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 ס"היב ןוזח

 תוניוצמל ףאוש ,יתוכיא יתליהקו ידומיל ,יתוברת ,יכוניח דסומכ ס"היב
 וירושיכ יפ לע ודימלתמ דחא לכל ךרד הוותמ  .21-ה האמה ירגתאל תמאתומה
  תילארשיה הרבחב םיעיפשמו םימרות ,םיברועמ תויהל םתוא ןווכמו ,ויתויטנו
 .תיללכהו

 ס"היב תנמא
 )לכל תסחייתמ ךא ,רכז ןושלב הבותכ הנמאה(

 םיפאוש ונא ךכ ךותמ .יכוניחה תווצה לשו םידימלתה לש םתיב אוה רפסה תיב

 תונגומו ןוחטיב תשוחת רשפאמה ,יבטימ םילקא םדקלו תוכייש תשוחת חפטל

 רוציל ידכ ןהל ץוחמו תויתרבח תויוליעפ ךלהמב ,םידומילה תועש תרגסמב

 הרוצב תונוש תויונמוימו עדי תשיכר רשפאתש תיתוכיאו תידומיל הביבס

  .ויתובוח לעו טרפה תויוכז לע הרימש ךות ,תיבטימה

 יגיצנ םע הלועפ ףותישב ךוניחה דרשמ תונקת יפ-לע ושבוגו ובצוע הנמאה יללכ

 םיכרעה םה הנמאה תססובמ םהילעש םיכרעה .םירוהו םידימלת ,םירומ

 ,תונלבוס ,םוקמלו תלוזל דובכ ,תוניגה ,רשוי :וידימלתל תונקהל שקבמ ס"היבש

  .תואמצעו קויד ,תוניוצמ ,תוברועמו תוירחא

 יפכ ,םיללכה תא םייקלו ץרא ךרדב גוהנל ביוחמ רפסה תיב ירעשב סנכנה לכ

  .וז הנמאב םיעיפומ םהש
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 ,יכוניחה תווצל םסחיב דובכבו ץרא ךרדב גוהנל וידימלת תא ךנחל ףאוש רפסה תיב

 הדימל םויקל יאנת איה התואנ תוגהנתה .וב םיאצמנ םהש םוקמלו םירחאה םידימלתל

 .תיתרבח תוליעפו

 העפוה .א
 ןוחטיבו תונגומ יכרוצל יוהיז תרשפאמ ,ס"היב ידימלת תא תדחיימ ס"היב תשובלת

  .תיבויח תידומיל הריווא הרשמו דסומל דובכ ,הדיחי תוואגו תוכייש ,ןויווש תאטבמו

 :)תוקספהבו םירועישב( ס"היבב דימלתה לש ותעפוה

 אל/הרוזג אל( ס"היב למס םע דיחא עבצב הצלוח :דבלב תינקת תשובלת תצלוח .1

 .)הרוגחה וק תא הסכמ/העורק

 אלל ,דיחא עבצב ,םיכורא םייסנכמ/ )הטמו ךריה עצמא( םירצק םייסנכמ/ תיאצח .2

 .םיערק

 .ויתחתמ תינקת ס"יב תצלוחו דיחא עבצב גירס/עזימ – ףרוחב .3

 השרוי אל ,ס"היב תשובלת אלל ,תורגבו תנוכתמ תניחב תוברל ,הניחבל עיגיש דימלת .4

  .ןחביהל

 .הנבל הצלוח – םיסקטו ןורכיז ימיב .5

 תקדצומ יתלב תורדעיהכ םשרי רבדהו רועישל ותסינכ ענמת תשובלת אלל עיגיש דימלת .6

 .תונמה ןיינמב ללכיתש

 .תשובלת גישהל ותוירחאב תשובלת אלל עיגיש דימלת .7

 :תוירפס תיב ץוח תויוליעפב העפוה .8

 ,ס"היב תטלחה יפ לע ,תשובלת תבוח ןיא םא – הלאב אצויכו תוגצה/םירנימס/םילויטב

 אל םירצק םייסנכמ ,תויפוגב העפוה לע רוסיא לח – תדבכמ העפוהל דימלת ביוחמ

  .'וכו םיינקת

 .אשונב טרופמ רזוח ולבקי ב"י תבכש ידימלת - רוזחמ תנומתו רפס ימוליצ .9

  .ענצומ וניאש גניסריפב עיפוהל ןיא .10

 רפסה תיב שוכר תרימשו רדס ,ןויקינ .ב
 תרטמ .המיענו התואנ תיכוניחו תידומיל הריווא םויקל יאנת איה הייקנו תיטתסא הביבס

  .םתביבסל םיגאודה םייתפכא םישנא תויהל וידימלת תא ךנחל ס"היב

 .דבלב הפשאה יחפב הפשאה תא ךילשהל שי .םויה לכ ךלהמב ןויקינה תרימש לע דיפקהל שי .1
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 התיכה ידימלת לכ לע תלטומ )תונורדסמה( הבורקה התביבסלו התיכה ןויקינל תוירחאה .2

 תמישר תא הלתי ךנחמה .עובש ידמ ופלחתיו םיכנחמה י"ע ונומיש ,התיכה ינרות םשארבו

  .ותתיכב תועדומה חול לע םינרותה

 .יעוצקמה הרומה י"ע םינרות ונומי תוידוחיי דומיל תוצובקב .3

 ןגזמה יוביכל ,חולה ןויקינל ,תואסיכ תמרהל גואדל םישקבתמ םינרותה םידומילה םוי םויסב .4

 .רואה יוביכלו

 לעו םהב אצמנה דויצה לע ,'וכו היירפס/הדבעמה/התיכה יטיהר תומלש לע דיפקהל דימלתה לע .5

 ,תוריקה לע וא תונחלושה לע בותכיש דימלת .התיכה יטיהר לע טורחל ןיאו שקשקל ןיא .םנויקינ

 .ותומדקל בצמה תא ריזחהלו וירחא תוקנל הבוחה וילע הלח

 .תרדוסמו היקנ התיכב קר רועיש ליחתי הרומ .6

 .ןוקיתה תואצוהב דימלתה אשיי שוכרב העיגפ וא קזנ תמירג לש הרקמב .7

 רזוח תוארוהל םאתהב ולפוטיו הרומח תעמשמ תרפהל ובשחיי ןודזב קזנ לש וא הלבח לש םירקמ .8

 .ךוניחה דרשמ ל"כנמ

 תילילפ הריבעלו הרומח תעמשמ תרפהל ובשחיי יטרפ שוכר וא ס"היב דויצ תבינג לש םירקמ .9

 .םאתהב ולפוטיו

 ךלהמב החגשה אלל םיקית ריאשהל ןיא .םיישיאה ויצפח לע רומשל תוירחאה תלטומ דימלתה לע .10

 ןדבוא תוברל ,םידימלתה לש ישיאה םשוכרל םרגייש קזנל יארחא וניא ס"היב .ג"ניח ירועיש וא תוקספה

  .ס"היבל ךרע יצפח תאבהמ ענמיהל ץלמומ .הבינג וא
 

 תוקספהב ,רועישה ןמזב תוגהנתהל םיללכ .ג
 תויוליעפבו

 

 ,תוקספה ,םירועיש( ס"היב לש תויוליעפה לכב םידימלתה תא םיבייחמ תוגהנתהה יללכ

 םירומ( יכוניחה תווצה תוארוהל תייצל םידימלתה לע .)המודכו תואצרה ,םילויט ,םיסקט

 .רפסה תיב לש )םידבועו

 

 ונממ האיציו ס"היבמ הסינכ

 .דבלב הדיחא תשובלתב היהת וב הייהשהו ס"היב םוחתל הסינכה .1

 :להונה יפ לע הבכשה תריכזמ רושיא אלל ס"היב חטש תא בוזעל ןיא .2
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 .)רתויו םייתעש לש "ןולח" לש הרקמב םג( 12:00 העש ינפל ס"היבמ םיאצוי ןיא .א

 עובק האיצי רושיא דימלתל קפנוי ,הלעמו םייתעש לש ,תכרעמב  עובק "ןולח" לש הרקמב .ב

 .ישיאה וקיתב קיותיש ,בתכב םירוהה רושיא תלבק רחאל ,הבכשה תריכזמ י"ע

 םע החיש רחאל האיצי רושיא קיפנת הבכשה תריכזמ – בוטב שח וניא דימלתש הרקמב .ג

 .דימלתה לש ישיאה וקיתב קיותיש, )ל"אודב וא סקפב( בתכב רושיא תלבקו םירוהה

 .ךנחמה תאו התיכב דמלמה הרומה תא ןכדעת הריכזמה

  .ס"היב חטבאמ ינפב האיציה רושיא תא גיצהל שי .ד

 

 רועישה ןמזב תוגהנתהל םיללכ

 עמשיה םע התיכל וסנכי םידימלתה תדבוכמו תנגרואמ הרוצב רועיש תליחת רשפאל ידכ .1

 .התיכל הרומה תסינכ םע טקשב םמוקמב ובשיו לוצלצה

 הרוצב תבשל ,הרומה תוארוהל עמשיהל ,התואנ תוגהנתה לע דיפקהל שי רועישה ךלהמב .2

 .תושר אלל םוקמהמ םוקל ןיא .סומינבו תושר תלבק םע רבדלו תונפל ,האנ

 .דבלב רועיש ותואל ךיישה ידומיל רמוח דימלתה ןחלוש לע היהי רועיש לכ ךלהמב .3

 .דבלב םימ לש הייתש תרתומ .לוכאל יאשר וניא דימלתה רועישה ךלהמב .4

 

 תעמשמ תורפה
 תוליעפ לכבו התיכב התואנ תוגהנתה לע דיפקהל שי הדימלו הארוה רשפאל ידכש ןימאמ רפסה תיב

   ."הרותל המדק ץרא ךרד" - תיתרבחו תידומיל

 הרומה יאשר )רועישה לש ןיקתה וכלהמל העירפמה תוגהנתה לכ( תעמשמ תרפה לש הרקמב .1

 .הבכשה תריכזמ לצא םשריהל התיכהמ דימלתה תא איצוהל

 .רועישה רחאל ךרעיי עוריאה לש יתעמשמה רוריבה .רתלאל התיכה תא בוזעי דימלתה .2

 ךנחמ ינפב ודגנ םייתעמשמ םידעצ טוקנל הרומה לש ותטלחה לע רערעל דימלתה לש ותוכז .3

 .התיכה

 תלהנה ,הבכש להנמ ,ךנחמ ,יעוצקמ הרומ - םיאתמ םרוג י"ע ולפוטי תעמשמ תורפה לש םירקמ .4

  .הרקמה תרמוח יפל - תיגוגדפ  הצעומ ,ס"היב

 תקחרה לע תורוהל תיגוגדפה הצעומה תיאשר תונשנו תורזוח תעמשמ תורפה לש םירקמב .3

 .םידומיל תקספה להונ יפ לע תאזו ,תותימצל וא לבגומ ןמז ךשמל םידומילהמ  דימלתה

 .התיכה ךנחמ תועצמאב תוגהנתהב ונויצ תדרוהל םיעינמה לע עדימ לבקל דימלת לש ותוכז .4

 .תיגוגדפ הצעומה ינפב בתכב ךכ לע רערעל דימלתה לש ותוכז .5
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  םירוחיא

 ךותמ םינמז תוחולב הדימעלו קוידל ,תוירחאלו תימצע תעמשמל ךנחל איה רפסה תיב תרטמ

 .וירעשב םיאבה לכל דובכ ךותמו רפסה תיב לש וירדסלו וילהנל דובכ

 .)התיכל הרומה תסינכ רחאלו לוצלצה רחאל רועישל דימלתה תעגה( רועישל רחאל ןיא .1

 ,הרומה לש ותעד לוקיש יפל רועישל סנכוי ,תוקד רשע דע ןושארה רועישל רחאיש דימלת .2

 .רוחיא ול םשרייו

  .תורדעיה ול םשריתו ,התיכל סנכוי אל ,תוקד 10 לעמ ןושארה רועישל רחאיש דימלת .3

  .תורדעיה = םירוחיא השולש .4

         הבכשה להנמ י"ע ותתיכ ררחושת ,בוכיע לע עידוה אלו תוקד 15 לעמ רועישל רחאיש הרומ  .5

  .דבלב תכרעמה זכר י"ע וא

 

 תומילא

 תיב ,תוינידמה יפ לע .הייוליג תעינמל ביוחמ ומצע האורו גוס לכמ תומילא עיקומ ס"היב

  .תלוזב העיגפ ןה היתואצות רשא תוגהנתה יפלכ תונלבוס הלגי אל רפסה

 :תואבה תויוגהנתההמ תרזגנ תומילא

 הדרטה ,תונעזג ייוטיב ,הקצה ,הלפשה ,געל :םדאה דובכב העיגפ לכ - תילולימ תומילא .1

 .םימויאו תומרח ,החפשמה דובכב העיגפ ,תינימ

 תונומתב שומיש ,תועומש תצפה – תויתרבח תומרופטלפ/טנרטניא תועצמאב העיגפ .2

 .םלוצמה לש ותמכסה אללו ותעידי אלל םיטרסבו

 םיציב ,חמק ,םימ תויקש ,םיצפנ תכלשה תוברל ,שוכרב וא ףוגב העיגפ לכ - תיזיפ תומילא .3

 .הלאב אצויכו

 דימלת .םהירומלו םהירבחל םסחיב הרתי הדפקה דיפקהל םישקבתמ ס"היב ידימלת לכ .4

 הרמוחה אולמב לפוטי ,ול הצוחמ וא ס"היב חטשב תונפקות ייוליגב שמתשי וא תלוזב עגפיש

 .ס"היב תלהנה םע םואיתבו הבכשה להנמו התיכה ךנחמ י"ע

 

 ,םיטלבאט ,תומלצמ ,םימכח םינועש ,תוינזוא ,םיירלולס םינופלט( תישיא היגולונכטב שומיש

 )המודכו םיבשחמ

 םינחבמהו םירועישה ךלהמב ,םכח ןועשו ירלולס ןופלט תוברל ,תישיא היגולונכטב שומיש לכ .1

 תנתינ םהב םירקמ טעמל( .יובכ בצמב קיתב םירישכמה תא ריאשהל שי .טלחהב רוסא

 .)דומיל ילככ דיינה רישכמב שומישל תשרופמ הייחנה
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 תווצה תוארוהל םאתהב השעיי ס"היבל ץוחמ תוליעפ ךלהמב ,תישיא היגולונכטב שומיש .2

 יכוניחה תווצה תוארוהל םאתהב השעיי רפסה תיבל ץוחמ תוליעפ ךלהמב םוליצ( .יכוניחה

 .)ולש טרפה תענצבו םלוצמה לש ודובכב עגפי אלש יאנתבו

 ול םשריתו רועישהמ אצוי רחא רישכמב וא ירלולס ןופלטב שומיש השוע אצמייש דימלת .3

  .תורדעיה

 ,תוניחבה רהוטב העיגפל רבדה בשחיי ,הניחב ןמזב דיינה רישכמב שומיש לש הרקמב .4

 /תעמשמ תדעווב רוריבל דע קדבית אל דימלתה לש ותניחבו

 ,רישכמל םרגייש קזנל יארחא וניא ס"היב .דימלתה לש תישיא תוירחאב אוה רישכמה .5

 .ותבנגל וא ונדבואל

 

  ילמשח טניקרוק / םיילמשח םיינפוא

  .הלעמו 16 ליגמ תרתומ ילמשח טניקרוק / םיילמשח םיינפוא לע הביכר ,קוחה י"פע .1

 .גוס לכמ ילמשח טניקרוק / םיילמשח םיינפוא לע הביכר תעב הדסק תשיבח תבוח הלח .2

 טניקרוקה / םיילמשחה םיינפואה תא תונחהל וצלאיי ,הדסק אלל ס"היבל ועיגיש םיבכור .3

 טניקרוקה / םיילמשחה םיינפואה םע עונל טלחומ רוסיא לח . ס"היבל ץוחמ ילמשחה

 .רפסה תיב חטש לכב ילמשחה

 םיחנומ ויהי ילמשחה טניקרוקה / םיילמשחה םיינפואה ,רפסה תיב חטשל בכורה תסינכ םע .4

  .םילוענ םהשכ רדגומ םחתמב קרו ךא

 .םיילגלג-וד םיבכר ללוכ ,דימלתה לש יטרפה ושוכרל יארחא וניא ס"היב .5

 

 ןושיע
 ,םירנימס ,םילויט( תיתרבחו תיכוניח ,תידומיל תוליעפ לכב לח רוסיאה .ס"היב יחטשב ןשעל רוסא

 .וירוהל רסמית העדוהו םויה ותואב םידומילמ העשוי ,ןשעמ ספתייש דימלת .)הלאב אצויכו תוביסמ

 םיילוהוכלא תואקשמ תיתש

 .תירפס תיב תוליעפ לכב הלא תואקשמ תייתש לעו םיילוהוכלא תואקשמ תאבה לע רומח רוסיא לח

 .םילהנה יפ לע הרקמב לופיטלו רתלאל ס"היבל דימלתה תרזחהל איבת לויט ךלהמב לוהוכלא תייתש

 םירומיה

 .גוס לכמ םירומיה לע רומח רוסיא לח
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 :)עוריאה תרמוח יפ לע( םיאבה םידעצל יופצ ,התואנ תוגהנתה לע דיפקי אלש דימלת

 
 .עוריאה תריצע .1

 .הבכשה ת/להנמ וא ךנחמה ,הרומה י"ע דימלתה םע רוריב תחיש .2

 .ישיאה קיתב עוריאה דועית .3

 .םירוהה עודיי .4

 .ס"היב לש תעמשמה תדעווב ןויד .5

 .יפולח םוקמב תידומיל הלטמ עוציבו םירועישמ היעשה .6

 .ס"היבמ היעשה .7

 .תוגהנתהב ןויצ תדרוהו הדועתב םושיר .8

 .ןילופל עסמו םילויט תוברל ,תיכרע תיתרבח תוליעפב תופתתשה תעינמ .9

 .הרטשמ תוברל ,םייטנוולרה םימרוגל חוויד .10

  .ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח תויחנה יפ לע עצבתת םידומיל תקספה - ס"היבמ הקחרה .11

 

 רפסה תיבב תוחכונ .ד
 תוליעיבו הנובתב ונמז תא להנמש ימונוטוא רגובו קוח רמוש םדא חימצהל ףאוש רפסה תיב

 ידיב הנה םירועישב תוחכונה לע תוירחאה ,ןכ לע .וישעמלו ויתוריחבל תוירחאב אשונו

 .דימלתה

 פ"ע םירועישה לכב ,הנשה ךשמב דומילה ימי לכ תוחכונב םיבייח ןוכיתה ידימלת לכ .1

 .הרומה י"ע ועבקייש יפכ ,המלשה ירועיש תוברל ,תועשה תכרעמ

 תויוליעפ :ןוכיתב תומייקתמה תויוליעפה לכב ףתתשהל םיבייח ןוכיתה ידימלת .2

 .תוידסומו תויתבכש ,תויתתיכ

 ךרדש ,תמיוסמ  םירוסיח תומכ םהיפל םיללכ ועבקנ ,האלמ תוחכונ תבוחל ףופכב .3

 ותעד לוקישל םאתהב איהו םיקידצמ םיכמסמ תגצה אלל רשואת ,ןלהל רבסות הבושיח

 .דימלתה לש

 םא ןיבו תקדצומ איה םא ןיב ,תורדעיהה ןמ ובושב ריסחהש תא םילשהל דימלתה תבוח .4

 .ואל

 םימי .םידומיל ימי ןובשח לע ל"וחל העיסנ לע רוסיא לח ,ךוניחה דרשמ תוארוה י"פע .5

 .תורשואמ אל תויורדעיהכ ומשריי הלא

 םיימוי לעמ ס"היבמ רדענש דימלת לש וירוה םע ינופלט רשק רוציי התיכה ךנחמ .6

 .םיפוצר
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 תורדעיה ימי השולש רחאל דימלתה לש וירוה םע ינופלט רשק רוציי יעוצקמה הרומה .7

 .ךנחמה תא ןכדעיו וירועישמ

 תיצחמבו ,םירוהל םידימלתה תויורדעיה לע עדימה תא ךנחמה ריבעי םירוהה ברעב .8

 .ךרוצה תדימב יעוצקמה הרומה י"ע ןויצ דימלתל דרוּי

 לש ונויצ תא יעוצקמה הרומה בשחי ,רטסמסה ףוס תארקלו םירוה ברע תארקל .9

 לש הרעה הרומה ףיסוי םינויצה ןויליגב .ליעלש הלבטה יפ לעו ויגשיה יפ לע דימלתה

 .הסכמל לעמ תויורדעיה ןיגב דימלתל ןויצ תדרוה

 

 םורגת ,הרושיאו םיגירח תדעוול הינפ אלל ,תוסכמה תלבט פ"ע תרתומה הסכמל רבעמ תורדעיה

 .הרומה תכרעהב ןויצ תדרוהל

 :רתיה ןיב ןה תונמה ןיינמב תורפסנ ןניאש תויורדעיה

 .םיימוי דע – הנושאר הגרדמ החמש לשב תורדעיה .1

 תופתתשה רושיא גצוהש יאנתב( אבצל םיקדבמל וא סויגה תכשלל ןומיז לשב תורדעיה .2

 .)ןומיזה בתכמ תועצמאב אלו לעופב

 .רפסה תיב םעטמ ןהש ,'וכו תומרתה ,תיתרבח תוליעפ ,הליהקל תוריש לשב תורדעיה .3

 תיב םעטמ הניאש הליהקל המורת לש תוליעפ לכ וא רעונ תעונתב תוליעפ לשב תורדעיה .4

  .דבלב דומיל ימי ינש לע םישורפ ויהיש יאנתב רטסמסב םירועש 8 דע רשואת ,רפסה

 לבא לשב תורדעיה .םימי עובש – הנושאר הגרדמ החפשמ בורק לע לבא לשב תורדעיה .5

 .דחא םוי – )'וכו דוד ,אתבס ,אבס( הנושאר הגרדמ וניאש החפשמ בורק לע

 אל םינחבמה רתי( הגיהנב ןושאר ישעמ ןחבמו ןושאר הירואית ןחבמ לשב תורדעיה .6

 .)תרשואמ תורדעיהכ ורכוי

 .)םימיאתמה םירושיאה וגצויש יאנתב( םילוח תיבב הקידב/זופשא לשב תורדעיה .7

 .)אפור רושיא גצויש יאנתב( הלחמ לשב םימי העברא לעמ תורדעיה .8

 לע דיעמה ימעפ דח רושיא םע( תרזוח/תינורכ תיאופר היעב לש המויק לשב תורדעיה .9

 .)תינורכ הלחמה תויה

 .התיכה ךנחמ י"ע תישענ תויורדעיהה תקדצה •

 תצעוי םע הלועפ ףותישב התיכה ךנחמ י"ע ,ןיינע לש ופוגל ,לפוטת דימלת לש תישיא היעב לכ •

 .הבכשה תלהנמו

  .רפסה תיב תלהנמ תושארב םיגירח תדעוול תונפל ןתינ םיגירח םירקמב •

 ךנחמל הנפות ,תקמונמ השקבו םימיאתמ םירושיאב הוולמ םיגירחה תדעווב ןוידל השקב

 .הדעווה תוסנכתה דעומ םוסרפ םוימ םימי םייעובשמ רחואי אל תאזו התיכה
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 .םיגירח תדעוו תוסנכתה דעומ םוסרפ רחא בוקעל  אנ •

 

 תנכות תועצמאב רפסה תיבב תולהנתהה ירחא בוקעל םירוההו םידימלתה תא םינימזמ ונא

 ."בושמ"ה

 :תוסכמ תלבט

 

 :הלבטל תורעה

  םירועש ינש = לופכ רועיש

 עיפותו הז עוצקמב יפוס ןויצ לבקי אל ,עוצקמב לעופב הארוהה תועשמ הלעמו 30%-מ רדענש דימלת

 .ךכ לע רבסה תרעה

  .ועוצקמב הרומ לכ י"ע השעיי הלבטל םאתהב ןויצה תדרוהו תויורדעיהה בושיח

 תועש 'סמ

 תויעובש
 יצח דע

 'קנ 5 הנמ

 סונוב

 הנמ

 0 תדרוה

 2 לעמ

 תונמ

 5 תדרוה

 'קנ

 תונמ 3 לעמ

 7.5 תדרוה

 'קנ

 תונמ 4 לעמ

 10 תדרוה

 'קנ

 5 לעמ

 תונמ

 ןויצ

 ילילש

 5 4 3 2 1 סונוב ןיא 1

2 1 2 4 6 8 10 

3 1 3 6 9 12 15 

4 2 4 8 12 16 20 

5 2 5 10 15 20 25 

6 3 6 12 18 24 30 

7 3 7 14 21 28 35 

8 4 8 16 24 32 40 

9 4 9 18 27 36 45 

10 5 10 20 30 40 50 
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 .שדחמ תיצחמ לכב השעיי תוסכמה תטיש יפ-לע תויורדעיהה בושיח

 תנווקמ הדימלב תוגהנתה יללכ .ה
 תדבכמ ,החוטב ,תיבטימ תנווקמ הביבסב הדימלל וידימלת תא ךנחל ףאוש רפסה תיב

 .תיתועמשמ הדימל תמדקמו

 םידיינ םינופלטו בשחמב שומיש
 ןופורקימ ,טנרטניא רוביח םע םכח ןופלט וא בשחמ תועצמאב עצבתת תנווקמ הדימלל השיג .1

 .דבלב הדימלו הארוה יכרצל המלצמו

 .םירחא םלצל ןיאו טילקהל ןיא .2

 .והשלכ דעיל םינווקמ םירועישמ עמש וא ואדיו ,תונומת ,עדימ ץיפהל ןיא .3

 םרושיאו םתעידי אלל םידימלת וא תווצ ישנא םיעיפומ םהב םימלוצמ םירמוח םוסרפ .4

 םידימלת וא םירוה םא .קוחה לע הרבע םג םימיוסמ םירקמבו ,תויטרפב העיגפ הווהמ

 בתכנ םא םג( ידימ ןפואב הז עדימ ריסהל שי ,םהילא יטנוולרש ,ישיא עדימ ריסהל םישקבמ

 .)טא'צב הרעהב

 לע הדפקהל רשאב תוירחאה תא םכמ הריסמ הניא הרוגס הצובקב תוליעפ :םכבל תמושתל .5

 .הצובקה תרגסמ ץוחמ לא ותגילז תעינמו הצובקב הלעומה עדימה ןכות לע ,עדימה תחטבא

 ידומיל דויצ
 ,רועיש ותואל םימיאתמה הביתכה ילכו  ,םירפסה ,תורבחמה תא ןווקמ רועיש לכ תארקל ןיכהל שי

 ..ןעטומ ןופלט ןכ ומכו

 העפוה
 םירועישל עיגהל ,ןחלוש דיל תבשל שי ,ןכל .התיכב רועישל העפוהכ הניד ןווקמ רועישל העפוה

  .יבצ ןב ןוכיתל תיזיפ העגהל המודב ,םלוה שובלב םינווקמה

 תוגהנתה
 .תמא יטרפ רוסמלו אלמ םשב ןווקמ רועישל תורבחתהה תעב תוהדזהל שי .1

 אלל ןווקמ רועיש / התיכהמ תאצל ןיא .ותליחת ינפל ןמז קיפסמ ןווקמ רועישל ףרטצהל שי .2

 .הרומה רושיא

 .םירצוי תויוכז לע הרימש ךות ,םיינעגופ םניאש ,םייואר םינכת תאלעה לע דיפקהל שי .3

 .םירחאה םידימלתהו תווצה ישנא לכל תדבכמו תדבוכמ הרוצב סחייתהל םידימלתה לכ לע .4

 .תותיכה יכנחמל חוודל שי תשרב ינעגופ עוריא עריא ובש הרקמ לכב .5
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 םיריבעמש םירומה םע ץעייתהל שי ןווקמ בחרמב תולהנתהל רשאב תוטבלתה לש הרקמ לכב .6

  .םיכנחמה םע וא םינווקמה םירועישה תא

 םידימלת וא תווצ ישנא לש םתויטרפב וא םדובכב העיגפ וא תילולימ תומילא לש הלועפ לכ .7

 םאתהב  ,ל"כנמ רזוח תוארוה פ"ע ,השינע תלועפל ליבות םייטנרטניאה הידמה ילכ תועצמאב

 .הקחרה וא היעשהב ידכ דע ,הרקמה תרמוחל

 תודובעו םינחב ,םינחבמ ילהונ .ו
 סמוע םע הנוכנ תודדומתהו רדס ,ןוגרא ,תיאמצע הדימלל וידימלת תא ךנחל ס"היב תרטמ

 .םינחבמו תוידומיל תולטמ

 ביכר שמשל ,התיכה תמר תאו םידימלתה יגשיה תא קודבל ודעונ םינושה הכרעה יעוריא

 דימלתה תופתתשהב םג תובשחתה ךות ,הנשה ףוסו רטסמסה ינויצ לולקשב יזכרמ

 יבגל הרומל בושמ תווהלו ,עוצקמל דימלתה סחיב ןכו תיבה ירועיש תנכהב ,םירועישב

 .םידימלתה י"ע דמלנה רמוחה תמנפה תדימ

 

 :הכרעה יעוריא
  םינחבמ

 .ס"היב רתאב תיצחמ לכ תליחתב םסרופי יתתיכ םינחבמ חול .1

 ידכ ץמאמ לכ השעי םינחבמה חול לע יארחאה .עובשב םינחבמ השולשמ רתוי עובקל ןיא .2

 . םינחבמה ןיב תוחפל דחא םוי לש חוור היהיש

 ועוצקמב ןויצה ןתינ םהיפ לעש םילוקישה תא הרומ לכ ריהבי םידומילה תנש תליחתב .3

 .יעוצקמה תווצה תוינידמל םאתהב

 ינפל עובש םידימלתל ורסמיי )ףקיה ,םידומע ,םיקרפ( ןחבמה הנבמו טרופמה רמוחה .4

 ותואב דמלנש רמוח הניחבב לולכל ןיא .עובשה ךלהמב רמוח ףיסוהל ןיא .ןחבמה דעומ

 .עובש

 .הלאש לכל הרורב דוקינ תקולח ללוכ .ספדומ ןתנייו רורב ןפואב חסוני ןחבמה ןולאש .5

   דימלת . סקפיטב שמתשהל  ןיא .םיטוטרשו םיפרג טעמל ,דבלב טעב ובתכיי םינחבמה .6

 .רוערע שיגהל לכוי אל סקפיטב קחמי וא ןורפיעב שמתשיש .7

 .ספא היהי ונויצ ,הדובע/ןחוב/הניחב רוסמי אלש דימלת .8

 

  המלשה ינחבמ

 תניחבב ביוחי )הנש התואב תורגבב ןחבנ אלש עוצקמב( ילילש יתנש ןויצ לביקש דימלת .1

  .ץיקה תשפוח ףוסב המלשה תוניחב דעומב המלשה
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 תניחבב ביוחי )30%( תיפולח הכרעה תולטמ תרגסמב ילילש ןויצ לביקש דימלת .2

  .ץיקה תשפוח ףוסב המלשה תוניחב דעומב תנקותמ הדובע תשגה/המלשה

 םויקל דע התיכל סנכיהל השרוי אל ,עבקנש דעומב המלשה תניחבל עיגי אלש דימלת .3

 .תורדעיה ול םשריתו הניחבה

 ןחבמ דעומ יוניש

 ,יעוצקמה הרומל היגיצנ תועצמאב הנפת ,ןחבמ דעומ תונשל תשקבמה התיכ .1

 לע השעיי יוניש לכ .םינחבמה  חול םוסרפ םע דימ תוניחב חול תזכרל הנפיש

 .התיכה ידימלת ללכ תעד

 תודובע

 האירק ח"וד ,30% תרגסמב תודובע ,םיישיא םיאשונ ,רמג תודובע( תודובעה .1

  .הרומה י"ע עבקנש ךיראתב ושגוי ,)'וכו תילגנאב

  .לבקתת אל הדעומב שגות אלש הדובע .2

 .שארמ עבקייש ךיראתה דע תודובעה תא ריזחי הרומה .3

 םינחב

 .היצקנסכ שמשל אלו רמוחה תנבה תא קודבל דעונ ןחוב .1

 .םינורחאה םירועישה ינשב דמלנה ןמ רתוי אל היהי ןחובל רמוחה ףקיה .2

 .רזוח ןחבמ תוברל ,ןחבמ לש םויב ןחוב םייקל ןיא .3

 .הרומה י"ע עבקיי ןחובה ךשמ .4

 .םינחב ידעומ לע העדוה תבוח ןיא .5

 .םייעובשמ רחואי אל ורזחוי םינחבה .6

 .ןחבמ לש ולקשממ ןטק היהי דיחי ןחוב לש ולקשמ .7

 .ןחובל ףסונ דעומ ןתניי אל .8

 תוניחב רהוט לע הרימש

 תבוח לע דיפקמ ךכ םושמ .תוניגהו הרשוי ,רשוי לש םיכרע וידימלתב עימטהל ףאוש ס"היב

 .תוניחבה רהוט םויק

 ןמזב רוביד - םהב ,םיניקת םילהנ לע הרימש יא לש וא הקתעה לש הרקמב .1

 תילטיגיד הידמב שומיש ,ןכש דימלת לש ספוטל טבמ תיינפה ,תונחביהה

 .'ב דעומל תשגל לכוי אל דימלתהו הניחבה לספית ,'וכו היגוסל

  .התיכה ךנחמ םע החישל ןמזוי דימלתה .2
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 .וירוהל חוודיו דימלתה לש ישיאה וקיתב דעותי עוריאה .3

 .דימלתה לש ותדועתב הרעה  םשרית ,הקתעה לש רזוח הרקמב .4

 םינחבמ תרזחה

 טעמל ,ומויק םוי רחאל תועובש השולשמ רחואי אל םידימלתל רזחוי ןחבמה .1

 .)תיגוגדפה תזכרה רושיאב( םיגירח םירקמ

 .םדוקה ןחבמה רזחוה םרטב שדח ןחבמ םייקל ןיא .2

 .)םיגירח טעמל( ןחבמה ןולאש םע דחי ותומלשב דימלתל רזחוי ןחבמה .3

 

 םינחבמה ינויצ לע רוערע

 תורישי בתכב שיגהל שי רוערעה תא .לביקש ןויצ לע רערעל דימלת לש ותוכז .1

 .ןחבמה ףוריצב יעוצקמה הרומל

 .תיגוגדפ תזכרל כ"חאו עוצקמה זכרל תונפל דימלתה יאשר ,ורוערע החדנ .2

 .םייעובש ךותב רסמית רוערע לע הבושת .3

 הדועתב םינויצה לע רוערע

 .הנש ףוסב וא תיצחמ ףוסב הדועתב ונויצ לע רערעל יאשר דימלתה .1

 .ס"היב תוריכזמל בתכב שגוי קמונמ רוערע .2

 .רוערעה תשגה םוימ םוי 30 ךותב בתכב ןתנית הבושת .3

 הלהנהה תטלחה .רפסה תיב תלהנהל בתכב תונפל דימלתה יאשר ,ורוערע החדנ .4

 .תיפוס הנִה

  תורזוח תוניחבו ןויצ ןוקית

 תואדימלתה םוחתמ תומישמה/תובוחה תא אלימ םא קר תרזוח הניחבב ןחביהל יאשר דימלת

 .יעוצקמ הרומ רושיא לביקו )'וכו התואנ תוגהנתה ,תיב ירועיש תנכה ,תוחכונ(

 

 תועוצקמ ינשב ילילש ןויצ ןקתל וא ןחבמ םילשהל דימלת לכל רשפאי רפסה תיב .1

 םע .ןויצ רופיש וא רסח ןחבמ לש המלשה תרטמל תורזוחה תוניחבה דעומב דבלב

 םירועישמ תקדצומ יתלב תורדעיה ןיגב וז תוכז דימלתהמ לולשל הרומה יאשר תאז

 .)תעמשמ תורפה ללוכ( יוקל ידומיל דוקפת ןיגב וא

 זכרה ,עוצקמה זכר ,התיכה ךנחמ ינפב הרומה תטלחה לע רערעל דימלתה לש ותוכז .2

 .)רדסה יפל( ס"היב תלהנמ וא יגוגדפה
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 ,הדובע ,פ"עב הניחב :ןוגכ( ןויצה ןוקיתל תויפולח םיכרדב רוחבל הרומה לש ותוכז .3

  .)האצרה

 םויס תארקלו 'א תיצחמ םויס תארקל ,הנשב םיימעפ ומייקתי תורזוח תוניחב .4

 שרפה היהי םירזוחה םינחבמה ימי ןיב .םיימוי ךלהמב ומייקתי תוניחבה .'ב תיצחמ

 דחא םוי לש

 .יעוצקמה הרומה לצא השעית תרזוח הניחבל המשרהה .5

 .ןחביהל לכוי אל שארמ םשריי אלש דימלת .6

 .עבוקה אוה ,'ב דעומ לש ,ןורחאה ןויצה .7

 

 תנוכתמה תוניחבל םילהנ

 עוצקמה ירומ תווצ י"ע ועצבתי התספדהו התכירע ,תנוכתמה תניחב תביתכ .1

 תויחנה ףד ןיכהל עוצקמה זכרמ תוירחאב .עוצקמה זכרמ תוירחאבו

 תא לולכי תויחנהה ףד .תנוכתמה תניחב ינפל עובש תוחפל וקלחלו םידימלתל

 .עוצקמל תופסונ תורהבהו הניחבה ןמז ,הניחבה הנבמ

 .שארמ ומסרופי רוערעה ידעומו ןתרזחה ,תנוכתמה תוניחב ידעומ .2

 שפוח םוי ולבקי םידימלתה . תכרעמה י"פע וכישמי הניחבה רחאל םידומילה .3

 ולבקי םהב םירקמ טעמל ,תורגב תניחב ינפל םיימויו תנוכתמ ינפל דחא

 .תורחא תויחנה

 .תורגבה תניחב דעומ ינפל דימלתל רזחות תנוכתמה תניחב .4

 תניחב דעומ ינפל ויביכרמ תאו יתנשה ןויצה תא תעדל דימלת לש ותוכז .5

 .תורגבה

 םסרופיש ךיראתב תאז תושעל לכוי ,השגהה ןויצ לע רערעל הצריש דימלת .6

 תויפוס תובושת .הבכשה תוריכזמב אצמייש רוערע ספוט יולימ י"ע ,שארמ

 .הבכשה תוריכזמ תועצמאב םידימלתל הנרסמית םירוערעל

 

 םידימלתה תצעומ .ז
   .תולגוסמהו תוכיישה ,תוירחאה תשוחת תא תוקזחמ הליהקל המורתו תיתרבח תוברועמ

 .תיתליהק תברועמו תיתרבח הליעפ םידימלת תרבח לש המויק דדועמ ס"היב ןכ לע

  .תורדעיהכ בשחית אל ס"היב לש תיתרבח תוליעפב תופתתשה .1

 תוריחבב םידימלתה תצעומלו התיכ תדעוול םידימלת ורחביי םידומיל תנש תליחתב .2

 .תויטרקומד
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 .תיתתיכה תיתרבחה תוליעפה לע םייארחא ויהיו ןיינע לכב התיכה תא וגציי םירחבנה .3

 .תופוחד תולועפלו םידחוימ םיניינעל םיפסונ םיגיצנ תונמל תיאשר התיכה .4

 .ס"היב ידימלת תא גציימה דיחיה ףוגה הנה םידימלתה תצעומ .5

 .םידימלתה תצעומל םיגיצנ ינש רחבת התיכ לכ .6

 ,הצעומה תושיגפב חכונ וניא ּהגיצנ רשא ,התיכל תונפל תיאשר םידימלתה תצעומ .7

 .ומוקמב רחא גיצנ רוחבל שקבלו

 .ול ףופכ היהי אוהו ,הנשה תליחתב הצעומ רבח לכל רסמיי םידימלת תצעומ ןונקת

 

 טרפב לופיט .ח
 דימלתה תויוכזב העיגפ

 :םיאבה םימרוגהמ דחאל תונפל ןתינ דימלתה תויוכזב העיגפ לש םירקמב

 התיכה ת/ךנחמ .1

 הבכשה תלהנמ .2

 תלהנמה ינגס .3

 ס"היב תלהנמ .4

 

 תישיאה המרב תויעב

 תצעויל הנפי ךרוצה הרקמב .התיכה ךנחמל הליחת הנפי ,תישיא היעבב דימלת לקתנ  .1

 .ס"היב תלהנמל וא תלהנמה ינגסל ,הבכשה ת/להנמל ,הבכשה

 תדחוימ תיגוגדפ הצעומ סנכתת ,הערכה שרודו ס"היב תנמאב ןיוצמ וניאש עוריא .2

 .וב ןוידל
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 תויאופר תויעב

 .ס"היבל דימלתה לש תויאופר תויעב לע חוודל םירוהה תבוח .1

 .הלא םיטרפ ןויסיח לע רומשל ס"היב תבוח .2

 .ךנחמל עדימה רבעוי ךרוצ שי םא .3

 ,ינפוג ךוניחל הרומ( רבדב םיעגונה םירומל עדימה רבעוי תוידוקפת תולבגמ לש םירקמב .4

 .)'דכו ח"לשל הרומ

 

 :םוכיסל

 ךכב ריכמ םהמ דחא לכש ,םיוושו םיישפוח םדא ינב ןיב המכסה ירפ איה הרבחה"

 ותוריחל ,ונוחטיבל םיעגונה םיסרטניא תמגוד ,וירבחלו ול םיפתושמ םיסרטניא שיש

 )"לארשי תנידמב םיחרזא תויהל" רפסה ךותמ( ".ותחוורלו

 רובע החוטבו תוינויווש תרגסמ רוציל תפאושו תובוחבו תויוכזב תקסוע ס"היב תנמא

 הב ,רתוי הבוט הרבחל הפיאשה תאו לאידיאה תא השיגדמ הנמאה  .ס"היב יאב לכ

 םישקבמ ונא וב רפס תיב והז ,תויחל םיפאוש ונא הב הרבח וז .ידדה דובכ ררוש

 .ונידימלת תא חימצהל

 


