
ןוכיתה לא עסמה

יתנש שש סופמק "םעה דחא" ןוכית



?םייניב תביטחל ןוכית ןיב המ

 ,ןוזח– ס"היב ותוא
 ,דובכ ,תואדימלת ,ןונקת
 תוביוחמ ,תישיא תוירחא

.....הליהקל

 ,תויורגב ...רחא תצקו
 ,תומגמו םילולסמ תריחב

 יאנתכ תישיא תוביוחמ
 עסמ ,תורגב תדועתל
 המורתל הנווכה ,ןילופל
 תורשל הנכה– הנידמל

יתועמשמ



רבעמה תועמשמ





ל"חי2
ל"חי2
ל"חי2
ל"חי2
ל"חי2

ל"חי3-4-5
ל"חי3-4-5

     ל"חי5
                 ל"חי21    כ"הס

תירבע
       הירוטסיה
ך"נת
תוחרזא
תורפס
תילגנא
הקיטמתמ
בחרומ עוצקמ
)דחא תוחפל(

תועוצקמ2-תיללכ הלכשה
ל"טמ/הימיכ/הקיסיפ/היגולויבל אובמ           יעדמ עוצקמ
יבויח ימינפ ןויצ- ינפוג ךוניח
תועש180- תיתרבח תוברועמ

תורגב תדועת תובוח





פ"שת 'י תבכש הנבמ
1תובחרומ תוינויע תותכ5•
ט"מע תתכ1•
םיננוחמ תתכ1•
ר"במ תתכ1•
ר"במ תכומס התכ1•
תיתרושקת דחוימ ךוניח תתכ1•

םא תותכ10 כ"הס•



ןוכיתל םושיר
 תועוצקמ לולסמ
םיקיודמ םיעדמ

 תועוצקמ לולסמ
חורה יעדמ
הרבחהו

תוידוחיי תותכ

 ןיבמ2  :וסנתי
:תועוצקמה
 יעדמ ,ג"ג
 טפשמ ,הרבחה
תונחרזמ ,ירבע

 ןיבמ2  :וסנתי
:תועוצקמה
 ,הקיסיפ ,הימיכ
םיבשחמ

ג"ג ודמלי ר"במ תתכ

 םיננוחמ + ט"מע תתכ
הקיזיפ הימיכ ודמלי

היגולויב םידמול םלוכ
 :'י התכב רבכ המגמכ םיפסונ תועוצקמ רוחבל ןתינ

עונלוק ,ןורטאית , תיברע ,היטמולפיד
הנכות תסדנה םג רוחבל ולכוי םיקיודמ םיעדמ לולסמ ידימלת



?םא תתכ הנבת דציכ
:יוניש•
תובחרומ תוינויע תותכ•
-םירבח3 רחבי דימלת לכ :ינגורטה ןפואב ונבי

.תוחפל דחא רבח םע ץובישל בייחתי ןוכיתה
:םיינשה ןיבמ דחא ידומיל לולסמב ץבושי דימלת לכ
םיקיודמ םיעדמ לולסמ
הרבחהו חורה יעדמ לולסמ
 םאתהב ךא דמולה ןוצר פ"ע לולסמב ץובישה
לולסמל הסינכ יאנתל

 יפכ ראשנ•
:היהש

-ט"מע תתכ•
 :םיננוחמ תתכו
 ל"חי5 ודמלי

5 ,הקיטמתמ
 ,תילגנא ל"חי

 ,הימיכ ,הקיסיפ
 םג רוחבל ולכוי

 ,הנכות תסדנה
3 :ר"במ תתכ•

 ,הקיטמתמ ל"חי
3-4-5 תילגנא
 עוצקמ ,ל"חי

 דחא רבגומ
.דבלב



חורה יעדמ לולסמ
 תייריע י"ע וטרופיש הלבקה יאנת פ"ע לחי3-4-5 המרב הקיטמתמב ץבושי לולסמב דימלת לכ•

ת"פ
 תייריע י"ע וטרופיש הלבקה יאנת פ"ע לחי4-5- המרב תילגנאב ץבושי לולסמב דימלת לכ•

ת"פ

:םיאבה הריחב תועוצקמב 'י התכב "וסנתי" לולסמה ידימלת•
תויוסנתה יתש רחבי דימלת לכ תונחרזמ ,הרבחה יעדמ ,ג"ג ,היגולויב•
:םיאבה תועוצקמה ןיבמ הריחב תועוצקמ2 ורחבי א"י התכב•
 ,ח"דמ ,רבייס ג"ג ,ירבע טפשמ ,תונחרזמ ,היגולויב ,ךנת•
היטמולפיד ,תיברע ,עונלוק ,ןורטאית :'י התכב לחהש הריחב לולסמב ךישמהל ולכוי ןכ ומכ•
.הבחרה עוצקמכ ג"נח רוחבל ולכוי לולסמה ידימלת•
ן"לת ,ג"נח ח"לש-ללוכ אל .70 יתנש הדועת עצוממ :חורה יעדמ לולסמל הסינכ יאנת•



םיקיודמ םיעדמ לולסמ
 ל"חי4-5 דומיל תמרב הקיטמתמב וצבושיש םידימלת ודמלי הז לולסמב•

 ן"לת ,ח"לש ללוכ אל(הלעמו75 תוחפל אוה יתנש הדועת עצוממו דבלב
)ג"נחו

 :םיאבה םייעדמה תועוצקמב וסנתי לולסמה ידימלת•
3 כ"הס( ,םיבשחמ ,הקיסיפ , הימיכ :םיאבה תועוצקמה ןיבמ2 ורחביו ,היגולויב
)םייעדמ תועוצקמ
 ,עונלוק ,ןורטאת :'י התכב ליחתמה הריחב עוצקמ לולסמ רוחבל ולכוי ןכ ומכ
תיברעו הנכות תסדנה ,היטמולפיד
:םיאבה ןיבמ הריחב תועוצקמ2 רוחבל ולכוי א"י התיכב
הנכות תסדנה ,היגולויב ,םיבשחמ ,הקיזיפ ,הימיכ :םיקיודמ םיעדמ לולסמל
 לולסמה ידימלת :הרבחהו חורה יעדמ בולישב םיקיודמ םיעדמ ברועמ לולסמל
הרבחהו חורה יעדממ דחא עוצקמ +קיודמ יעדמ דחא עוצקמ רוחבל ולכוי



:'י התכב םיליחתמה םיידוחיי הריחב תועוצקמ

.ישיא ןויארו הלעמו75 הדועת עצוממ ,תילגנא לחי5 דומלל הבוח : היטמולפיד•

המגמל ןשידוא :ןורטאית•

ישיא ןויאר +המגמל הסינכ תניחב-תירוזא לע המגמ :עונלוק•

'ט יתנש ןויצב הלעמו80 ןויצ :תיברע•
 יעדמו םיקיודמ םיעדמ– םילולסמה ינש ידימלת דומלל ולכוי וללה תועוצקמה תא
.הרבחהו חורה



הקיטמתמ ל"חי5 ידימלתל קר רשפאתי :הנכות תסדנה•

בחרומ עוצקמכ ינפוג ךוניח לש תורשפא ףסוותת א"י התכב•



?י התכב תכרעמה הארית דציכ
:הבכשיצוח תועוצרל תקלוחמה תיבחור תכרעמ היהת•
הרבחהו חורה יעדמ עוצקמ ליבקמב קיודמ יעדמ עוצקמ :1 העוצר .1•
הרבחהו חורה יעדמ עוצקמ ליבקמב קיודמ יעדמ עוצקמ :2 העוצר .2•
הקיטמתמ תעוצר .3•
תילגנא תעוצר .4•
 ,עונלוק ,הנכות תסדנה ,היטמולפיד ,תיברע :'יב םיליחתמה הריחב תועוצקמ תעוצר .5•

ל"נה תועוצקמה ןיבמ דחא קר רוחבל ןתינ . תווצקב דימת :ןורטאית
רדגמ ,ךוניח ,היגולויב ,ג"נח ,ןושל ,הירוטסיה ,תורפס :הבוח תועוצקמ תעוצר .6•


