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 תוגיהנמ חותיפ
 

 םייונישל תולגתסה
 

 .םייונישה יפלכ םכלש השיגב טולשל םילוכי םתא לבא ,םייונישב טולשל םילוכי דימת אל םתא
 םתא רשאכ .הנתשמ הביבס לש םירגתאל הנכה תארקל ןושארה דעצה איה םכלש השיגה תמאתה
 רוזעלו — םייבויחו םייביטקודורפ ראשיהל לוכי םתא ,תואדו יא לש תופוקתב םישימג תויהל דמול
  .רבדה ותוא תא תושעל םירחאל

 
 וא גושגש ןיב לדבהה תויהל הלוכי םהילא םכלש הבוגתה ,םירוק םה רשאכו ,םירוק םייוניש
 םיבר לבא ,םיאיבמ םהש תויונמדזהה תא הכרבב םילבקמו םייוניש םיצמאמש םישנא שי .תודרשיה
 שדחה תיינבב דקמתהל ךישמהל בושח ,תולשכנ יונישה תומזוימ 70%-כ רשאכ .םידגנתמ םירחא
 .ןשיה רובע םחליהל םוקמב

 
 םתא ךכ .ודיספתש המב אלו וחיוורתש המב תודקמתה ידי לע םייוניש ץמאל ודמלת ,הז שגפמב
 .םכלש ןוגראב יונישה תא ליבוהל תלוכי ילעבו יוניש ינכוסכ םירחא לש םביל תמושת תא םיכשומ

 
  :ולכות שגפמה םויסב

  .יונישה רגתא תא רידגהל •
  .יונישל תולגתסהל תונורקעל בייחתהל •
 .םייונישל הבוגתב תודמעו םיישיא הדובע יסופד םיאתהל •
 .םירחא רובע םייוניש םע תודדומתהל יוקיחל לדומ תויהל •

 
 

  תוטלחה לבקלו תויעב חתנל
 

 ךילהתב םירחא ברעל לכוא דציכ ?תויתצובקו תודדוב תויעב ןורתפ לע לקהל ידכ םינימז םילכ וליא
 ?היעבה שרושל דרוי ינא ךיא ?תוטלחהה תלבק

 
 תלבק תא ךופהל לוכיש עדימ לש רתי סמועו תובר תויורשפא םע םידדומתמ דחאכ םינוגראו םישנא
 .ועצובי ןה הבש ןוגראה תמרב רתויב הבוטה הרוצב תולבקתמ תוטלחהה .ןטק אל רגתאל תוטלחהה
 ,םינוכנה םיבאשמהו םישנאה תא ברעל ,םתוא חתנל ,םינוכנה םינותנה תא ףוסאל ידכ ןמז ךירצ
 .ירשפא יתלב וליפא וא ,ישעמ אל הארנ הז םימעפל .הבוט הטלחהל עיגהלו

 
 תא ךופהל ידכ םינותנ חותינו ףוסיאל תויעב ןורתפל תונוש תוטישו םילכ רפסמ השיגדמ וז הנדס
 לוכי רשא ץחל תחת וא תוריהמב תוטלחה לבקל ךירצ תובורק םיתעל .יביטקארטניאו ליעיל ךילהתה
 םיענומה םיחתמ רעזמל םילוכיש םיישעמ תונורקע םשייל ודמיל .םיתווצו םידיחי לע ץחלל ליבוהל
 .תונובנ תוטלחה תלבק

 
 :ולכות הנדסה םויסב

 תורגתאמ תויעב ןורתפל םיחכומ תוטישו םילכ השישב שמתשהל •
 רתוי תולוקש תוטלחהל עיגהל ידכ תוטלחה תלבקל תוקינכט ליחהל •
 תויעב ןורתפו תובוט תוטלחה תלבקל עירפהל םילוכיש הגאדו ץחלב הטילשל תונורקע ליחהל •
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  םיהובג םיעוציב לעב ילאוטריו תווצ תיינב
 

 דועבו ,ונימי לש המרונה אוה רזופמ הדובע חוכ ?חלצומ ילאוטריו תווצ להנלו תונבל ידכ ךירצ המ
 קר ךמתסהל םילוכי אל רבכ םיגיהנמ ,םייתרוסמה הלאל םימוד תויהל םילוכי םיילאוטריו םיתווצש
 .יביטקודורפ ילאוטריו תווצ תיינבל םיתווצ תיינבו םינפ לא םינפ תרושקת תוטיש לע

 
 תא שגרמה בצמ והז .םיבשוחו םירשקתמ ,םיקחשמ ,םידבוע ונא הב ךרדה תא הנשמ ילטיגידה ןדיעה
 לש בצקב דומעל השק הארנ הזש ןכתיי .תולוכי לש תושדח תומר םיחתפמו רגתאב םידמועה הלא
 הלבוה לע םעפ יאמ רתוי לקמ שמתשמל םייתודידיו םישדח םילכ לש עפש ,םייגולונכט םייוניש
  .קוחרמ הלועפ ףותישו

 
 ירבחב םייברמ םיעוציב דדועל ידכ םיכירצ םיגיהנמש תולועפהו תודמעה ,םילכה תא הגיצמ וז הנדס
 .תווצ
 
  :ולכות שגפמה םויסב

  .םיגיהנמו םיילאוטריו תווצ ירבחל םיבושחה םירושיכה תא רידגהל •
  .םיליבומ םיילאוטריו םיתווצ תיינבל החלצהה ימרוג תשמח תא תוהזל •
 .םהילע רבגתהל םיכרד אוצמלו םיילאוטריו םיתווצ תלבוה לע םיחוורה םירגתאהו םיסותימה תא ץפנל •

 
 

  דובכו תונימא ,ןומא תיינב
 

 המכ ,תאז םע .ןומא אוה םידבוע תוברועמ עינמש ישגרה רגירטהש אצמ יגנראק לייד לש רקחמ
 הלעמ הז .הלהנהה לע םיכמוס אל םידבועהמ םיזוחא 40 יכ םיארמ םימיהדמ םייטסיטטס םינותנ

 תא םיאצומ ידמ תובר םימעפ תאז לכבו ,תחטוב הביבסב הדובע ידי לע םיענומ םידבועה יכ  ,הלאש
 הזה רעפהמ ענמיהל םכלש תוירחאה וז ,םיגיהנמכ .הזה סיסבה תא םירסח םה הבש הביבסב םמצע
 םיסחי תכרעמ .תווצ רבח לכ ןיבל םכיניב ןומא תיינבב ליחתמ הזו ,ןומא לש תוברת חופיט ידי לע
   .דחי רתוי השק תדבועש תוברת םימדקמ םרותב רשא ,דובכו תונימא תרציימ ןומא לע תתתשומה
 
 םכלש תלוכיל םימרות םהלש םיסנאוינה דציכו ,דובכו תונימא ,ןומא ןיב לדבהה תא ודמלת ,וז הנדסב
 םילכבו תוקינכטב שומיש ךא ,םילק םניא ןומא לש רוזחשו היינב .םילודג םיהבגל םישנא ליבוהל
 .םהילע רומשל ךל החיטבמו םישנא הקיסעמש האירב הביבס ורציי םינוכנה

 
  :ולכות שגפמה םויסב

  .םירבחתמ םה ובש ןפואה ןיבל דובכו תונימא ,ןומא ןיב םילדבהל בל םישל •
 .םיחכומ תונורקע תועצמאב ןומא תססובמ הדובע תביבס חפטל •
 .שדחמ ןומא תונבלו ןומאה ירעפ תא רעזמל •
 .םידבוע רומישו תוברועמל הניפ ןבא אוה ןומא דציכ ךירעהל •
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  םירפושמ םיעוציבל ןומיא
 

 תוישיא תומורת םידדומ םיבוט םיגיהנמו ,רוריבב תורדגומ םיעוציב תורטמב ליחתמ ןובשחו ןיד ןתמ
 םירחא לע תוירחא תלטה .םירעפה תא רוגסל ידכ תוצירחב םידבועו ,הלא תורטמ דגנכ תויתצובקו

 .תכשמתמ היצביטומו הדימל ,החימצל תויונמדזה תקפסמ םהלש תורטמל סחיב
 

 םייופצה םיעוציבה ןיב רעפה תריגסב םיעייסמה םירחא םילכו תוליעי ןומיא תוקינכט תקפסמ וז הנדס
 םיעוציבל םהלש םידבועה תא רישכהל ולכוי םיפתתשמה ,הז שגפמ תמלשה רחאל .לעופב תואצותל
 החימצב דקמתהל ידכ בושמה תושיגפב שמתשהלו בלש רחא בלש םיעוציב ידי לע םירפושמ
 .םירחאל תוידיתע הרשכהו

 
  :ולכות הנדסה םויסב

 ליעי ןמאמ לש תויוגהנתהו תונוכת יוהיזו ןומיא רידגהל •
 םירחא לש םיעוציבה תא רפשל ידכ ןומיאה ךילהת יבלש 7 תא ליחהל •
 רתוי תובוט תואצות גישהל ידכ ןומיאה תונורקע 9-ב שמתשהל •
 םיעוציב תדידמל םיחנמ םיווק רוציל •
 םיצופנ בושמ ימוסחמ ענמיהל ידכ יבויח בושמ ןיכהל •
 החלצה גוגחל םיכרד תוהזל •

 
 

  םינוש תוישיא תונונגס םע תרושקת
 
 תגווסמ תויהל הלוכי םישנא לש םתוגהנתה יכ הירואיתה תא ורקח םיבר םייתוגהנתה םיגולוכיספ
 .רחא רשאמ רתוי עורג וא רתוי בוט ןונגס ןיאו ,דחא ןונגס קר אל אוה םדא לכ .תוצובק עבראב ךרעב
 תוהזל תלוכיה חותיפו ונלש יטננימודה ןונגסב הרכה ידי לע .השלוחו קזוח תודוקנ שי הייטנ לכל
 בחר ןווגמ םע היצקארטניא םייקל ידכ ונלש תויוגהנתהה תא תונשל םילוכי ונא ,םירחא לצא תונוכת
 .םישיא לש

 
 ךמות ,יטילנא ,יטננימוד :םייטננימודה תוישיאה תונונגס תעברא תא ןיבהל םישנאל תרזוע וז הנדס
 .םירחאל רבחתהלו םימוסחמ לע רבגתהל רוזעיש בושח ביכרמ איה םכלש ןונגסה תרכה .םדקמו

 זא .םכלש תושגרהו תולועפה לע טולשל ידכ םכלש השלוחהו קזוחה תודוקנ תא תוהזל םיכירצ םתא
 .הלועפ ףותיש תיינבל תוליעי תושיגב שמתשהלו םירחא תנבהב דקמתהל ולכות

 
  :ולכות הנדסה םויסב

 ץחל תחת םיביגמ םתא דציכו םכלש תוישיאה ןונגס תא תוהזל •
 םינוש תונונגסב םישנאל רבחתהל ולכותש ךכ םכלש הלועפה ינפוא תא תונשל •
 םירחא לש תויוגהנתהו תודמע לע עיפשהל •
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    תוגיהנמ תושיג חותיפ :תישיא תוירחאו תיביטרסא
  םישגפמ 4 רנימס
 

 םכלש החלצהה לע העיפשמ םכלש ןוגראה לש תומרה לכב םירחא לע עיפשהל םכלש תלוכיה
 יומסה חוכה תא ולגת  .םכתא םיאור םירחאש ךיא לע תוירחא תחקל לוכי םתא וישכע .םיגיהנמכ
 תויהל .ןוגראב םהלש תוחכונה תא ונביתו ,תובהלתהו ןוחטיב לש תומצועה תא וררחשתו ,םכלש
 ".יארחא ימ" הלאשב לובלבה תא וענמית ךכ ,םיכירצ התא רשאכ "אל" רמולו רתוי יביטרסא

 
 יפכ םכמצע תא תוארל םכל תרזוע איהש ךכב הליחתמ וז תיביטקארטניאו תיביסנטניא תינכות
 וא םינשייב םתא ?םיחוטב וא םיססהמ םתא םאה ?םינירקמ םתא הנומת וזיא .םכתוא םיאור םירחאש
  םילוכי םתא םיליבומ םתא רשאכ ?תווא םילהנמ וא בצמה ידי לע םיטלשנ םתא םאה ?םייביטרסא
 םיגיהנמה לכל שיש תיבויח השיג חתפלו תושלוח םילעהלו םכלש קזוחה תודוקנ לע תונבל
  .םיליבומה

 
 :ולכות תינכתה םויסב

 ןוגראב םכלש תוחכונה תא קוזחל •
 תולקב םישדח םישנא שוגפל •
 דחפהו תימצעה תועדומה תא תיחפהל •
 ןוחטיבב תונשייב ףילחהל •
 םייביסרגא תואריהל ילבמ םייביטרסא תויהל •
 םכב טולשל םהל תתל םוקמב םיבצמב טולשל •
 הכימתב תוכזלו םהלש תועדה תא ריהבהלו רבדל •
 םכלש תונויערל בישקהל הלהנהלו םיתימעל םורגל •
 תמוערת רוציל ילב "אל" רמול •

 
 

  תיביטקפא הדובעל םילכ :תיתרוקיב הבישח
 

 הבישח לוגרת ךות תונשדח חפטל דציכ אוה םינוגרא ינפב םידמועה רתויב םילודגה םירגתאה דחא
 לש הכרעההו רוצייה יבלש לכב ונתוא החנמ תיתרוקיב הבישח .תוינויגה תוטלחה תלבקו תיתרוקיב
 תוטלחה תלבקו תילנויצר הבשחמ תועצמאב תויעב רותפל םינוגראל רוזעל הלוכיו םישדח תונויער
  .תינויגה

 
 ןפואב תוחומ רועיס עצבל ,רופישל תויונמדזה רתאל םכלש תווצה תא ליבוהל םכל רוזעת וז הנדס
 םינודנה םילכה .החלצהל וליבויש תולכשומ תוטלחה לבקלו תויורשפא ינויגה ןפואב ךירעהל ,יתריצי
 .תונורתפל תויורשפאמ רובעלו תויעבל ביגהל םוקמב םייביטקאורפ תויהל םכל ורזעי
 
 :ולכות הנדסה םויסב

 תונורתפו תונקסמל עיגהלו יטנוולר עדימ שרפלו ףוסאל ידכ תיתרוקיבה הבישחה ךילהתב שמתשהל •
 .בטיה םיקמונמ

  .םודא רואב הבישח ןונגנמל קורי רוא תבישח ןיב לידבהל •
  .היעבל יתימאה םרוגה תא םתיהיזש אדוול ידכ תודבוע תאיצמבו הימדהב שמתשהל •
  .ןויגיהה יצעו הקסהה םלוס ,תיביטקודד הבישח תויגטרטסא תועצמאב תופולח יתרוקיב ןפואב ךירעהל •
 .םיליעי תונורתפ רוחבל ידכ תוטלחה תלבק תוקינכט ליחהל •

 
 
 



 
  7 
 

   ןומיאו תוכנוח תועצמאב םירחא חותיפ
 

 ןתינ אל .םיפתושו םיקפס םעו ןוגראה ךותב תואצותל איבמ םיתימע ןיב רתוי םיקזח םירשק חותיפ
 גרדב םיגיהנמ ,הלא םירושיכ חתפל ידכ .םיקזח ןומיאו תוכנוח אלל הלא םיסחי תוכרעמ חתפל
   .גנירוטנמו ןומיא תומזוי עינהל םיכורע תויהל םיבייח ריכבהו ינוניבה

 
 ליג ,תויוברת ,םיקחורמ םידבוע .גנירוטנמו ןומיא לש תוברת תיינב תעב יטירק רגתא אוה קחרמ
 ידכ ינדפקה דוקימה תא לצנל שי .תוקזח תואצותל ןמאל תלוכיה לע םלוכ םיעיפשמ היפרגואיגו

 .ןומיאלו תוכנוחל םינוכנה םיסחיהו הביבסה תא רוציל
 

 םכילע ,םידבועהמ תוביוחמ לבקל ידכ .םירחאה החלצהה ימרוג לכל הרושק תוביוחמה ,ףסונב
  .הדובעה תביבסב גשגשלו לגתסהל םכתונוכנ תא ןיגפהלו תישיא אמגוד ידי לע ליבוהל

 
 :ולכות הנדסה םויסב

 םידבועה ןיב םיסחי תוכרעמו ןומא חתפל •
 ךשמתמ רופישל ןמאל •
 םיחילצמ םיגיהנמו םידבוע לש תויוכיאב ריכהל •
 םדקתהל םירחאל רוזעלו החלצהל םכלש םידבועה תא ליבוהל ידכ ןמזב ונחבנש תונורקעב שמתשהל •

 םהלש הריירקב
 םירחא חותיפל תופסונ תויגטרטסא ןנכתל •

 
  תועד יקוליח םע תודדומתה

 
 זבזבל םילוכי םה ,ןורתפ אלל .םישנא ןיב תיעבט הקימניד אלא םיענמנ יתלב קר אל םה תועד יקוליח
 ענמיהל איה הליגרה הבוגתה ,םיבר רובע .תויביטקודורפה לע הערל עיפשהלו ,היגרנאו ןמז

 הלאמ הברה ךכ לכ חיוורהל םילוכי ונא ,תאז םע .הוולש הדובע תביבס לע רומשל ידכ תוקולחממ
 םתיא דדומתהלו ,הדימל תויונמדזה הלא םיבצמב תוארל דומלל לכונ םא םימיכסמ אל ונא םתיאש
 ידדה דובכל םורגל לוכי החלצהב תועד יקוליח ןורתפ יכ םיארמ םירקחמ .תיעוצקמו המיענ הרוצב
 .רתוי תיבויח םיסחי תכרעמו רתוי לודג

 
 ביבס תועד יקוליח םע תודדומתה תעב םכלש תובוגתהו תוישיאה לע תונבות ולבקת וז הנדסב
 תועד יקוליחו תוקולחמ יכילהת להנל דציכ עדנ רשאכ םיחוורמ אצנ ונחנא .םכלש תושיגרה תודוקנה
  .תיבויח תרושקתו הבשקה תדדועמה תיבויח הרוצב

 
 ולכות שגפמה םויסב

 תועד יקוליח תעב דקפתל דציכו םכלש תושיגרה תודוקנה תא תוהזל •
 קפסהמ תונהיל םירחאל תתל •
 תועד יקוליח תעב רתוי תיבויח הרוצב ולבקתיש םירסמ ריבעהל ךלש תלוכיה תא דדחל •
 תוקפסה תא םילעהל ידכ תוחכוהב שמתשהל •
 המכסהל העגהל םיללכה תששב שמתשהל •
 תיבויח הרוצב המכסה יאלו תונויער תגצה דודיעל החסונ ליחהל •

 
 
 
 
 
 



 
  8 
 

 
  רתוי תומכח תורטמ םישגהל :ןטק דקמתהלו לודגב םולחל
 
 תא םיעיתפמ ונחנא םימעפל .תורטמב רבודמשכ רתויב תובוטה תונווכה תא ונל שי תובורק םיתעל
 זאו תונויסינ המכ םישוע ונא םירחא םינמזב .תיעוצקמ וא תישיא - םילודג םירבד םיגישמו ונמצע
 ןכתיי דציכ .תונורתיה לכ תא םיניבמ ונחנאש ינפל דוע ונלש ץמאמה תא עיקשהל םיקיספמ
 ונחנא םירחא םינמזב לבא ,ונלש תורטמה תא גישהל ידכ םימוסחמה תא םיצרופ ונחנא םימעפלש
  ?םיחסומ וא םיעקתנ
 
 תועצמאב עיבצהל ולכות .םיצור םתאש המ לש הרורב הנבה לש תובישחה תא ודמלת וז הנדסב
 ודמלתו .תולודג תואצותל עיגהל תנמ לע עצבל םיכירצ םתאש םינטקה םיבלשה לע רזייל יומד דוקימ
 ןפואב החלצה תגשהלו םילושכמ לע תורבגתהל חתפמה איה רתוי תומכח תורטמ תרדגה דציכ
 .יבקע
 
 :ולכות הנדסה םויסב

 .תולודג תורטמ םישגהל תנמ לע רתוי תומכח תורטמ רוציל •
  .לושכמ לכ לע רבגתהל םכל רוזעל לוכי ןטקב דקמתהלו לודגב םולחל עודמ תוהזל •
  .םכלש םיעוציבה רופישלו םידעי תגשהל םיפיט 10 תולגל •

 
 

  תיביטקודורפו הליעי הדובעל ליבוהל דציכ
 

 םיללוכ םייתועמשמ םיימינפ םייוניש .םיכשמתמו םיריהמ םייוניש לש הביבסב םויכ םילעופ םינוגרא
 לש תוחתפתמ תויפיצ ,קושב םייוניש םיללוכ םיינוציח םייוניש ;םידבוע סויגו תושירפ ,שדחמ ןוגרא
 .ןמז תלזוגו תינעבות תוירחא איה הנתשמ ןוגרא תלבוה .תונשדחו תוחוקל

 
 בלשנ ונא .תובורק םיתעל תועבונה תויועטה תאו יוניש תוגיהנמ לש םירגתאה תא ןחבנ ,וז הנדסב
 ךותמ .יונישל ונלש תובוגתה לוהינו יוניש לש תותעב םישנא תלבוה ,ינוגרא יוניש תלבוהל תונורקע
 ולכות ,וז תינכות לש ךשמהו הריצי ידי-לע .יוניש תוגיהנמ תינכות לש הטויט ורצית וללה םיכילהתה
 .ינוגרא יוניש תלבוהל רתוי תנגרואמ השיגב טוקנל
 
  :ולכות וז הנדס םויסב

 . יונישל רתויב תוצופנה תוגיהנמה תויועטמ ענמיהל •
 .ותוא םשייל לועפלו ןוגראב תורבוחמ יונישל לדומ לש םיביכרה תא תוהזל •
 .ןוגראב תעכ םישחרתמה םייונישה גוס תא רידגהל •
 .ינוגרא יוניש ךלהמב ונמצע תא להנלו םירחא ליבוהל םיכרד תוהזל •
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 תוגיהנמב תורוויע תודוקנ יוהיז
 

 םישוע םהש םיבשוח םהש הלאה םירבדה - תורוויע תודוקנ םהל שיש ךכב ריכהל םיכירצ םיגיהנמ
 14-ב עצובש רקחמב תופתושמ תוגיהנמ ןורוויע תודוקנ 4 וניהיז .אל םהש םירמוא םידבועה לבא בוט
  .תונידמ

 
 תא תושעל םישנא םיעינמה תוגיהנמ ינייפאמ לע הבחר הביטקפסרפ קפסל הדעונ וזה הנדסה
 וז הנדס ,ךרד ץרופ רקחמב הבוגמ .םהלש קיסעמה םע ראשיהלו םהלש רתויב הבוטה הדובעה
 םינתונ תונוש תויוברתב םידבוע ובש ןפואה ביבס תוילאיצנטופ ןורוויע תודוקנ תולגל ונל רשפאת
 .םינוש תוגיהנמ ינייפאמ לש םתובישחל תופידע

 
 תורוויע תודוקנ תוהזל דציכו ,םיליעי אלו םיליעי םיגיהנמ לידבמ המ ,תורבוחמו תוגיהנמ לע ודמלת
  .םיגיהנמכ םכלשמ תוילאיצנטופ
 
 :ולכות הנדסה םויסב

 םלועה יבחרב םישנאב הארשה םיררועמו םיעינמה םייזכרמ תוגיהנמ ינייפאמ ראתל •
 םיגיהנמ ןיב ונלש םיסחיב רתוי םיליעי תויהל םילוכי ונא ןהב םיכרדו ונלש תוגיהנמה לש תוסיפת תוהזל •

 .םידבועל
 

 
  ירוד ןיב לוהינ
 
 חור ךלה שי רוד לכל .הז דצל הז םידבועה תורוד העבראמ בכרומ תויהל יושע םויה לש הדובעה חוכ
 תווצ תיינבל םיינויח וכפה םיירוד-בר םיתווצ לש לוהינו הלבוה ,ךכ .תרושקת ךרדו הדובע ןונגס ,ידוחיי

 תויונמדזה םילדבהב תוארל ןתינ ,םירחאל רבחתהלו תוליעיב רשקתל םידמול םתא רשאכ .חלצומ
 .הלועפ ףתשל תוביהלמו תואירב

 
 תא םכל שי רשאכ אילפהל תיביטקודורפו הרישע היווח תויהל הלוכי םינווגמ תורוד לש תווצ תלבוה
 ךופהל ךל ורזעיש םילכו תונבות תקפסמ וז תינכות .רוד לכ לש תוקזוחה תא לצנל םוקמב םירושיכה
 תושיגה תא ודמלת .המצוע יבר םיעוציב ירטקל ןחלושל איבמ רוד לכש םירושיכהו תודמעה תא
 תיביטקודורפו תקתרמ הדובע תביבס ךכמ האצותכו ,רוד לכב םירבח ליבוהל םכל ורזעי בורלש
 .םלוכל

 
  :ולכות הנדסה םויסב

 תירוד-ברה הדובעה תביבס תא םיבצעמה םיאשונהו תויפיצה ,םיכרעה תא תוהזל •
 תוירוד-ןיב םיסחי תוכרעמ חופיטל תויחנהה הנומשל םאתהב לועפל •
 רוד לכל תויפיצפסה תוברה תרושקתה תוצע תא ףנמל •
 רוד לכב םייסופיט םידבועל בושמ קפסלו ןומיאל םילכב שמתשהל •
 תורודה לכמ םישנאב הארשה ררועלו עינהל בייחתהל •

 
 
 
 
 
 
 



 
  10 
 

  םיעיפשמ םיקזח םיתווצ
 
 וזיאל רשק אלל ,םיכלוה םה וילא םוקמ לכב םיקזח םיתווצ םיחתפמ םיחילצמ םיגיהנמש הארנ
 לש בחרה ןווגמהמ ברמה תא קיפהל םיעדוי הלא םיליעי םיגיהנמ .עצבל שרדנ םהלש תווצה המישמ
 .הלועפ ףותיש הנובה תיתורחת חור רוציל םיעדוי םהו ,םהלש םיתווצב תולוכיו םירושיכ ,םישיא

 
 םכלש תווצה ירבח לש תוישיאה תוקזוחה תא םותרל רתויב הבוטה ךרדה תא ולקשת ,וז תינכותב
 רוקחלו קזח תווצ תלבוה לש םיידוחייה םירגתאה תא חתנל ולכות .תווצ תומצועל םתוא ךופהלו

 םידבועש םיביוחמו םירשכומ םישנא םיליבומ רשאכ תוררועתמה תויעבה יגוס םע דדומתהל םיכרד
 .יתצובק ץמאמב דחי

 
  :ולכות הנדסה םויסב

 םיקזח םיתווצ לש םינייפאמה לע היינב ידי לע ךשמתמ רופיש ססבל •
 תוהובג םיעוציב תומרל םיתווצ תחקל ידכ תוישיאה קזוחה תודוקנ תא לצנל •
 םיקזח םיתווצב םינווגמ םישיא לש היצקארטניאה לע לקהל •
 הלועפ ףותיש גישהל ידכ תיתורחתה חורה תא ףנמל •

 
 
  םידבוע תורבוחמ תריצי
 

-ב ההובג תוינמה ילעב תאושת .202%-ב םירחא םינוגרא לע םילוע םירבוחמ םידבוע םע םינוגרא
 תומר לע הטילש רתוי שי םירישיה םילהנמלש הארמ ףסונ רקחמ .םירבוחמ םידבועה רשאכ 19%

 תוואג רשאמ רתוי ,הריכב הלהנה רשאמ רתוי - רחא םרות םרוג לכל רשאמ םידבועה לש תורבוחמה
 םהלש תווצה לש תונוכנה לש רתויב יתועמשמה עבוקה םרוגה םה .ףסכמ רתוי וליפאו ,הרבחה
  .ןוגראה םע ראשיהל וליפא וא ףוסה דע תכלל

 
 תווצ ליבוהל ידכ טוקנל םילוכי םילהנמש םידעצבו תוברועמ לש יקסעה ךרעב תדקמתמ וז תינכות
 ,תועש שש תב ,וז הנדסב .הלא תוהובג תומר לע רומשל ידכ אלמ ןפואב םירבוחמ םידבוע לש
 ידכ םשייל םילוכי םהש תוחכומה תויוגהנתההו תולועפה ,תונוכתה תא ולגרתיו ובייחתי םיפתתשמה
 .ןיטולחל ברועמ הדובע חוכ םייקלו קזחל ,תונבל

 
  :ולכות הנדסה םויסב

 ןוגראה תחלצהל תיטירק איה עודמו םידבוע תוברועמ רידגהל •
 רתוי תוהובג תורבוחמ תומרל וליבויש תושגר ורפשיש תויונמוימ תוהזל •
 תעד לוקיש יפל ץמאמה רופישל תויגטרטסא ליחהל •
 C.A.R.E.ing להנמל ךופהל ידכ תוצלמומ הדובע תוטיש ץמאל •
 םכלש ןוגראב תורבוחמ לע עיפשהל ידכ תינכות ףתשלו חתפל •
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  הדובעה םוקמב םיכוסכס לוהינ
 

 רשאמ רתוי רהמ םכלש ןיטינומב עגופו םיטקיורפ שבשמ ,תויביטקודורפה תא סרוהש רבד ןיא
 ,היולג המחלמל םיכפוה וא חטשה ינפל תחתמ םירעוב םה םא ןיב .הדובעה םוקמב םיכוסכס
 המיענ אלה המישמה ,לחהש עגרבו .ולוכ ןוגראה וא הקלחמה ,הצובקה תא קתשל לוכי טקילפנוק
 .םכלש םייפתכה לע תלפונ םיכוכס ןורתפ לש

 
 ,"ילטיגידה ןדיעב העפשהו םידידי שוכרל דציכ" רפסה תביתכ ןמזב וקדבנש תונורקעה לע ססבתהב
 רותפל ולכותש ךכ ,םיכוסכס םע הליעי תודדומתהל רתויב תובוטה תושיגה תא תעבוק וז תינכות
 םשייל ,םימצעתמ םהש ינפל םיטקילפנוק ןחבאל ודמלת .םייבויח םיסחי לע הרימש ךות תויעב
 .םצעתמ חתמה רשאכ תוביצי לע רומשלו ,םייפיצפס םיבצמב םיכוסכס בושייל תומיאתמ תוקינכט

 
  :ולכות הנדסה םויסב

 םכלש ןוגראה ךותב םיכוסכס ןחבאל •
 תוברקה תא קלדתמ תמאבש רתסנה םויה רדס תא אוצמל •
 תושגנתהל הבוגתה ןונגס תא חתנל •
 ךוסכס יבצמב תוביצי לע רומשלו סעכ ימרוג תוהזל •
 סוזנצנוק תגשהו תויפותיש תויעב ןורתפ דדועל •
 םיטקילפנוק לוהינל תויגטרטסא ןווגמ דומלל •
 םיחוכיו לרטנל יגנראק לייד לש תונורקע 12-ב שמתשהל •

 
 

  הדובעה םוקמב םיצחל לוהינ
 
 .הזה ץחלה ריסב םייחל תרחא םיביגמ םישנא .םוי ידמ תכראתמ ונימי לש םלועב ץחלה ימרוג תמישר
 .ירמגל םירגסנ טושפ וא םייביספ םיכפוה םירחאש דועב םיינפקות םישענ םקלח

 
 התמ תויתריציה ,תרצענ תינוגראהו תישיאה תויביטקודורפה – תוהז תואצותה ,הבוגתל רשק אלל
 םוקמב ץחלה לש םיינסרהה תוחוכל רשקב והשמ תושעל םילוכי םתא וישכע .םלענ םוטנמומהו

 ליחתהלו גואדל קיספהל ולכותש ךכ ,ץחלל םכלש תויחכונה תובוגתה תא ךירעהל ודמלת .הדובעה
 .םכלש לאיצנטופה אולמ דע דובעל

 
 :ולכות הנדסה םויסב

 םהלש העפשההו חתמ לש םינוש םיגוס ןוחבל •
 ץחלב רתוי ליעי לופיטל תונורקע תולגל •
 תויבויח תוסיפתל תוצופנ תוילילש תובוגת רימהל םיכרד תוהזל •
 םיתימע םע חתמ לוהינל תויגטרטסא חתפל •
 רתוי םייביטקודורפ תויהל ידכ םכלש תויגרנאה תא דקמל •
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  תויביטקפא תושיגפ לוהינ
 
 לע המוצע תיבויח העפשה ןהל תויהל תולוכי ,תוליעיב תולבומו תוכרענ ,תוננכותמ תושיגפה רשאכ
 ינויח ןוכנ ןונכת ,)ילאוטריו וא םינפ לא םינפ( טמרופה וא השיגפה תובכרומל רשק אלל .ןוגראה
 תא ריאשהל הרומא הליעי השיגפ .תוידיתע תושיגפ לוטיב ףאו רוציק ,בקעמ ,רופיש ,קוזיחל
 .טקיורפ וא הלועפ לכ םע דדומתהל הנכומו היגרנא ,תויביטקודורפ תשוחתב םיפתתשמה

 
 לש תונורקעה םושיי ידי לע .תועורג תושיגפמ לבוסה ןוגרא וא םדא לכל הצוחנ הפורת איה וז הנדס
 תואצותל םירוטזילטקל םיכפוה םתא ,םירחא לש ןוצרמ הלועפ ףותיש תגשה ידי לעו יגנראק לייד
  .םכמצע רובעו ,םילהנמ ,תוחוקל ,םיתימע רובע תוליעומ
 

 :ולכות וזה הנדסה םויסב
  .תרבגומ תוברועמ תועצמאב תוילאוטריו תושיגפו םינפ לא םינפ תושיגפב תופתתשהה תא רפשל •
  .תושיגפב תויבויח תואצותו הלועפ ףותיש תונבל םיכרד תולגל •
 .ןוכנ ןמזה תא להנל – תנווקמ הביבסבו םינפ לא םינפ הליעי השיגפל םיחנמ םיווק רוציל •

 
 
  שונא יסחי תשיגב ןתמו אשמ לוהינ
 

 ףוסיאו ןמוימ לואשת שרוד הז .םיליעי ןתמו אשמ ילהנמ תויהל םיבייח תוריכמ ישנאו םיליעי םיגיהנמ
 לש םיעינמהו םיכרצה ,תונוצרה תא תוידוסיב רוקחל ןולשיכה איה ןתמו אשמב הצופנ תועט .עדימ
 ובש ןפואב תונורתפ תתצהו הריקח תוטיש דודיח .תונורתפ תגצה ינפל םיברועמה םירחאה םידדצה
 .ןתמו אשמל קזח סיסב הווהמ ,םרובע ףסומ ךרע תוארל םילוכי םירחא

 
 הנדסב .החלצה ןנכתל דציכו םיכלוה םה ןאל תעדל םישנאל תעייסמ חכומ ןתמו אשמ ךילהת תלחה
 לכ לש תודנ'גאהו םיכרצה ,תולועפה חותינ ;הברק יסחי תיינב ןוגכ תוקינכט ודמלת םייתעש תב וז

 ךכ םימכסה םויסו ;יבויח םוקממ חוקימ ;תופולח תגצה ןוגכ תוליעי תויגטרטסאב שומיש ;םיברועמה
 יכ תוריבסה תא לידגהלו הלועפ ףותיש גישהל ולכות ךכ .םיצור םהש והשמב "וכזי" םלוכש
 .תויבויח ויהי תוידיתע תויצקארטניא

 
  :ולכות שגפמה םויסב

  .ןתמו אשמה ןחלושל םיאבומה םינושה םיסרטניאה תפישחל תוטיש לגרתל •
  .החלצהל ןתמו אשמה ךילהתב םיבלשה תעברא םושייו ןתמו אשמה לשכנ ןכיה ןיבהל •
 .םירחא לש םיסרטניאהו םיכרצה תא ריהבהלו ףושחל ידכ הבשקהה תא ריבגהל •
  .ןתמו אשמ להנמ לכמ שורדה עדימה תא לבקל ידכ תודקוממ תולאש רוציל •
  .חוקימה ינפל םימיאתמ םידעי עובקל •
 .תוצופנ ןתמו אשמ תוקיטקט 12 תוהזל םילגוסמ תויהל •
 .םויסל ןתמו אשמה תא ריבעהל ידכ המכסה תויגטרטסאב שמתשהל •
 .םירחא ענכשלו הלועפ ףותיש גישהל ידכ תונורקעה 9 יפל לועפל •
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  תובהלתהב הדובעה םוקמב תוילילש לע תורבגתה

 
 תוחכומה תוטישב שמתשהל דציכ םכל הארת תובהלתה םע הדובעה םוקמב תוילילש לע תורבגתה
 היגרנאה תצובק תאו םכתא דודשל םיאכדמהו םינייכבה ,םידגנתמהמ עונמל ידכ יגנראק לייד לש
 השוחת םע תודדומתהל תויפיצפס תוקינכט ודמלת ,דבלב תועש 3 ךות .החלצהל תויונמדזהמ םכלש
  .וישכע חילצהל תנמ לע םיבויח םידעצב וטקנת .תובהלתהבו ןוחטיבב ליבוהל ולכותש ךכ ,וז תאכדמ
 

 תלבק לעו םיעוציבה לע רבד לש ופוסב תועיפשמ ןה הבש הדוקנל דע וטשפתה תוילילש תודמע
 תוטשפתמ תויבויחה תושיגהו תובהלתההש ןה תובוטה תושדחה .תוערה תושדחה הלא .תוטלחהה
 ןוכנה ןוויכב – הדימ התואב םיעוציבה לע תועיפשמו תוריהמ התואב

 
 :ולכות הנדסה םויסב

 .םביבס הדובעה םוקמל סחיב םהלש תודמעה תא ךירעהל •
 .םיילילש תורוקמ תוהזל •
 .םיילילש םישנאמ הלועפ ףותיש גישהל ידכ תונורקעב שמתשהל •
 תועד יקוליח םע דדומתהל ידכ ךילהתב שמתשהל •
  .הדובעה םוקמב תויפיצפס תוילילש תויעבל תונורתפ תוהזל •
 .תוצופנ ןתמו אשמ תוקיטקט 12 תוהזל םילגוסמ תויהל •

 
 

  היצביטומה תודוס
 
 ,ינמז וליפא וא יתריצי ,ינכט ,יתליהק ,יקסע תווצמ קלח םתא םא ןיב ךא ,םיתווצ לש םיבר םיגוס שי

 םיעוציבה תא וצירמי הכרעהו הרכהל תחכומ הטישו יגנראק לייד לש שונאה יסחי תונורקעב שומיש
 !םלוכ לש

 
 עיבהלו לאיצנטופ תוהזל ,תויונמדזה תוהזל ,ןומא תונבל ידכ הלא תונורקע םשייל ודמלת וז הנדסב
 .םכלש הדובעה םוקמב תונשדחו תוביוחמ ררועל ידכ הכרעה
 
  :ולכות הנדסה םויסב

 .הדובעהמ םיצור תמאב םישנא המ ןיבהל •
 םיבזוע םידבוע עודמ תוביס 15 ריכהל •
 .םהילע רבגתהל דומללו ,תוקתנתהו ,הקיחש ,החונמ רסוח לש םינמיסה תא תוהזל •
 .הנכ הכרעה תולגל דציכ רוכזל ידכ הטושפ החסונב שמתשהל •
  .םיעוציב יאל רתויב תוצופנה תוביסה תא תוהזל •
  .הכרעהו הרכה תויגטרטסא חתפל •
 .תווצה יעוציב תאו םיסחיה תא קזחיש תווצ תיינב ליגרת דומלל •
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  תישגר היצנגילטניא תרזעב םיגיהנמ :תימצע תועדומ

 
 עינהל םכלש תלוכיה  .ךלש םידבועה לש םיעוציבל תוחתפמהמ םיבר םיקיזחמ םתא ,םיגיהנמכ
 עינהל ,ןוחטיב תונבל םכלש תלוכיב יולת לכה  .םכלש החלצהל תינויח םירחא ךרד ליבוהלו םיעוציב
   .ךלש תווצה תא ליבוהלו

 
  .םימיוסמ םישנאלו םיבצמל םיביגמ םתא דציכ רתוי בוט ןיבהל ידכ תוקינכטו םילכ ודמלת ,וז הנדסב
 .םיגיהנמכ םכלש השלוחהו קזוחה תודוקנ לע רתוי תוקומע תונבות לבקל םכל רשפאי ךילהתה
 
 :ולכות הנדסה םויסב

 תימצע תועדומל הביטקפסרפ ןיב רשקב ריכהל •
 תוליעיב ליבוהל םכלש תלוכיה לע תימצע תועדומ לש תיבויחה העפשהה תא תוהזל •
 םכלש תישיאה תוגיהנמה תונוכת תא ןיבהל •

 
 

   םכלש תויביטקודורפה תלדגהל ףודעתו ןוגרא :ןמז לוהינ
 

 חול וא ןועש הרוחא ץירי וא רוצעי אל ושעתש רבד םוש .העש רחא העשו הקד רחא הקד חרוב ןמזה
 תנמ לע ךרד ירוציק ןיא .םויב תוקד 1,440 הזש ,תועש 24 :ןמז תומכ התוא תא שי דחא לכל .הנש
 ,רתויב הליעיה הרוצב םכלש ןמזה תא עיקשהל אוה חתפמה .רתוי הליעי הרוצב םכמצע תא להנל
 .םכלש ישפנה טקשל וא םג אלא ,םכלש ןוגראה ןעמל קר אל

 
 םתא ,דוביאל ךלוה ןמזה הפיא לש הרורב הנומת םע .עקשומ םכלש ןמזה ןכיה ולגת ,וז הנדסב
 עיגהל םכל ורזעיש תויפיצפס תושיגו םילכ רוקסל ולכות .רפתשהל םילוכי םתא הפיא תוארל םילוכי

 .םייחבו הדובעב רתוי תובוט תואצות גישהלו תויביטקודורפה תא ריבגהל ,םכלש תורטמה לא
 
  :ולכות תינכתה םויסב

 .םכלש םייחלו םינמזה חולל ,הדובעה ןוגראל תוצלמומ הדובע תוטיש ףנמל •
  .םכלש תויוליעפהו םיטקייורפה לש תויופידעה ירדס תא רפשל ידכ םיבלש הנומש ןב ךילהת עצבל •
 ןמזה לוהינ ידעי תא רמשלו גישהל םכל רוזעל םילוכיש םיפסונ םיילטיגיד םילכבו תוצעב שמתשהל •

 .םכלש
 

 
 


