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  !םירקי םירוהו םידימלת
 ס"היבב םידומילה הנבמ לע ינושאר עדימ םכינפב םיאיבמ ונא האבה םידומילה תנש תארקל

 .םידימלתל םיעצומה םידומילה ילולסמ לעו ןוכיתה

 דעומל ךומסב םסרפנש תרבוחב אצמיי ,וב תונושה תומגמה לעו ,ודוחי ,ס"היב לע רתוי בחרנ עדימ

 .םושירה

 .הנוכנ הריחבו החלצה םכל םילחאמ ונא

 :ונידימלתל םיעצומה דומילה ילולסמ ןלהל
 יתרבח - ילאיר תורגב לולסמ
 80 אוה םהינויצ עצוממש ,תועוצקמה לכב םיבוט םיגשיה ילעב םידימלתל דעוימ הז לולסמ

 .הלעמו

 :הבוחה תועוצקמ תא םאה תותכב ודמלי םידימלתה

 .ג"נחו  הביבסה יעדמ ,היגולויב ,הקיטמתמ ,תילגנא ,הירוטסיה ,ןושל ,תורפס ,ך"נת

 :םהיתויטנ יפל  םיצבקמב , םידימלתה ודמלי ףסונב

 תועוצקמהמ תועוצקמ ינש דומלל )םושירה דמעמב( םירחוב םידימלתה -ילאירה לולסמב

  .םיבשחמ ,הקיסיפ ,הימיכ :םיאבה

  . הרבחה יעדמו היפרגואיג :תועוצקמה ינש תא םידמול םידימלתה יתרבחה לולסמב

 .ביחרהל םישקבמ םה םתוא תועוצקמה תא םידימלתה ורחבי א"י התכל רבעמב

 .םהיגשיהל םאתהב תועוצקמ ינשב  םידומיל ביחרהל ולכוי הז לולסמ ידימלת בור
 

 תויגולונכט/טרופס/יתונמוא יתרבח-ילאיר תורגב לולסמ
 טרופסה ,תונמואה תומגמל המאתהה תוניחבב החלצה וניה הז לולסמב יחרכה הלבק יאנת

 .היגולונכטהו
  :םה היגולונכטה וא ,תויונמואה םוחתמ  םידמלנה  םיבחרומה  תועוצקמה הז לולסמב

 היגולונכטויב ,טרופס ,תולכירדא ,ןורטאית ,עונלוקה תונמוא ,לוחמ ,הקיסומ  ,בוציעו תונמוא

 .'י התכמ לחה ורחבש עוצקמב תוחמתהל םיליחתמ םידימלתה .היטמולפידו

 ףסונ עוצקמ ,תויונמואהו הבוחה תועוצקמל ףסונב ,ודמלי ילאירה לולסמב  םידימלתה 'י התיכב

  .םיבשחמ  /  הימיכ /  הקיסיפ  :םתריחב י"פע דחא

 .היפרגואג ודמלי יתרבחה לולסמב םידימלתה

 עוצקמל ליבקמב ביחרהל וצרי ותוא ףסונה עוצקמה תא לולסמה ידימלת ורחבי 'אי התיכל רבעמב

 הקיסיפ ,םיבשחמ ,הימיכ ,היפרגואג :םה םתריחבל םידמועה תועוצקמה .יגולונכטה וא יתונמואה

 .)'י התיכב ודמלנש( תורפסו הירוטסיה , היגולויב ןכו )'י התיכב ורחבש עוצקמל המאתהב(

 
  תויונמוא יתרבח תורגב לולסמ
 ,תונמואה תועוצקממ דחאב וחמתיו תורגב תדועת םינקמה תועוצקמב ודקמתי הז לולסמ ידימלת

 .היגולונכטה וא טרופסה

 
 



 יתרבח תורגב לולסמ
  .יקסע לוהינ ידומילב וחמתיו תורגב תדועת םינקמה תועוצקמב ודקמתי לולסמה ידימלת

 
 תיעדמה לולסמ
 הלאכו דחוימב םיהובג םיגשיה ילעב ,תילאיר היצטניירוא ילעב םידימלתל דעוימ לולסמה

 . םייעדמ  תועוצקמ השולשב תוחמתהלו  םהיתועידי  תא דקמל םיניינועמה

 
 םיננוחמ לולסמ
 םיננוחמה תתיכל ךשמה תתיכ הווהמו םיננוחמכ ורתואו ונחבנ רשא םידימלתל דעוימ לולסמה

 םיצבקמב ודמליו  ינאמוההו ילאירה ,ינויעה םוחתהמ ויהי הבחרהה תועוצקמ .ר"זש תביטחב

  .םיננוחמה ףגא םע םואיתב ונתניי תוידוחיי  הרשעה תוינכת  .םייתבכש

 ונמזויו ןולאש ואלמי ,הב ךישמהל םיצורו םיננוחמה תתיכב םידמולה םידימלת - הסינכ יאנת

 ףגאה םעטמ ןחבמב דומעל וכרטצי  התיכל ףרטצהל םיניינועמה םירחא  םידימלת .ןויארל

 .םיננוחמל

 

 ר"במ לולסמ
 תרושקת ידומילב וחמתיו תורגב תדועת םינקמה תועוצקמב ודקמתי לולסמה ידימלת
 .תוניחה דרשמ רושיאב הוולתו ,םידימלת 25 דע הנמת וז התכ

 
 ינויע רמג לולסמ
 םידימלתל תונקהל םידומילה תרטמ . תינוכית רמג תדועתל םידימלתה תא ןיכהל דעונ לולסמה

    .םינוש ןיינע ימוחתו םיאשונ ןווגמ םהינפב ףושחלו יללכ עדי
 םיידומילה םהיגשיהלו םהיתולוכיל םאתהב  תוינוציח תוניחבלו תוימינפ תוניחבל ושגוי םידימלת

  .םינושה תועוצקמב

 

   לכב םימשרנ לש ילאמינימ 'סמב תינתומ תוידוחיי תומגמו םילולסמ תחיתפ *

      .המגמו לולסמ   
 

                                                   

 
 
 

 ,החלצה  תכרבב
 םיובנזור יפיצ
 ס"היב תלהנמ
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