 'סמ קוח
 .שוכרב העיגפ רוסיא – 3 'סמ קוח
 .תילולימ העיגפ רוסיא – 4 'סמ קוח
  )תיראלולס תרושקת ,תויתרבח תותשר( טנרטניאה תועצמאב העיגפ רוסיא – 5 'סמ קוח

 

  .יתרבחהו יתעמשמה ,ידומילה םוחתב ס"היבב םייח תוחרואו םילהנ -םייח תורגשו םילהנ
 
 

 דוסי יקוח – ס"היב ןונקת
 
 

 הרפה לש הרקמב תובוגתה חווט דוסי יקוח
 היגוס לכ לע תומילא ייוליג םירוסא
 .תילולימו תיסיפ ,הינייפאמו

  :1 'סמ קוח
 ילעב םיקחשמ ,תלוזה ףוגב העיגפ םירוסא
 רסוחמ העיגפ וא ,תינפוג העיגפ לש יפוא
 .תונלשר וא/ו תעד לוקיש

 .התיכב םידומילמ תידימ קחרוי דימלתה .א
 .עוריאה תודבוע ודעותיו ותמאי ,וררובי .ב
 .השיגפל ונמזוי דימלתה ירוה .ג
 .תולצנתהו יוציפ ,תיכוניח המישמ .ד
   יפל( תוחפל דחא םויל העשוי דימלתה .ה
 .תווצה תעד לוקשבו )עוריאה תרמוח    
  .ס"יבב ידיתע עוריאב ותופתתשה תיינתה .ו
 .תוגהנתה ןויצב העיגפ  .ז

    .הרטשמב הנולת לקשית .ח
 :2 'סמ קוח
 ,תוטיחס ,םימויא רוסיאה תילכתב םירוסא
 וא רישי ןפואב תונוירב ישעמו תובינג
 .ישילש םרוג תועצמאב
 עוריאה לע חוודל שי דשח לש הרקמ לכב(
 .)ס"היב תווצמ רגובמל תידימ
 

 :3 'סמ קוח
 שוכרב העיגפו תלוזה שוכרב העיגפה הרוסא
  תנווכ אללו תונלשרב התשענ םא םג ,ס"היב
 .ןודז

   תכנחמ / תזכרה י"ע תודבוע תומיא .א
 .ישיאה קיתב הרקמה דועיתו    

 .החישל םירוהה ןומיז .ב
   ביוחי ,דימלתמ בנגנ שוכרו הדימב .ג
   שוכרה תרזחהב וירוהו עגופה דימלתה    
 .ותרומת יוציפל ןיפוליחל וא בונגה    
 .יפסכ יוציפב ביוחת ס"היב שוכרב העיגפ .ד
   תועש  רחאל ס"היבב תוריש תדובע .ה
 .םוחתב  תנקתמ היישע -םידומילה    
 .תוגהנתה ןויצב העיגפ  .ו
  .הרטשמב הנולת לקשית  .ז

 :4 'סמ קוח
 יפלכ תוטוב םילימב שמתשהל  רוסיא לח
 .הפצוחב רבדלו לוק םירהל ,םידבועו םירומ

    עוריאה יטרפ לע בתכמב דיוצי דימלתה .א
  רחאל קר םידומילב ףתתשהל השרויו    
 .רקובב תרחמל וירוה םע  החיש    

   העשומ תויהל לולעו לצנתי דימלתה .ב
 .השעמה תרמוחל םאתהב םידומילמ    
 .תוגהנתה ןויצב העיגפ .ג

 :5 'סמ קוח
 ,טרפה תויוכזב תנווקמ העיגפ לכ הרוסא
 :תללוכה .בוטה ומשב וא/ו ונוחטיבב ,ודובכב
 ,ישיא עדימ תצפה ,הדרטה ,םורופב הבלעה
 תכלוה ,תוזחתה ,הלפשה ,תועומש וא תונומת
 ,המרחהו יודינ ,העידי אלל םוליצ ,ללוש
 .הטיחסו םימויא ,הדחפה
 
 תשרב תדבכמ תוגהנתה לע רומשל שי

 פאסטאוו( תויתתיכה תויתרבחה תוצובקב
  .םיינעגופ םינכתו תונומת תולעהל ןיא .)'וכו
 

 תולגל ךילע ,תשרב העיגפל דע תייה םא
 תדימב .העיגפה תריצעל לועפלו תוירחא
 .105 דקומל תונפל וא רגובמ ברעל שי ךרוצה
 

   ךנחמ/זכרה י"ע תודבוע תומיאו רוריב .א
 .ישיא קיתב הרקמה דועיתו    

 .ידימ ןפואב ינעגופה ןכותה תרסה .ב
 .החישל םירוהה ןומיז .ג
 .תולצנתהו יוציפ ,תיכוניח המישמ .ד
 .ס"היבמ היעשה וא תימינפ היעשה .ה
 .תוגהנתהב ןויצ דרוי .ו

 דעס דיקפל חוויד/הרטשמב הנולת לקשית .ד



 ,םיתרשמ אלא םינודא םניא םיקוחה"
        )רכיב .ו ירנה( ".םהל תייצמה הז םהב לשומ             
 
 

 הרפה לש הרקמב תובוגתה חווט םייח תורגשו םילהנ
    םידימלתה לע טלחומ רוסיא לח .6
  חטשב לוהוכלא איבהל וא/ו ןשעל    
 .ויעוריא לכבו ותביבסב ,ס"היב    
 

    הקשמ איבהש וא ןשעמ אצמיש דימלת .א
  ןויצ דרויו ,ס"היבמ העשוי ,לוהוכלא    
 .תוגהנתהב    

  תווצה םע החישל ונמזוי דימלתה ירוה .ב
 .תומיאתמה תויצקנסה ולעפויו יכוניחה   

 םוי ךלהמב םירועישב האלמ תוחכונ .7
 :םידומילה
o םוי םות ינפל ס"היב רצחמ תאצל ןיא 

 רפס יתבמ םידימלת ןימזהל ןיאו םידומילה
 .ונרפס תיבל םירחא
o ס"היבב םיעוריאה לכב תוחכונ תבוח 

 .ול הצוחמו

 :עוריאל המילהבו םיפיעסה ןמ דחא לכל
 .החישל ןמזוי דימלתה .א
 .החישל ונמזוי םירוהה .ב
 .דימלתה ירוהל בתכמ חלשי  .ג
   וא הליחתב תוחכונ תועש תמלשה שרדית .ד
 .םויה םויסב    

 .תוגהנתהב ןויצ דרוי .ה
 .רידס רוקיב ןיצקל חוויד .ו

 !םירועישל רחאל ןיא .8
o דימלתה בייח לוצלצה עמשיה עגרמ 

 .רועישל ןכומ ,התיכב אצמיהל
o ןיאו רועיש ןמזב התיכמ תאצל תורשפא ןיא 

 םואת אלל רועיש ןמזב התיכל ץוחמ תוהשל
 .הרומה םע

 :עוריאל המילהבו תעד לוקישב
 .דימלתה תבוחל "רוחיא תרעה" םשרית .א
 .רועישל סנכיהל השרוי אל דימלתה .ב
 .דימלתה ירוהל בתכמ חלשי .ג
 .תוגהנתהב ןויצ דימלתל דרוי .ד
 .םויה םויסב וא הליחתב תועש תמלשה .ה

 .הדיחא תשובלתב ס"היבל העפוה .9
o םהשכ ס"היבל עיגהל םידימלתה לע 

 אלל ,תמלוהו הדיחא תשובלתב םישובל
 העונצ העפוהבו ,םיפכפכ אלל ,ןטב תוצלוח
o תשובלתה תא שובלל םיביוחמ םידימלתה 

 .םידומילה םוי לכ ךלהמב הדיחאה

 .דימלתה תבוחל "תשובלת תרעה" םשרית .א
 .תשובלת אלל רועישל הסינכ תעינמ .ב
  ךלהמב תלהנמה רדח דיל בשי דימלתה .ג
 ,ומצע לע רוזחי עוריאה םא .תוקספהה   
 ןויצ עגפייו החישל םירוהה ונמזוי   

  .תוגהנתהב
 :ס"היב יחטשב ןויקינ .10
o תמרהו תותיכה ןויקינ לע דיפקהל שי 

 דיפקהל שי  .םידומילה םוי ףוסב תואסיכ
 אל ,ס"היב חטשו דומילה ירדח ןויקינ לע
 לע שקשקל אלו תלוספ ךילשהל
 .תונחלושה
o ס"היב יחטשב קוריל רוסא.  

 :ולא םיפיעסמ דחא לכל
    תונרות תדובע דימלתה לע לטות .א
 .םידומילה תועשל רבעמ ,ס"היבב    

 .תוגהנתהב ןויצ דרוי הנשי רבדהו הדימב .ב
 

 
 
 

 
 

 
 

 :דימלתה דצמ םינשנ םירקמב וא דחוימב םירומח םירקמב
 

 .םידומילה םוי םותב תועש םילשי דימלתה .1
 .הליבקמ התכל – תימינפ העשוי דימלתה .2
 )'וכו הגצה ,לויט ומכ( ,תיתרבח תוליעפב ותופתתשה ענמת .3
 .תכשוממ היעשה רזוח הרקמב .ס"היבמ תוחפל םוי תב היעשה .4
 .ךוניחה דרשמב חוקיפל חווד .5
 .הרטשמב הנולת תשגה .6
 

 .םירוהה תעידיל אבויו ישיאה קיתב דעותי תעמשמ עוריא לכ



 .תבשק ןזואלו תונעיהל הכוז תדבוכמו תיתוברת היינפ
  םייח תורגשו םילהנ – ס"היב ןונקת

 
 רוצית תידומילהו תיתרבחה תוגהנתה יללכ לע הרימש .רפסה תיבב םיגוהנה ,םיללכה תכרעמ תא טרפמ ןונקתה
 .רפסה תיב ילתוכ ןיב המיענ הריווא
 ,םידימלתה .ונתאמ דחא לכ דצמ תעד לוקישו תישיא תוירחא תשרדנ ןכלו ,בצמ לכל הבושת תתל לוכי וניא ןונקתה
 .ידדה דובכבו סומינב וגהני םוקמה יאב לכו םירומה
 

 תוחכונ .א
 

 :תויורדעיה
  חולב םיעבקנ םהש יפכ ,םידומילה ימי לכב ס"היבב תויהל םידימלת לע הבוח .1

 .םידומילה תנש        
 

  וא ץראל ץוחל תועיסנ לשב םידומילמ תויורדעיה ריתהל ןיא ל"כנמ רזוח פ"ע .2
   השקבב תונפל ןתינ םיגירח םירקמב .ץראב םייתרבחו םייתחפשמ םיעוריא לשב    
    ינפל רפסה תיבמ רדעיהל ןיא הרקמ לכב ךא ,ס"היב תחקפמ לא תקמונמ    
  .רתיה תלבק    

 
  .וירוהמ בתכב רושיא םע דימלתה עיגי תורדעיה רחאל .3

 
 תורדעיהכ תנמוסמה ,תירפס-תיב תוליעפ בקע רועישמ תורדעיה איצוהל ,ב"ושמב תרפסנ תורדעיה לכ .4

 .תקדצומ
 

 .יאופר רושיא איצמהל וילע םימי השולשמ הלעמל דימלתה ריסחה םא .5
 

  תוברל ,ס"היבב תוכרענה תויתרבח – תויתוברתה תויוליעפה לכב תופתתשה .6
  קלח ןה ולא תולועפ .ס"היב ידימלת לכ לע הבוח הניה ,רויס ימיו םילויט         
    תיאופר הביסמ תוליעפמ רורחש .ס"היב לש תיכוניחה םידומילה תינכתמ         
 .ךנחמה םע שארמ םאותיו רדסוי         
 

 .תיפולח תינויע הלטמ שיגהל ךרטצי הז גוסמ תוליעפמ רדעייש דימלת .7
 

 .תונייטצה תדועת תלבק תוללוש ,רויס ימיו םילויט תוברל ,תויתרבח-תויתוברת תויוליעפמ תונשנ תויורדעיה .8
         

 
 :םירוחיא

 

 .רוחיא ול םשרייו התיכל סנכיהל בייח רוחיאב ס"היבל עיגהש דימלת .1
     .ס"היבב ךמסומ םרוגמ רושיא םע קר -המשרה אלל רוחיא         
 

 .תכנחמה םע החישל דימלתה ןמזוי םיקדצומ יתלב םירוחיא השולש רחאל .2
 
 .ספא תעשב תרחמל וא ,םויה םותב העשה תא םילשהל ביוחי רועישל רחאמה דימלת .3

 
 .תוגהנתהב ןויצ תדרוהל םימרוג תיצחמ ךלהמב הלעמו םירוחיא העבש .4

 
 :ס"היב ימוחתב תוחכונ

 .םידומילה םוי ךלהמב ס"היב ימוחת תא בוזעל רוסיא לח םידימלתה לע .1
 

 םירועישה לש ןיקתה םכלהמל עירפהל אל ידכ ס"היב חטש תא בוזעל דימלתה לע הבוח םידומילה םוי םותב .2
 .םימייקתמה
 

 .וירוהלו ס"היב תוריכזמל תמדקומ העדוה אלל םידומילה םוי רחאל דימלת ראשיי אל .3
 

 :םירורחש
  גיצי ,ליגרהמ םדקומ רפסה תיבמ תאצל ךירצ דימלתה וב רשא גירח הרקמב .1
  וא םירוהה דחא יווילב קר רפסה תיב חטש תא בוזעיו וירוהמ בתכב רושיא    
  .םמעטמ רגובמ    
 
   דחא לש ינופלט רושיאב רשפאתי 13:00 העשה ירחא רורחש .2
 .הבכשה זכר/ךנחמה עודיי רחאלו ,תוריכזמה לומ םירוהה    

 



 :תכרעמב םייוניש
 .הסינכבש םייונישה חול לע ומסרופי תותיכל םידומילה תכרעמב םיוניש .1

 תא קודבל שי ,םויה ךלהמבו רקוב לכב .המוקמ אלממ וא ,תינגסה י"ע קר ועצובי םידומילה תכרעמב םייוניש
 .םינוכדעהו תועדוהה
 

 לכב .ףילחמ הרומל וגאדי רשא ,המוקמ אלממל וא תינגסל עידוי התיכה ןרות ,הרומ תעפוה יא לש הרקמב .2
 .תושר אלל התיכה רדח תא בוזעל ןיא הרקמ
 

 תעמשמ םושיר לכ !ףילחמה הרומל עמשיהל שי .ישפוח רועיש וניא םוקמ אלממ הרומ דמלמ וב רועיש .3
 .ב"ושמב םשרנ הז רועישב

  
 
 תעמשמ יעוריאו תוערפה .ב
 

 :רועיש ךלהמב הערפה
 .םידיקפת ילעב םידימלתלו ס"היב לגסמ םדא לכל עמשיהל בייח דימלת .1
 
 םירומח םירקמב .דימלתה תא עדייו עירתה הרומהש רחאל ,ב"ושמב הערפה ול םשרית - עירפמ דימלת .2

 ןמזב .הרומה םע רוריבל הקספהל דע תוריכזמה דיל הכחיו ,התיכהמ דימלתה אצי הרומה תשירד פ"עו
   .תוריכזמהמ קחרתהל ןיאו ,דיינ ןופלטב שמתשהל ןיא הנתמהה

 
  .עגפיי תוגהנתהב ןויצ ,רועישה ךלהמב תורזוח תורעה וא ,עוצקמב תומשרה שולש רחאל .3

 
 

 :רועישה ךלהמב התיכהמ האיצי
 ץוחמ אצמיש דימלת הבר הרמוחב שינענ ונא .הרומה רושיא אלל רועיש ךלהמב םידימלת תאיצי לע רוסיא לח
  םיתורישל תאצל ןיא .רועיש ןמזב התיכל
 שיא םע וא תצעויה םע החישל דימלתה ןמזוה .)היתש איבהל דואמ ץלמומ( .רקולל תשגל וא ,תותשל תאצל ןיא
 .דמלמה הרומה רושיאבו ןמזמה םרוגהמ בתכב הנמזה יפ לע קרו ךא רועישהמ דימלתה אצי ,רחא הלהנה

 
 :לוהוכלאו ןושיע
    ס"היב םעטמ ךרענה עוריא םושבו ס"היב םוחתב ןשעל טלחהב רוסא       
  .ותרגסמבו       
  בשחנ הז גוסמ השעמ .לוהוכלא הקשמ לכ ס"היבל סינכהל טלחהב רוסא       
 !םאתהב לפוטמו ,הרומח תעמשמ  תרפהל       
 
 תשובלתו תיללכ העפוה .ג
 

 .תמלוה תרופסתבו ס"היב למס םע הדיחא תשובלתב ס"היבל עיפוי דימלתה .1
 

 עצמא הבוגמ ולעי אל םייסנכמה( הטמו ךריה עצמאמ םירצק םייסנכמ וא םיכורא םייסנכמב עיפוהל שי .2
 .ינימ תויאצחבו םירצק םייסנכמב עיפוהל ןיא .םיערק אללו םינותחת םידגב תפישח אלל )ךריה

 
 אלו הרוזג אל ,ןטב תופשוח תצלוח אל( טנגמ אלו עבטומ למס םע טריש יט תצלוח היהת הצלוחה .3

 )הרושק
 

 .רפס תיב למס םע הצלוח ויתחתמשכ )למס אלל ,דיחא עבצב( קלח טרישטווס םע עיגהל ןתינ .4
 

 .בקע ילענ וא םי ילענ ,םיפכפכ םע ס"היבל עיגהל ןיא .5
 

 .דבלב םיינזואה לע ודנעי םיליגע .םזגומ רופיאבו םילודג םיטישכתב עיפוהל ןיא .6
 

 
  :ישפוח ישדוח ישיש
 תצלוח אל(  .ס"היב למס םע םניאש ,םהשלכ טרישטווס/הצלוחב עיגהל ןתינ יזעול שדוח לכב ןושארה ישיש םויב
 .)הרושק אלו הרוזג אל ,ןטב

 
 
 
 
 
 
 



 :םיעוריאו םיסקט
 .הנבל הצלוחב םידימלתה ואובי םידחוימ םיעוריאבו םיסקט ימיב
 :ינפוגה ךוניחה ירועישב תשובלתו העפוה       

    תלד דיל תושגפנ תונבה תותיכ .טרופס תשובלתבו ןמזב רועישל עיגהל שי .1
   .יבצ ןב םלוא דיל םישגפנ םינבה תותיכ .ןולא םלואל הסינכה              
 

   .טרופס ילענו םירצק םיסנכמ ,ס"יב תצלוח :תללוכה טרופסה תשובלת .2
 

  .רועישה ךלהמב ופסאל םיבייח ךורא רעיש ילעב .3
 

  האיצי רשפאתת אל תוליעפה ךלהמב -ישיא םימ קובקב איבהל שי .4
  .םימ תייתשל              

 
 ול דרוי ,םימעפ שולש הדיחא תשובלת אלל עיפויש דימלת .תעמשמ תרפה הווהמ הדיחא תשובלתב העפוה יא 

 .הצלוח ול איבהל םירוה ןימזהל יאשר ס"היב  .תוגהנתהב ןויצ
 

 
 םידיינ םינופלטב שומיש .ד

 
 .הרומה רושיאבו ידומיל ךרוצל טעמל תוירפס תיב תויוליעפבו םירועישה ךלהמב דיינ ןופלט ליעפהל ןיא .1
 ןופלטה רישכמ תא ריאשהל שי .דבלב םירוהל רזוח הרקמבו םויה ףוסב רזחויו םרחוי ,רועישב ליעפ רישכמ 

 .ןחלושה לע וביצהל ןיאו ,קיתב יובכ
 
    דיינ ןופלט תועצמאב תירפס תיב ץוח תוליעפ ךלהמב וא רועישב םוליצה .2

  .טרפה תענצבו םלוצמה דובכב עגפי אלש יאנתבו ,דבלב הרומה רושיאב השעיי
 

 תונומת תולעהל ןיא .)'וכו פאסטאוו( תויתתיכה תויתרבחה תוצובקב תשרב תדבכמ תוגהנתה לע רומשל שי .3
  .םיינעגופ םינכתו
 

 שבגנו םידימלתה תצעומ םורופבו םירוה םורופב םידיינב שומישה תייגוס תא הלענ הנשה תליחתב
 .'ב תיצחממ לחה לעפותש תפתושמ הטלחה

 
 
 

  שוכרו ןויקינ ,רדס לע הרימש .ה
  

 :רפסה תיב דויצ
 תוביבסו ס"היב חופיטב םיעקשומ םיבר םיבאשמ .המיענו תחפוטמ הביבס לע רומשל הרטמכ ול םש ס"היב
  .רפסה תיבב תוהשה תא םיענהל הדעונ הביבסה תוכיא לע הדפקהה .וב הדובעה

 לא .'וכו הייחמצה לע ,דויצה לע ,תונומתה לע ,טוהירה לע ,רפסה תיב שוכר לע רומשל דיפקהל שי  .1
 .תוריקו םיטיהר לע שקשקת

 
 .דמלמה הרומל דימ ךכ לע רוסמ ,ךתתיכ שוכרב ועגפ יכ תיליג םא .2

              
 ןמזב וליעפהל ןיא !דבלב ותוחכונבו ,יארחאה וא ,הרומה רושיאב ס"היבב ילטיגידה דויצה תא ליעפהל ןתינ .3

 !הקספהה
 .ותלעפהב תישיא תוירחא תולגלו ,הז שיגר דויצב שומישה יללכ תא דבכל שי

 
 :םידיקפת יולימ
 המיענ הביבס חופיט .םינוש םידיקפת יולימ תועצמאב רפסה תיב ייחב תוברועמו תוירחאל דימלתה תא םיכנחמ ונא
 תונרות ידיקפת םיאלממ םידימלתה .רפס תיבב םיבושחה םייכוניחה םיכרעה ןמ םה שוכרהו ןויקינה לע הרימשו

 הריווא לעו ושוכר ,ס"היב תוזח לע הרימשב תוירחאל ,הלועפ ףותישל םיפצמ ונא .ויתורצחבו ס"היב הנבמב ,תותכב
 .וירעשב םיאבה לכל תמלוהו המיענ
 

 ,התיכה ןויקינל וגאדיו ,)'ו דע  'א םוימ( םימי עובשל התיכה תכנחמ י"ע ונומי םינרות ינש – התיכ תונרות  .1
 חפ ,הרומה ןחלוש ,יקנ חול ,התיכה תפצר( םידומילה םוי לכ ךלהמב הבש דויצה לכ תרימשלו הרודיסל
 .)םידומילה םוי םותב םימרומ תואסכ תקידבו הפשא
 םא םג( םהיניב בבסב דחא ןרות ראשיי הקספה לכב .תוקספהה לכ ךלהמב התכב ראשיהל םינרותה לע
 .דומילה תתיכל םינרותה וכלי לוצלצה םע .)רחא רדחב דומלל רובעל םהילע
 ,יקנ חולה ,הייקנ התיכה ,ומרוה תואסיכה לכש אדוולו םידומילה םויס םע התיכב ראשיהל םינרותה לע 

  .ובוכ ןגזמהו תורואה ,ורגסנ תונולחה
 



 תונרותה .רפסה תיבב קשמה להנמל רזועה ןרות אוה פ"נשה – )ליעפ ןויקינ תוריש( – פ"נש תונרות .2
 אצי ןרותה .דחא םוי לש תונרות תפוקתל םיפ"נש ינש הנמי התיכה ךנחמ .תותיכה רדס יפל עצבתת
 תוירחאה .םינחבמה חול י"פע  םינחבו םינחבמב דומעל שרדייו תיבה באו ךנחמה םע םואיתב םירועישמ
 טוקלי תונרותה םויב איבהל םינרותה לע .םינרותה םידימלתה לע תלטומ הז םויב םידומילה רמוח תמלשהל
 תא אלמי אלש דימלת .)15:00( תיעיבשה העשה רחאל תמייתסמ תונרותה !האלמ תועש תכרעמ םע
 .תינש התוא אלמיו רוזחי ,שרדנכ תונרותה

 
   
 

 .יטרפה ךשוכרב ומכ ס"היב שוכרב גהנ
 

 :םידימלתה שוכר
 .תוריכזמל וא תיבה באל רסמיי דובא שוכר .1

 
 .רבדה ול ררבתישכ דימ הדבא לכ לע עידוי דימלתה .2
 .תוריכזמל ןדבוא לש הרקמ לכ לע חוודל שי 
 
 תיגוגדפה הצעומה ינפב ןוידל דמעוי ,תושרב אלש ותלוז שוכר וא ס"היב שוכר ודיב אצמיי רשא דימלת .3

 .ס"היבמ ותקחרה לע טילחהל התוכמסבש
 

 שוכר .ושוכר תרימשל תישיא גואדל דימלתה לע .םידימלתה לש ישיאה םשוכרל יארחא ונניא ס"היב .4
 .ס"היב י"ע חטובמ וניא םידימלתה
 .הקיר התיכב קית ריאשהל ןיא
 

     ירקי םיצפח וא םילודג ףסכ ימוכס ס"היבב קיזחהלמ ענמיהל םידימלתה לע   .5 
 .רפסה תיבל םהינימל בשחמ יקחשמו הידמ ירישכמ איבהל ןיא .ךרע             

 .ס"היב תוריכזמב םויה ךשמל ךרע יצפח דיקפהל ןתינ      
 

 :)רקול( ישיא את
 .םירקולה תרבחמ רקול את שוכרל ןתינ הנשה תישארב .1

 
 .הרבחל תונפל שי הלקת לכב .רקולה תלעפהל יארחא וניא ס"היב .2

 
 .רפסה תיבב דיקפת לעבל חוודל שי ןדבוא לש הרקמ לכ לע .םירבחל החיתפה דוק תא רוסמל ןיא .3

 
 .רועישה תארקל שרדנה דויצה םע ןגראתהלו ןוכנ ךרעיהל בושח .רועישה ךלהמב רקולל תשגל ןיא .4

 .רקולל תשגל ןתינ אל לוצלצה רחאל
   ,תוקספהב וא םויה תליחתב ,רועישה תליחת ינפל ודויצל גאדי אלש דימלת     
  תנכה יאו דויצ תאבה יאכ םשריי רבדהו ,דויצ אלל רועישה ךלהמב ראשיי     
 .תיב ירועש     

 

 

 :םיינפוא
 

 רפסה תיב .אשונב םיחותיפה ראשו דרובטייקס ,טניקרוק תמגוד םיילמשח םילכב רפסה תיבל עיגהל ןיא .1
    .ול הרקיש המ לכל יארחא דימלתהו ישיא שוכר והז .םיינפואל םרגיהל םילולעש םיקזנל יארחא ונניא
 

  .רצחב ךכל דעוימה םוקמב םיאתמ לוענמב םיינפואה תא לוענל שי .2
 

 םיילמשח םיינפואב העגה לע תוירחאה .םייניב תביטח ליגב םיילמשח םיינפוא לע הביכר הרוסא קוח פ"ע .3
 .וירוהו דימלתה לע הלח הדסק תשיבחו

 
 :דומיל ירפס תלאשה
 תרזחה ןפוא .םידומילה תנש םויס ינפל םייעובש עצבתמ םירפסה ףוסיא .דומיל ירפס תלאשה תינכת תלעופ ס"היבב
 דיפקהל שי .יזכרמה םירוהה דעוו תינכתה זכר תוירחאבו ס"היב י"ע םימסרופמ תינכתב תופתתשהה יאנתו םירפסה
  .םכותב הביתכמ ענמיהלו םתומלש לעו םירפסה תוניקת לע רומשלו
 



  םילויטבו תוברת יעוריאב תוגהנתה יללכ .ו
 
 :םירויסו םילויטל האיצי

 ריכהל ונלוכל רשפאמ לויטה .יתרבחה םוחתב םג הבר םתמורתו םידומילה תינכתב בושח קלח םיווהמ רויסהו לויטה
 קלחתהלו ךירבחל רוזעל ,ךתוא םיבבוסב רתוי בשחתהל שרדנ התא לויטבש רוכז .תונוש תויווזמו בורקמ הז תא הז

  .םירחא םע
 

 תאצל דימלתה לוכי אל הז רושיא אלל .דימלתה ירוהמ בתכב רושיא תבייחמ רויסל וא לויטל האיצי לכ .1
 .םילבקתמ םניא םיינופלט םירושיא .בותכו םותח תויהל בייח רושיאה .תננכותמה תוליעפל
 

 .האיציה ינפל םוי דע לויטל רושיא איבהל שי .2
 

 םא אלא( תודמולה תותיכה תחאל ףרטצהלו רפסה תיבב בצייתהל בייח היהי לויטל אציי אל רשא דימלת .3
 .)תרחא ומע םכוס
 

 .תוגהנתהה ילהנ לעו םינמזה חול לע ,לולסמה לע פ"עבו בתכב ךורדת םידימלתה ולבקי לויטה תארקל .4
 הבוגת היתובקעב איבת לויט ךלהמב הערפה לכ .לויטה תחלצהל הבורע איה תוארוהה יולימ לע הדפקה
  .ס"היב תלהנה לש
 

 .יתעמשמ רוריבל ןמזוי ,תויאופר ןניאש תוביסמ לויטה תרחמל רפסה תיבמ רדעיי רשא דימלת .5
 

 :תוברת יעוריא
 .דועו תוכורעת ,ןואיזומב םירוקיב ,םיטרצנוק ,םיטרס ,תוגצה :רפסה תיבב דימלתל תנמוזמ הפנע תיתוברת תוליעפ
 תויוליעפ .הלא םיעוריא לש יתרוקיב ןכרצל ךופהיש ידכ ,תוברת תויוליעפ ןווגמ םע דימלתה תא שיגפהל םיצור ונא
 .םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח תווהמו תובייחמ ולא

 .םינרדסה תוארוהל עמשיהלו ול דעויש םוקמב תבשל ,טקשב םלואל סנכיהל ,תואיכ גהנתהל דימלתה לע .1
 .תורוסא ןמוקמב אלש םייפכ תואיחמו תוקירש
 

 .םירועישה ךלהמבו תוברת יעוריאב הסיעל ימוג סועלל וא לכאמ ירבד סינכהל ןיא .2
 

  תדלוה ימי ןויצ ןפוא .ז
 

  .ס"היב ידימלת לש תדלוה ימיב הכרבב ולבקתי תוגועו תוכרב ,תונתמ
 תישיא הגוע ןתממ וענמיה( .תויגרלאו תויושיגרב תובשחתה ךות ,התיכה ידימלת ללכל הגוע איבהל ודיפקה .1

   .)החמשה לעבל
 

 םירמוחב שומישה .'דכו חמק ,םיציב תכלשהב אל יאדווב ,ס"היבב שגומה םינולב רורצב תדלוה ימי ןייצל ןיא .2
  !הרומח תעמשמ תרפה הווהי ולא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ס"היב יבחרמב תוגהנתה יללכ .ח
 

 .המשרהו םירודיס ךרוצל אלא ,תוריכזמל סנכיהל ןיא – תוריכזמ .1
 .ךנחמה י"ע זכורמב השעת "וק-בר" תנעטה .סומינבו טקשב גהנתהל שי 
 
 רומשל שי  .תינרפסה תושר אלל םירפס איצוהל רוסא .דעוימה םוקמב םיקיתה תא חינהל שי – הירפס .2

 רפס ןדבא  .ןמזב םירפס ריזחהל שי הלאשהל יאנתכ .היתשו ןוזמ סינכהל ןיא .טלחומ טקש לע
 .םולשתב ביוחי

 
    שמתשהל ןיא .הרומ תוחכונב קר תרתומ הייהשה – םיבשחמ ירדח .3

 .היתשו ןוזמ סינכהל ןיא .הרומה רושיאב אלא ,םיישיא םיקסידב         
 

 ריאשהלו ומוקמל דויצה תא ריזחהל שי  רועישה םותב .הרומ תוחכונב קר תרתומ הייהשה – םיעדמ תודבעמ .4
 .תרדוסמ הדבעמה תא
 

 ןיא .הרומה רושיאב אלא ,םיבשחמה תא ליעפהל ןיא .הרומ תוחכונב קר תרתומ הייהשה – "ןולא בל" .5
 .היתשו ןוזמ סינכהל
 

 אלל דויצ תחקל ןיא .היתשו ןוזמ אללו דבלב טרופס תשובלתב טרופסה םלואל הסינכה – טרופסה םלוא .6
 .תושר
 

 
 .ומוקמל דויצה תא רועישה םותב ריזחהל שי הרומה תושר אלל דויצ תחקל ןיא – תונמא רדח .7

 
 .רדחל ץוחמ החישל הרומל אורקל שקבל ןתינ .דבלב םירומה תושרל דמוע – םירומ רדח .8

 
 ףוחדלו קועצל ,תותלד קורטל ,ץורל ןיא – ימינפ ןורטאיתיפמאו )"סדרפה"( ויטפ ,תונורדסמ ,תותיכ .9

 סינכהל ןיא .הלא תומוקמב רודכ יקחשמ לע טלחומ רוסיא לח .תלוספ ךילשהלו רפסה תיב תונורדסמב
 .םהינימל םיקיטראו דרב ,תקתוממ היתש הנבמל

 אל םירחא םגש גאדו םשוכר תא דבכל רוכז .התיכב םיישיאה םהיצפח וריאשהו רצחל ואצי ךירבחמ םיבר     
 .הערל וב ועגפיי

 
 תא ררוואלו ררוואתהל ידכ תאצל לדתשה .הבחר רצחו תויזרב ,םיתוריש ירדח ךתושרל םידמוע – תורצח .10

 .דבלב רפסה תיב רצחב םיקחשמ רודכב .התיכה רדח
 

 הלקת לכ לע ןמזב חווד .םיתורישה ירדחב הערל שומישו הלבח לכמ ענמה ,ןויקינה לע רומש – םיתוריש .11
  !ךידיב  םוקמה ןויקינ .הלבחו

 
 :םיללכ רפסמ לע דיפקהל ונילע ןונזמה תלעפהל – ס"היב ןונזמ .12

 .תכרעמב תומושרה תוקספהה ןמזב קרו ךא תועצבתמ ןונזמב תוינקה * 
 .הנעיתש דע תונלבסב ןתמה !הנתמהה ןמזב רדסה לע רומשל שי * 
 .הפשאה יחפל ךילשהל שי תלוספה תא .ןויקינה לע רומשל שי * 
 .רצחב קרו ךא םהינימל םיקיטראו דרב תנממ תונהיל ןתינ *     

 ףאו ןרותה הרומל עמשיהל  הבוח תוקספהה ןמזב
 .ודיקפתב ול עייסל

 
 םוי םויס ינפל ס"היב חטש תא בוזעל טלחומ רוסיא לח .ס"היב ימוחת ךותב אצמיהל ךילע הרקמ לכב
 .םידומילה

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  םידומילה תרגסמ .ט
 

 

 :ומויסו וכלהמ ,רועיש תחיתפ להונ 
  הרומל תוכחל ןיא .לוצלצה םע התיכב תויהל םיבייח םידימלתה .1

 .ןורדסמב
 

 תושירדה ןמ תחא אלימ אל םא .םינכומ תיב ירועיש םעו שרדנה דויצה לכ םע רועישל עיגי דימלתה .2
 רסחה רמוחה תא םילשהל דימלתה בייח הרקמ לכב .רועישה תליחתב הרומל ךכ לע רוסמי ,ל"נה
  .אבה רועישה ינפל הרומה ינפב וגיצהלו
 

 .רפסה תיבל םוי-םוי האירק רפס איבהל הבוח .3
 

 .הדימלה ךילהתב ליעפ קלח תחקלו תוירחא תולגל ,הלועפ ףתשל שרדנ דימלתה רועישה ךלהמב .4
 דימלתה יגשיהב ,הרומה תכרעהב העיגפל םורגת תיב ירועיש תנכה יאו רועישב הדימלמ תוענמיה
 .הדיקשה ןויצב הדרוה רורגתו .וינויצבו

 
  .ףסונ רבסה תלבקל הרומל הנפי ,דמלנה רמוחה תא ןיבה אל דימלתה םא .5

 
 

 זא קרו ,רועישה םות לע הרומה תעדוהל ןיתמהל שי ,רועישה םויס לע הרומה ,לוצלצה עמשיה םע .6
 .אסיכ ךופהלו םוקל ,םיצפח ףוסאל

 

 
 :תונחביהו הכרעה יכרד להונ

 .תויצחמ יתשל תקלוחמ 'ט ,'ח ,'ז תותיכב םידומילה תנש .1
 

    תוינויע תודובע ,םיקדבמו םינחבמ - הכרעה תומישמ ומייקתי תיצחמ לכב .2 
     .'וכו תיב ירועיש תקידב ,תויצטנזרפ ,תוגצמ ,בתכבו פ"עב םינחב ,תויתריציו            
  .ס"היב רתאב םינחבמה חול םסרפתמ תיצחמ לכ תליחתב           
 

  !דבלב םינחבמה חולב ןיוצמה םינמזה חול יפ לע ומייקתי םינחבמה .3
  םסרפתמו תותיכב קלוחמ םינבמה חול .הז חולמ עורגל וא ףיסוהל ,תונשל ןיא          
 ."םינחבמו םיעוריא חול" -ב דרפנב הבכש לכל ס"היב רתאב          
 

 הכרעה תמישמ יפוא תא וא ,ודעומ תאו ןחבמה ססבתי וילע רמוחה ףקיה תא שארמ עובשכ עדי דימלתה .4
  .םינחב לע שארמ העדוה ןיא .התשגה דעומו תרחא

 
 .עובשב םינחבמ השולשמ רתוי ומייקתי אל .5

 
 
 .שארמ וילע םיעידומ ןיאו םינורחא םירועיש השולש – םיינשב דמלנש םידומיל רמוח לולכי ןחוב .6

 
 .ותכירע םוימ םייעובש ןחבמה לע הכרעה ןויצ לבקי דימלתה .7

 
 .ןחבמה אשונב תולאש לואשל תורשפא התיכל ןתנית ןחבמה ינפלש רועישב .8

 
 .םדוקה ןחבמה רזחוה םרטב ןחבמ ךורעל ןיא .9

 
 .ל"הנש ךלהמב םיכרענה םיקדבמהו םינחבמה לכב ףתתשהל בייח דימלת .10

 
 .'ב דעומל תואכז רשפאתת אל .לשכנ ןויצ רורגת ןחבממ דימלת לש תקדצומ יתלב תורדעיה .11

 
 .'ב דעומב ןחבהל וא ,אלמ םידומיל םויל ראשיהל וילע .ןחבמה תעשל קר ס"היבל עיגהל יאשר וניא דימלת .12

 רבכו הרקמב .ןחביהל םיאכז ויהי אל )וירחאל וא ןחבמה ינפל( םידומילה םוימ קלחמ ורדעיש םידימלת
 .קדבית אל םתניחב ,תורדעיהה יוליג ינפל ונחבנ

 
 וירבחל עירפהל ילבמ רועישה םויס דע הב ראשיהל וילע .ןחבמה םויסב התיכהמ תאצל יאשר וניא דימלת .13

 רפסב אורקל שי ,דועו םוקמ יולימ ירועישב ,תורפס ירועיש תליחתב ,ןחבמ םותב .ןופלט איצוהל ילבמו
 .רפסה תיבל םוי-םוי דימלתה איבמ ותוא האירקה
 



 רפשל לכוי ךכבו )תויועטה ןוקית + רזחוהש ןחבמה( ןחבמ ןוקית שיגהל ץלמוי 65-מ תוחפ לביקש דימלתל .14
 ןחבמה ןוקית םע לכוא 50 יתלביק :אמגודל ."הרקתה ןויצ" אוה 65 ןויצ רשאכ תודוקנ 5-ב רתויה לכל ונויצ תא
 .65 םומיסקמ לבקל ןחבמה ןוקית םע לכוא 63 יתביק 55 לבקל

 :'ב ידעומ להונ
  .'א דעוממ הלחמ /תקדצומ תורדעיה לש הרקמב 'ב דעומ ןחבמל תשגל ולכוי ס"היב ידימלת לכ .1

 
 רושיא תא לבקל ,)ס"היב רתאב אצמנ( דימלת תשקב ספוט אלמל ביוחמ 'ב דעומל תשגל ןיינועמה דימלת .2

 .ס"היב רתאב םסרפתתש העדוהב ןווקמ ספוטב םשריהלו ,יעוצקמה הרומה
 

 .)60 -מ תוחפ ןחבמב ןויצה רשאכ( ןויצ רופיש ךרוצל 'ב דעומל תשגל ולכוי 'ט תותכ ידימלת קר .3
 
 

 ושרוי אל ומשרי אלש םידימלת .הניחבה דעומ ינפל םימי העברא דע היהי ןווקמה ספוטב המשרהה םויס .4
 .הבכשה זכר ידי-לע ולפוטי םידחוימ םירקמו תויעב .ןחביהל
  

 .תילגנאבו הקיטמתמב + תיצחמב תועוצקמ ינשב 'ב דעומל תשגל לכוי דימלת .5
 

 רשא דימלת .עוצקמ ותואב 'ב דעומב ןחביהל תונמדזה לבקל לכוי אל ,'א דעומב קיר ןחבמ שיגיש ,דימלת .6
 .'ב דעומב םינחבמל  תשגל ותואכז קדבית ,'א דעומב םינחבממ ריבסל רבעמ רדעיי

 
 ולחי 'ב ידעומ ( םינחבמה חולב שארמ עבקייש רדחבו םויב תיצחמ לכ םויס תארקל ומייקתי 'ב ידעומ .7

 .רחא דעומב 'ב דעומ ןחבמ םייקל ןתינ אל .)13:00 העשב
 

 .עוצקמה תא דמלמה הרומה י"ע חרכהב הניא 'ב ידעומ לע החגשהה .8
 

 .יעובשה םינחבמה ןיינמב ללכנ וניא 'ב דעומ ןחבמ .9
 

 ,תילגנא ,תירבע ,הקיטמתמ :תועוצקמב .'א דעומל הניחבה רמוח לע היהי 'ב דעומ ןחבמל דומילה רמוח .10
 .רבטצמ רמוח לע היהי ןחבמה - תיתפרצו ,תיברע

 
  :תוניחבה רהוט

 ןופלט ,םיקתפ ,םיפד ,תורבחמ ,םירפס( ןחבמה ןמזב שמתשהל רוסאש םירזע / םירמוחב רזענש דימלת .1
 ."לשכנ" ןחבמב ונויצו לספיי ונחבמ ,)ירלולס
 

    .ןחבמה ןויצמ תודוקנ ול ודרויו ונממ חקליי ןחבמה ספוט ,רבחל רזע וא רבחב רזענש דימלת .2
 

 ."לשכנ" היהי הדובעה ןויצ ,הדובע קיתעהש דימלת .3
 
  :רבעמ ינחבמ להונ
 םיכומנ 'ב תיצחמב הקיטמתמו תילגנאב ויגשיה רשא דימלתל .1
    ותוראשיהל יאנתכ רמוחה לע ץיקה תושפוחב ןחבהל תורשפאה ןתנית      
  .הצבקהב      
 
 ,םידומילה רמוח תמלשהל ןחבמ ץיקה תשפוח םותב רובעי םיכומנ תיתפרצו תיברעב ויגשיה רשא דימלת .2

 .ץיק תדובע שיגי וא
 

 
  :הדועתב תוגהנתהב יללכ ןויצ תעיבק להונ

  .תיצחמה לכ ךלהמב ה/דימלתה לש ותוגהנתה י"פע עבקיי הדועתב יללכ תוגהנתה ןויצ .1
 

 .תירפס תיב תוליעפ לכבו תוקספהב ,םירועישב םיגירח תעמשמ יעוריא ךמס לע עגפיי תוגהנתהה ןויצ .2
 

 :יללכה ןויצה לע ועיפשי דומילה תועוצקמב תוגהנתהה תוכרעה .3
   היהי יללכה ןויצה "הבוט ךתוגהנתה" הכרעהה תנתינ תועוצקמ 3-6 ב םא      
 ."הבוט תוגהנתה"      

  יללכה ןויצה "הבוט ךתוגהנתה" הכרעהה תנתינ הלעמו תועוצקמ 7 ב םא           
 ."רופיש הנועט ךתוגהנתה" וא "תעדה תא החינמ הניא ךתוגהנתה" היהי           
 

 הריפסה ןיינמב "הבוט ךתוגהנתה" תוכרעה יתשכ רפסית "תעדה תא החינמ הניא ךתוגהנתה" הכרעה לכ .4
 .תיללכה

 



 
 

 .התיכה ת/כנחמו תיגוגדפה הצעומה לש םתעד לוקישל ןותנ תוגהנתה ןויצ לכ .5
 דואמ הבוט ךתוגהנתה -א   :תוגהנתהה גרדמ ןלהל      
 הבוט ךתוגהנתה -ב                                         
 תעדה תא החינמ הניא ךתוגהנתה -ג                                         
 רופיש הנועט ךתוגהנתה -ד                                         

 

  תוחיטבו ןוחטיב .י
 

 .ונלוכמ רעצו תונוסא עונמל םייושע בל תמושתו ןטק ץמאמ .1
 םא .דושח ץפח לכל בל םישל ונילע הבוח ךכיפל .עגפיי אל ונתאמ שיאש גאדנו הזל הז םיברע ונא 

 םג םיתעל .רחא רגובמ לכל וא בורקה הרומל דימ עדוהו ,וב ועגי אלש גאד ,ךיניעב דושחה ץפח תיאר
 לע רומש ןכל .דושח ץפחכ רחא והשימ י"ע בשחיהל םילולע החגשה אלל וראשוהש ךלש םיצפח
 .החרטו הגאד םירחאמ ענמו ךתא םתוא חק ,ךיצפח

 
 עגפיהל ךירבחל םורגל םילולעו ךתוא "םיעשעשמ"ש םיקחשמ םתוא לכ .םינכוסמ םיקחשממ ענמיה .2

  .םינכוסמ תויהל םילולע
 "!הליחת הבשחמב השעמ ףוס" יכ ,תומרגנ תונואת ,תורוק ןניא תונואת        
 
 ,רלוא ,ןיכס :תמגודכ םהב שומישה לעו ס"היבל םינכוסמ םיצפח תאבה לע רומח רוסיא לח .3

 !קוחה לע הריבע וניה ולא םיצפחב שומישה .'וכו עימדמ זג ,םיתצמו םירורפג ,םיצפנ
 ,רלור ,)תוילגלג( םיטקס לע קילחהל וא ,םיינפוא לע בכרל ןיא ךירבחבו ךמצעב העיגפ עונמל ידכ .4

 .רפסה תיבל ללכ םאיבהל ןיא .ס"היב ימוחתב םהימודו טניקרוק ,דרובטקס
 
 .םירומהו םינרדסה ,ןוחטיבה שיא תוארוה י"פע לועפל שי ס"היב יוניפו םיטלקמל הסינכ ליגרת תעב .5

 .טקשבו תוזירזב םיטלקמל תדרלו ליגרתב ומכ לועפל שי תמא תקעזא לש הרקמב
 

 .רצחבו ס"היב ילתוכ ןיב בבותסמה רז םדא לכ לע חוודל שי .6
 

 ןיא .םידומילה םוי םות ינפל ס"היב חטש תא בוזעל ןיא .רועיש ןמזב התיכל ץוחמ בבותסהל רומח רוסיא לח .7
  .ס"היב תיזחב םילזרבה לע תבשל ןיאו ס"היב רעשב להקתהל
 

 .הסינכה רמוש תוארוהל עמשיהל שי
 

 
 רפסה תיבב תונואתו תולחמ      .א"י

 לופיט לבקל ןתינ אלו תוחא תורש ןיא ס"היבב .בוטב םישח םניא םא םתיבב ראשיהל םישקבתמ םידימלתה
 םג ,תופורת קלחל יאשר וניא ס"היב תווצ .רפסה תיבב ושחרתה אלש העיצפ וא הלחמ לש הרקמב יאופר
 תוריכזמל וא ,הרומל םידומילה ךלהמב הנפי בוטב שיגרמ וניאש דימלת .םוח תדרוה וא שאר יבאכ דגנ אל
 .הנושאר הרזע תלבקל
 ינפל רורחש לכ .םירוהה  םעו ס"היב תוריכזמ םע ורורחש םואית ינפל ותיבל דימלת ררחושי אל הרקמ לכב
 .רגובמ יוויל בייחמ 13:00 העשה
 .עוצפה לא רגובמ הוולמ ףרוציו סנלובמא רפסה תיב ןימזי ,םילוח תיבל יוניפב ךרוצו העיצפ לש הרקמב
 ואלמי וירוהו דימלתה .עיגהל ושקבתיו םנב לש ובצמ לע ח"וד ולבקי ,תירשפאה תוריהמב ורתואי םירוהה
 .ס"היב תוריכזמב הנואת ח"וד
 תואירב ספוט ןכדעל ,רפסה תיבל ןאיבהל דיפקהל םישקבתמ תופורתב עובק ןפואב םישמתשמה םידימלת
 .התיכה תכנחמ תא עדיילו
 

 ןונקתה תרפה תואצות .ב"י
 

 םע החישב לחה ,םיכרד ןווגמב ולפוטי רפסה תיבב םייסיסבה תוגהנתהה יללכ לעו ןונקתה לע תוריבע
 .דחוימב םירומח םירקמב ,רפסה תיב תרגסממ האצוהב הלכו דימלתה
 ט"סשתה לולאב )א( 1 / ע"שת ךוניחה דרשמ לש יללכה להנמה רזוחל םאתהב ויהי םיכילהתהו תויוכמסה
 .)2009 רבמטפס(
 :תושרדנה תומאתהב )השנעה תויוכמסו ןונקתה םויק יקרפ( ל"נה רזוחה ךותמ םיעטק ןלהל
 

 :םיעצמא תטיקנ םדוק םידימלתב לופיט
 .דימלתה םע חחושי הרומה .1



 .גולוכיספה וא/ו תצעויה םג ומע וחחושי ךרוצה תעבו דימלתה םע חחושי ךנחמה .2
 .דימלתה ירוה םע וחחושי ךנחמה וא הרומה .3
 

 :תעמשמ תרפה לע תוירשפא תובוגת
 .הפ לעב הרהזא .1
 .הפ לעב הפיזנ .2
 .הרוהל חלשיתש בתכב הרהזא .3
 .בתכב הפיזנ .4
 .האנהו הרשעה ,תיתרבח תוליעפ תעינמ .5
 .הבכשב תרחא התיכל תימינפ היעשה וא ,רועישהמ דימלתה תקחרה .6
 .םידומילה םוי ךלהמב םירועיש המכל דימלתה לש ותקחרה .7
 .רחא דיקפת לעב י"ע ורדעהבו ךנחמה י"ע השעת הקחרהה 
 .םירוהה יווילבו תלהנמה רושיאב עצבתת ,םידומילה םוי ךלהמב התיבה דימלת תחילש .8
 .תלהנמה רושיאב הבוצק הפוקתל רפסה תיבב םידומילמ היעשה .9

 .תלהנמה רושיאב רפסה תיבמ הקחרה .10
 .תוגהנתהב ןויצ תדרוה  .11
 .דימלתה לש ישיאה וקיתב םשריי רבדהו םירוהל חוודת דימלת דגנ םידעצ תטיקנ  .12

 
 :השנעה תויוכמס
 .ןיינעה תרמוח יפל רפסה תיב תלהנמ וא התיכה ךנחמ וא/ו התיכב הרומה ידיב ןה השנעה תויוכמס .1
 תלהנמ ידי לע ורשואי הלא םיעצמא .התיכה ךנחמ טילחי ליעל וטרופ אלש הבוגת יעצמא תטיקנ לע .2

 .ךכל וכימסה תלהנמהש ימ וא רפסה תיב
 

 :ןמקלדכ ןה הבוצק הפוקתל הקחרהה תויוכמס
 .ונגס וא להנמה רושיאב ךנחמהו הבכשה זכר ידי לע השעת םלש םידומיל םויל הקחרה .1
  ונגס וא ,רפסה תיב להנמ י"ע השעת דומיל ימי 2-4 -ל הקחרהה .2

 .תצעויהו הבכשה תזכר ,התיכה ךנחמ םע תוצעייתה רחאל
  תאז איבי ,הלעמו דומיל ימי ינשל רפסה תיבמ קחרוה דימלתה םא   .3

  םירוהה תעידיל אבוה ותקחרה רבדש אדוויו ,חקפמה תעידיל להנמה
 .בתכב

 
 
 

 
 םידימלתה תויוכז .ג"י
 

 .דימלתה לש ויתויוכזו ודובכ תרימשל הבר תובישח סחיימ רפסה תיב 
 :תוברתהו ךוניחה דרשמ לש תויחנהו םיקוח תכרעמ ידי לע ןגומ דימלתה 
 

 .רפסה תיבב ךנחתהלו דומלל דימלתה לש ותוכז .1
 .רפסה תיב ילתוכ ןיב חוטבו ןגומ שוחל דימלתה לש ותוכז .2
 .הייקנו תיטתסא ,תחפוטמ הביבסמ תונהיל דימלתה לש ותוכז .3
 .יהשלכ ךרדב ותלפשה וא וירומ ידי לע דימלתה תבלעה ,ףוג ישנוע לע טלחומ רוסיא לח .4
  םירומה תווצמ דחא לכ םע תישיא החיש שקבל דימלתה לש ותוכז .5

 רושקה הרומה לא םדוק דימלתה הנפי יתעמשמ וא ידומיל רוריב לכב .רפסה תיב תלהנה ירבח וא
 .תלהנמהו הבכשה תזכר ,תצעויה ,התיכה ךנחמ לא תונפל ותוכז ,וקופיס לע אובי אל םא .ןיינעל

 .רערעמ אוה הילע המשאה לע רוריב תחישל יאכז דימלתה .6
 תא ריבסהל תונמדזה ול תתל שיו ,ול םיסחיימש הריבעה תוהמ תא דימלתה תעידיל איבהל שי

 .הרומה םע שארמ םואיתב ותוגהנתה
   יא ,הערפה ,רוחיא( ותוגהנתהל םירבסה תתל שקבתנש דימלת         .7
 .תודיחיב הרומל רבסה תתל יאשר )'וכו תיב ירועיש תנכה            

 .רזוח ןחבמ שקבלו הרומה תא תונפל לכוי ןחבמב לשכנש דימלת .8  
 .ןחביהל דימלתל רשפאל יאשר ותעד לוקיש יפ לע הרומה  
  ןויצ לעו הדובעב ,ןחובב ,ןחבמב ןויצ לע רערעל יאשר דימלת .9  

 וניא הרומה רבסה םא .הרומל ושיגהלו )תוריכזמב םיספט( ןויצ רוערע ספוט אלמל וילע .הדועתב
 .התיכה ךנחמל תונפל לכוי ,דימלתה תעד תא חינמ

 םינכדועמה וינויצ .ויגשיהו ותומדקתה יבגל יעוצקמה הרומהמ תעד תווח לבקל דימלתה לש ותוכז .10
 .ב"ושמה תכרעמל ולעוי

 תוימינונא תוינפ .)םש ןויצבו בתכב השעית הינפה( םידימלתה תצעומל ויניינעב תונפל יאשר דימלת .11
 .הנלפוטת אל



  רוערע ספוט אלמל וילע .המשרה לע רערעל יאשר דימלת .12 
 .הרומל ושיגהלו )תוריכזמב םיספט(                          
 
 

 םירוההו רפסה תיב ןיב רשק .ד"י
 

 ידומילה ךילהתל רתויב הבר תובישח לעב ןיינע ידדה הלועפה ףותישבו םירוהה םע תושיגפב האור ס"היב
 ןה תושיגפה .םידומילה תנש ךשמב םירוהה םע םישגפמ רפסמ םייקמ רפסה תיב .וב להנתמה יכוניחהו

 .רתויב תינויח הלא תושיגפב םירוהה תופתתשה .תויתבכש וא תויתתיכ ,)םידימלתו םירוה םוי( תוישיא
 םיידומיל םיגשיהו םיפטוש םינויצב תופצל תרשפאמ וז הנכות .םירוהלו םידימלתל החותפ ב"ושמה תנכות
 .ס"היבב דימלתה לש ודוקפתב תועיבקב ןכדעתהל ןתינ הז ןפואב .ולש תעמשמה יעוריאב ןכו דימלתה לש
 םיאור ונא .ב"ושמה תכרעמל תישפוח השיג םכל םירשפאמה המסיסו שמתשמ םש םכדיב יכ אדוול בושח
 ינפל היעבב לופיט רשפאמו תועתפה ענומה ,םידימלתלו םירוהל בושח הכרעהלו בקעמל ילכ ב"ושמב
  .ולדג הידממש
 .ב"ושמב תורוכזתו םינוכדע ,תועדוה תוחלשנ ןכ ומכ
 
 .םידימלתה תופתתשהב תיצחמב םעפ םייקתי ס"היבב םירוהה םוי .1
 .עדימ תלבקל םייעוצקמה םירומה לא תונפל םידימלתהו םירוהה ולכוי הז ברעב 
 
 ךרוצה יפ לע םישגפמו םינופלט ,םיבתכמ ,תועדוה תועצמאב םירוהה םע רשקה היהי הנשה ךלהמב  .2

 .ןיינעהו
 
 
 עדימ לבקל ידכ תצעויהו ךנחמה ,יעוצקמה הרומה לש הלבקה תועש תא ולצני םירוהש םיצילממ ונא .3

 .שארמ תושיגפ םאתל שי .ה/דימלתה יבגל ףטוש
 

-09 ןופלטב  תוריכזמה םע שארמ םאתל םישקבתמ ס"היב תלהנמ םע שגפיהל םישקבמה םירוה .4
7441098, 09-7601693. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ס"היב רתא
 
 ,םיעוריא ידעומ  ,םינחבמ ידעומ ,רפסה תיבב תודחוימ תוינכת :ומכ םיאשונב ינויח עדימ ס"היב רתאב אוצמל ןתינ
 .דועו ס"היב יעוריאמ תונומת ימובלא ,רפסה תיב ןותיע , האיצי ירושיא
 
 

https://alon-jhks.mashov.info/ 
 ,ה/רקי ה/דימלת

 
 .םידימלת תצעומ ירבחו םירוה יגיצנ ,םירומ תווצ י"ע ובתכנ ולא םיללכ
 םיללכ יכ וננוצר .ןאכ רכזומה יבגל תורעה לבקל חמשנ הנשה ךלהמב
 הבושח ךדצמ הרעה לכ ןכלו ונתליהקב םירבחה לכ לע םילבוקמ ויהי ולא
 לש תשדוחמ הקידב ךרעית הנשה ףוסבו 'ב תיצחמ תארקל .דואמ ונל
 יכוניחה תווצה .רפסה תיב יכרצל םיללכה ומאתוי ךרוצה תדימבו ןונקתה
 .ךרוצה תעשב ונב רזעיהלו ונילא תונפל ךתוכז תא י/לצנ .ךתושרל דמוע

 

 ! החלצהב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 םימסרופמה ס"היב ןונקתב תוגהנתהה יללכ ונל םיעודי יכ ,םיריהצמ הטמ םימותחה ונא
 .הז ןועידיב

 

 .ןונקתב טרופמכ ,תויצקנסב הכורכ םתרפהו םיבייחמ תוגהנתהה יללכ יכ ונל רורב
 

 לכ .ה/ותוירחאב וניה ה/דימלתה תושרבש ירלולסה ןופלטה רישכמ יכ ונל עודי ןכ ומכ
 ,םירוהל ותרזחהו רישכמה תמרחהב הכורכ ס"היב םוחתב וב שומישה יללכמ הגירח
 .תוגהנתהה ןויצב העיגפ ררוגה רבד
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 ה/דימלתה תמיתח                                       םירוהה תמיתח   
 
 
 

 ת/ךנחמה ידיל הז רושיא ריזחהלו ףדה תא שולתל שי 
 

 ישיא קיתב קויתל 
 

 

 ןועידי תלבק רושיא
 

 ב"פשת ןולא תביטח


