
 

 

  



 

 

 

 ?הָּטַמְל הַמ  ?הָלְעַמְל הַמ םייתרבח םירעפ

 רנימסה לנויצר

 לש םינוש םילדומ .הרבחב ןויווש- יאה תלאש איה תינרדומה הרבחה תא תודקופש תויזכרמה תויעבה תחא

 ידיל אב אוה ןהב תונוש תורוצת שי ןויווש גשומל .תיתפרצה הכפהמה זאמ םינוש םירטשמ וקיסעה ןויווש

 הרבחב  םימייקתמ ןויווש יגוס וליא ןחבנ רנימסב .תונוש תויתרבח תואצותל האיבמ ןהמ תחא לכ ,יוטיב

 והמ .הירגתאו הרבחב םימייקה םירעפל הנעמ ןתונ םייקה ןויוושה םאה .יוטיב ידיל םיאב דציכו לארשיב

   ?םייקתמ ןכיהו יתרבח ןויווש יא

 תוירחאבו תילארשיה הרבחב תוילכלכ תוסיפתבו תוינידמב םייונישב קסועה ימוי וד רנימס םיעיצמ ונא

 תויגוסל םיפתתשמה ופשחי רנימסה ךלהמב .םתושחרתהל ,ןוטלשה תודסומו םיחרזאה -ונלש תפתושמה

 ,םייתרבח םירעפ :תמגודכ .תירוטסיה ןכו תיוושכע טבמ תדוקנמ ירוביצה ןוידה בלב תויוצמה תויתרבח

 םהלש רוביחה לע חיש  םייקנ  רנימסה תרגסמב .ללכה תוירחא לומ לא דיחיה לש ותוירחאו רחאל סחיה

 .הרבחה לע עיפשהלו יוניש ללוחל םהלש תלוכיהו הרבחל םיטרפכ

 תורטמ

  .םהיפלכ תיתרוקיב הבישחו הרבחב םירעפ לש בחר ןווגמל םיפתתשמה תפישח  .1

 .תויתרבח תויעבל ןורתפ תויורשפא לע הבישחל עדיו םילכ תיינקה .2

  .םיפתתשמה ברקב תיתרבחה תוירחאה תשוחת קוזיח .3

 הנבמ

 רשא ,הרבחב םינושה םירעפל םיפתתשמה תא ףושחי ןושארה םויה .םיימוי ןב רנימס בצינ תינכותה סיסבב

 תביתכב וסנתיי םיפתתשמה .םיירשפא תונורתפ עיצנו יוצרה בצמה תא ןחבנ וב ינשה םויל עדי סיסב ווהי

 ןואטקה תומדב תינשדח תוסנתה דצל ,תואמצעה תליגמו הנידמה ימיקמ לש םנוזח סיסב לע יתרבח ןוזח

 .קטייההו תומזיה םלוע תא וירחא ףחוסש

 םיחמתמה ,תיתרבח תודהיל העונתה-ה"ניב ,לש יעוצקמה םיחנמה תווצ ידי לע וחנוי תוצובקה ללכ

 חיש רצייל תנמ לע .תיתצובקו תישיא תוהז לש הנובילל ילככ תוצובק תייחנה לש תודותמב

 יכוניחה תווצל רשפאת וז הקולח .םיפתתשמ 25 דע תונומה תוצובקב םייקתת תוליעפה יכילהתו  יתועמשמ

 ברקב םימייקתמה םייתרבחה םישגפמה תא ןווגל ךכבו הבכשה ידימלת ברקב שדח ליהמת רוציל

  .םיפתתשמה

 

 

 

 



 

 

  רנימסה הנבמ

 תואיצמה תא םישגופ - ןושארה םויה

 רשפאמ םויה .רנימסה לש עדיה סיסב תא הווהמ הז םוי .ןכות תוצבשמ עבראמ בכרומ רנימסל ןושארה םויה

 תואנדס .םויכ ונלש הרבחב םימייקה םירעפה תודוא הבישחל םילכו הבחר היאר תיווז לבקל םיפתתשמל

  .תנווגמו תיתיווח הרוצב עדיה תא םיפתתשמל תושיגנמ םויה

 אשונ תא גיצי ,הצובקה תא שוגפי החנמה הב הנדס .תורכיהו החיתפ תנדס -חרקה תא םירבוש  •

  .אשונה םעו םמצע םע רתוי הקימעמ תורכיה םיפתתשמל רשפאיו םויה

 תויובכרומו ןויווש גשומה לש תונוש תויועמשמ םע םיפתתשמה תא השיגפמה תומליד תנדס -םיווש •

 הניה ןויוושה תיגוס יכ תעדל וחכווי םיפתתשמה הנדסה ךלהמב .תויועמשמ ןתוא ךותמ תולועה

 וריכיו יתרבח ןויוושל םינוש תונורתפ ונחבי םיפתתשמה .תוטושפ אל תומליד הלעמ ,תבכרומ

  .דועו תנקתמ הפדעה ,אלמ ןויווש ,תויונמדזה ןויווש ,יתקולח קדצ לש םיגשומ

 תויגוס ,ונימי לש לארשיב םימייקה םייתרבח םירעפב תקסוע וז הדיחי -בצמ תנומת לארשי •

 ?תוירחאה תלטומ ימ לע  ?בצמל יארחא שי םאה ןוחבל שקבנ הנדסה ךלהמב .תויתרבח תוילכלכ

 תיתרבחה תואיצמל םיפתתשמה תא ףושחנ ?םיחרזאה םיעיפשמ דציכו ןוטלשה עיפשמ דציכ

 תויתרבחהו תוישונאה תולאשלו הלא םיאשונב ןוידל םייטנוולרה םיחנומל ,םויה לארשיב תילכלכ

 .בצמה תנומתמ תולועש

 תא טרפבו ונלש הרבחה תא תדקופש תבכרומה תואיצמה חכונל- ביבא לת םורד -ילאוטריו רויס •

 ,תואטמסה ,תונוכשה םע תילאוטריו היווחל תונמדזהו הצצה קינענ ,ביבא לת םורד תונוכש

 רויסה ךלהמב  .ביבא לת םורד יבשות םיווחש  תויתרבח תויגוס ללשו םירגתאה ,םירופיסה

 :ןוגכ םינוש םיאשונב "לארשיב הרבחה לש תירוחאה רצח"ב תועגונה תולאש ףיצנ ילאוטריוה

 .דועו םייתרבח םירעפ ,היצקיפירטנ'ג ,טלקמ ישקבמ

 

 דיתע םינוב - ינשה םוי

 תואיצמה תא תונשל ןתינ דציכ דחי בושחל ונלש בלה תמושת תא הנפנ חטשב תואיצמה תא ונשגפש רחאל

 םויה לש ופוסבו תויתועמשמ ןכות תוצבשמ יתשל קלוחי םויה ,רתוי בשחתמו רתוי יתרבח דיתע רוצילו

 ןוזח  חוסינ ךרד יוצרה בצמה לש יטרואיתה ןבומב קוסעי םויה לש ןושארה וקלח .ולוכ רנימסל דוביע םייקנ

 תובצינה םושייה תויורשפאב קוסעי םויה לש ינשה וקלח .הנידמה ידסיימ לש םנוזח רואל הרבחה רובע

 ןותקאה לש הדותמב םייקתי םויה לש הז קלח .וניניע תוארל תואיצמה לע עיפשהל ונלש תלוכיהו ונינפב

  .םייתרבח םימזימ

 .לומתאה םוי ךלהמב ורבצש תויווחה ךותמ םיפתתשמה תונבות לע תנעשנ וז הנדס - ןוזח םיבתוכ •

 הרבחה לש היוצרה דיתעה תנומת יבגל ןויד תררועמו ןוזח גשומה תועמשמ תא תררבמ הנדסה

 הרבחה יפלכ םיאשונ םהש תוירחאה יהמ םיפתתשמה םע ררבנ ולא םיגשומ ךותמ  .לארשיב

  .הילע עיפשהל תלוכיהו

 יתורחת עוריא אוה ןותקאה - תילארשיה הרבחב םיילכלכ םייתרבח םירעפל ןורתפ -ןותקאה •

 ךרדב ,תוצובק תורחתמ ןותקאהב .ןמז ץחל תחת הנותנ היעבל םיינשדח תונורתפ רצייל ותרטמש



 

 

 יסופיט ןותקאה .סרפב תוכזל תנמ לע ,תועש 24 ךשמב ,רצומ ישנאו םיבצעמ ,םיתנכתמ לש ללכ

 ,רגתאה יאנתב דמועש יתריצי ןויער לע בושחל תוצובקה לעו ,ירחסמ וא יגולונכט רגתאב קסוע

 שמתשנ ונחנא .םיטפוש תווצ ינפב ותוא גיצהל רבד לש ופוסבו ,)הימדה( פא-קומ וא ומד חתפל

 תוקוצמל תויעב אוצמל תונורחאה םינשב ינשדחהו יקסעה םלועה תא תפחוסש וזה הדותמב

 .רנימסה ךשמב ולעש תויתרבח

 ןפואב ןנובתהל םיפתתשמל רשפאמ דוביעה ,ולוכ רנימסל דוביעו םוכיס - ןאכמ םיאורש םירבד •

 םיטרפכ םרובע ךילהתה לש תויועמשמה ןהמ קקזל תוסנל ורבעש רצקה ךילהתה לע יביטקלפר

 .הצובקכו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ?ררועתהל ןמזה הז

 תוחרזאב טקיורפ תארקל וא תוהז תדועת תלבק ינפל םידימלתל דעוימ

 רנימסה  לנויצר

 תובוחה תא וילע לבקמ ךכבו ותוחרזא לע תוירחאה תא לבקמ םדא וב בלש אוה תוהזה תדועת תלבק

 ףושחל דעונ הז רנימס .היתודסומלו הרבחל תוכייתשהב הרכה הווהמ תוחרזאה .הנידמב תונתינה תויוכזהו

 יחרזאה תא תוקיסעמש תויזכרמ תויגוסו הנידמה לש הייפוא רבדב תויזכרמ תויגוסל םיפתתשמה תא

  .ונימיל דעו התמקהמ הנידמה

 

 ףשחנ ובש ינוריעה בחרמל האצי ינשה םויב וא רפס תיבב ןושאר תואנדס םוימ בכרומ םיימוי ןיב רנימס

  תונוש תויתרבחו תויטילופ תויגוסב ןודנו

 תולווע  תרכהב םיפתתשמה לש ״תישיא תוסנתה״ב ליחתמ רשא ןכות ךילהתכ הנביי ןושארה תוליעפה םויה

 המזוי לע הבישחב םייתסיו תילארשיה הרבחב םירעפו תולווע לע רתוי יללכ חישל ךישמי ,תויתרבח

 ֿ?תואיצמ תונשל ןתינ דציכ – םזיביטקאו

 

 תורטמ

  .לארשי תנידמב חרזא תויהל לש תועמשמב ןויד .1

  .ירוביצה חישה תבילב תודמועה תויגוסהו וירגתא ,ויתוקזוח ,לארשיב יתרבחה בחרמל הפישח .2

 .לארשיב הרבחל םהלש תוירחאהו תוכיישה תשוחת רוריבל םיפתתשמה דודיע .3

 רנימסה הנבמ

 ?וישכע הקיטילופ יל המל )רפס תיבב( ןושארה םויה

 

 .תוילכלכ-תויתרבח תולאשב ןוידל ץוחנה ינויער סיסב הקינעמ וז הנדס – םיילכלכ םייתרבח םירעפ •

 דחא לש השוחתה תא תוסנתה ךותמ ווחי םיפתתשמה תיתורחתו תיקחשמ הדותמ תועצמאב

 התועמשמ תאו הדותמה תא דבענ .ילכלכ יתרבח רשקהב – תילארשיה הרבחב םימייקה םירעפה

 תא רישענ .םימייקתמ ולא םירעפ דוע ןכיה בושחל הסננו ,תילארשיה הרבחה לש בחרה רשקהב

 םנשי םימוחת דוע וליאב :הלאשב םייסנו ילכלכ יתרבחה רשקהב םיפתתשמה לש םיגשומה םלוע

 .הירחאש הנדב וז הלאשב הבחרהב ןודנ ?תילארשיה הרבחב םירעפ

 לארשיב םאה – לאשנו תואמצעה תליגמב םינוש םיטביה ןחבנ וז הנדסב – ונחנאו תואמצעה תליגמ •

 ,״יוצרה/יוארה״ ןוזחה היה המ ?תואמצעה תליגמב בותכה ןוזחה תא שממל םיגאוד ונחנא 2021 לש

 תא תוקיסעמה רתויב תורעובה תויגוסב ונודי םיפתתשמה ?״יוצמה״ תואיצמה תא שגופ אוה דציכו

 הרבחה יפלכ רעונה ינב תוירחא יבגל תויתוהמ תולאש ףיצנ .םהיניע תואר יפל ,תילארשיה הרבחה

 .תילארשיה

 תא תודירטמש תויעב ךותמ םזיביטקאל האירקב תקסועה הנדס – ליגרכ לכה ,בוצע אל םולכ •

 םהמ תוארל הנפנ – ונתוא תודירטמש תויעבה לכ תא רדחה ללחל קורזנש רחאל .םיפתתשמה

 םירגתא םע ביטיהל ידכ תושעל ונתלוכיב המ – רקיעב לאשנו ,תויעב ןתוא לכל םיעצומה תונורתפה

 ?ולא

 



 

 

 )ביבא לתב םוי( םייניע הארמ ומכ ןיא - ינשה םויה 

 ןכיה ןחבנ .ונימי דעו התמקהמ ביבא לת ריעב תונוש תומזוי ןחבנ הז רויסב - דלישטור יתייה ול •

 םיבורקה ריע יקלח ינשב םייקתה רויסה .תונוע ןה ךרוצ הזיא לעו תונוש תומזוי תוחתפתמ

 ןפואב םילדבנ ףאו ,תיתוברתו תיתרבח ,תילכלכ – תרחא הניחב לכמ "םיקוחר" ךא תיפרגואיג

 תא ןחבנ רויסה ךלהמב .יתביבסה חותיפהו תובוחרהו םיתבה לש תיזיפה תיתשתב קהבומ

 :רויסה לולסמ .רבדל תנווכמ די התייה המכ דע לאשנו ךכל וליבוהש תומגמה תא ,וללה םילדבהה

 לא םידסיימה רכיכו דלישטור 'דש ךרד ךישממ םעה דחא בוחר תניפ ,םולש לדגמב ליחתמ רויסה

 .ביבא לת םורד ,יקסניול תניגב םייתסמו ביבא לת םורד

 תוברועמל הארשה לבקל ןתינ םינוש םייתרבח םיליעפ לש םרופיס ךרד  -יתרבח ליעפ םע שגפמ •

 הנידמב ישילשה רזגמהו םיחרזא לש תוירחאה לע חישה תא קימעהל וא תירבחו תיחרזא

  .תיטרקומד

 אלל םישנא לש םבצמ לע דומלל לכונ טלקמ שקבמ לש ישיא רופיס ךרד -טלקמ שקבמ םע שגפמ •

 .לארשיב הרבחב םמוקמ המ ןחבנ וא תיתרבחהו תישיאה םתוהז לע עיפשמ הז דציכ תוחרזא

 לכ לש תימינפ תולכתסהב רנימסה תא םכסנ - והשימ ליבשב והשמ תישע הנורחאה םעפב יתמ •

 ולש תיתרבחה תוהזב התוא שמשל םילוכי לדג אוה םהילעש םישיאה םיכרעה דציכ ררבנ ובש דחא

 .הרבחב ולא םיכרע םויקל םורתל לוכי דציכו

  

 

  



 

 

 

 תילארשיה הרבחב תומליד רנימס  - ןותיע ריינמ םיאצוי

 בלב אצמנ אוה םויה דעו זאמ .לארשיב הרבחב תומלידו םירגתאל רוקמ הנידמה םוק זאמ הווהמ בגנה

 תויגוס ךותל לולצנ רנימסב .םיחכשנה תוצובקהו םירוזאה ,הרבחה ילוש תא גציימ םג ךא תקולחמה

 םירחוב תונוש תוצובקו םידיחי דציכ ןחבנ .תונוש טבמ תודוקנמ ןתוא ןחבנו לארשיב הרבחב תויתוהמ

 תויגוסו הרבחב םיטועימ ,הזע ףטוע לש ובצמ :המגודל .םוי םויב םישגופ םה םתואש םיישקה םע דדומתהל

 תיאודבה הרבחה ,הזע ףטועב םייחה תרגש תא הקימעמ הרוצב ריכנ רנימסה תבילב .זכרמ לומ הירפירפ לש

  .תיפרגואיג הירפירפו

 .תילארשיה הרבחל םהלש סחיב תוירחא תחקלו תוברועמ ריבגהל רעונה ינב תא דדועמ רנימסה

 תורטמ

  .תילארשיה הרבחב תוילאוטקא תויגוסל םיפתתשמה תפישח .1

 .הרבחב םימייקה םירגתאהו תויוהזה יובירל הפישח ,הרבחב תונוש תוצובק םע שגפמו תורכיה .2

 .תילארשיה הרבחל םהלש תוירחאהו תוכיישה תשוחת רוריבל םיפתתשמה דודיע .3

 רנימסה לנויצר

 תורכיה רדעה .המלש דימת הנניא תלבקתמה הנומתהו תרושקתה יעצמא ךרד ץראב שחרתמל םיפשחנ ונבור

 תובכרומ תויגוס םע םידימלת תא שיגפמ רנימסה  .דבלב יקלח תוסיפת שוביגו יתרבח רוכינ רציימ הקימעמ

 תונוש טבמ תודוקנל  ףשחנ רנימסה ךלהמב .רקחו תולאש תליאש רשפאמו יעצמא-יתלב ןפואב הרבחב

 הרבחב םיחרזאכ םמצע לע תיארחא תוננובתהל םיפתתשמה תא ןימזנ ךכ ךותמ  .עגינ ןהב תויגוסב תונווגמו

 שי תיתרבח תוירחא וזיא ?םיברועמ תויהל םהל ןוכנ הדימ וזיאב ?דציכו עיפשהל םמוקמ המ ,תילארשיה

  ?םהל

 םע דדומתהל ,תילארשיה הרבחב תושדח תויגוס ריכהל ,תוחונה ירוזאמ תאצל תונמדזה הווהמ רנימסה

  .ירוביצה חישה לש המבה תמדקב תוחפ םיאצמנ רשא םישנאלו תונויערל עדוותהל ,הרבחה ירגתא

 

 :רנימסה הנבמ

 הזע ףטוע לש רופיסה - "ונלצא תימוקמ המחלמ לע ריש הז" - ןושארה םויה

 הז םויב ונרוקיבב .םינש רפסמ הזמ המחלמ ףס לע תואיצמב ,תימוי םוי תוחיתמב םייח הזע ףטוע יבושיי

 ןהמ ,םיבשותה םייח תואיצמ וזיאב ,ףטועה יבשות םה ימ .הזע ףטוע לש ורופיס תא טעמב ולו ןיבהל שקבנ

 שוגפנ .ףטועה לש תונורתיהו םירגתאה םהמ ?תרושקתה תא םיווח םה דציכ ,הרגשב םתוא תוולמה תוגאדה

 ,תואירב ךוניח -רוזאב תונושה תוכרעמה לע ,םייחה תוחרוא  לע דמלנ ןכרדו ףטועהמ תונוש תויומד

 .ףטועה לש תבכרומה תואיצמה םע טרפה לש תודדומתה יכרדו .תויתשת

 .רדגה ידצ ינשמ םייחה לע עיפשמ ךוסכסה דציכו רוזאב םייחה לש םינושה םידברה תא ןחבנ



 

 

  

 הירפירפ לש הרופיס -ינשה םויה

 "ונלש תויופידע רדס לע ריש הז"

 רוקיב ידקומ ינשל לצפתי םויה .הרבחב תונוש תוירפירפ לש ןרופיס םע ונתורכיה תא קימענ הז םוי ךלהמב

 .לארשיב הרבחה לש תרחא הביטקפסרפל ונתוא ףושחי םהמ דחא לכ רשא

 הרבחה  לע דמלנ .לארשיב לודגה יאודבה בושיה תא הווהמה טהר ריעב רקבנ ןושארה וקלחב -טהר

 תונומא ,תרוסמה לש הדיקפת ,תיאודבה הרבחה לש תימינפה הקולחה ,םייח םה דציכ ,םורדב תיאודבה

 תחקל תורחוב ןה דציכו הילע ןתעפשה הרבחב ןמוקמ ,תויאודבה םישנה תייסולכואב דקמתנ .םיגהנמו

 .ןתוחתפתהלו ןלרוגל תוירחא

 תאצקהב ןהו  יתוברתה ינושב ןה , יאודבה טועימה לע שגדב תילארשיה הרבחב םיטועימ לש םמוקמב ןודנ

 .םהיפלכ הנידמה תודסומ לש תוינידמהו םיבאשמה

 ,הירפירפב תיזכרמ ריע לש תועמשמה תא ןחבנ הז קלחב .בגנה תריב עבש ראבב ךרעי םויה לש ינשה קלחה

  ?הז םויקל שורד המו זכרמל ץוחמ םג  גשגשל םילוכיש תומוקמ שי םאה

 קוסענ .גשגשמו  חרופ םוקמל רוזאה תא ךופהל םיפאוש רשא םימזימו תויומד םע שגפינ רויסה ךלהמב

 לש םיריעצה זכרמ המגודל .הביבסהו עבש ראב םודיקל תולעופה תונוש תוצובק לש תוחלצהו םירגתאב

  ...דועו רוא תתומע ,תינוליחה הבישיה ,עבש ראב

 ודיקפת לע הבשחמ ךות ונרבעש ךרדה תא ןחבנו המידק תולכתסהב ןותקאה תוליעפב רנימסה  תא םכסנ

 .…רתוי בוט םלוע תריצילו ינידמ וא יתרבח יוניש תלבוהב יחכונה רודה לש

 

  

 

  



 

 

 תילארשי הרבח רנימס - ילארשי ספיספ

 רנימסה לנויצר

 ןווגמה ךותמ קלח ןה ולא תויוהז .ןהילא םיכייש םישיגרמ ונחנא רשא ,תויוהז ןווגמ שי ונתיאמ דחא לכל

 םיבר םינייפאמ לע תוססבתמ תונושה תויוהזה .הייפוא תאו תילארשיה הרבחה תא הנבמה בחרה

 ברו תנווגמ הרבח רציימ הרבחב תויוהזה יוביר .דועו תיטילופ הסיפת ,הנומא ,אצומ ,רדגמ  תמגודכ

 תועדו םיקבאמ ,תודגונמ םלוע תופקשהו תוסיפת ,תועדה יקוליח םג םיעיגמ ןוויגה םע םלוא ,תיתוברת

 הרבחב תובוחהמ קלח ןהש תויובכרומה ,תויוהזה ןווגמ םע םידימלתה תא שיגפמ רנימסה   .תומודק

 םיכילהת  ןיבנ  רנימסה ךלהמב .תויוהז ןתוא יבגל םיפתתשמה לש תוישיאה םהיתוסיפת םע רקיעבו

 תויוהז יוביר ביבס הנידמה תוינידמ לש תונוש תוסיפת ריכנ .תילארשיה הרבחה תא םידקופה םייתרבח

 ןפואה תא ןחבנ .יוטיב ידיל האב  איה םינפוא וליאבו תמייקתמ ןכא "תויתוברת בר"ה תסיפת םאה ןחבנו

  .ונלוכ רובע היוצרה הרבחה יהמ ררבל שקבנו ונמצעל סחיבו רחאל סחיב תויתרבחה וניתוסיפת ובצעתה וב

 תורטמ

 .לארשיב הרבחה תא תוביכרמה תויוהזה ןווגמ תרכה .1

  .הרבחב תויוהז ביבס םיפתתשמה תושוחתו תועדל יוטיב ןתמ .2

  .תונוש תויסולכוא ביבס תומודק תועדו םימסח תתחפה .3

 .תילארשיה הרבחל םהלש תוירחאהו תוכיישה תשוחת רוריבל םיפתתשמה דודיע .4

 

 רנימסה הנבמ

 ךותמ הרבחב  תויוהז ןווגמל ופשחיי םיפתתשמה ןושארה םויה ובש ,םיימוי ןב רנימס בצינ תינכותה סיסבב

 תרדגה תא וררבי םיפתתשמה .תונושה תויוהזה תא ריכהל הסננ  ,ףסונב .תיטופיש יתלבו תדמול טבמ תדוקנ

  .הרבחב תונוש תוצובק יבגל םהלש תוסיפתה תאו םהלש ימצעה

 תודותמב םיחמתמה ,תיתרבח תודהיל העונתה-ה"ניב לש יעוצקמה םיחנמה תווצ ידי לע וחנוי תוצובקה ללכ

 יכילהתו  יתועמשמ חיש רצייל תנמ לע .תיתצובקו תישיא תוהז לש הנובילל ילככ תוצובק תייחנה לש

 שדח ליהמת רוציל יכוניחה תווצל רשפאת וז הקולח .םיפתתשמ 25 דע תונומה תוצובקב םייקתת תוליעפה

   .םיפתתשמה ברקב םימייקתמה םייתרבחה םישגפמה תא ןווגל ךכבו הבכשה ידימלת ברקב

 תויוהז לש ספיספ - ןושארה םויה

 םויה .רנימסה לש ינכת עדיה סיסב תא הווהמ הז םוי .ןכות תוצבשמ שולשמ בכרומ רנימסל ןושארה םויה

 .םויכ ונלש הרבחה תא תוביכרמה תויוהזה תודוא הבישחל םילכו הבחר היאר תיווז םיפתתשמל רשפאמ

  .תנווגמו תיתיווח הרוצב עדיה תא םיפתתשמל תושיגנמ םויה תואנדסמ

 רשפאיו םויה אשונ תא גיצי ,הצובקה תא שוגפי החנמה הב הנדס .תורכיהו החיתפ תנדס -םיהדזמ  •

 םהמ םמצע רובע ורידגי םיפתתשמה הנדסה ךלהמב .םמצע םע רתוי הקימעמ תורכיה םיפתתשמל

 םרובע הוואג הווהמ וללה תויוהזה ךותמ וליא .טרפכ םהמ דחא לכ םינייפאמ רשא תוהזה יביכרמ

  .םיעינצמ םה וליאו



 

 

 ,הרבחה לש הייפואל םיפתתשמה לש םהיתוסיפת תא ררבנ הנדסב - יתרבחה לזאפה תא םיביכרמ •

 תולאש ןחבנ ףתושמ הנכמ  לש ותריציב תובכרומה תשחמהו רואית דצל .יוצרה הנויבצו הירגתא

 תויוהז לש בחר ןווגמ תלעב תואיצמ ,תמייקה תיתרבחה תואיצמה םע דימלתה תא תותמעמה

 ולא תויוהז לש ןמוקימ לע המכסה הנשי םאה :ןוגכ תולאש לאשנ ,הנדסב .וז דצל וז תומייקתמה

 תרשפאמ הנדסה  ?ןהיניב רשק תומייקמ וללה דציכו ?ןתובלתשה יכרד ןהמ ?תילארשיה הרבחב

 ךות ,הל םורתל םנוצרו תילארשיה הרבחל םתוכייש ביבס םהיתובשחמל יוטיב תתל םידימלתל

   .הרבחב תופסונ תוצובקל תוסחייתה

 ןכרד תא תואצומש תילארשיה הרבחב תונוש תויוהז תנחוב הנדסה - ןמצע תא תורבדמש תויוהז •

 לש הדמעה תא ןיבהל הסננ ,םיאבומה םירופיסה רואל .תרבודמה הרישה תועצמאב אטבתהל

 םיררושמה םיראתמ התוא תואיצמה ןיב רעפה תאו קרפה לע םילועה םינושה םיאשונב םידימלתה

 תוסנתה תועצמאב דימלת לכ לש רתוי תישיא הדמעב קמעתנ ןכ ומכ .היוצרה תואיצמה ןיבל

 .התכה ירבח ראש םע ףותיש ןכמ רחאלו םהב ופצש םירבדה תובקעב הנושארל תיאמצע הביתכב

 

  ךרדה לכ דחי - ינשה םוי

 לש תויועמשמה לע דומעל הסננ ונלש תימצעה תוהזה תרדגהב ונסנתה ףאו תויוהזה ןווגמ תא וניווחש רחאל

 ופוסבו תויתועמשמ ןכות תוצבשמ יתשל קלחתי םויה .דחי תויחל ןהלש תלוכיהו םוי םויה ייחב ולא תויוהז

 תויוכזבו תונושה תוצובקה לש םיכרצב קוסעי םויה לש ןושארה וקלח .ולוכ רנימסל דוביע םייקנ םויה לש

 תלוכיהו ונינפב תובצינה םושייה תויורשפאב קוסעי םויה לש ינשה וקלח .םדא לכל תועיגמה תויסיסבה

  .םייתרבח םימזימ ןותקאה לש הדותמב םייקתי םויה לש הז קלח .וניניע תוארל תואיצמה לע עיפשהל ונלש

 הנדסה ךלהמב .היסולכואב תונוש תוצובק לש םיכרצה תא ןוחבל תשקבמ וז הנדס - הנוכש םינוב •

 חיש תדדועמ הנדסה .תונוש תויסולכוא לש םיכרצ יוהיזו תיתליהק הבישחב םיפתתשמה וסנתי

 ךותמ .הרבחב רחאה לש טבמה תדוקנ תא רתוי בוט ןיבהל ןתינ הכרד ,תיתרבח הבישחו יתרוקיב

 םיצור ונא דציכו ?יתרבח ןוויג לש תויועמשמה ןהמ ?בוט רבד איה תודיחא םאה ררבנ הנדסה

 ?ונילא וסחייתיש

 יתורחת עוריא אוה ןותקאה - תילארשיה הרבחב רחאה תלבק תונלבס דודיעל תונויער -ןותקאה •

 לע בושחל תוצובקה לע ןותקאהב .ןמז ץחל תחת הנותנ היעבל םיינשדח תונורתפ רצייל ותרטמש

 ותוא גיצהל רבד לש ופוסבו ,)הימדה( פא-קומ וא ומד חתפל ,רגתאה יאנתב דמועש יתריצי ןויער

 יקסעה םלועה תא תפחוסש וזה הדותמב שמתשנ ונחנא  .בוצק ןמזב הז לכו .םיטפוש תווצ ינפב

 .רנימסה ךשמב ולעש תויגוסל םימיאתמה םייתרבח תונויער אוצמל תונורחאה םינשב ינשדחהו

 ןפואב ןנובתהל םיפתתשמל רשפאמ דוביעה ,ולוכ רנימסל דוביעו םוכיס - ןאכמ םיאורש םירבד •

 םיטרפכ םרובע ךילהתה לש תויועמשמה ןהמ קקזל תוסנל ורבעש רצקה ךילהתה לע יביטקלפר

 .הצובקכו

 

 

 

 



 

 

  תידוהי תוברתו תוהז רנימס ?ינא מ

 לנויצר

 םלועה םע הקימעמ תורכיהבו ה/דימלת לכ לש תישיאה תידוהיה תוהזה בוציע ךילהתב קסוע רנימסה

 םיפשחנ ,רנימסה תרגסמב  .םירחאב יומס רתונו םיוסמ ךבדנב םעפ אל הלגנה ,רישעהו בכרומה ידוהיה

 םלועבו לארשיב ידוהיה בחרמב תויזכרמ תויגוסל ,ידוהיה ןכותה םלועב םינוש םידברל םידימלתה

 תוירחא תחקל םתוא דדועל ידכב תאז .הנוש תונשרפמ םיעבונה םיידוהי םייח תולהנמה תונוש תוליהקלו

  .השעמו דומלת ךרד ילארשיה ידוהיה בחרמב עיפשמו ליעפ קלח תחקלו תידוהיה םתוהז לע
 

 תורטמ

 ם/ןהלש םוי-םויה ייח לע התעפשה ,תודהיב תונוש תויגוסל םי/תודימלתה לש ישיאה רוביחה רוריב .1

 .אשונב רמול ם/ןהל שי המו

  .םתוהז בוציעל יטנוולרה רוקמכ התובכרומו הינווג לע תידוהיה תוברתה  םע הקימעמ תורכיה תריצי .2

 .הרבחו הילאוטקא לש םיאשונל תודהיה ןיב רשקה תניחב .3

 יוניש ללוחל ,םתוהז לע תוירחא תחקל םתלוכי רבדב תיתצובקהו תישיאה תולגוסמה תשוחת קוזיח .4

  .טרפב תוהזה םוחתבו ללכב ירוביצה חישה לע עיפשהלו

 

 הנבמ

 ןחוב הרקמכ ריעה תא קדובו םילשוריב םייקתמ רשא ,*םימי השולש-םיימוי ןב רנימס בצינ תינכתה סיסבב

 תורישעו תובכרומ תוידוהי תויוהז לש ןתורצוויהלו תונוש תויתדו תויתוברת ,תויתרבח תויוהז ןיב שגפמל

 ,ימלשוריה בחרמב חיש תובצעמ תויומד םע חיש ישגפממ תבכרומ תוליעפה .שגפמה ךותמ תודלונה

 ריעב םינוש םידקומב רויסמ ,ןודנ םהב םיאשונה לש יתיווח דומילב תוקסועה תויתצובק תואנדסמ

 :רפסה תיבב תומייקתמה תומידקמ תואנדס יתשב הוולמ רנימסה .המיצעמו תשבגמ תיתייווח תוליעפמו

 ומכ ,רנימסה קימעי םהבש םיאשונה תודוא לע ףתושמ עדי עצמ רציית רשא ,םי/תודימלתה םע הנושארה

 םע היינשה .םינושה םיאשונה יפלכ םישח םי/תודימלתהש רוביחה תשוחת לע םינושאר רוריב ךורעת םג

 יכוניחה חישהמ קלחכ רנימסה לש םינושה רוביחה ינפואבו תויפיצ םואיתב דקמתת רשא ,יכוניחה תווצה

   .תונושה תונילפיצסידב הדימלה ךילהת ךשמהב ןהו וכלהמב ןה ,רפסה תיבב םייקתמה

 תודהיל העונתה-ה"ניב ,לש יעוצקמה םיחנמה תווצ ידי לע המידקמה הנדסבו רנימסב וחנוי תוצובקה ללכ

 רצייל תנמ לע .תיתצובקו תישיא תוהז לש הנובילל ילככ תוצובק תייחנה לש תודותמב םיחמתמה ,תיתרבח

 תווצל רשפאת וז הקולח .םיפתתשמ 25 דע תונומה תוצובקב םייקתת תוליעפה יכילהתו  יתועמשמ חיש

 ברקב םימייקתמה םייתרבחה םישגפמה תא ןווגל ךכבו הבכשה ידימלת ברקב שדח ליהמת רוציל יכוניחה

  .הבכשה ידימלת

 םאתהב ,רפסה תיב לומ תומאתהלו חישל םאתהב עבקיי רנימסה לש יפוסה ןכותהו םינמזה תרגסמ*

  .יכוניחה תווצה םע םואיתב ושעי רשא םיכרצלו םישגדל

 

 

 

 

 

 



 

 

 רנימסב ןכותה תוצבשמ הנקוסעת ןהב םייזכרמ םיאשונ

 םהיניבש םיבחרמהו תוברת ,םואל ,תד -תודהי לש םינוש םיריצ •

 ?ילש תידוהיה תוהזה תא דחיימו ןייפאמ המ -תיתצובקו תישיא תוהז לש םינוש םיביכרמ •

 ידוהיה םלועב תודהיב םימרז -"םרזב םייא" •

 ןחוב הרקמכ םילשורי -ףתושמ בחרמ לש תויגוס •

 היזיוולטהו עונלוקה יארב תילארשי תודהי •

 תוצופתה תודהי •

  תאזה תעה לש ידוהיה םלועב תויכרע תומליד •

 םיידוהי תורוקממ תבאושה הריציו תוברתכ תודהי -ידוהיה םירפסה ןורא תובחרתה •

 םיידוהי תונורקע ךותמ תיתליהקו תיתרבח היישע -תיתרבח תודהי •

 *ימלשוריה בוחרב תודסומו תובכרומ תויומד םע םישגפמ •

  )ה"ניב בכרה לש ילקיזומ עפומ( לארשי-ידוהי לוקספ •

 םיבורקה םיבחרמב ילארשי-ידוהיה םלועב תויזכרמ תויגוס תובקעב ןותקאה -"םתא וישכעו" •

 .דועו ינוריעה בחרמה ,הליהקה ,רפסה תיב -םי/תודימלתל

 .העצהה רושיא רחאל ועבקיי םייפוסה םישגפמה*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ה"ניב לע

 ה"ניב .תיתליהק המצעהו תיתרבח היישע ,דומיל ןוזחכ הל המשש תיתרבח תודהיל העונת איה ה"ניב

 הליהקו רוביצ תיינבל תרתוחה תיטסילרולפ םלוע תפקשה ךותמ תידוהי תושדחתהב קוסיעה תא תמדקמ

 תריצימ תקנויה ,תשדחתמו החותפ תוברתכ תודהיה תסיפת ךותמ ,לארשי תנידמב תינובירו תישפוח

 .תורודה
 השעמה תא התווילש הפקשהה חורב תקדוצ הרבח לארשי תנידמב רוציל הפיאשל הנמאנ תיתרבחה השיגה

 יכרעו יתרבחה ןוקיתה ןוזח םע חיש ךות לארשי תורוקמ לע תססובמ התייהו וכרד תישארמ ינויצה

 .ןימו עזג תד לדבה אלל ןויוושל תארוקה תואמצעה תליגמב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אבש יפכ היטרקומדה
 


