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ישאר דרשמ 

ןג 5252006 תמר  יקסניטוב 5 , בוחר ז'
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03-5764242 ןופלט :
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: םושייבו שומישב  הנמזהב , םישגדו  תוארוה 

ןוטבה תנמזה  . 1

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

יאנתב הז  גוסמ  ןוטב  תוקיצי  ׳וכו .) םשג  תוחל , ״וניש  פמט ,'  ) הביבסהו ריוואה  גזמ  תועפשהל  רתויב  שיגר  ילכירדא  רומיג  לעב  ןוטב  .א 
.תדחוימ בל  תמושתו  תעד  לוקיש  תובייחמ  ינוציק  ריווא  גזמ 

העיגפל תומרוג  הלא  תועפותש  ןוויכ  הדולח , וא  תוביטר  תורבטצה  ינפמ  ןתבכרה  רחאל  הקיציה  תוינבת  לע  ןגהל  שי  ףרוחה  תפוקתב  .ב 
.יושקה ןוטבה  ינפ  הארמב  הרישי 

.ןוטבה ינפ  הארמב  עוגפל  םילולע  םיזתנ  ינמיס  תינבתה , ינפ  לע  ןוטב  יזתנ  תורבטצה  עונמל  שי  הקיציה  ךלהמב  .ג 
.ןוטבה עונישל  םישמשמה  ריבעמה  ילכה  וא  ףונמה  דוד  הלש , תרנצה  ןוטבה , תבאשמ  תקוש  ןויקינ  לע  שגד  םישל  שי  .ד 

ןפואב ושע״  קוריפהו  רורחשה  .ןוטבה  ינפל  ימרת  ״קוש״ )  ) םלה תעינמ  וחיטביש  םיעצמא  טוקנל  שי  ןקוריפו  תוינבתה  רורחש  תעב  .ה 
.יתגרדה

,(. דכו םוגיפ  הדובע , חטשמ   ) ןוטבה לש  םיתואנ  ףופיצו  המיש  תלוכי  חיטבתש  השיג  הקיציה  תווצל  רשפאל  שי  .ו 

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  ׳״ע  חולשמ  תודועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
ןמז קרפמ  הייטס  .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  קרפל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 

.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  י׳  , פע קר  רשפאתת  הז 
ךמוסב וניאש  ןוטב  תקצל  ןיא  .הקירפה  תליחת  ינפל  ןיע  תעיבטב  ךמוסה  תא  ןוחבל  שי  ןכל  הז , ןוטב  גוסב  יטירק  וניה  ןוטבה -  ךמוס  .ה 

.םיאתמה
.תומיאתמ תוארוה  י׳  , פע לוברע  תמלשה  תבייחמו  שארמ , םואיתב  קר  עצבתת  דכו - )' םיביס  םיטנמגיפ ,  ) רתאב םיביכרמ  תפסות  .ו 

.חולשמה תודועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ז 

 

ילכירדא ןוטב 

תבורעת לש  םדקומ  ןכת  ךרוצל  ״ןוסנה״  תרבחל  הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  ילכירדא  רומיג  לעב  ןוטב  תנמזה  .א 
.תשרדנה  רומיגה  תמרל  םימיאתמה  םלגה  ירמוח  תניחבו  ןוטבה 

.תונגראתה יכרוצל  תמדקומ  העדוה  תבייחמ  םידחוימ ) םיטגרגא  םיטנמגיפ , ןבל , טנמצ   ) םייתרדס אל  םלג  ירמוח  סיסב  לע  ןוטב  תנמזה 
.תבורעתה תמאתהל  סיסב  ושמשי  הלאו  בתכב , רומיגה  תושירד  תא  ןימזמה  רידגי  ימשר , דחוימ  טרפמ  םייק  אל  םא  .ב 

םדקומ רוקיב  םייקתי  ךרוצה  תדימב  .שארמ  רבדה  שגדוי  דחוימ , רומיג  וא  ךתח  הירטמואיג , תולעב  תוינבתל  הנבמ  יקלח  לש  תוקיציב  .ג 
.הקיציה יאנת  תרכה  ךרוצל  ״ןוסנה״  גיצנ  לש 

(. ךמוס ישרפהמו  הקיצי  תוקספהמ  עפשומ  ןוטבה  ינפ  הארמ   ) שרדנה ךמוסהו  יוצרה  הקפסאה  בצק  תא  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב  .ד 
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םושייו שומיש  . 4
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רפסמ טוטירה , יעצמא  רפסמ  טוטירה , תטיש  ןוטבה , תכיפש  תודוקנ  הקיציה , תומדקתה  ןוויכ  תא  שארמ  ןנכתל  שי  הקיציה -  ןונכת  .א 
.םמוקימו םילעופה 

לברעמה גהנ  םע  רשקב  אצמנה  יארחאה  גיצנה  אוהש  דכו )' הצובק  שאר  הדובע , להנמ   ) הקיצי להנמ  שארמ  עובקל  שי  הקיצי -  להנמ  .ב 
.ףונמ  / הבאשמה ליעפמו 

.תינבתב וא  ןויזה  לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  םיזתנ  וא  היצגרגס  ענמיש  ןפואב  עצבתת  ןוטבה  תכיפש  המיש -  .ג 
.ןוטבה ינפ  הארמב  םוגפל  תולולע  הקיצי  תוקספהש  ןוויכ  תוכשוממ , הקיצי  תוקספהמ  ענמיהל  שי  הקיצי -  תוקספה  .ד 

.שרדנכ ןוטב  תבכשב  ןויזה  לזרב  יוסיכ  לע  דיפקהל  שי  לזרבה -  יוסיכ  .ה 
( ״תונספט״  ) הקיציה תינבת  .ו 

( ״תוינבת ןמש״   ) הדרפה לזונ  .ז 

תוינבתה תומיטא  .ח 

קחרמ ירמוש  .ט 

טוטירה תוקינכט  .י 

ירט ןוטבב  םיזתנ  תעינמ  .אי 

תינושאר הרפשא  .בי 

תונספטה קוריפו  רורחש  .גי 

.טרפמה / ןנכתמה י׳  םישרדנה ע, דוביעהו  רומיגה  תמרל  םאתות  תוינבתה  תכרעמ 
ןוטבה ינפב  תודיחא  רסוחל  םורגל  לולעש  רחא  רמוח  לכ  וא  ןוטבה  ירייש  לכ  קוליסו  תוינבתה  ןויקינל  בל  תמושתו  הדפקה  תשרדנ 

.םיקצונה
ויהש תוינבתל  האוושהב  תושדח  תוינבתב  שומישמ  האצותכ  םייופצה  ןווגה  ישרפהל  תעדה  תא  תתל  שי  ץע , תוינבת  תכרעמב 

.םדוק שומישב 
'. דכו םימוטיק  תוערגמ , םירפת , תריציל  םישלושמו  םילגרס  םוקימ  תוינבתה , תומיטא  לע  הדפקה  תשרדנ 

.רפת יווק  לש  םיווש  םיחוורמו  דיחא  ןוויכ  לע  דיפקהל  שי 
.קחרמ ירמוש  תועצמאב  הקיציה  ינפל  תינבתב  םיעבקנה  ןויזה  תותשרו  םירזבאה  תא  קיודמב  םקמל  שי 

( ״םיסונוק״  ) תוערגמ תועצמאב  וא  ןקוריפ , רחאל  ןיעל  ואר״  אלש  םייומס  םירזבא  תועצמאב  עצבתי  ןתרישקו  תוינבתה  עוביק 
.םירוזש הרישק  יטוחב  שמתשהל  ןיא  .רחא  םיאתמ  יתשורח  רמוח  לכ  וא  םיידוע״ , םילוורש 

,(. דכו תכתמ  ע1 ,  ) תוינבתה תויושע  ונממ  רמוחה  גוסל  םאתהבו  תושרדנה  תונוכתל  םאתהב  שארמ  עבק״ 
.תיכנא תינבת  ינפ  לע  ותליזנ  תא  רשפאת  אלש  תוגימצ  תמרב  היהי 

.ןוטבה לש  ילכירדאה  הארמב  םיעגופה  דכו ,), ףורש  ןמש  רלוס ,  ) םירקובמ יתלב  םירמוח  םע  הדרפהה  לזונ  תא  ללדל  וא  בברעל  ןיא 
.הדיחאו הקד  הבכשב  חרמ״  לזונה 

.קבאמ יקנו  שבי  חטשמ  יבג  לע  קרו  ךא  עצבתת  החירמה 
.תינבתה ינפ  לע  תובקע  וא  םינמיס  וריתוי  אל  החירמה  יעצמא 

.רחא םהזמ  רמוח  לכ  וא  קבא  ירגרג  תוקבדיה  וענמיש  םיעצמא  טוקנל  שי  החירמה  רחאל  .הקיציה  דעומל  ךומס  עצבתת  החירמה 
.חטשה ינפ  לע  הדולח  ינמיס  תורבטצה  וענמיש  םיעצמאב  טוקנל  שי  תכתמ  תוינבתב 

.דעוימה הדרפהה  לזונו  תוינבתה  תכרעמ  םע  תמדקומ  ןויסינ  תקיצי  עצבל  ץלמומ 

.םימוטיקבו תויווזב  רקיעב  היצגרגס  ינמיס  תעינמלו  ״ץימ״ )  ) תיטנמצ הסיע  תוליזנ  תעינמל  תינויח  תוינבתה  תכרעמ  תומיטא 
ינפ לע  הז  רמוח  לש  םירייש  וא  םינמיס  ענמיש  ןפואב  דכו )' ןוקיליס   ) םיאתמ רמוח  תועצמאב  םירפתה  תא  םוטאל  שי  ךרוצה  הרקמב 

.קוציה ןוטבה 
.הז םע  הז  עגמב  םיאבה  תוינבתה  יקלח  לש  תועוצקמהו  תואפה  תוליבקמ  לע  דיפקהל  שי 

(. שיו הדימב   ) םיטנמגיפ םתואמו  טנמצ  גוס  ותואמ  שארמ  ונכויו  קוציה  ןוטבה  ינפ  עבצל  המוד  ןווגב  ויהי  קחרמה  ירמוש 
'(. דכו דדוחמ  הצק  רודכ , יאצח  , ) תינבתה ינפ  םע  םהלש  עגמ  םומינימ  חיטבתש  וזכ  היהת  קחרמה  ירמוש  לש  הירטמואיגה 

.םירשי םיווק  ךרואלו  םיווש  םיקחרמב  ועבק״  קחרמה  ירמוש 

עצבתי טוטירה  .דצה  תוינבת  ינפ  יפלכ  אלו  םינוילעה  ןוטבה  ינפ  יפלכ  ריווא  תועוב  קוליס  חיטבתו  תיתטיש  היהת  טוטירה  תקינכט 
.ןוטבה תמיש  ןוויכבו  יתטיש  ןפואב  ״הטמ , הלעמ״ -  תויכנא  תועונתב  תינמז  וב  ולעפויש  טחמ  יטטרמ  ינש  תועצמאב 

, ותמיש ךלהמ  לכב  קצונה  ןוטבה  ינפב  םילובט  וראשייו  תוינבתה  תיעקרקל  דע  טחמה  יטטרמ  ולחשוי  םיהובג  תוריקבו  םידומעב 
.יתגרדה ןפואב  םימרומו  ל״נכ  תויכנא  תועונתב  םילעפומ  םהשכ 

, םישימג תורוניצ   / םילוורשב שמתשהל  שי  .תינבתה  ינפ  לע  םיזתנ  תורבטצה  וענמיש  םיעצמא  טוקנל  שי  ןוטבה  תכיפש  ךלהמב 
.לזרבה תותשר  ןיב  תינבתל  םירדחומה 

לש םימב  הלק  הבטרה  תועצמאב  עצבתתו  הקיציה , רמגמ  תועש  דע 7  ליחתת כ-5  םייכנא  הנבמ  יקלח  לש  תינושארה  הרפשאה 
.תינבתה לש  ןוילעה  ךתחה  חטש 

וריתוי אל  םימ  תזתה  ינמיס  ובש  בצמל  םינוילעה , ןוטבה  ינפ  תושקתה  רחאל  ליחתת  םיעפושמ  וא  םייקפוא  הנבמ  יקלח  תרפשא 
.רטפוקילהב הקלחה  רמג  רחאל  וא  םיעקש , םהב 

.םימב הרפשאה  תליחת  דע  םימ  תודייאתה  ענמיש  יוסיכ  תועצמאב  ״םיחל״  ורמש״  ןוטבה  ינפ 
.תוינבתה קוריפ  דעומל  ךומס  דע  ףוצר , ןפואב  םיחל  םייולגה  ןוטבה  ינפ  לע  רומשל  שי  תינושארה  הרפשאה  ךלהמב 

.ןנכתמה י׳  שרדנה ע, ינושארה  קזוחה  תגשה  רחאל  קר  עצבתי  תונספטה  קוריפ 
.עוביקהו רוביחה  יעצמא  לכ  לש  רקובמ  רורחש  לע  דיפקהל  שי  תונספטה  קוריפ  תעב 
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תרחואמ הרפשא  .די 

קוציה טנמלאה  ינפ  לע  הנגה  .וט 

תוקיצי ןיב  רוביח  .זט 

ןוטב ינוקית  .זי 

.

 

םיעצמא וא  חכ  ליעפהל  ןיא  ןוטבה , ינפב  ״םיערק״  תעינמל  ריהזו  רקובמ  יתגרדה , ןפואב  עצבתת  ןוטבה  ינפמ  תוינבתה  ינפ  תקחרה 
.ןוטבה ינפב  עוגפל  םילולעש  םיינכימ 

, םירחא םיעצמאב  ןוטבה  ינפ  תוחל  תרימש  וא  םימב  הבטרה  תועצמאב  עצבתתו  תוינבתה  קוריפ  רחאל  דימ  ליחתת  ןוטבה  תרפשא 
.הקיציה דעוממ  םימי  ליג 7  דע 

תבכש תומיטא  רופישלו  הקידסו  תוצווכתה  תועפות  םוצמצ  םשל  רתויב  ההובג  תובישח  שי  קוריפה  רחאל  תינושארה  הבטרהל 
.יוסיכה

.םייכנא ןוטב  ינפ  לע  רקיעב  ״הליזנ״  ינמיס  תורבטצה  ענמיש  ןפואב  םימ  לש  לק  ףוטפט  תועצמאב  עצבתת  הרפשאה 
תורצוויהל םרוג  הרפשא  בילחת  .ןנכתמה  רושיא  י׳  ' פע אלא  ילכירדא  ןוטבב  רוסא  ( 0 טו־ ^ס0 9ח1 קסטח  )̂ הרפשא בילחתב  שומיש 

.םימתכו ןווג  ישרפה 
.״םימ תליזנ״  ינמיס  םוצמצל  םרות  ״םיחל״  ןוטב  ינפ  לע  תורמושה  תוידוע״  הרפשא  תועיריב  שומיש 

.ןנכתמה רושיא  י׳״פע  קר  ירשפא  הרפשאה  ךשמ  רוציק 

, תוצמוח םינמש , םע  עגמ  ינפמו  ךשמהב , תועצבתמה  תוקיציב  םירבטצמה  ןוטב  יזתנ  ינפמ  םיקוציה  םיטנמלאה  ינפ  לע  ןגהל  שי 
קיזמ וניאש  רמוח  לש  תיזיפ  הציצח  תועצמאב  עצבתת  הנגהה  .ל״נכ  םימתכ  וא  םיזתנ  יוקינב  ישוק  םייק  .טיטו  חיט  הקבדה , ירמוח 

,(. דכו ןוטרק  ןליתאילופ , תועירי  )

ונווכיו דכו ,)' םימוטיק  תוערגמ , םיעקש ,  ) רוביחה רוזא  תא  ושטשטיש  םיילכירדא  םיטרפ  ןנכתל  שי  םיכשמהב  הקיצי  לש  הרקמב 
.וחתפתיו הדימב  הדרפה  יקדס 

, דצה תוינבת  תועצמאב  חטבוי  םייכנא  םירוביח  רוש״  .ןוטבה  ינפ  רושייו  סוליפ  לע  הדפקה  תשרדנ  םייקפוא  םירוביח  לש  הרקמב 
.םימוטיקו תוערגמ  םיעקש , תריציל  םירזבאו  םילגרס  ודמצוי  ןהילא 

.הלא הפרות  תודוקנב  םירבש  תעינמ  םשל  םימוטיקהו , תוערגמה  םיעקשה , תא  םיעבוקה  םילגרסה  לש  ריהז  קוריפ  לע  דיפקהל  שי 
ושקתהש טנמצ  ימ  יפדוע  קוליס  תועצמאב  תמדוקה  הקיציה  לש  רוביחה  קשימב  ןוטבה  ינפ  תא  דבעל  שי  האבה  הקיציה  עוציב  ינפל 

.רחא רז  רמוח  לכו  ״םימפש״ ,) )
.רוביחה רוזאל  ךומס  קוציה  ןוטבה  ינפ  תא  ביטרהל  שי  האבה  הקיציה  ינפל 

הקיציל ושמישש  םלג  ירמוח  םתואמ  עצבתי  אוה  ןוקית  שרדנו  הדימב  .ילכירדא  רומיג  לעב  ןוטב  ינוקיתמ  ןתינש  לככ  ענמיהל  שי 
תחטבהל שארמ  הקוניו  ספסוחי  תתוסי , ןוקיתה  רוזא  .אלמה  ןוקיתה  עוציבל  םדוק  ןכויש  ינויסינ  עטקב  עצבתת  ןווגה  תמאתה  .המצע 

דע יולימ  עצובי  תימינפה  הבכשב  תובכש : יתשב  עצובי  אוה  מ״ס  לע 3  הלועה  קמועל  ןוקיתב  רבודמו  הדימב  .ןוקיתה  רמוח  תוקבדיה 
יתלב םיביס  ףיסוהל  ןתינ  תימינפה  ןוקיתה  תבכשל  .תינוציחה  הבכשב  ןוקיתה  עצובי  השקתהש  רחאלו  םייוצרה  ןוטבה  ינפמ  מ״ס   1

.תינוציחה ןוקיתה  תבכשב  קר  תינויח  הארמהו  ןווגה  לע  הדפקה  .ךרוצה  תדימב  םידילחמ 
.ןהיניב בוט  רוביח  תחטבהל  תועש  ןיב 4 ל-8  היהי  ןוקיתה  תובכש  יתש  ןיב  ףולחיש  ןמזה  קרפ 
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