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 ריצקת

 עבט יכרע םע םירומש םיפונ םייקמ הדוהי רבדמ םורדב םיעונפואה ץורמל ןודנה לולסמה יאוותמ רכינ קלח

 תיגולוקאה תכרעמה ללכל ינויחו רישע יגולויב ןווגמ לע תרכ רוזגת בחרמב העיגפ לכ .םירידנו םיידוחיי

 שגדב ,חמוצהו יחה לש הייברה תנוע אישל ליבקמב ביבאה אישב םייקתהל ןנכותמ ץורמה ,ףסונב .הז רוזאב

 םיכרדל הבתנלו םייעבט םיחטשב בכר ילכ תעיסנ רוסאל שי ,ןכ לע .תופוע לש ןוניקו םיקנוי לש הטלמה לע

 .דבלב םירפומ םירתאו תומייק

  בחרמה לש יללכ רואית

 תיגולוקא תויכרע ילעב םימיוסמ םירוזא םלוא ,תזרכומ עבט תרומש אוה הדוהי רבדמ חטשמ רכינ קלח

 רתיה ןיב ללוכ םיעונפואה ץורמל עצומה יאוותה .חטבומ וניא םדיתעו הרומשה יחטשב םילולכ םניא ההובג

 יחו חמוצ תרבח םיללוכה םירידנו םיידוחיי עבט יכרע םהב ,הדוהי רבדמ םורדב םירומש םיילותב םיבחרמ

 םימייק רבודמה בחרמב .דועו המישנ תורצוע ףונ תויפצת ,תורומשו תומישרמ תויגולואיג תורוצת ,הרישע

  .הפנע תירוטומ תוליעפו היירכ ירתא םיללוכה דחוימב םירפומ םידקומ רפסמ

 חמוצה תרבח

 דרע תעקבב .חמוצה תרבח לע תורישי עיפשמש בחר ימילקא דענמ םע םיירבדמ לודיג-יתב רבודמה בחרמב

 ירושימ ןייפאמה דחוימב ןווגמ חמוצ אוצמל ןתינ ,הברהב םיחיחצה הדוהי רבדמ תודרומל סחיב המושגה

 החירפ ריתע ינובשע חמוצ לש תיסחי ההובג תופיפצ ולא םירושימב .לארשיב דואמ םיואמ לודיג-תיב ,סל

 תמרב .םוחש סיריאו תלוביש-תבע תימומד תמגודכ ןוכיסב םירידנ חמוצ ינימ ןאכ םימייק רתיה ןיב .תיתנוע

 םיחישמ בכרומה הצועמ חמוצ רקיעב ססבתמ םהב םידודר םיצורע םע חיחצ יעבג ףונ רתוי החרזמ רבדמה

 ירבדמה לודיגה-תיב םיקתעהה קוצמ ןוויכל ,החרזמ דוע .רבדמה תיבוזאו ירבדמ ןתפכר תמגודכ חיש-ינבו

 .םילולתו םיקומע םינוינקב םיאטבתמש םייעלס םיצורעו םיאשינ םיקוצמ םע ,דחוימב חיחצו חושק השענ

 טועימ וב ,ינוציקה רבדמה תא םינייפאמה םייסאלק םיירבדמ םיחמצ תללוכה חמוצ תרבח הז לודיג-תיבב

 םיעלסה יקדסבו םיצורעב זכורמ חמוצה תיברמ .םייחה קרוע תא הוותמ דחוימב םח ץיקו םיעקשמ

 .חישה ןגוזו רבדמה םתור יחיש חטשב םיטלובה םיחמצה ןיב .םימ טעמ םירגואש

 יחה תרבח

-ילעב לש בר ןווגמ םימייקמ חרזמב חלמה םי תעקב םורד דע ברעמב דרע תעקבמ םיירבדמה לודיגה-יתב

 סלה ירושימב .דועו םירפרפ ,תופוע ,םילחוז ,םיקנוי לש תולודג תויסולכוא ללוכ תונוש תוצובקמ םייח

 ירבדמ השבי-בצ תמגודכ הרומח הדחכה תנכסב םילחוז ללוכה ידוחיי יח םלוע םייקתמ בבוסהו דרע תעקבב
 העיגמ הז רוזאב ותייסולכואש הדחכה תנכסב ימדנא קנוי ,ילארשי יבצ לש הייסולכואו עבש-ראב תינונשו

 לחנל ןפנכ לחנ ןיב עבט רקס ךלהמב הפצנש םיטרפ הרשע לש רדע ןויצל יואר .םלועב ימורדה הצופתה לובגל

 לש תויסולכוא ללוכ ,םייח-ילעב לש הנוש טעמ ןווגמ רבדמה תמר לש יעבגה ףונב ,רתוי החרזמ .םודר

 ,רבדמ ץרו הלודג הטק םימיואמה עקרקה תופוע לש תננקמ הייסולכוא ,היוצמ תבנראו רופא באז םיקנויה

 םיקיזחמש םינוינקו םיקוצמ םיללוכה םייעלס םירוזא לולתה יחרזמה קלחב .דועו םינימ ןווגממ םילחוז

 תמייק רתיה ןיב .יתמצעה ףונב הייברל םינגומ םירתאו הסחמ םיאצומש םייח-ילעב לש דחוימב לודג ןווגמ

 ותויהב םהבש םיבושחה ןיבו לארשיב םיפרוטה לודג ,ספסופמ עובצ קנויה לש הלודג הייסולכוא הז בחרמב



 בוהז טיע ,יארקמ רשנ ומכ לארשיב םיסרודה תופועב םילודגה םיננקמ םיינוינקה תוידאווב .םירגפמ ןוזינ

  .םיאתמה לודיגה-תיבב העיגפ לשב הרומח הדחכה תנכסב םייוצמ ולא םינימ .יצינ טיעו

 תועקרקו היגולואיג ,ףונ יטביה

 םיעקשמה תויומכ ,םיהבגה דענמל םאתהב ,דחוימב ןווגמ תורחתה תננכותמ וב חטשה ,הלעמל רומאכ

 םיפשחנ רוזאהמ רכינ קלחב .םינוש םינייפאמ םע עלסמ תופשוחו בחרמב תומייקש תויגולואיגה תורוצתהו

 יח םלועל תובר תויגולוקא תושינ םהב םילולת םיצורעו םיקוצמ ,םילודג םירדלוב םירצויש רוצו ריג יעלס

 יגולויבה םורקב םייולת ולא ,ידוחיי יחו חמוצ לש םויק תרשפאמש סל תמדא דרע תעקבב .רישע חמוצו

 תופסונ תוירבדמ תועקרקב םג ומכ ,התנזהו עקרקה תוביצי לע םירמושש םימזינגרואורקיממ בכרומש

-ילעב תיב םיאצומ םהב תונוש תורוצתמ ןוטרקו ריג תועבג תופשחנ רבדמה תמר לש יעבגה ףונב .חטשב

 וקלחב .הייברו רותסמ ךרוצל תוליחמ לש החונ הריפח תורשפאמ תוכרה תועקרקהו עלסמה .םיבר םייח

 םירידנה םינימהמ קלח ללוכ יחו חמוצ לש ןפוד אצוי ןווגמ םייקמו דחוימב לולת ףונה ,חטשה לש יחרזמה

  .דועו םיכרה ראווחה יפושחמב ,םיקומעה םיצורעב ,עלסה יקיקנב טלקמ םיאצומש לארשיב רתויב

 השיגרה תירבדמה הביבסה לע תירוטומ תוליעפ תעפשה

 ךילשמש רבד ,חמוצ טועימ םע ,דחוימב חיחצ ותויהב בכר ילכ לש העיגפל דחוימב שיגר ירבדמה בחרמה

 לע תרכינ תידימת העפשה תוחורהו םיעקשמה רטשמל ,יעבט ןפואב .התפיחסו עקרקה תוביצי לע תורישי

 עקרקה ימורקב תידיימ העיגפ הנשי ,האוושמל תירוטומ תוליעפ םיסינכמ רשאכ .וב םייונישהו ףונה בוציע

 תעיסנמ םירצונש םיסילוקה .רבדמה לש שיגרה יגולוקאה םקרמב עוגפל םילולעש םייגולופרומ םייונישו

 התומתו חמוצ לש תושבייתה ,הבורקה הביבסב יתוהמ יונישל םימרוגש םישדח רגנ יביתנ םירציימ בכר-ילכ

 םורקל .תירבדמה עקרקה ינפ לע תויעבטה תומירזה רטשמב םייולת ולא ,תובר תוצובקמ םייח-ילעב לש

 תכרעמה רובע דחוימב הבר תובישח תובר תוירבדמ תועקרקב הנוילעה הבכשה תא ביכרמש יגולויבה

 םייקמ ףאו עקרקה תוחל לע רמוש ,תונוש תוצאו תוירטקבמ בכרומה הז םורק .הלוכ תיגולוקאה

 תרכ ליטהל הלולעו ולא םימורקב תורישי תעגופ תירוטומ תוליעפ .תוחל יד הנשי םהב םירוזאב הזתניסוטופ

 בכר ילכ ינומה לש תוליעפב רבודמשכ דוחייב ,ירבדמה בבוסב תמייקתמש המלש תיגולוקא תכרעמ לע

 הלוכי בכר ילכ תעיסנ ,בר עלסמ םייק וב חטשה יבגל .רגנה תמירז יביתנו עקרקה ינפ תא רכיה אלל םינשמש

 יבבוח םיעלס יחמצו םייח-ילעב ןווגמל תיב םיווהמש םיקיקנב העיגפ ללוכ ,םיעלס תורדרדו קודיסל םורגל

 לבקמש הז יאוותב ורקיעב ססבתמש חמוצהו יחה םקרמב תיתוהמ העיגפל םורגת ,םיצורעב העיסנ .תוחל

 םלוע לע תרכינ תילילש העפשה הנשי בכרה ילכ תוליעפמ רצונש שערל ,ףסונב .תיבחרמה תוחלה רקיע תא

 םירוזאמ טלמיהל םיטונ םינוש םייח-ילעבש םיארמ םינוש םירקחמ .תופועו םילחוז ,םיקנוי שגדב ,יחה

 ןקה תא שוטנל םילולעו הביבסב םיננקמש םירידנ םיסרוד תופועב לשמל עוגפל לולע הז רבד .'שער יכומ'

 לע תובר םינש לש םוקיש שרדנ ,ילותב ירבדמ חטשב בכר ילכ לש תינומה העיסנ ירחא .שער יעגפ תובקעב

  .ירבדמה בבוסל ךכ לכ ינויחש יגולויבה םורקה רוזחשו ותומדקל חטשה תא ריזחהל תנמ

 

 

 



 .תירוטומ תוליעפ לשב חטשב העיגפל תואמגוד :1 הנומת

  
 ןורז תעבג תא תוצרוח חטש יעונפוא לש םיסילוק בכר ילכ י"ע רבדמה ןומספ לש תוסומר תוליחמ

  
 רמיח רהב הבר הפשאו יעלס חטשב םיעונפוא תעיסנ יצירח ןורז תותקב יטיפרגו חטש יבכר לש הדרטסוטוא

 

 םוכיס

 חמוצו יח לש בר רשוע םיללוכש דחוימב םייכרעו םירומש לודיג-יתב רמשמ הדוהי רבדמ םורד בחרמ :יללכ

 םהש תויגולוקא תושינב םישודג םיינוינקה םיצורעהו םיקוצמה ,רבדמה תמר ,דרע תעקב .רידנ ףאו שיגר

 בקע תונורחאה םינשב דואמ םימיואמ םישענ חטשב םיגצוימש לודיגה-יתב .יכרעו ידוחיי יגולויב ןווגמל תיב

 היגוסל תירוטומ תוליעפ .דועו תיאבצ תוליעפ ,םייתיישעת םילעפמ ,םיבצחמ תיירכ ןוגכ םינוש חותיפ יצחל

 .ירבדמה בבוסב תרכינ תיבחרמ העיגפ רצויש רבד ,הז רוזאב איה םג תבחרתמו תכלוה

 םיעקשמהו הבוגה דענמל םאתהב ,תורישעו תונווגמ חמוצ תורבח ,הדוהי רבדמ םורד לש הז רוזאב :חמוצ

 תוכירב יפוחל םיה ינפל תחתמ םירטמ 400 סונימ דעו םיה ינפ לעמ םירטמ 600-כ אצמנה ,דרע רוזאמ רכינה

 םיקלחב וליאו םיעקשמה יוביר בקע ,החירפ ריתע ינובשע חמוצ לש יסחי יוביר םיהובגה םיקלחב .חלמה

 רתיה ןיב .םיצורעב זכרתמש טעומ ירבדמ חמוצ ,םיקתעהה קוצמו הדוהי רבדמ תודרומ לש םינותחתה

  .הדחכה תנכסב םייורש ףא םקלח ,םירידנ חמוצ ינימ חטשב םימייק

 םילודגה םיקנויהמ המכ ללוכ דחוימב רישע יח םלועל תונווגמ תושינ םימייקמ הדוהי רבדמ םורד יפונ :יח

 םינימו ילארשי יבצ לש םלועב תימורדה הייסולכואה ,רופא באז ,ספסופמ עובצ ,יבונ לעי תמגודכ לארשיב

 םיקוצמה .ולא תויסולכוא לש םמויק תא םירשפאמ םירומשהו םימוצעה םיחותפה םיבחרמה .םיפסונ



 הדחכה תנכסב םייורש םתיברמ ,םילודג םיסרוד תופועל םינגומו םיחונ ןוניק ירתא םישמשמ םיאשינה

  .)םיקוצ זב ,יצינ טיע ,בוהז טיע ,ירבדמ םחר ,יארקמ רשנ( ונרוזאב הרומח

 ,רבדמה תמרו דרע תעקבמ לחה ,המישנ ירצועו םינווגמ םיפונ םייקמ רבודמה בחרמה ,רומאכ :תשרומו ףונ

 אל ולא םיפונל .חלמה םי הכאוב םיקתעהה קוצמ רוזא לש םיקוצמב םיעפושמה םיצורעהו םילולתמה ךרד

 ףוצר חטשה .רוזאה יבשות רובע םינש תבר תירבדמ תשרומ םימייקמ םג םה ,הבר תיגולוקא תויכרע קר

 ץראה יבחר לכמ םיריית ןהו רוזאה יבשות תא ןה תושמשמה תיפצת תודוקנו םייגולואיכרא םירתאב

  .םלועהו

 תוצלמה

 םירפומה םירוזאל םיעונפואה תעונת תנווכהל לועפל םיצילממ ונא תעדה תווחב טרופמה רואל .1

 ,םילחנה יצורעב העיסנ .דבלב ןהל ךומסב וא תומייק רפע יכרדל ףסונב ,היירכ ירתא שגדב בחרמב

 .ולא תושינב הרקיעב תססבתמש תיגולוקאה תכרעמב תיתוהמ עיגפ רורגת םייעלס םירוזאב וא

 תרכינ היהת עקרקה יוסיכב העיגפה ,םויבולא וא סל ,םויזוריס תועקרק ןנשי םהב םירוזאב .2

  .דבלב םימייק םיריצל בכרה ילכ תעונת יאוות תא ןיווכהל שי ולא םירתאב ןכ לע ,דחוימב

 דחוימב השיגר תיגולוקא תכרעמ תססבתמ םהב םילפמו םיקוצמ ירוזאמ העונתה תא קיחרהל שי .3

  .דועו םילודג םיקנוי לש הסחמ ירתא ,הדחכה תנכסב םיסרוד תופוע ןוניק ןוגכ

 תיירכ ירתא תמגודכ םירפומ םירוזאב םיידועיי םיעונפוא ילולסמ תרדסהל תינכת םדקל יוצר .4

  .םינש הז תיביסנטניא תירוטומ תוליעפ תמייק םהב םיפסונ םירפומ םירתאו עקרקה

 תימוקמה הליהקה םע םדקל תנמ לע בחרמב השענה לכב ןתינה לככ אלמ רוביצ ףותיש םייקל יוצר .5

 תוטלחה ילבקמ םימרוג לומ יתכרעמ בר חוכ הליהקה תלבוהל .דיתעב ולאכ םיאשונ לש הרדסה

  .רוזאב

 לע הנגה רשפאל תנמ לע הדוהי רבדמ עבטה תרומשל בחרמב םייכרע םירוזא לש חופיס םדקל שי .6

  .םידחוימה םיפונהו עבטה יכרע

 .בחרמב עבט יכרעל תואמגוד :2 הנומת

  
 שימלח לחנ ,האנ החירפ לעב ליפט ירבדמ חמצ - רבדמה קונחי רירמכ רה ,םודא זבו )הרומח הדחכה תנכסב( יצינ טיע



  
 רמיח לחנ יעלס לבוי ,ימדנא חמצ – תילארשיצרא הייצלצב ןורז תעבג ,ספסופמ עובצ לש םיללג

  
 הניק לחנ ,ףנכ-תנבל תיעלס ןפנכ לחנ ,םילארשי םיאבצ

 

 בחרמה לש ןפחר ימוליצ :3 הנומת

  
  ןפנכ לחנ לש םייברעמה תודרומה לע םילוערמ תימורד הדג ,םודר לחנ תודרומ

  
 ברעמ-ןופצמ טבמ ,שימלח לחנ ילבוי חרזמ-םורדל תיברעמה הדגהמ טבמ ,ןפנכ לחנ



 םיחפסנ

 .בחרמה לש תיגולואיג הפמ :1 הפמ

 

 



 .בחרמה לש תועקרק תפמ :2 הפמ

 



 .הנומיד-הניק לחנ בחרמב הריקס ךתחמ םייגולוקא םיאצממ תפמ :3 הפמ

 



 .ןופצ 31 שיבכ-שימלח לחנ בחרמב הריקס ךתחמ םייגולוקא םיאצממ תפמ :4 הפמ

 

 



 .םורד 31 שיבכ-שימלח לחנ בחרמב הריקס ךתחמ םייגולוקא םיאצממ תפמ :5 הפמ
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