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 ,םירקי םירומו םידימלת

 

 .טילש הד ךוניחה תיירק ןונקת תא םכינפל גיצהל דבכתמ ינא

 

 דחא לכ לש תובוחה תאו תויוכזה תא ןכו ,םילהנה תאו םיללכה תא הרורב הרוצב גיצמ ןונקתה
 .םכמ

 םינוידה תרגסמב םידימלתה וגיצהש תושקבה תאו תונויערה תא ץמאל ונתלוכי בטימכ ונלדתשה
 לע תוטלחהה ,רבד לש ופוסב .םירוהה דעו םורופ תרגסמב םירוהה לשו ,תונושה תוצעומב
 לכשה לע ,ךוניחה דרשמ ל"כנמ ירזוח לע תוכמסנ טילש הד תליהק ישנא תא םיבייחמה םילהנה
 ורכז" ןודקומ רדנסכלא לש וירבד תא רוכזנ ס"היב ירעשל ונאובב .טילש הד ןוזחו חור לעו ,רשיה
 ."םלוכ לרוג יוצמ דחא לכ לש ותוגהנתהב יכ

 !"ךומכ ךערל תבהאו" :םיכלוה ונא ורואל רשא םלוכמ בושחה ללכב םייסא

 

 

 ,הכרבב         

 שיק יבא         

 .ךוניחה תיירק להנמ         
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  .ךוניחה דרשמ לש ל”כנמ רזוחל המילהב בתכנ טילש הד ש"ע ךוניחה תיירק ןונקת
 .ותפיכאל םילכ תתלו רפסה-תיבב תוגהנתהה תומרונ תא רורב ןפואב רידגהל ןונקתה לש ותרטמ
 ,םידימלתה תא שמשל דעונו ול הצוחמו רפסה-תיב ילתכ ןיב תוליעפ לכב םידימלתה תא בייחמ תוגהנתהה ןונקת
 תיתוברתו תיתרבח ,תיכוניח הביבס תריציל ועייסי ויתויחנה רחא יולימו ןונקתה תעידי .םירומה תאו םירוהה תא
 לכל החוטב הביבס תריצי ןכו ,םינושה םימוחתב םידימלתה לש תולוכיה שומימו יתוכיא ךוניח תרשפאמה תיבטימ
 .רפסה תיב יאב

  .םידומילה תנש תליחתל תוכרעיההמ קלחכ םילהנב ןכדעתהל םיביוחמ יכוניחה תווצהו םירוהה ,םידימלתה

 .ויתוארוה םויק יא לע תוירחא תליטנמ תרטופ הניא ןונקתה תעידי יא

 ה/דימלתה תויוכז .1

 .םהש גוס לכמ תומילאמ וא תודרטהמ תנגומו החוטב הביבסב דומלל .א
 .תרדוסמו האנ הביבסב דומלל .ב
 תא גיצהל ידכ ,רפסה תיב תלהנהו דיקפת לעב םע ,הרומ לכ םע ,שארמ םואתב ךרוצה יפ לע שגפיהל .ג

 .סומינו ץרא ךרד לע דיפקי דימלתהש דבלבו ויתונולת וא ויתושקב ,ויתועצה
 .םידמלנה  תועוצקמהמ דחא לכב הכרעה יכרדו םידומילה תוינכת לע עדימו רבסה לבקל .ד
 .רפסה תיב םילקא לע עיפשהל תנמ לע םידימלת תצעומב ןגראתהל .ה

 

 רפסה תיב 1תומרונ – ה/דימלתה תא םיבייחמה תוגהנתה יללכ .2

 .תומילא לש גוס לכמ תוענמיהו תלוזה יפלכ תדבכמ תוגהנתה .א
  .שוכר תתחשה לש גוס לכמ תוענמיהו ס"היב שוכר לע הרימש .ב
  .ירפס תיבה ןונקתה תוארוה רחא יולימו ס"היב תווצ תוכמס תלבק .ג
 .םירועישב האלמ תוחכונ .ד
 .רועישל העגהב קויד .ה
  .תיב ירועיש תנכהו רועישב תומישמ רחא יולימ ,םירועישב הבשקה .ו
  .ס"יב תשובלת לע הדפקה .ז
  .םיאתמ ידומיל דויצ תאבה .ח
 .רועישה ןמזב קיתל םתסנכהו םידיינה םינופלטה יוביכ .ט

 רפסה תיבב םיללכו םילהנ

 תעמשמ

 )ס"היבב תובייחמה תומרונל המילהב תורזגנ( :הדועתב תוגהנתה תומר

 חבשל היואר תוגהנתה

 דואמ הבוט תוגהנתה - א

 הבוט תוגהנתה - ב

 
  לגרה ,גהונ ,המכסומ - המרונ 1
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 תמלוה הניאש תוגהנתה - ג

 רופיש תנועט תוגהנתה - ד

 

 תומילא יעוריא .1

 תילולימ ,תיזיפ :תומילאה יגוס לכל תונלבוס ספאב סחייתמ רפסה תיב !הרומח תעמשמ תריבע הווהמ תומילא
 ןהש יפכ לופיטל תויחנהה תא ס"היב ליעפי ,תומילא הרקמב .רחא תרושקת יעצמא לכ וא טנרטניאה תועצמאב
  .רפסה תיבמ הקחרהל יופצ היהי דימלתה .תעל תעמ םינכדעתמה ל"כנמ ירזוחב תועיפומ

 חוודי ,ס"היב ילתוכל ץוחמ תוליעפ תעשבו ס"היב ימוחתב הנידמה יקוח לע רובעי דימלתש הרקמ לכב
 .וירוהלו הרטשמל ןיינעה

 דשח לש הרקמב .העיגפל םורגל םילולעה םיתצמו םירלוא ,םינרקוד ,םיניכס :ןוגכ תיחשמ ילכ ס"היבל איבהל ןיא
  .הרטשמל חוודלו שופיח ךורעל ס"היב להנמ יאשר תיחשמ ילכ תקזחה לע

 :תומילא יעוריאב לופיט

 :לופיטה :הרקמה

  תילולימ תומילא

 וא/ו טנרטניאב תועומש תצפה ,םרח
 השעמו תוקצה םידיינ םירישכמב
 תונוירב

 תיזיפ תומילא

 .ישיא קיתב וב לופיטהו עוריאה דועיתו רוריב תחיש

 .עוריאה תרמוחל םאתהב היעשהו םירוה עודי / ןומיז ךרוצה תדימב

 

 .םירוה ןומיזו תידימ היעשה – תיזיפ תומילא לש הרקמב

 

 :לארשי תרטשמל ס"היב לש חוויד תבוח הלח םיאבה םירקמה לע

 

 :לופיטה :הרקמה

 .הרימשו תוסח תחטבה וא תוסח ימד תטיחס .1

 התצהו ןודזב קזנ תמירג ,הצירפ לש תורבע .2

 ירמוח ,חוליג יניכס ,םינפורגא ,םירלוא – ילכ וא םינכוסמ םירישכמ תאישנ .3
  'וכו התצה

 ,םיכיבמ םייטרפ םינכת תצפה ,תוזחתה( טנרטניאה תועצמאב הרומח העיגפ .4
 )'וכו םימויא

 ןכו ,םלוצמה לש ותעידי אלל םוליצ ,רועיש ןמזב םוליצל דיינ ןופלטב שומיש .5
 םויא( רפסה תיב חטשב ושענש םירומ וא םידימלת לש םימולצתב הערל שומיש
 )טנרטניאב וא דיינ ןופלטב הצפה ,געלו תוויע ,הפישח ,הצפהב

 תידימ העשוי דימלתה
 לומ ןיינעה רוריבל דע
  .לארשי תרטשמ

 

 םישחרתמה םיעוריאב
 תיב להנמ לכוי לויטב
 תא ריזחהל רפסה
 ןמ םיברועמה םידימלתה
 .לויטה
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 .תומהלתהו דודיע ידכ ךות רומח תומילא עוריאב תוחכונ .6

 :הלאה םירקמב תוירפס-תיב-ץוח תויוליעפבו םילויטב תוגהנתהה יללכ תרפה .7
 העיגפו הדרטה ,תומילא ,םירחאה תאו טרפה תא תנכסמ תוגהנתה ,תומלעיה
 .םימסבו לוהוכלאב שומיש ,תינימ

 קקזנ אוה הנממ האצותכש תיכוניח תרגסמב ןיטקל הרומח הלבח תמירג .8
 :הלאה םירקמב יאופר לופיטל

 םירישכמב וא םילכב ,םירמוחב ,קשנ ילכב שומיש ךות םישענה תומילא ישעמ   -
  םינכוסמ

 םמולשל ןוכיס הב םרגנש וא םיעגפנ םידימלת הבש תינפוג הפיקת   -

 לוהוכלאו םימס תעפשהב תישענה תומילא   -

 רבודמ םא ןיב ,תאזכ תומילאל ששח וא עגפנ םדא הבש תיתצובק תומילא   -
 םירז לשו םידימלת לש תוברועמ תוצובקב וא םידימלתב

 ןימ תורבע .9

 םימס תורבע .10

 

 

 ס"היבב תינקתהו התואנה העפוההו תבייחמה תשובלתה .2

 ,םיילכלכ םילדבה שוטשטב תעייסמו תודיכלה תשוחת תא ,תוכיישה תשוחת תא תדדועמ ס"היב תשובלת
 .הירקה ידימלת יוהיז תא תרשפאמו

 !תשובלת אלל דימלת ס"היבל סנכיי אל

 תויתרבחהו תוידומילה תויוליעפה םירועישה לוכל תירפס תיב תשובלתב שובל עיפוהל דימלתה לע הבוח
 .ס"היב ךותב תומייקתמה

  .יולג ןפואב הארי ס"היב למסש הבוח :תירפס תיב תשובלת .א
 .ספדומ רפס תיב למס םע הצלוח: ץיקב •
 רוחבל ןתינ( ספדומ רפסה תיב למס םע ןו'צופק וא )טרשטווס(  עזימ ,הצלוח )לירפא 1 – רבמבונ 1( ףרוחב •

 .תשובלת תצלוח ויתחתמו חותפ םירותפכ /ןסכור םע קלח רדווס / ןו'צופק וא )דיחא היהיש דבלבו ןווג
 . ס"יב למס ןהילע ספדויש יאנתב תינקת תשובלתכ ובשחי ס"היב למס םע הבכש/המגמ תוצלוח .ב
 .עבצא ילענ וא תויפוג ,תורוזג תוצלוח ,ןטב תוצלוחב עיגהל ןיא .ג
 .דחאכ םינבו תונב תבייחמ הארוהה .םייכרבה ךרואב ויהי םירצק םייסנכמו תויאצחש דיפקהל שי .ד
 .תוקספהב םג תירפס תיב תשובלתב תואריהל דימלתה לע הבוח .ה
 .הגירח תרופסתב וא םיגירח רעיש יעבצב עיפוהל ןיאו םימזנו גניסריפ לע טלחומ רוסיא לח .ו
 .הנבל הצלוחב עיפוהל  שי רפסה תיבב םיכרענה םיסקטב .ז
 עבצב וקירט תצלוח לולכת תשובלתה .תירפס תיב תשובלתב ינפוג ךוניח ירועישל עיפוהל דימלתה לע הבוח .ח

 דונעלמ ענמיהל שי תוחיטב ימעטמ .תולמעתה ילענו רוחש עבצב טרופס יסנכמ ,ס"היב למס םע תלכת
  .ג"נח רועישב םיטישכת
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 !20/6 ירחא םג האלמ תשובלתב תורגבהו תנוכתמה תוניחב לכל עיגהל םיביוחמ ע"טח ידימלת

 :תובוגת

  .רועישל תשובלת אלל דימלת סינכי אל הרומ

 .דיקפת לעבל דימלתה חלשי ב"הטחב

 .תונמה ןיינמב בשחת תשובלת רדעה ןיגב תורדעיה :ע"טח

 .תשובלת תצלוח תלבקל הבכשה זכרל הנפי דימלתה

 ."תשובלת" ףיעסב ב"ושמב הרעה םשרית

  .םייתעמשמ םידעצ וטקני :םינשנו םירזוח םירקמב

 .תוגהנתה ןויצ תדרוה הרעה :הדועתב יוטיב

 תויוליעפו םירועישל העגהב קויד .3

  .רועישה לש ןיקתה וכלהמ תא רשפאל תנמ לע התיכב )טרופמה םילוצלצה חול י"פע( ןמזב תויהל דימלתה לע

 :תובוגת חווט :הפוצמ תוגהנתה

 :םירוחיא

 ןמזב רפסה תיבל עיגהל שי
 רועישל סנכיהל דיפקהלו

 .הקספהה םותב דימ

 .ב"ושמב רוחיאה םושיר

 / רפסה תיב ןעמל תוליעפב תורדעיה תועש תמלשהב ביוחי דימלתה
 .םידומילה רמוח תמלשהל

 .תוגהנתה ןויצ תדרוה :הדועתב יוטיב םירזוח םירקמב

 .רידס רוקיב ןיצקל היינפ

 לש החיש םייקתת ב"ושמב םימושרה םירוחיא 6 לכ רחאל םייניבה תביטחב
 דימלתה ךישמיו הדימב .ב"ושמב בקעמ תרעה םשרתו דימלתה םע הרומה
 .םייכוניח - םייתעמשמ םידעצ ויפלכ וטקני ,רחאל

 תוקד 15 דע התיכל רוחיאב דימלת תסינכ רשפאתת הנוילעה הביטחב
 רוחיאה ול בשחיו ,ס"היב תיירפסב אצמיי ךכל רבעמ רחאש דימלת .לוצלצהמ
 .רוסיחכ

 םייכוניח םייתעמשמ םידעצ ויפלכ וטקני םירוחיא 5 ל רבעמ רחאש דימלת
 .ב"ושמב בקעמ תרעהכ וחוודיש
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 :םילוצלצה חול

 08:15-09:00 ןושאר רועיש

 09:05-09:50 ינש רועיש

 10:00-10:45 ישילש רועיש

 11:00-11:45 יעיבר רועיש

 11:50-12:35 ישימח רועיש

 12:45-13:30 ישיש רועיש

 14:20-13:40 יעיבש רועיש

 14:25-15:10 ינימש רועיש

 15:15-16:00 יעישת רועיש

 

 לע םינוממה ידי לע ומסרופי םיימוי םייוניש .ב"ושמב םסרופתו דימלת לכל ןתנית העובקה דומילה תועש תכרעמ
 )deshalit.iscool.co.il :ע"טחב( .ב"ושמב תכרעמה

                                                                                           07:30-16:00 'ה -'א םימי  :ס"היב תיירפס תחיתפ תועש
 7:30-13:00           'ו םוי                     

 ס"היבב תוחכונ .4

 םינויצה לש יפוסה בושיחב ללכיי עוצקמ לכב דימלת לכ לש םירוסיחה רפסמ .הדימלהמ קלח איה הרידסה תוחכונ
 .)2008 לירפא ,)א( 8/ח"ס ל"כנמ רזוח( .םכסמה ירפס תיבה ןויצבו הכרעה ןויליג לכב

  תקדצומ תורדעיה .א
 

 .היופצ תורדעיה לכ לע ןורסמב שארמ ךנחמ עדייל שי – ע"טח דימלת
 .קדצות אל תורדעיההו ,שארמ עודי אלל םירוה רושיא לבקתי אל

 
 םידומילל ותרזח םוימ עובש דע דימלתה ידי לע רבעוי תורדעיה לע ינכדע רושיא - הלחמ לשב תורדעיה :ע״טחב .1

 .תיצחמב םימי 4 -ל דע םירוה ירושיא ולבקתי .תורדעיהה קדצות אלו רושיאה לבקתי אל ןכמ רחאל . ב״ושמה ךרד
 .תונמה ןינממ ודרי תורדעיהה ימי ראש
 

 ותרזח םויב דימלתה ידי לע רסמיי תורדעיה לע ינכדע רושיא - הלחמ לשב תורדעיה :םייניבה תוביטחב
 .םידומילל ותרזח םוימ םייעובש דע ךנחמה ידיל ס"היבל

 הלחמה תויה לע דיעמה ימעפ-דח יאופר רושיא תגצה םע( תינורכ תיאופר היעב לש המויק לשב תורדעיה .2
 .)תינורכ

 .םימי עובש – הנושאר הגרדמ בורק לע לבא לשב תורדעיה .3
 .דחא םוי – הנושאר הגרדמ בורק לש החמש לשב תורדעיה .4
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 בתכמ תועצמאב אלו לעופב תופתתשה רושיא גצוהש יאנתב וקדצוי אבצל םיקדבמ וא סויג תכשלל ןומיז .5
 .ןומיזה

 אל - םיפסונ םינחבמ לש הרקמב( ןושאר )"טסט"( ישעמ הגיהנ ןחבמו ןושאר הירואית ןחבמ לשב תורדעיה .6
 .)תונמה ןינממ ודריו תרשואמ תורדעיהכ ורכוי

 היופצה ותורדעיה לע הבכשה זכר תא עדייל דימלתה לע - תיתליהק / תינוריע / תירפס תיב תוליעפב תופתתשה .7
 תלהנמל העונתה זכרמ רושיא אלל רעונה תועונת ידימלת וררחושי אל .ךכ לע דיקפת לעבמ רושיא גיצהלו

 .עוריאה םוי ינפל עובשמ רחואי אל ,םידימלתה תומש וטרופי וב ,ע״טחה
 

 בתכב השקב םירוהה ושיגי םיגירח םירקמב .תקדצומ תורדעיהל תבשחנ הניא השפוחל העיסנ לשב תורדעיה .8
 ונמיי ,השקבה רשואת אל םאב .העיסנל תוביסה וטרופי הב ,העיסנה דעומ ינפל שדוח דע ע"טח תלהנמל
 .דומיל ינכת םילשהל דימלתה תוירחאב .תונמה ןיינמב םירוסיחה
 

 !הבוח הלא םירועישב תוחכונה .תחא דומיל תדיחיכ תורגבה תדועתב םיניוצמ ךוניח ירועיש .9

 !בל ומיש

 ב״ושמה תנכות ךרד ורבעויו ,תורדעיהה םוימ עובש דע השעת )תוטרופמה תוביסה י״פע( תורדעיה ירושיא תגצה
 תויהל בייח יאופר רושיא תאצוה ךיראת .תקדצומ יתלבכ בשחת תורדעיההו ןכמ רחאל םירושיא ולבקתי אל
 הנאבותו םידימלתה ידי לע בתכב הנשגות המישרב ןניאש תוגירח תויורדעיה רושיאל תושקב .הלחמה ימי ךלהמב
 .רפסה תיב תלהנמ דומעת השארבש ,תדחוימ תירפס תיב הדעווב ןוידל
 

  :תויורדעיה

 םירועישה לכ ךלהמב םיחכונ תויהל שי
 אלל רפסה תיב חטש תא בוזעל אלו

  .רושיא תלבק

 רפסה תיב ךותב טטושי אל דימלת
 .רושיא אלל םידומילה םוי ךלהמב

 םירוהה עודיי

 . החישל םירוהה תנמזה

 .םיידומיל םינכת תמלשהב ביוחי דימלתה

 .תוגהנתה ןויצ תדרוה :הדועתב יוטיב םירזוח םירקמב

 .ל"כנמ רזוח י"פע רידס רוקיב להונ תלעפה

 

 הנוילע הביטחב "תונמה תטיש" .ב

 יפ לע .רפסה תיבב ותוחכונל סחיב דימלת לכ לש תישיאה תוירחאה תמר תא תולעהל התרטמ "תונמה תטיש"
 םיגשיהה :םידדמ ינשמ בכרוי ןויצה .תודוקנ 100 לש יברמ ןויצ גישהל לוכי דימלתה עוצקמ לכב ,ל"כנמה רזוח
 תכרעה תעבו ,םרדסכ םירועישה לכל עיגהל םישרדנ םידימלתה .םירועישב הרידסה תוחכונהו םיימדקאה
  .םהיתויורדעיה תא םג ןובשחב תחקל שי םהיגשיה

 .עוצקמ ותואב עובשב םירועישה רפסמ השוריפו ״תיעובש הדימל תדיחי״כ תרדגומ "הנמ" דרפנב עוצקמ לכב
  .תחא "הנמ"כ תועש 5 הנרדגות תויעובש תועש 5 לש ףקיהב דמלנה עוצקמב :אמגודל

 
 "תונמ"ה בושיח ןפוא .ג
 :ןלהלדכ דימלתה ךרעוי דרפנב עוצקמ לכב
 .ויגשיה ןויצל ההז היהי ונויצ רמולכ .הנתשי אל ונויצ "תורדעיה תונמ" יתש דע רבצש דימלת .1
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 לש ללכושמה ןויצהמ ,רמולכ .תודוקנ 5 -ב ב תחפוי ללקושמה ונויצ "תורדעיה תונמ" שולש דע רבצש דימלת .2
 .תודוקנ 5 ותחפוי םיידומילה ויגשיה

 לש ללכושמה ןויצהמ ,רמולכ .תודוקנ 10 -ב ללקושמה ונויצ תחפוי "תורדעיה תונמ" עברא דע רבצש דימלת .3
 .תודוקנ 10 ותחפוי םיידומילה ויגשיה

 עוצקמב ילילש ןויצ לבקי )עוצקמב דומילה תועשמ תורדעיה 30%( "תורדעיה תונמ" עברא לעמ רבצש דימלת .4
  .יבויח היה תודובעו םינחב ,םינחבמ ללוכה ללקושמה ונויצ םא םג

  .תונמה ןיינמב בשוחתו רועישמ תורדעיהכ בשחת ןחבממ תורדעיה .5
 .תונמה ןיינמב בשחת תעמשמ תייעב לשב דימלת תייעשה .6
 .תיתעמשמ הריבע הווהמו תונמה ןיינמב תבשוחמ תיכוניח - תיתרבח תוליעפמ תורדעיה :בל ומיש .7

 תוחכונב םיבייח םידימלתהו תירפס תיבה םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח הווהמ תיתרבחה תוליעפה
 .הלא תויוליעפב האלמ

  ס"היבב תוגהנתהה יללכ .5

 תיירק חטש תא בוזעל רוסיא לח םידומילה תועשב םירוגס רפס תיב ירעש ויהי ןוחטיבה ימרוג תויחנה יפ לע
 .רפסה תיב תוריכזממ וא הלהנה רבחמ בתכב רושיא תלבק אלל םידומילה םוי ךלהמב ךוניחה

  .שקבתי םא ס"היב תווצ ינפב תוהדזהל דימלת לע .יכוניחה תווצה תוארוהל עמשיהל םידימלתה לע

 :םידומיל םוי ךלהמב ס"יהב ימוחתמ האיצי .א

  .רגובמ יוויל בייחמ רורחשה ב"הטחב

 ןגס ,תצעוי ,הבכש זכר קר .םירוהה ידי לע םותח קתפ תגצה וא םירוהה לש ינופלט רושיא בייחמ רורחשה ע"טחב
 .םידימלת רורחש רשאל םיכמסומ תלהנמ וא

 עובק רושיא תגצהב םע רשפאתת ס״היבמ האיצי :תוירפס תיב ץוח תוינכותב םידומיל / ר״שמב הקיזיפ ידומיל
 .םידימלתל קפנויש

  :רועיש ןמזב תוגהנתהל םיללכ .ב

 .המיקב הרומה ינפ תא לבקל שי .א

 .קיתהמ ותאצוהו שרדנה דויצה תאבה .ב

 .הדימלו הבשקה .ג

 .דבכמ ןפואב רועישב תופתתשה .ד

 .רועישה ןמזב תונתינה תולטמ יולמ .ה

  .דבלב םימ תותשל רתומ .תירפס תיב תוליעפבו רועישה ךלהמב התיכב קיטסמ סועלל וא לוכאל ןיא .ו

 .ב"ושמב םשרית ותערפה תיתעמשמ לפוטי עירפהש דימלת - ב"הטחב

 בייח רועיש ךלהמב התיכה ןמ אצוהו עירפהש דימלת .ב"ושמב םשרית ותערפה עירפהש דימלת  – ע"טחב
 תוערפה .רועישה ןמזב התיכל ץוחמ אצמיהל דימלתה לע טלחומ רוסיא לח .התיכל דימ רוזחלו תוריכזמב םשריהל
 .םייתעמשמ םיעצמאב ולפוטי תונשנו תורזוח
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 חלשי – תישילש םעפ .ןופלט תחישב םירוהה עודיי – היינשה םעפ ,ב"ושמב הרעה םשרית דויצ אלל עיגיש דימלת
 .השגה תדובע לבקיו היירפסל דימלתה

 :תוקספהב .ג

 .תוקעמו תונולח ,תורדג לע ספטל ןיא

 .טרופסה שרגמב טעמל ,ס"היב רצחבו םינבמב ,תותיכב רודכב קחשל ןיא

 .תוחיטבהו ןוחטיבה תא תנכסמה תוגהנתה לכמ ענמיהל שי

 יניינבל הסינכ לע רוסיא לח !דבלב דמול אוה הב הביטחה ימוחתב אצמיהל דימלת לכ לע םייניבה תוביטחב
 .דמול וניא הב הביטחה

  :םיירפס תיב םיעוריאו םיסקטב תוגהנתה .ד

 .עוריאה תא תדבכמו תמלוה תוגהנתה לע רומשל דימלתה לע

 תועסמו םילויטב םיתואנה תוגהנתה יללכ .ה

 תוליעפב תופתתשהה ךכיפל .רפס תיב ייחב רתויב בושח קלח םיספות תוברת תויוליעפו ןויע ימי ,הדש ימי ,םילויט
 יללכ לכ יפ לע, תונגרואמו שארמ תננכותמ רפסה תיב ימוחתמ האיצי לכ .הבוח הניה וז תנווגמ םידומיל-תיכוניח
 ודייצי םירוהה .שרדנה דויצו ןכו וינכתו לולסמה יטרפב םהירוהו םידימלתה ונכדועי האיצי לכ ינפל .ךוניחה דרשמ
 .תוליעפה ינפל האיצי רושיאבו הנשה תליחתב תואירב תרהצהב םהידלי תא

 םיכירדמהו םירומה תוארוהל עמשיהל דיפקהל ,תוחיטבהו תוריהזה יללכ לע ,רומשל םילויטב םישרדנ םידימלתה
  .הגירח תוגהנתהמ ענמיהלו

 - תירפס תיב ץוח תוליעפל תאצל יוארכ םיגהנתמ םניאש םידימלתמ עונמל תוכזה תא ומצעל רמוש ס"היב
 .ל"כנמ רזוח תויחנה יפ לע

 

 םימכח םינופלטב שומיש .6

 םא אלא .טלחהב רוסא ,תוניחב ןמזבו רועישה ךלהמב ,טרפב ירלולס ןופלט ללכבו תישיא היגולונכטב שומיש לכ
 .דומיל יכרצל ולא תויגולונכטב שומיש תושעל הרומה שקבמ

 .ותבנגל וא ונדבאל ,ול םרגייש קזנל יארחא וניא ס”היב ירלולס רישכמ תאבה לש הרקמ לכב
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 תוירפס תיב ץוח תויוליעפבו ס"היב חטשב םיפירח תואקשמ תייתשו ןושיע רוסיא .7

  .םיבבוסה לש םייחה תוכיאבו שמתשמה תואירבב םיעגופ לוהוכלא תייתשו ןושיעה

 ספתייש דימלת .רוסיאה תילכתב רוסא תירפס תיב ץוח תוליעפ תרגסמב וא ךוניחה תיירק ימוחתב ןושיעה
 .רתלאל העשוי ןשעמ

 .תועסמו םילויטל ,תוירפס תיב ץוחו םינפ תויוליעפל ,ס"היב חטשל לוהוכלא לש האבה לע רוסיא לח

 תובוגת חווט הפוצמ תוגהנתה

 דועיתו עוריאה לע םירוהל חוויד - הנושארה םעפב .א .הסינכל ךומסב וא רפסה-תיבב רוסא ןושיעה
 היעשה .ישיאה קיתבו ב"ושמב בקעמ תרעהב הרקמה
 .םירועשמ

 ,דחא םידומיל םוימ העשוי דימלתה ,היינשה םעפב .ב
 וירוהו דימלתה .תקדצומ יתלב תורדעיהכ בשחיי רשא
  .הבכשה זכר לצא החישל ונמוזי

 ,ס"היב חטשל לוהוכלא לש האבה לע רוסיא לח
 םילויטל ,תוירפס תיב ץוחו םינפ תויוליעפל
 .תועסמו

 תאבהב ברועמ היהיש וא לוהוכלא ותושרבש דימלת
 .רתלאל העשוי – לוהוכלא

 וא לויט ךלהמב ותייתש וא לוהוכלא תאבה לש הרקמב
 ירוה .התיבה הרזחה :תרחא תירפס-תיב-ץוח תוליעפב
 .העיסנה תואצוהב וביוחי דימלתה

 

 תובוגת חווט הפוצמ תוגהנתה

 יובכ בצמב קיתב רישכמה תא ריאשהל שי
 .רועישה ךלהמב

 בצמב אוהשכ קיתב רישכמה תא ריאשהל שי
 ןחלושה לע הרקמ םושב וביצהל ןיא .יובכ
 .התיכב

 רוסא )יגולונכט יעצמא לכב( רועישה ןמזב םוליצ
 השעי תוירפס תיב תויוליעפ ךלהמב .טלחהב
 תווצה תויחנהל םאתהב םירישכמב שומישה
 תענצבו םלוצמה לש ודובכב עגפי אלש יאנתבו

 .ולש טרפה

 איהש הביס לכמ ןופלטב שמתשמ דימלתש הרקמב
 "דיינ ןופלטב שומיש" תרעה םשרית ,רועישה ןמזב
 .הרומה י"ע ב"ושמב

 ןמזב דיינ ןופלטב רזוח שומיש לש םירקמב :ע"הטחב
 ,תוחיש תלבק ,ןחלושה לע ןופלטה תבצה( רועיש
 היירפסל דימלתה חלשיי )םינורסמ לש הלבקו החילש
 ב"ושמב הערפה תרעה םשריתו

 םאתהב םידומילה תועש רחאל ראשיי דימלתה :ב"טחב
 .להנמ תייחנהל

 .תוגהנתהב ןויצ תדרוה וררגי תונשנו תורזוח תוערפה

 בשחיי הניחב תעשב ןחלוש לע ןופאלפ
 .הקתעהכ

 .קיתה ךותב םייובכ תויהל םינופאלפה לע

 ,ספא היהי ןחבמה ןויצ

  הדועתב תוגהנתהה ןויצ דרוי

  .ישיאה קיתב קיותי ו םירוהל רסמיי חוויד
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 תועסמו םילויטב םיתואנה תוגהנתהה יללכ ..8

 .הבוח הניה  תידומיל-תיכוניח תוליעפב תופתתשהה ךכיפל ,רפס תיב ייחב רתויב בושח קלח םניה ןויע ימיו םירויס
 ונכדועי לויטל האיצי לכ ינפל .ךוניחה דרשמ יללכ יפ לע תנגרואמו שארמ תננכותמ רפסה תיב ימוחתמ האיצי לכ
  .שרדנה דויצב ןכו וינכתו לולסמה יטרפב םהירוהו םידימלתה

 םירושיא ולבקתי אל ,תוליעפ ינפל האיצי רושיאבו הנשה תליחתב תואירב תרהצהב םהידלי תא ודייצי םירוהה
 !םינופלט

 תוארוהל עמשהל דיפקהלב םישרדנ םידימלתה .תוחיטבה יללכ לע הרימשב דואמ םידיפקמ רפסה תיב ירומ
 םניאש םידימלתמ עונמל תוכזה תא ומצעל רמוש ס"היב תווצ .הגירח תוגהנתהמ ענמיהלו םיכרדמהו םירומה
 .תירפס תיב ץוח תוליעפל תאצל ס"היב תומרונב םידמוע
 םוקמב יארחאה הרומה תטלחהל םאתהב תוליעפהמ קחרוי ,תומרונלו םילהנל םאתהב גהני אל רשא דימלת 

  .העסהה תואצוהב ואשיי םירוהה ,תוליעפ עצמאב התיבה דימלתה תרזח לע טלחויש הדימב

 

  תוניחב להונ .9

  תוניחבה רהוט .1

 אובל םיכירצ רשויהו תונימאה .דחאכ םייכוניחו םייגוגדפ םיכילהת םייקתהל םיכירצ רפסה תיבבש םינימאמ ונא
 ןמזב תוניגהו רשוי יללכ לע רומשל שי .תוניחבה רהוט לע הרימשב תובישח םיאור ונא ,ןכל .םוחת לכב יוטיב ידיל
 ספא ןויצ רורגת תוניחבה רהוט לע הרימש יא .הכרעה תלטמ לוכבו תיבה ירועשב ,תודובע תשגה תעב ,הניחב
 .תוגהנתהב םינויצ ינש תדרוהו הלטמב

 תובוגת חווט הפוצמ תוגהנתה

 תויחנההו תונקתה לכ לע רומשל דימלתה לע הבוח
 .תוניחבה רהוט לע הדפקהל תועגונה

 ןחלוש לע ןופאלפ .קיתה ךותב םייובכ םינופאלפ
 .הקתעהכ בשחיי הניחב תעשב

 תוניחב ןמזב םיניקת םילהנ לע הרימש-יא לש הרקמב
 .רוריבל ונמוזי םהירוהו םידימלתה

 ,ספא היהי ןחבמה ןויצ

  הדועתב תוגהנתהה ןויצ דרוי

 .ישיאה קיתב קיותי הרקמה

 

 תונחבה להונ .2

   .הכרעה ידדמ םהמו  עוצקמה תושירד ןהמ דימלתל הרומה עידוי םידומילה תנש תליחתב .א
 .םירוהלו םידימלתל םינחבמה חול םסרופי תיצחמה תליחתב .ב
 .םויל דחא ןחבממ רתוי אלו )םירזוח םינחבמל טרפ( עובשב םינחבמ השולשמ רתוי ומייקתי אל .ג
 .ןחבמה ךיראת ינפל םימי השימחכ ,וינכתבו ןחבמה הנבמב ונכדועי םידימלתה .ד
 . הלאש לכ לש יסחיה לקשמה תא הניחבה ןולאשב םסרפל הבוח .ה
  .תועובש השולש דע ללמ יבר תועוצקמ איצוהל ,ותביתכ םוימ םייעובשמ רחואי אל רזחויו קדביי ןחבמה .ו
 .ןחבמ לש םויב ןחוב םייקל ןיא ךא ,שארמ העדוה בייחמ וניא ןחוב םויק .ז
 .םלבקל דימלתה לש ותוכז .ב"ושמב דימלתה סיטרכב ועיפוי תונחביהל תומאתה .ח
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 )רוחש וא לוחכ עבצב( דבלב טעב לע ונעי םידימלת .ט
 )קיתב יובכ - םכח ןועשו ןופלט רישכמ( חולה דצל םיקיתה וחנוי ןחבמה תעב .י
 .הרוסא -  םימכח םינועש םע ןחבמל העגה .אי

 

 :'ב דעומ להונ .3

   .תקדצומ הביסמ ןחבממ רדענש דימלתל קרו ךא םידעוימ 'ב דעומב םינחבמה םויק

 .'ב דעומל תשגל יאשר וניא 'א דעומב קיתעמ ספתייש דימלת

 

 :הקיטמתמ טעמל תועוצקמה לכ :ע"טחב

  .תיצחמה ףוסב ׳ב ידעומל םידומצ םיכיראת ינש ועבקי םינחבמה חולב .א

 תורדעיה טעמל( אפורמ/םירוההמ רושיא תאבה רחאל הבכשה זכר י"ע קר ןתניי 'ב דעומב תונחביה רושיא .ב
 הז רושיא אלל .הניחבה ספוטל דימצהל דימלתה לע ותוא ימשר רושיא דימלתל ןתיי הבכשה זכר .)וצ ףקותב
 .קדבית אל הניחבה -

 :ופתתשי הב הדעווב ,שארמ השקב י״פע ונדיי םידחוימ םירקמ .תיצחמב ׳ב ידעומ ינשל קר תשגל לכוי דימלת .ג
 .יעוצקמ הרומה וא עוצקמ זכרו ךנחמ ,תצעוי ,הבכש זכר

 םושירה .רושיא םהל קפנוהש םידימלת ידי לע השעיי םושירה .דימלתה תוירחאבו ןווקמ היהי הניחבל םושירה .ד
 .'ב דעומ תניחב ךיראת ינפל םימי 3 רגסיי

 

 :׳א הביטחב

 .םינחבמה חולב ומסרופיו ס"היב תלהנה י"ע ועבקייש םידעומב ומייקתי םינחבמה .א
 .תיצחמב םיכיראת ינשב 'ב ידעומ ומייקתי הבכש לכל .ב
 ןחבהל ולכי אלש םידימלת ןוחבל ,תורשפאה רדעהב הרוקמ וז הטלחה ,םידומילה םוי םויסב ומייקתי םינחבמה .ג

 .םירועישב עוגפל ילבמ ,עובשה ךלהמב
 םשריהל דימלתה לע ,רושיא תלבק רחאל .דעומ דועבמ ,'ב דעומל הבכשה ת/זכר לצא םשריהל דימלתה לע .ד

 .תיגוגדפה תזכר י"ע חלשנש קנילב
 .׳ב דעומל יאכז וניא - 'ב דעומל קר תשגל ומצע תעד לע טילחהו ירוקמה דעומב ןחבמל ןנוכתה אלש דימלת .ה
 לש רושיאב אלא ,'ב דעומל תשגל  לכוי אל הגירח תוגהנתה ללגב הקחרה ןיגב ןחבמה םוימ רדענש דימלת .ו

  .הלהנהה
 .דחוימ דעומ םואיתל תיגוגדפ תזכרל  הנפי ,תקדצומ הביסמ 'ב דעומב דחא ןחבממ רתוי שי דימלתלו הדימב .ז

 'ב הביטחב

  ףתתשהל תנמ לע רוסיחה תביס לע רושיא ךנחמהו  יעוצקמה הרומה ינפב גיצי ה/דימלתה .א
 .הז דחוימ  דעומב .ב
 .'ב דעומב ףתתשהל תואכז לבקל תנמ לע הבכשה ת/זכר ינפב םג  גצוי הז רושיא .ג
 םסרפתמה םינחבמה חולב ומסרופי םיכיראתה לכ , םינחבמ העברא דע השולשכ ומייקתי תיצחמה ךלהמב .ד

 .תיצחמה תליחתב
 .הניחבה ןמז םויס דע13:30 העשמ רמולכ 7-8 םירועישב וכרעי םינחבמה .ה
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 הניחב ןויצ לע רוערע .4

 לע אובי אלו הדימב .יעוצקמה הרומל ותרזחה םוימ עובש ךות ןחבמה ןויצ לע בתכב רערעל דימלת לש ותוכז
 הרומה תורעהמ יקנ קתעה םגו ןקותמה ןחבמה רסמיי רוערעל .תרזוח הכרעהל  עוצקמה זכרל  הנפי וקופיס
  .קדובה

 תנוכתמה תוניחב .5

 יופצה תא לגרתל םידימלתל רשפאל תנוכתמה תרטמ .תורגבה תוניחב תנוכתמב הנוילעה הביטחב תומייקתמ
  .ןחבמה רחאל הרדסכ םייקתת תועשה תכרעמ .תורגבב םהל

 .תנוכתמ תוניחבל 'ב דעומ ןיא

 :תורגב תוניחב ילהנ .6

 ירפס תיבה ןויצ .א

 תיב ןויצ אלל תורגבה תניחבל תשגל תורשפא ןיא .ירפס תיבה ןויצה םסרופי ,תורגבה תניחב ינפל םימי השולש
 .ירפס

 ירפס תיבה ןויצה לע רוערע .ב

 ב״ושמב ותוא חלשיו ןויצ יונישל תוביסה וטרופי ובש רדוסמ בתכמ בותכי ירפס תיבה ןויצ לע רערעל הצורה דימלת
 הטלחההו .םירוערע תדעווב ןודי רוערעה .השגהה ןויצ תלבק ירחא םוימ רחואי אל ס״היב תלהנמלו עוצקמה זכרל
 .רוערעל תונתינ אלו תויפוס הדעוה תוטלחה .בושמב דימלתל חלשתו ס”היב תלהנמ י”ע רשואת

 תורגב תניחבב ןחבנל תויחנה .ג 

 .הניחבה םוקמו דימלתה ץוביש תא תוטרפמה תומישר הנמסרופת תורגב תניחב לכ ינפל

 רותפלו הניחבה תעב ומוקימ תא ררבל תנמ לע ןחבמה תליחת ינפל העש יצחכ עיגהל שקבתמ ןחבנה דימלתה
 .תוררועתמש תונוש תויעב ןמזב

 :הניחבה רדחל ךתסינכ תעב .א

 .חולל דומצב ךיצפח לכ תא חנה

 .קיתב וריאשהו םכחה ןועשהו דיינה ןופלטה תא הבכ

 .לכואו הייתש ,)רמלק אלל( הביתכ ילכ :הניחבה ןחלושל ךתא חק

 :תורגבה תליחת .ב

 .דבלב ךלש .ז.ת תויהל בייח הז רפסמ ,הניחבה תרבחמב הקבדמה לע העיפומש .ז.ת רפסמ תא קודב

 .םאות ,הנבלה תילאמשה הקבדמב עיפומה ןולאשה םשש קודב

 .דבלב רוחש וא לוחכ טעב הנעו הניחבה ןולאש תא ארק

 .סקפיטב שמתשהל רוסאו דבלב לוחכ וא רוחש טעב בותכל רתומ הניחבב

 .ןויצה לע רערעל ןחבנה לש ותוכז תלילש רורגת סקפיטב הקיחמ
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 .םינחובה י"ע ונתניי הניחב תורבחמ

 :תוניחבה רהוט לע הרימש .ג

 ."הטויט״ ףדה שארב םושרל וילע ,הטויטכ םיפדה דחאב שמתשהל ןיינועמ דימלתו הדימב ,הניחבה ןמזב
 .הטויטה ףד לע סקיא ןמסל וילע ןחבמה תא שיגמ אוהש ינפלו

 וז תרבחמ .תפסונ תרבחמ חיגשמהמ שקב ,םיפד ךל םירסחו הדימב .הניחבה תרבחממ םיפד שולתל רוסא
 .םרפסמ תא תרבחמה רעש ג"ע ןיוציו ,הניחבה תרבחמל ףסוות

 .ןולאשב שרופמב ןיוצמ וניאש רזע רמוח לכב שמתשהל רוסא

 .חיגשמ יווילבו םיתורישל קר ,הניחבה רדחמ תאצל רוסא

 .תידימ הליספ רורגיו הקתעהכ בשחיי הניחב תעשב ןחבנ לצא ןופאלפ

 הניה המודכו הניחבה רדחב טוטישב ,שערב ,רובידב :הניחבה לש ןיקתה המויקל ןחבנה דצמ הערפה
 .הניחב תליספ רורגל היושעה תעמשמ תרבע

 םיעצמא טוקנל ךוניחה דרשמ תורשפאב ,תורגבה תוניחבב תוניחבה רהוט תוארוה תא רפיש דימלת
 :םהבו םינוש םייתעמשמ

 .עוצקמ ותואב תרזוח תונחביהל דע תורגב תדועתל תואכזה תייעשהו הניחבה תליספ

 .םינש 3 דע - םידעומ לש בוצק רפסמל תרזוח הניחבל תורשפאה תייעשה

 .םינש 3 דע לש ןמז קרפל ול ורתונש תועוצקמה לכב תונחביהמ ןחבנה תייעשה

 .ןקלח וא ןחביהל קיפסה ןהבש תוניחבה לכ לוטיב

 .הרקמה תרמוח יפ לע ,הרטשמל וא ךוניחה דרשמ לש יטפשמה ץעויה לש ולופיטל ןיינעה תרבעה

 .תוניחבה רהוט תדעו ןוכנל הארתש יפכ

 :תורגבה תניחב םויס .ד

 .תולאשה לכ לע תינעש קודב !הניחבה תא םייסל רהמת לא

 .ךיתובושת רפשו ןקת

 .טקשב הניחבה רדח תא בוזעו ךיצפח תא זורא .חיגשמל ךתרבחמ תא שגה

 םידימלתה תצעומ
 .ס"היבב םידימלתה תצעומל הבר תובישח ,םרפס-תיב יפלכו םידימלתה יפלכ תיארחא תוגיהנמ חפטל וננוצרב
 התיכ לכלו תוריחב הנמייקתת הנשה תליחתב .םהיכרעבו םתוגהנתהב תישיא אמגוד תשרדנ הצעומה ירבחמ
  .יתרבחה זכרה/ יתבכשה זכרהו םיגיצנה ןיב םואית ךות סנוכת הצעומה .הצעומב גיצנ היהי

 רחביי אל .גייס אלל רפסה תיבב דימלתכ ויתובוח אלמיש דבלבו הירבח ןיבמ הצעומה יגיצנ י"ע רחביי הצעומה ר"וי
  .דימלתכ ויתובוחב דמוע וניא אוה םא )תינוריע םידימלת תצעומ ללוכ( רפסה תיבב אוהש לכ יגוציי דיקפתל דימלת

 :הצעומה ידיקפתמ



 

 

 

15 

 .רפסה תיבב םידימלתה תרבח תולועפ תא ןגראל .1
 .םהיתותיכ תא עדימב ןכדעלו םייתרבחה םיזכרה םע עובק רשק םייקל .2
 .הליהקה ןעמל םייתובדנתה םילעפמ ןגראל .3
 .יתרבחה ךוניחב םירושקה םיאשונו תויעבב רפסה תיב תלהנה ינפב םידימלתה תא גצייל .4

 ס"היב שוכרו התואנ תידומיל הביבס לע הרימשו הביבסה תוכיא
 התיכב ליחתי אל רועיש .םידבועהו םירומה ,םידימלתה תוירחאב איה רפסה תיבב התיכה ןויקינ לע הרימש
 חופיטבו יוקינב וקסעוי הלא לכב םיברועמ ויהי רשא םידימלת .ריק ירויצו יטיפרג ,םישוקשק ויהי אל .תכלכולמ
 .הביבסה

  .םלשלו תוקנל ,ןקתל :קזנה אולמב תאשל בייח היהי שוכרל קיזמ וא ךלכלמ אצמיש דימלת

 תובוגת חווט הפוצמ תוגהנתה

 .תורצחבו תותיכב רדסו ןויקינ לע דיפקהל שי

 

 

 .רוריב תחיש

 .םירוהה עודיי

 .ןיינעה תרמוח יפ לע היעשה

 .הביבסהו שוכרה םוחתב דימלתה לש תנקתמ היישע

 .םולשתל ךרע הווש וא םולשת תלטה

 .ב"ושמב בקעמ תרעהב עוריאה דועית

 

 .ותביבס לעו רפסה תיב שוכר לע רומשל שי 

 

 התיכ ינרות

 גואדל םינרותה לע .תוקספהה ןמזב םידימלתהו התיכה שוכר לע רומשל םדיקפתו עובש ךשמל  ונומוי םינרות
 .ןגזמו רוא תובכלו הייקנ התיכה תא ריאשהל ,תואסכ םירהל ומויסבו םידומילה םוי לכ ךלהמב התיכה ןויקינל

 תיתבכש תונרות

  .רפסה תיב ידבוע חוקיפב תירפס תיבה הביבסה ןויקינו חופיטל גואדל םידימלתה תבוח

 :תועשב ךרעי ןויקינה .יארחאה תוארוהל ועמשיו שארמ תונרותל םצוביש לע ועדי תונושה תותיכב םידימלת
 .הנשב םימי השולש דע וזה תוביוחמה תא אלמי דימלת לכ .ךרוצל םאתהבו תישישהו תיעיברה ,הנושארה

 הקוזחתה ידבוע תווצל הרזעו הפשא יחפ יוניפ ,תוריינו תופילק ,תוזירא ףוסיא ללוכ תירפס תיבה הביבסה ןויקינ
 .שרדנכ

 

          ןורוד היח                                   באז ןב תינור                        דדח הביבא

 'ב הביטח תלהנמ                  הנוילעה הביטחה תלהנמ            'א הביטח תלהנמ

 

                                     טילש הד ךוניח תיירק לוהינ תווצ :הביתכ


