
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                               

 ןוזחה
 ,ונרעשב אבה לכ לש ותמצעהל םיבייוחמ ונא
  תינרקחה הבישחה חותיפל ,הרשעהל ,תעד תיינקהל
 .היישעה ימוחת לכב תוניוצמלו
 
 ,ורבחל םדא ןיב דובכ סחי תתתשהל םיבייוחמ ונא
 ,םדא לש ודוחייב הרכה ,תונלבוס ,תידדה הרזעל
 .ותוא תובבוסה תוליהקה לעו וישעמ לע דיחיה לש ותוירחא
 
  היטרקומדה תעדות חופיטל םיביוחמ ונא
 ,ותשרומלו וצראל ,ידוהיה םעל תוכיישהו
 .הנידמהו םעה דיתע ןעמל היישעלו
 
 הדימלל תועמשמ תיינקהל םיביוחמ ונא
 קלח ויהי ןעמל ,תיכוניחה היישעלו
 דיחי לכ לש ותוישיאב םיצעמו יתוהמ
 .ותחלצה תויווחבו ס"היב תליהקב
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 תישיא תוהז חופיטו חותיפ לש ךילהת םיווח ןולא תביטחב
 הדימלל תושדח םיכרד  תאיצמל הריתח ךות תיתרבחו

 תא איבהל תפאוש ןולא תביטח תא תנייפאמה חורה .תיתועמשמ
 תא ךופהלו ימצע יוצימל םידבועהו םירומה ,םידימלתה ללכ
  .תיכרעו תיתרבח ,תישגר ,תידומיל היווחל ךוניחה תיבב םינשה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ךוניחה תיב לעופ םרואל םיליבומה םיכרעה
 דובכ  §

 תוירחא  §
 תוניוצמ  §
 תוכייש  §
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1 

 

 2019 רבמטפסב 

 ט"עשת לולאב 'א

 ,הרקיה ןולא תליהק

 החמשב םיפצמ ונא .האישב תושגרתההו חתפב ב"פשת םידומילה תנש

 'טו 'ח תובכשל םישדחה םידימלתה תא ,םיקיתווה ונידימלת תא לבקל

 ןמוציעב הנשה תחיתפל תונכהה .השדחה 'ז תותיכ תבכש ידימלת תאו

  .הנורוקה  תפיגמ םע תודדומתהה דצל

 קימענ הנשה םג .רתוי דוע וז הפוקתבו תויונמדזה םינמזמ םינמז

 ,םיידומיל םירעפ םוצמצ דצל תויונמוימו םיכרע ,עדי החימצמ הדימלב

 .ןסוחהו תולגוסמה תשוחת סוסיבו םיישגר םייתרבח םינעמ תקנעה

 תוביצי לש ןגוע תווהל ולגד לע טרח "ןולא" םייניבה תביטח -ךוניחה תיב

 .םיבר םימוחתב תוניוצמל םיליבומה תיכרעו תישגר ,תיתרבח

 אולמב ןגישהל לעפנ ונאו וז הנשב ונינפל תוחנומ תורגתאמ תומישמ

 ךותב תיזיפ דומללו אירב בחרמב לועפל איה הנושארה המישמה .ץרמה

 .ךוניחהו תואירבה דרשמ לש תויחנהל םאתהב לועפל ונילע .רפסה תיב

 :םידומילה תנש ךלהמב 
ü םירוגס םיללחבו התיכב הכיסמ םיטוע הביטחה ידימלת לכ. 

ü תרגסמב רידסו אלמ ןפואב רפסה תיבב םידמול -'ז הבכש ידימלת 

 האולחת לש תוצרפתה שחרתתו הדימב ."ךוניח ןגמ" תינכות

 השעת הקידבה .ףיגנה יוליגל םוגיד תוקידב  עצבנ רפסה תיבב

 השעת הקידבה ,ה.דימלתה הרוה י"ע המכסה לבקתת םא קרו ךא
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  הקידבה תאצות תא .תואירבה דרשמ לש םימגוד י"ע רפסה תיבב

 תפוק לש היצקילפאב וא החפשמה אפור ךרד םירוהה ולבקי

 ספוט .ךוניחה דרשממ םינותנה תא לבקי רפסה תיב ,םילוחה

 דבלב 'ז הבכשב םידימלתה ירוהל חלשי וז הקידבל ןווקמ המכסה

 .םיבורקה םימיב

ü רידסו אלמ ןפואב רפסה תיבב םידמול 'טו 'ח תובכש ידימלת. 

 'ח תובכשב תותיכ :המודא ריעכ זרכות אבס רפכ ריעהו הדימב

 וכישמי ,דודיבמ םירוטפ םידימלת לש הלעמו 70% ןהב רשא ,'טו

 .ליגרכ רפסה תיבב דומלל

ü ןפואב קוחרמ ודמלי דודיב ירוטפ 70% -מ תוחפ ןהבש תותיכ 

 . ןווקמ

 

 םכישעמ לע תישיא תוירחא תחיקלל ונדימלת םכתא ךנחל איה תיזכרמה ונתפיאש 

 בוציעל סיסבה תא תווהמה ,תוריחב תושעל דומלל ,םכתולוכי יוצימל רקיעבו

 תוניוצמ תללוכה ,תוחלצהה תגספל יפוסניא סופיטל ,ישיאה םולחה בוציעל ,"ינאה"

 ,םייח חרואמ קלח ויהי ולא תוריחב .תימדקא תוניוצמ דצל  תיכרע - תיתרבח

 ןומאו ימצעב ןומא .ןומא הב שיש הלועפ איה הריחב .הדימל תיווחל סיסב הווהיש

 .יתלוזב

 ,םכמלוע תאו םכתא וריכיש ,תויתועמשמ תויומד לש הביבסב ודמלתש ונל בושח

 הדימל ,ורכז .הדימלל ןמז אוה ןותנ עגר לכש תעדלו הביבסב ןנובתהל ועדתש

 תעדו המכח תונקל ולכותש םינימאמ ונא ךכ ,ךרדה לכ ךרואל הדמתהב תשחרתמ

 .תוניוצמל ףואשלו
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 תוירוקמ ,תיאמצע הבישח ,המזוי ,תונשדחל דודיע י"ע  תשמוממ וז תוניוצמ

 ימוחתב ,הדימל -הארוהה יכרדב ,התיכב רועישב יוטיב ידיל  םיאב רשא ,תויתריציו

 הצוחמו ךוניחה תיבב םיברה תוסנתהה תודשבו םייכוניחה תועסמב ,םינושה תעדה

 .םיפאוש ונא הילא תיתוגיהנמה תוגהנתהה תא  וחתפתו וללכשת םהב  ,ול

 תיב יאב לכל םח תיב ונתויה אוה  ונלש הביטחה תא םידחיימה םינייפאמה דחא

 דובכ ,תישיא המצעהו תוירחא ,דדועלו ץעייל תונוכנ ,תויתפכא ,תבשק ןזוא .ךוניחה

 .ונרפס תיב לש השארה ינבא םה םינימה ןיב ןויווש ,םדאה

 ךרע הווהמ תיתליהק-תיכרע -תיתרבחה תוליעפה ,תוהובג תוימדקא תושירד דצל

 .ונירעשב םיאבל יתליהק ךוניח תיב רוצילו קימעהל ךישמנ .רפסה תיב ייחב יזכרמ

-תיתרבחה תוברועמהו תושיגרה יכרע תא תושיגדמה תובר תויתליהק תוינכת

 אוה םהב םימוחתה תא ןאכ אוצמל לוכי דחא לכ .רפסה תיבב תולעפומ תיתליהק

 .הליהקל הניתנה ךרע תאו תויתרבחה ויתולוכי תא אטבל ןיינועמ

 חריל  םינווכמ"  ונא ךויחב ךוניח תויווח םיחימצמ ןולא לאגי ךוניח תיבב
  "םיבכוכ ןיב תחננ ,איטחנ םא וליפאו
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 -"הטושפ" רישב ונלוכ תא תכרבמ

 ןהכ בקעי תירינ - הטושפ

 ,ורבע םינשל דוגינב ,םעפה

 השדח הנש ,ךיילא השקב יל שי

 ,האב תאשכ

 .הווקתו הבהא ,רוא ךתיא יאיבת

 

 םיכויח לש תובבר יפלא יאיבת

 םיסיכ אלמל ,תובבל לע חינהל

 הברקו תוישונא ,םוח ךתיא יאיבת

 .הבוט שפנ לכל הלכה לש םילסו

 

 החמש חורו קוחצ ,תחנ יאיבת

 החילסב ףוטע ימינפ טקשו

 :הטועפ תחא השקב דועו

 ךתיא יאיבת האב תאשכ

 .הטושפ ךתוא
 
 .תע לכב םיקיתוו םישדח םידימלת םכנעמלו םכתושרל דמוע רפסה תיב תווצ

 ,הטושפו הנהמ ,החימצמ ,האירב םידומיל תנש תכרבב

 ,הבהאב םכלש

 .ךוניחה תיב תלהנמ -רפרדיונ הנבל
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 ןולא לש רופיסה
 תתשומ הז תיב .תיב איה ונרובעש ,הביטחה לש הדוחיי תא ראתמ ןולא לש רופיסה
 .םדאה תוהז תא םיביכרמה םיקלחה תשולש םהש -תוהז ירעש השולש לע
 לולכמ תא שבגל ול תרשפאמ ,םינכתו םיכרד ןווגמב רעש לכל דימלתה תפישח
 .תיכוניחה ונכרדב ךרד ינבא  םיווהמה םיכרעה ןמ ויכרע
 

 ואולמו םלוע – םדא – ןושאר רעש
 םלוע ,ידוחיי ,ךרע רקי – ואולמו םלוע אוה םדאה יכ הנומאה לע ססבתמ הז רעש
 וקלח תא תוארל וילעו םדאה תחפשמ לש המויקב קלח ול שי םדאכ .םלשו אלמ
 .התוחתפתה ינווכל ותוירחאבו תושונאה לש הירוטסיהה תנבהב ותוירחאו
 

 גולאידב תומלוע רשק – ינש רעש
  .םהיניב םיישונאה םירשקהו םדא ינבמ – תומלוע יובירמ יונבה םלוע אוה םוקיה
 ותוהמו ודוחיי תא ותרדגהב .הליהקב יח םדאה יכ ,הנומא לע ססבתמ הז רעש
 רבחכ .יוטיב ידיל אובל טרפכ ול תרשפאמה ,הרבחב תויחל רחוב אוה תימצעה
 תוליהק םע םירשק תונבהל םיכרדו תויונמוימ חתפל וילע הרבחב ףתושו הליהקב
 .וילע תופיסומו ומלוע תא תורישעמה ,ונממ תונוש תורבחו
 

 ץראו םע ךרד – ישילש רעש
 ,לארשי ץראב ידוהיה םעה לש םידחוימה וידעיו וינייפאמ לע ססבתמ הז רעש
 ףשוח ןכ ומכ .ץראל םידחוימה וירשקו תונומא ,ותפש ,ותוברת ,ולש הירוטסיהה
 תיטרקומד – תידוהיה לארשי תנידמ לש התוהז תלאשב קוסיעה תא רעשה
 .התומד בוציעל ,דיתעה יחרזא ,ןולא תביטח ידימלת לש םתוירחאבו תחתפתמה
 

 םניא ויכרעש רעש ןיא ,ומצע ינפב דמוע קלח ןיא םלוא .םירעשמ היונב תיבל הסינכה
 .ותומלשב ןיינבה תרדגה תרשפאמ הזב הז םתולת .םירחאה םירעשה יכרעל םיקשונ
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 םינבא ירבשו ,המלש תילטל םיאלטו םיערק ףרצל"                
  "ןיינבל תורזופמ

)יקצינברו קילאיב ,הדגאה רפס(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חדקא וידיב ןתנ .תורגב ןחבמב ויבא ודימעה ,תווצמ לועב 'ץיבוקייפ לאגי רענה סנכנשמ
 םקמתה לאגי רענה .רובת רפכ תומדאבש תקחורמה ,הדש תקלחל הליל ןושיאב וחלש
 ןיחבה הלילה עצמאב .לודג עלס ירוחאמ רתסומ ,תרמצ בחר ןולא ץע תחת הרימש
 לוקב קעצ :ויבא תודוקפ תא אלמ רענה .םילבשב םהיקש םינעוטה םישרפ השולשב
 הבינגה תכאלמב וכישמה םיבנגה ךא ,םחירבהל ריוואב הריו וקשנ תא ךרד ,םשרגל
 ,םיבנגה רבעל ולוקב םיערמה ויבא תא עיתפמב עמש תוצע דבוא אוה דועב .דחפ אלל
 .םסינמו ריוואב הרוי

 םלוא ,תוירחאו היישות תולגלו ומצעב לועפל ול חינה :ץמואה ןחבמב ודימעה ויבא
 גיהנמ ,ץימא םחולל היהשכ ,םימיל .הנכס תעשב וילע ןגהו קחרתה אל ונבל ותבהאב
 .הלילה ותוא תארשהב ןולא לאגיל ומש תא הניש ,ץראה תבהאל תפומו ינידמ
 

                                                                                                           

 
 

 
 

 ,םוקמ ,םדא - ןולא
 םישרוש

 תחקל ואוב
 רופיסב קלח

 ןולא לש



9 
 

 
 
 

 הביטחה תודוא
 1982    הדסונ     

 רפרדיונ הנבל                ס"היב תלהנמ

 19       תותיכ רפסמ

 57   םירומ רפסמ

 אבס רפכ ,6 רלג באז בוחר   :תבותכ

 09-7601693   09-7441098   :םינופלט

 09-7423501                 :סקפ

 www.alon.ms.ksedu.co.il                            :ס"היב רתא
 

 :ס"היב תלהנה
 

 רפרדיונ הנבל :ס"היב תלהנמ
 

 קסל הואנ :תלהנמה תוינגס
 סורג תירינ

 

 'ז הבכש – רונמ הנאריט :תובכש יזכר
 'ח הבכש – יבאז לבנע
 'ט הבכש – רקנש דהוא

 

 'ז הבכש – ןויח הליה :תוצעוי
 'ח הבכש – לברא דרו
  'ט הבכש - ןסינ לחר

 

 :תיגולוכיספ
 

 :ךוניח תווצ
  רונמ הנאריט 1'ז
 יאני לטומח 2'ז
 ישי ןב יתור 3'ז
 עובלג הלטס 4'ז

 םייח ילט
 

 

 רקנש דהוא 1'ט                  יבאז לבנע 1'ח
 םייח ןב האל 2'ט                שיבג תלייא 2'ח
 קסל הואנ 3'ט                   םורמ יליל 3'ח
   ןהכ ךליל 4'ט                 ץיברוה יפיצ 4'ח
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 סלזיימ דקש 5'ז
 תאיג הלארשי 6'ז
 סורג תירינ 7'ז

 ןאניכמ רפש יטא 5'ט                 ןיילק הנרוא 5'ח
           ןייטשניבור תיריע 6'ח
                   ןומולוס לעי 7'ח

 םידיקפת ילעב 
 

 קסל הואנ   הביל תועוצקמ היגוגדפ
 סורג תירינ     ללמ יבר היגוגדפ
 קסל הואנ    הדידמו הכרעה
 גרבנייש תינור    דחוימ ךוניח
 רגנזייא לאירונ                                       תובלתשהו הלכה
 ןהכ תיריע     ה"לא
 סורג תירינ                                               יתרבח ךוניח
 יראב ןרק                     םילויט
 יאני לטומח ,ןמרב יתיא ,ןהכ ביבא                                         םידימלת תצעומ
 ראפ לעי ,יראב ןרק                                       םיצ"שפ / םיצ"שמ
 ןיילק הנרוא    ס"היב רתאו בושקת
 ןודרוג רמוע    תוחיטבו ןוחטב
 דוד ןב הנידע                                          םירפס תלאשה
 

 ליבומ יגוגדפ תווצ
 סלזיימ דקש                 תשרומ ,הירוטסיה ,תוחרזא
 ןאניכמ רפש יטא     תילגנא
   ץכ לכימ                                                       תונמא
 םורמ יליל    ינפוג ךוניח
 ל'גנא רוניל     םיעדמ
 יבאז לבנע     ארקמ
 לכור ברמ    הקיטמתמ
 ירוד ןרק       תורפס
 רב תילד      תירבע
 דלפנטסריפ תילג                 תיברע
 םייח ןב האל                                                    תיתפרצ
 יראב ןרק   ץראה תעידיו ח"לש

 

 הלהנמ
 יטייה ימענ                                          תישאר תינלהנמ
 ירבוצ יגמ                               :תוינלהנמ
 ןמצייו לטרוא                                                                

 סור רדה
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 ידעס ינוי                                                 קשמ להנמ
 ןאיצאצ רואנ                                         םיבשחמ טנרובל
  דוד ןב הנידע                                                     תינרפס
 ינורש רמת                                           תונגומ תכירדמ

                                 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
 

 תוכיישה תשוחתו ןסוחה קוזיח .1
 

 ןכל ,הדימלה ךילהתל סיסבכ טרפב תוננובתהבו המצעהב ןימאמ ס"היב
 תוניוצמל םירתוחו םיישגר םיכילהתב םירוזש הכרעהו הדימלה יכילהת
 .םייביטקלפר םיכילהתו חיש ילגעמ 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
 

  תישגר תיתרבח הדימל - "SEL" .א
 ויכרצל הנעמ ןתמ ,תויתוגהנתהו תוישגר ,תויביטינגוק תויונמוימ חותיפ
 תויונמוימו ,תימצע תועדומ רפשל ,ותוא םיצעהל ,דימלתה לש םיישיאה
 לע עיפשהל תנמ לע תאז לכ .הצובקב תישיא ןיבו תיתרבח תרושקת
 .דימלתה לש תוכיישהו ןוחטיבה ,תולגוסמה תשוחת
 

 "תויתוירחאו תונגומ" תינכת .ב
 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 .ג
 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
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 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

 
 "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
 

 הדועתל הדוהתמ .ט
 חישו יביטקלפר ךילהת רחאל תישענ תיצחמ לכ םויסב הדועתה תלבק
 המש הדועתה .םידעיו תורטמ תבצה ביבס הרומל דימלתה ןיב יתועמשמ
 תודוא תוכרעהה טוריפ םרט "תכנחמה רבד" לעו "דימלתה לוק" לע שגד
  .יתוגהנתההו ידומילה דוקפתה
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  םידימלת ןעמל םידימלת – ת"לת .י
 רבעמ וז ךרדב .םידימלת תוכנוחו תועוצקמ יפל תידומיל הכימת תכרעמ
 לבקמה םג .תויורבחו תידדה תוברע ,תויתפכא תוחתפתמ ,ידומילה עויסל
 .םירכשנ םיאצוי קינעמה םגו

 

                                                               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
 ךותב הדימל יבחרמ לוצינב דקמתנ .21-ה האמל דמולה תא תוניכמו ,תיבטימ
 .םיידירביהו םיילטיגיד םיבחרמ ,ס"היבו התיכה תולובגל ץוחמו
 

 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
 

 הדימלב ןוויגו תויפותיש ,הקמעה ,הריחב .ד
 םניאש ,הרשעה ינכת 30% םידימלתה ודמלי חורהו הרבחה תועוצקמ לכב
 ימוחתב תוניוצמו הרשעה ידומיל דדועמ ס"היב ףסונב .םידומילה תוינכתב
 ,ןמוא תתיכ ,"םירימא" תינכת רתיה ןיב .םידומילה תינכתל רבעמ ,תעד
 .ףערודכו הקיטלתא תורחבנ ,הקיטובור
  :תוידוחיי הרשעה תוינכת רפסמ הביטחב
 ימוחת תדימלל )'ח-'ז( תיתבכש וד תילאירטסמיס תינכת – "םיאירממ"
  .הריחב י"פע הרשעה
 
    תמדקמה ,'ח הבכשל תילאירטסמיס תינכת – "םירוענה ל"יבשב"
 .תימצע הדימל ,תויתריצי ,תוימוחת ןיב ,תויפותיש ,הריחב 
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 םישגפמ תללוכה ,'ז תבכשל תיתייווח םידומיל תינכת - "טוקלי אלל םוי"
  .תויתריציו הדימל יכרד םע םידימלתה תא השיגפמו ,םינווגמ ןיינע ימוחתב
 
 

 

 םינוש ןמז ידוקימב הדימל .ה
 תאז .'חו 'ז תובכשב םיילאירטסמיס תועוצקמכ ודמליי תועוצקמ רפסמ
 ןמז קרפב תולטמה סמוע תאו דומילה תועוצקמ תומכ תא םצמצל הרטמב
 .ןותנ

 

 הרשעהלו קוזיחל ,רובגתל תידומיל הכימת .ו
 ,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

 .ש"ופ יבדנתמ ,"סקודמא" תרבחמ םיבדנתמ – הליהקב ישונאה
 

 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
 לע םיידוחייה םיכרצבו תונושב הלכהו הרכה ,הנושה תלבק - ינלבוס םייח
 םידימלתב לופיטה יכרד לש תיתכרעמ הייאר תדדועמ ,תוידדהה ןורקיע סיסב
 תועצמאב רתיה ןיב תנתינ הכימתה .תילופיט-תיכוניח הכימת םהל הקינעמו

 יבלשמ ךרעמ ,"הדימלל תוקלמ" תינכת ,)"חילצהל לוכי ינא"( ל.י.א תינכת
 .היפרתו ,תויתרבח תוצובק ,הארוה

 

    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 •
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  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
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 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



17 
 

 
 
 
 

 
 "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
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 תויגוסל יוטיב ןתינ ןכ ומכ .וילע ןגהל תונוכנו יטרקומדה רטשמל
 .תילארשיה תואיצמב םיטקילפנוקלו

 
 
 
 תיתוברת-בר הרבחב םיפתושמ םייח .ז

 :םייזכרמ םיריצ ינשב םיפתושמ םייחל סיסבכ תונלבוס חופיט 
   תיבמו ןולא תביטחמ 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
 תוצובק ,תובדנתה תוצובק ,םוליצ ,ןותיע תכרעמ ,םיכנוח ,ם"יצדמ ,"םירימא"
 תורחבנ תולעופ ףסונב .ריעב הליהקב תויוליעפ ,םיילקיסומ םיבכרה ,המצעה
  .ףערודכהו הקיטלתאה ףנעב טרופסה םוחתב תוליבומ

 

  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
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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"משא( 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
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 ןומא - תור תליגמ o תועובש
 תוירחאו

o   דסחל םיקוקז ונלוכ  
     

o רוצקל -םויה עורזל 
 דיתעב

 יכרע חיש תריציל םינווגמ םיטסקט – "םיכרע םילקוש" יפדב םיוולמ םיעוריאה
  .ךוניחה תוצובקב

                               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
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 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

 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
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 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 *
 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
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 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
 

 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

 
 

 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
 

    

 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
 

 
 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
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 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
 

 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
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 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
 

 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
 

  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

 

 

 

 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

 
 

 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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 םילוצלצ חול                   
 

 ףע רודכ תורחבנ םיצ"שמ

 ןולא וידר םידימלת תצעומ
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 תנש םידומילה
 ב"פשת

 
 

 ל"הנש תחיתפ םוי  ,1.9.2021 –
 ד"כ  ,יעיבר א"פשת ,לולאב

 ב"פשת ,ןויסב א"כ ינש םוי ,20.06.22 – ל"הנש םויס

 ספא תעש 07:40 – 08:25
 הקספה 08:25 – 08:30
 "ןולא בוט רקוב" 08:30 – 08:40
 ןושאר רועיש 08:40 – 09:20
 ינש רועיש 09:20 – 10:10
 הקספה 10:10 – 10:30
 ישילש רועיש 10:30 – 11:15
 יעיבר רועיש 11:15 – 12:00
 הקספה 12:00 – 12:15
 ישימח רועיש 12:15 – 13:00
 הקספה 13:00 – 13:05
 ישיש רועיש 13:05 – 13:50
 הקספה 13:50 – 13:55
 יעיבש רועיש 13:55 – 14:40
 הקספה 14:40 – 14:45
 ינימש רועיש 14:45 – 15:30
 יעישת רועיש 15:30 – 16:15

  



29 
 

 
 םירוה תופסא
 'ז הבכש
 'ח הבכש
 'ט הבכש

 

 
2.9.21 

13.9.21 
13.9.21 

 
 22:00 – 19:30 תועש
 22:00 – 19:30 תועש
 22:00 – 19:30 תועש

 תודועת תקולח
 'א תיצחמ םויס
 'ב תיצחמ םויס
 
 

 
21.01.22   
20.06.22   

  

 
 

 םייתנש םילויט
 'ז הבכש
 'ח הבכש
  'ח החיג

 "בכוכ עסמ" -'ט הבכש
 אשמו תוריחה עסמ"
 תיב עסמ – "תוירחאה
 םילשוריל ירפס
 

  
16-17.2.22 

15-16.12.21 
20-21.10.21 

31.3.22-29 
9.5.22 

 
 יברעמ לילג
 הדוהי רבדמ
 הנח סדרפ
 ןוילע לילג
 םילשורי
 

 םידחוימ םיעוריא
 'ז "םישרוש" תביסמ
 

 'ט הבכש םויס תביסמ
 

 
 עבקנ םרט
 
 

16.6.20    
 

 
 ס"היב רצח
 

 ס"היב רצח

 םיכיראתב םייוניש ונכתי  *

 ירפסמו תיבה תבותכ ,ליימה יטרפ יכ ואדו אנא  
      םכלש ןופלטה
 תואמסיסב םידיוצמ םכנהו ,םינכדועמ      
.שרדנכ ב"ושמל  

ס"היב ןונקת  
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 תויוכז תרימשו הנוב תרושקת ,תוירחא ,ידדה דובכ לע םיתתשומ ותוברתו ס"היבב םייחה תרגש

 םהילע תינדפק הרימשש ,תורגשו םילהנ ,םיקוח לש תבייחמ תכרעמ הווהמ ןונקתה .טרפה

 ,םירוה יגיצנ ףותישב שבוג ןונקתה( .חימצמו חוטב ,רדוסמ ,עוגר םילקא תריצי תרשפאמ

 )םירומו םידימלת

 

 
 :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
 
 
 

 לש הרקמב תובוגתה חווט דוסי יקוח
 הרפה

 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
 
 
 
 

   תכנחמ / תזכרה י"ע תודבוע תומיא .א :2 'סמ קוח
 .ישיאה קיתב הרקמה דועיתו    

 .החישל םירוהה ןומיז .ב
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 ,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
 העיגפו תלוזה שוכרב העיגפה הרוסא
 תונלשרב התשענ םא םג ,ס"היב שוכרב
  תנווכ אללו
 .ןודז

   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
 .בוטה ומשב וא/ו ונוחטיבב ,ודובכב
 תצפה ,הדרטה ,םורופב הבלעה :תללוכה
 ,הלפשה ,תועומש וא תונומת ,ישיא עדימ
 ,העידי אלל םוליצ ,ללוש תכלוה ,תוזחתה
 .הטיחסו םימויא ,הדחפה ,המרחהו יודינ
 
 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
 דקומל תונפל וא רגובמ ברעל שי ךרוצה

105. 
 

   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

 דיקפל חוויד/הרטשמב הנולת לקשית .ד
 דעס

 
 ,םיתרשמ אלא םינודא םניא םיקוחה"

 .ו ירנה( ".םהל תייצמה הז םהב לשומ             
        )רכיב
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 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 

 יתבמ םידימלת ןימזהל ןיאו םידומילה
 .ונרפס תיבל םירחא רפס
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 רועיש ןמזב התיכמ תאצל תורשפא ןיא 

 אלל רועיש ןמזב התיכל ץוחמ תוהשל ןיאו
 .הרומה םע םואת

 :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
 העפוהבו ,םיפכפכ אלל ,ןטב תוצלוח
 העונצ
o תשובלתה תא שובלל םיביוחמ םידימלתה 

 .םידומילה םוי לכ ךלהמב הדיחאה

 תבוחל "תשובלת תרעה" םשרית .א
 .דימלתה

 .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
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 תונעיהל הכוז תדבוכמו תיתוברת היינפ
 .תבשק ןזואלו

  םייח תורגשו םילהנ – ס"היב ןונקת
 

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

 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    

 

 
 

 :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
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  .וירוהמ בתכב רושיא םע דימלתה עיגי תורדעיה רחאל .3
 

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

 
 .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
 

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

         
 
 

 :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
 
 תרחמל וא ,םויה םותב העשה תא םילשהל ביוחי רועישל רחאמה דימלת .3

 .ספא תעשב
 

 .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
 

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

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

 
 :םירורחש

  גיצי ,ליגרהמ םדקומ רפסה תיבמ תאצל ךירצ דימלתה וב רשא גירח הרקמב .1
  קר רפסה תיב חטש תא בוזעיו ,הבכשה זכרל וא ךנחמל וירוהמ בתכב רושיא    
  .םמעטמ רגובמ וא םירוהה דחא יווילב    
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   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
 אלממ וא ,תכרעמה תיארחא י"ע קר ועצובי םידומילה תכרעמב םייוניש
 .םינוכדעהו תועדוהה תא קודבל שי ,םויה ךלהמבו רקוב לכב .המוקמ
 

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

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

 
 
 
  
 
 תעמשמ יעוריאו תוערפה .ב
 

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

 ,התיכהמ דימלתה אצי הרומה תשירד פ"עו םירומח םירקמב .דימלתה תא
 ןיא הנתמהה ןמזב .הרומה םע רוריבל הקספהל דע תוריכזמה דיל הכחיו

   .תוריכזמהמ קחרתהל ןיאו ,דיינ ןופלטב שמתשהל
 

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

 
 

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

 
 :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       
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 !םאתהב לפוטמו ,הרומח תעמשמ  תרפהל       
 
 תשובלתו תיללכ העפוה .ג
 

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

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

 
 תצלוח אל( טנגמ אלו עבטומ למס םע טריש יט תצלוח היהת הצלוחה .3

 )הרושק אלו הרוזג אל ,ןטב תופשוח
 

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

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

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

 .דבלב
 

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

 
 

 :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 ץייט/טרופס יסנכמ ,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              

 
 תשובלת אלל עיפויש דימלת .תעמשמ תרפה הווהמ הדיחא תשובלתב העפוה יא 

 איבהל םירוה ןימזהל יאשר ס"היב  .תוגהנתהב ןויצ ול דרוי ,םימעפ שולש הדיחא
 .הצלוח ול
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 םידיינ םינופלטב שומיש .ד
 

 טעמל תוירפס תיב תויוליעפבו םירועישה ךלהמב דיינ ןופלט ליעפהל ןיא .1
 .הרומה רושיאבו ידומיל ךרוצל

 .דבלב םירוהל רזוח הרקמבו םויה ףוסב רזחויו םרחוי ,רועישב ליעפ רישכמ 
 .ןחלושה לע וביצהל ןיאו ,קיתב יובכ ןופלטה רישכמ תא ריאשהל שי

 
    דיינ ןופלט תועצמאב תירפס תיב ץוח תוליעפ ךלהמב וא רועישב םוליצה .2

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

 
 תויתתיכה תויתרבחה תוצובקב תשרב תדבכמ תוגהנתה לע רומשל שי .3

  .םיינעגופ םינכתו תונומת תולעהל ןיא .)'וכו פאסטאוו(
 

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

 
 
 

  שוכרו ןויקינ ,רדס לע הרימש .ה
  

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

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

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

              
 ,יארחאה וא ,הרומה רושיאב ס"היבב ילטיגידה דויצה תא ליעפהל ןתינ .3

 !הקספהה ןמזב וליעפהל ןיא !דבלב ותוחכונבו
 תישיא תוירחא תולגלו ,הז שיגר דויצב שומישה יללכ תא דבכל שי

 .ותלעפהב
 

 :םידיקפת יולימ
 םידיקפת יולימ תועצמאב רפסה תיב ייחב תוברועמו תוירחאל דימלתה תא םיכנחמ ונא
 םייכוניחה םיכרעה ןמ םה שוכרהו ןויקינה לע הרימשו המיענ הביבס חופיט .םינוש
 ס"היב הנבמב ,תותכב תונרות ידיקפת םיאלממ םידימלתה .רפס תיבב םיבושחה
 לעו ושוכר ,ס"היב תוזח לע הרימשב תוירחאל ,הלועפ ףותישל םיפצמ ונא .ויתורצחבו

 .וירעשב םיאבה לכל תמלוהו המיענ הריווא
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  'א םוימ( םימי עובשל התיכה תכנחמ י"ע ונומי םינרות ינש – התיכ תונרות  .1

 לכ ךלהמב הבש דויצה לכ תרימשלו הרודיסל ,התיכה ןויקינל וגאדיו ,)'ו דע
 תקידבו הפשא חפ ,הרומה ןחלוש ,יקנ חול ,התיכה תפצר( םידומילה םוי

 .)םידומילה םוי םותב םימרומ תואסכ
 ראשיי הקספה לכב .תוקספהה לכ ךלהמב התכב ראשיהל םינרותה לע
 םע .)רחא רדחב דומלל רובעל םהילע םא םג( םהיניב בבסב דחא ןרות
 .דומילה תתיכל םינרותה וכלי לוצלצה
 תואסיכה לכש אדוולו םידומילה םויס םע התיכב ראשיהל םינרותה לע 

  .ובוכ ןגזמהו וקרבה ,תורואה ,ורגסנ תונולחה ,יקנ חולה ,הייקנ התיכה ,ומרוה
 

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

 .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 
 
 דמעוי ,תושרב אלש ותלוז שוכר וא ס"היב שוכר ודיב אצמיי רשא דימלת .3

 .ס"היבמ ותקחרה לע טילחהל התוכמסבש תיגוגדפה הצעומה ינפב ןוידל
 

 גואדל דימלתה לע .םידימלתה לש ישיאה םשוכרל יארחא ונניא ס"היב .4
 .ס"היב י"ע חטובמ וניא םידימלתה שוכר .ושוכר תרימשל תישיא
 .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      
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 :)רקול( ישיא את

 .םירקולה תרבחמ רקול את שוכרל ןתינ הנשה תישארב .1
 

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

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

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

 .רקולל תשגל ןתינ אל לוצלצה רחאל .רועישה תארקל שרדנה דויצה
   ,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
 

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

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

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

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

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

 
 רושיא אלל .דימלתה ירוהמ בתכב רושיא תבייחמ רויסל וא לויטל האיצי לכ .1

 םותח תויהל בייח רושיאה .תננכותמה תוליעפל תאצל דימלתה לוכי אל הז
 .םילבקתמ םניא םיינופלט םירושיא .בותכו
 

 .האיציה ינפל םוי דע לויטל רושיא איבהל שי .2
 

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

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

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

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

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

 ךלהמבו תוברת יעוריאב הסיעל ימוג סועלל וא לכאמ ירבד סינכהל ןיא .2
 .םירועישה
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  תדלוה ימי ןויצ ןפוא .ז
 

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

   .)החמשה לעבל תישיא הגוע ןתממ וענמיה( .תויגרלאו
 

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

 

 

  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 
 
 םירפס איצוהל רוסא .דעוימה םוקמב םיקיתה תא חינהל שי – הירפס .2

 ןוזמ סינכהל ןיא .טלחומ טקש לע רומשל שי  .תינרפסה תושר אלל
 ביוחי רפס ןדבא  .ןמזב םירפס ריזחהל שי הלאשהל יאנתכ .היתשו

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

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

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

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

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

 
 רועישה םותב ריזחהל שי ,הרומה תושר אלל דויצ תחקל ןיא – תונמא רדח .7

 .ומוקמל דויצה תא
 

 החישל הרומל אורקל שקבל ןתינ .דבלב םירומה תושרל דמוע – םירומ רדח .8
 .רדחל ץוחמ
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 ןיא – ימינפ ןורטאיתיפמאו )"סדרפה"( ויטפ ,תונורדסמ ,תותיכ .9
 ךילשהלו רפסה תיב תונורדסמב ףוחדלו קועצל ,תותלד קורטל ,ץורל
 סינכהל ןיא .הלא תומוקמב רודכ יקחשמ לע טלחומ רוסיא לח .תלוספ
 .םהינימל םיקיטראו דרב ,תקתוממ היתש הנבמל

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

 
 לדתשה .הבחר רצחו תויזרב ,םיתוריש ירדח ךתושרל םידמוע – תורצח    .10

 תיב רצחב םיקחשמ רודכב .התיכה רדח תא ררוואלו ררוואתהל ידכ תאצל
 .דבלב רפסה

 
 ירדחב הערל שומישו הלבח לכמ ענמה ,ןויקינה לע רומש – םיתוריש .11

  !ךידיב  םוקמה ןויקינ .הלבחו הלקת לכ לע ןמזב חווד .םיתורישה
 

 :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 *     

 הרומל עמשיהל  הבוח תוקספהה ןמזב
 .ודיקפתב ול עייסל ףאו ןרותה

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

 
 
 

  םידומילה תרגסמ .ט
 

 

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

 .ןורדסמב
 

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

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



43 
 

 
 תחקלו תוירחא תולגל ,הלועפ ףתשל שרדנ דימלתה רועישה ךלהמב .4

 תנכה יאו רועישב הדימלמ תוענמיה .הדימלה ךילהתב ליעפ קלח
 .וינויצבו דימלתה יגשיהב ,הרומה תכרעהב העיגפל םורגת תיב ירועיש
 .הדיקשה ןויצב הדרוה רורגתו

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

  .ףסונ
 
 

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

 :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
   תותיכב קלוחמ םינבמה חול .הז חולמ עורגל וא ףיסוהל ,תונשל ןיא             
 ."םינחבמו םיעוריא חול" -ב דרפנב הבכש לכל ס"היב רתאב םסרפתמו             
 

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

 
 .עובשב םינחבמ השולשמ רתוי ומייקתי אל .5

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

 .שארמ וילע םיעידומ
 
 .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

 
 רשפאתת אל .לשכנ ןויצ רורגת ןחבממ דימלת לש תקדצומ יתלב תורדעיה .11

 .'ב דעומל תואכז
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 םויל ראשיהל וילע .ןחבמה תעשל קר ס"היבל עיגהל יאשר וניא דימלת .12
 םוימ קלחמ ורדעיש םידימלת .'ב דעומב ןחבהל וא ,אלמ םידומיל
 רבכו הרקמב .ןחביהל םיאכז ויהי אל )וירחאל וא ןחבמה ינפל( םידומילה
 .קדבית אל םתניחב ,תורדעיהה יוליג ינפל ונחבנ

 
 םויס דע הב ראשיהל וילע .ןחבמה םויסב התיכהמ תאצל יאשר וניא דימלת .13

 תליחתב ,ןחבמ םותב .ןופלט איצוהל ילבמו וירבחל עירפהל ילבמ רועישה
 איבמ ותוא האירקה רפסב אורקל שי ,דועו םוקמ יולימ ירועישב ,תורפס ירועיש
 .רפסה תיבל םוי-םוי דימלתה
 
 + רזחוהש ןחבמה( ןחבמ ןוקית שיגהל ץלמוי 65-מ תוחפ לביקש דימלתל .14

 ןויצ רשאכ תודוקנ 5-ב רתויה לכל ונויצ תא רפשל לכוי ךכבו )תויועטה ןוקית
 55 לבקל ןחבמה ןוקית םע לכוא 50 יתלביק :אמגודל ."הרקתה ןויצ" אוה 65
 .65 םומיסקמ לבקל ןחבמה ןוקית םע לכוא 63 יתביק

 
 
 :'ב ידעומ להונ
 תורדעיה לש הרקמב 'ב דעומ ןחבמל תשגל ולכוי ס"היב ידימלת לכ .1

  .'א דעוממ הלחמ /תקדצומ
 

 אצמנ( דימלת תשקב ספוט אלמל ביוחמ 'ב דעומל תשגל ןיינועמה דימלת .2
 ןווקמ ספוטב םשריהלו ,יעוצקמה הרומה רושיא תא לבקל ,)ס"היב רתאב
 .ס"היב רתאב םסרפתתש העדוהב

 
 ןויצה רשאכ( ןויצ רופיש ךרוצל 'ב דעומל תשגל ולכוי 'ט תותכ ידימלת קר .3

 .)60 -מ תוחפ ןחבמב
 
 

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

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

 
 דעומב ןחביהל תונמדזה לבקל לכוי אל ,'א דעומב קיר ןחבמ שיגיש ,דימלת .6

 ,'א דעומב םינחבממ ריבסל רבעמ רדעיי רשא דימלת .עוצקמ ותואב 'ב
 .'ב דעומב םינחבמל  תשגל ותואכז קדבית

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

 'ב דעומ ןחבמ םייקל ןתינ אל .)13:00 העשב ולחי 'ב ידעומ ( םינחבמה
 .רחא דעומב

 
 .עוצקמה תא דמלמה הרומה י"ע חרכהב הניא 'ב ידעומ לע החגשהה .8
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 .יעובשה םינחבמה ןיינמב ללכנ וניא 'ב דעומ ןחבמ .9

 
 :תועוצקמב .'א דעומל הניחבה רמוח לע היהי 'ב דעומ ןחבמל דומילה רמוח .10

 רמוח לע היהי ןחבמה - תיתפרצו ,תיברע ,תילגנא ,תירבע ,הקיטמתמ
 .רבטצמ

 
 

  :תוניחבה רהוט
 ,םירפס( ןחבמה ןמזב שמתשהל רוסאש םירזע / םירמוחב רזענש דימלת .1

 ."לשכנ" ןחבמב ונויצו לספיי ונחבמ ,)ירלולס ןופלט ,םיקתפ ,םיפד ,תורבחמ
 

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

 
 ."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      
 
 ץיקה תשפוח םותב רובעי םיכומנ תיתפרצו תיברעב ויגשיה רשא דימלת .2

 .ץיק תדובע שיגי וא ,םידומילה רמוח תמלשהל ןחבמ
 
 

 
  :הדועתב תוגהנתהב יללכ ןויצ תעיבק להונ

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

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

 :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           
 

 תוכרעה יתשכ רפסית "תעדה תא החינמ הניא ךתוגהנתה" הכרעה לכ .4
 .תיללכה הריפסה ןיינמב "הבוט ךתוגהנתה"
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 ת/כנחמו תיגוגדפה הצעומה לש םתעד לוקישל ןותנ תוגהנתה ןויצ לכ .5

 .התיכה
 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
 ונילע הבוח ךכיפל .עגפיי אל ונתאמ שיאש גאדנו הזל הז םיברע ונא 

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

 
 ךתוא "םיעשעשמ"ש םיקחשמ םתוא לכ .םינכוסמ םיקחשממ ענמיה .2

  .םינכוסמ תויהל םילולע עגפיהל ךירבחל םורגל םילולעו
 "!הליחת הבשחמב השעמ ףוס" יכ ,תומרגנ תונואת ,תורוק ןניא תונואת        
 
 שומישה לעו ס"היבל םינכוסמ םיצפח תאבה לע רומח רוסיא לח .3

 עימדמ זג ,םיתצמו םירורפג ,םיצפנ ,רלוא ,ןיכס :תמגודכ םהב
 !קוחה לע הריבע וניה ולא םיצפחב שומישה .'וכו

 קילחהל וא ,םיינפוא לע בכרל ןיא ךירבחבו ךמצעב העיגפ עונמל ידכ .4
 ימוחתב םהימודו טניקרוק ,דרובטקס ,רלור ,)תוילגלג( םיטקס לע
 .רפסה תיבל ללכ םאיבהל ןיא .ס"היב

 
 שיא תוארוה י"פע לועפל שי ס"היב יוניפו םיטלקמל הסינכ ליגרת תעב .5

 ומכ לועפל שי תמא תקעזא לש הרקמב .םירומהו םינרדסה ,ןוחטיבה
 .טקשבו תוזירזב םיטלקמל תדרלו ליגרתב

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

 
 ס"היב חטש תא בוזעל ןיא .רועיש ןמזב התיכל ץוחמ בבותסהל רומח רוסיא לח .7

 םילזרבה לע תבשל ןיאו ס"היב רעשב להקתהל ןיא .םידומילה םוי םות ינפל
  .ס"היב תיזחב
 

 .הסינכה רמוש תוארוהל עמשיהל שי
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 רפסה תיבב תונואתו תולחמ      .א"י
 ןיא ס"היבב .בוטב םישח םניא םא םתיבב ראשיהל םישקבתמ םידימלתה
 אלש העיצפ וא הלחמ לש הרקמב יאופר לופיט לבקל ןתינ אלו תוחא תורש
 יבאכ דגנ אל םג ,תופורת קלחל יאשר וניא ס"היב תווצ .רפסה תיבב ושחרתה
 םידומילה ךלהמב הנפי בוטב שיגרמ וניאש דימלת .םוח תדרוה וא שאר
 .הנושאר הרזע תלבקל תוריכזמל וא ,הרומל
 ס"היב תוריכזמ םע ורורחש םואית ינפל ותיבל דימלת ררחושי אל הרקמ לכב
 .רגובמ יוויל בייחמ 13:00 העשה ינפל רורחש לכ .םירוהה  םעו

 ףרוציו סנלובמא רפסה תיב ןימזי ,םילוח תיבל יוניפב ךרוצו העיצפ לש הרקמב
 לע ח"וד ולבקי ,תירשפאה תוריהמב ורתואי םירוהה .עוצפה לא רגובמ הוולמ
 תוריכזמב הנואת ח"וד ואלמי וירוהו דימלתה .עיגהל ושקבתיו םנב לש ובצמ
 .ס"היב
 ןאיבהל דיפקהל םישקבתמ תופורתב עובק ןפואב םישמתשמה םידימלת
 .התיכה תכנחמ תא עדיילו תואירב ספוט ןכדעל ,רפסה תיבל
 

 ןונקתה תרפה תואצות .ב"י
 

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

 :םיעצמא תטיקנ םדוק םידימלתב לופיט
 .דימלתה םע חחושי הרומה .1
 וא/ו תצעויה םג ומע וחחושי ךרוצה תעבו דימלתה םע חחושי ךנחמה .2

 .גולוכיספה
 .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 
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 תלהנמה רושיאב עצבתת ,םידומילה םוי ךלהמב התיבה דימלת תחילש .8
 .םירוהה יווילבו

 .תלהנמה רושיאב הבוצק הפוקתל רפסה תיבב םידומילמ היעשה .9
 .תלהנמה רושיאב רפסה תיבמ הקחרה .10
 .תוגהנתהב ןויצ תדרוה  .11
 לש ישיאה וקיתב םשריי רבדהו םירוהל חוודת דימלת דגנ םידעצ תטיקנ  .12

 .דימלתה
 
 
 
 

 :השנעה תויוכמס
 תלהנמ וא התיכה ךנחמ וא/ו התיכב הרומה ידיב ןה השנעה תויוכמס .1

 .ןיינעה תרמוח יפל רפסה תיב
 םיעצמא .התיכה ךנחמ טילחי ליעל וטרופ אלש הבוגת יעצמא תטיקנ לע .2

 .ךכל וכימסה תלהנמהש ימ וא רפסה תיב תלהנמ ידי לע ורשואי הלא
 

 :ןמקלדכ ןה הבוצק הפוקתל הקחרהה תויוכמס
 רושיאב ךנחמהו הבכשה זכר ידי לע השעת םלש םידומיל םויל הקחרה .1

 .ונגס וא להנמה
  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
 וא וירומ ידי לע דימלתה תבלעה ,ףוג ישנוע לע טלחומ רוסיא לח .4

 .יהשלכ ךרדב ותלפשה
  םירומה תווצמ דחא לכ םע תישיא החיש שקבל דימלתה לש ותוכז .5

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

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

 .הרומה םע שארמ םואיתב ותוגהנתה תא ריבסהל תונמדזה ול תתל
   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  

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

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

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

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

 םירוההו רפסה תיב ןיב רשק .ד"י
 

 תובישח לעב ןיינע ידדה הלועפה ףותישבו םירוהה םע תושיגפב האור ס"היב
 רפסמ םייקמ רפסה תיב .וב להנתמה יכוניחהו ידומילה ךילהתל רתויב הבר
 םירוה םוי( תוישיא ןה תושיגפה .םידומילה תנש ךשמב םירוהה םע םישגפמ
 תינויח הלא תושיגפב םירוהה תופתתשה .תויתבכש וא תויתתיכ ,)םידימלתו

 .רתויב
 תופצל תרשפאמ וז הנכות .םירוהלו םידימלתל החותפ ב"ושמה תנכות
 .ולש תעמשמה יעוריאב ןכו דימלתה לש םיידומיל םיגשיהו םיפטוש םינויצב
 .ס"היבב דימלתה לש ודוקפתב תועיבקב ןכדעתהל ןתינ הז ןפואב
 תישפוח השיג םכל םירשפאמה המסיסו שמתשמ םש םכדיב יכ אדוול בושח
 םירוהל בושח הכרעהלו בקעמל ילכ ב"ושמב םיאור ונא .ב"ושמה תכרעמל
  .ולדג הידממש ינפל היעבב לופיט רשפאמו תועתפה ענומה ,םידימלתלו

 .ב"ושמב תורוכזתו םינוכדע ,תועדוה תוחלשנ ןכ ומכ
 
 .םידימלתה תופתתשהב תיצחמב םעפ םייקתי ס"היבב םירוהה םוי .1
 םייעוצקמה םירומה לא תונפל םידימלתהו םירוהה ולכוי הז ברעב 

 .עדימ תלבקל
 
 ,םיבתכמ ,תועדוה תועצמאב םירוהה םע רשקה היהי הנשה ךלהמב  .2

 .ןיינעהו ךרוצה יפ לע םישגפמו םינופלט
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 ,יעוצקמה הרומה לש הלבקה תועש תא ולצני םירוהש םיצילממ ונא .3

 םאתל שי .ה/דימלתה יבגל ףטוש עדימ לבקל ידכ תצעויהו ךנחמה
 .שארמ תושיגפ
 

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

 
 

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

 ןולא תביטחב שחרתמה תודוא עדימ ללוכ רתאה
 

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

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

 רזעיהלו ונילא תונפל ךתוכז תא י/לצנ .ךתושרל דמוע
 .ךרוצה תעשב ונב

 

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

 

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

 

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

 
 
 

 
 -------------------------------------------------                                                                  -------------------------------------------------- 

 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


