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 ןובשח תייאר יתוריש ןתמל 14/2021 'סמ יבמופ זרכמ :ןודנה
 

 .ןודנבש ארוק לוקל סחיב הרהבה תובושת תאזב םכל תושגומ .1

 'מעהו ףיעסה
 םייטנוולרה
 זרכמב

 הרהבה / הבושת הלאש ךמסמה

 תלבט – 2 'מע
 םידעומה

  1 'א חפסנ
 

 דעומ ןיב רצקה ןמזה תובקעב
 תשגה דעומ ןיבל הרהבהה תולאש
 תוחפה לכל ןתניי יכ שקבנ ,זרכמה
 תולאש לע הנעמה דעומ ןיב עובש
 ,זרכמה תשגה דעומ ןיבל הרהבהה
 .הז גוסמ םיזרכמב לבוקמכ

 .תיחדנ השקבה

  1 'א חפסנ 4 ףיעס – 3 'מע
 

 תא ₪ 300 ב בייחל אל שקבנ
 .זרכמה יכמסמ תשיכר

 .תיחדנ השקבה

  1 'א חפסנ 9.1 ףיעס – 3 'מע
 

 רחא דרשמ םע גזמתהל וננוצרב
 גוזימה .םוחתב ןויסינ לעב ונהש
 .1.1.2022 םוימ לחי ימשרה
 שיגהל  םכרושיא תא םישקבמ ונא
 גזוממ דחא דרשמכ זרכמה תא
 .ףסה יאנתב דמועש
 

 טרופמכ הנה עיצמה תוהז
 רמולכ .ףסה יאנתל 9.1 ףיעסב
 ןידכ םימושרה דיגאת וא דיחי
 .לארשיב
 

 העצה לבקל לכות אל הרבחה
 םלועה לא אב םרטש דיגאתמ
 .העצהה תשגה דעומב

  1 'א חפסנ 9.2 'ס 3 'מע
 

 עיצמהו הדימב ,םכתרהבה אנ
 ףרצל שי םאה ,ח"ור דרשמ וניה
 דבועה לש ח"ור ןוישיר לש קתעה
 ?ומעטמ

  .ןכ

 לומ הדובע לש ןויסינ שרדנ ףיעסב 1 'א חפסנ 9.3 'ס - 3 'מע
 םיינוריע םידיגאת השולש תוחפל
 וא דבלב תוינוריע תורבח גוסמ
 5 ךלהמב תוימוקמ תויושר שולש
 כ"רדב יכ עודי .תופיצרב םינש
 םינפה דרשמ םעטמ תרוקיב תדובע
 תוימוקמ תויושר לש תוחוד לע
 תחא תושרלו םינש 5 – ל תעבקנ
 תופוצר םינש 5 ךלהמבש ךכ ,דבלב
 עצומ .תויושר 3 רקבל תורשפא ןיא
 .הפוקתה תא ליבגהל אל ךכ םא

 ןויסינ לבקת הרבחה יכ רהבוי
 םיתורישה גוסמ ,יעוצקמ
 5 ךשמב ןתינש ,זרכמה אושנ

 ןכלהמב תוחפל תופוצר םינש
 רפסמ םע הדובעב ןויסינ חכוי

 תורבח גוסמ( םיתוריש ינימזמ
 )תוימוקמ תויושר / תוינוריע
 .ליבקמב וא רבטצמ ןפואב
 

 חרכה ןיא ,תורחא םילימב
 וב( ליבקמב לולכי ןויסינהש
 תויושר 'סמ םע הדובע )תינמז

 .תוינוריע תורבח / תוימוקמ
 +9.3 'ס - 3 'מע

9.4 
 םייטנוולרו םיליבגמ םיפיעסה 1 'א חפסנ

 .םידרשמ לש םצמוצמ רפסמל

 תרוקיבב ןויסינ תפסוהל הדונ
 רוזחמ תולעב תותומעו תורבח
 .ןוילימ 50-מ הובגה

 .ליעל הרהבה ואר
 
 

  .תיחדנ השקבה



  

 הז זרכמב יטנוולרה ןויסינה
 םלועב היצטניירוא ללוכ
  .שרדנכ ילאפיצינומה

 "חכומ יעוצקמ ןויסינ לעב עיצמה" 1 'א חפסנ 9.3 'ס -3 'מע

 םג וניה יעוצקמ ןויסינ םאה –

 דיגאתב תימינפ תרוקיבב ןויסינ

 ?ינוריע

 שרדנה יעוצקמה ןויסינה .אל
 זרכמה אושנ םיתורישב אוה
 'א חפסנב 2 ףיעסב םיטרופמה
 תינמנ הנניא תימינפ תרוקיב .1
 זרכמב םילולכה םיתורישה לע
 .הז

  1 'א חפסנ 9.3 'ס- 3 'מע
 

 לש תורדגהב ללכנ םימ דיגאת םאה

 ?זרכמה

 .אל

  1 'א חפסנ 9.4 'ס 3 'מע
 

 םיכמסמב ותעצה תא תובגלו"

 – "תוצלמה תוברל ,םימאתמה

 ילבקמ דצמ רבדבש החרטה ינפמ

 תחכוה ךרוצל יכ שקבנ ,םיתורישה

 היהי ןתינ הז ףיעס יאנתב הדימע

 לבקמ לצא רשק שיא יטרפ גיצהל

 .םיתורישה

 קפסל םיעיצמה לע יכ ריהבנ
 םנוצרבש תואתכמסאה תא
 .תושרדנה הלא תא ןכו גיצהל
 ףרצל םיעיצמה לע ,ךכיפל
 .בתכב תוצלמה
 

 לע תרמוש הרבחה ,תאז םע
 תדימב ,םיעיצמל תונפל התוכז
 .ךרוצה

  1 'א חפסנ 12 ףיעס -5 'מע
 

 ריחמה תעצה תא שיגהל שי םאה

 יכמסמ רתימ תדרפנ הפטעמב

 ?העצהה

 יכמסמ תא שיגהל שי .אל
 .דבלב תחא הפטעמב העצהה

 יריחמ תעיבקל הדונ – ריחמ תעצה 1 'א חפסנ 12.4 'ס 6 'מע

 הרומתה לש םומיסקמו םומינימ

 ריחמ תועצה עונמל תנמ לע

 .קושה יריחממ תוכומנה

 יריחמ ללוכ וניא זרכמה
 ,תאז םע .םומיסקמו םומינימ
 םיזרכמה תביתל שיגת הרבחה
 תחיתפ דמעמב חתפייש ןדמוא
 .תופטעמה
 הדימ הנק שמשי ןדמואה
 .תועצהה תוריבסל
 

 14.3 'ס - 7 'מע
 דוקינ תלבט
 ןויסינ / תוכיאה
 עיצמה

 תומכל דוקינ עבקנ עיצמה ןויסינב   1 'א חפסנ
 תויושר /תוינוריעה תורבחה
 עיצמה עציב ןהבש תוימוקמ
 שמחב םיפסכ תוחוד תרוקיב

  .תונורחאה םינש
 .הפוקתה תא ליבגהל אל עצומ

 .תלבקתמ הרעהה
 תא םאות היהי ףיעסה חסונ

 ,ףסה יאנתל 9.3 ףיעסב רומאה
 .ליעל רהבומה תוברל
 םינשה שמחב" םילימה ,ךכיפל
 .ורסוי "תונורחאה

 – עיצמה יתורישמ ןוצר תועיבש 1 'א חפסנ 14.3 'ס 7 'מע
 תונתונ אל כ"רדב תוימוקמ תויושר
 ןייצל ףידעש ךכ ,בתכב תוצלמה
 .םיצילממ לש םינופלטו תומש

 .תיחדנ השקבה

 – םכסה  8.1 ףיעס - 17 'מע
 תוסנק תלבט

 יולימ יא ןהמ רורב אל ,8.1 ףיעסב
 ימ וא הרבחה ל"כנמ תוארוה
 .ומעטמ

 תמאותה הארוה לכל הנווכה
 .ןידה תוארוה תא

 תבצקותמה תועשה תסכמ יהמ  יללכ
 םיתורישהמ דחא לכ רובע
 ?2021 תנשל זרכמב םישרדנה

 ףקיהב תינתומ הניא הרומתה
 תועש לש ילמיסקמ / ילמינימ
 יולימב הדימעב אלא
 .תומישמה



  

 יללכ
 

 לע המיתחל םידעומה םהמ 
 דחא לכב ,2021 תנשל תוחודה
 ?זרכמב םישרדנה םיתורישהמ

 הרבחל הכוזה ןיב עבקייש יפכ
 םידעומהמ גורחי אלש דבלבו

 .קוחב םיעובקה

 עיקשה תועש המכ עודי םאה  יללכ
 2020 תרוקיבב םדוק ןובשח האור
 ?םירחא םיתורישב המכו

 הלחה הרבחה .יטנוולר אל
 .7/2020-ב התוליעפ

 וא יפסכ חוד לבקל ןתינ םאה  יללכ
 ?2020 תנשל חודה לש הטויט
 

 םסרופמ 2020 תנשל ח"ודה
 .הרבחה רתאב

 םישמתשמ ח"הנה תכרעמ הזיאב  יללכ
 ?הרבחב

 יטירוירפ

 ? הרבחב םידבוע המכ  יללכ
 

 7 תעכ םיקסעומ הרבחב
 היוצמ הרבחה ,םלוא .םידבוע
 ,ןכ ומכ .םיפסונ סויג יכילהתב
 .ץוח רוקימ לע תכמסנ הרבחה

 ? הרבחב םימייק םיטקיורפ המכ  יללכ
 

 20-כ םויכ םילהנתמ הרבחב
  .םיטקיורפ
 הנק תווהל ידכ הז רפסמב ןיא
 םיטקיורפה רפסמל הדימ
 דיתעב הרבחה ידי לע ולהוניש
 .אובל

 קר תעגונ הרבחה תוליעפ םאה   יללכ
 םיפוגל םג וא הדוהי רוא תייריעל
 ?םיפסונ
 

 לומ איה הרקיעב תוליעפה
 םלוא ,הדוהי רוא תייריע
 םימרוג לומ םג תדבוע הרבחה
 .םיפסונ

 2023 ,2022 םינשל תוסנכה יפצ המ  יללכ
? 

 .הנשל ח"ש ןוילימ 200-כ

 
 ,הכרבב
 

                   מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה                               
 
 

 יתארק יכ רשאמ ,_______________ תרבח םעטמ ךמסומ גיצנ ______________ ינא
 .יתעצהל ותוא ףרצמ ינאו הרהבהה תובושת ךמסמ תא יתנבהו
 

___________________ 
 המיתח                      

 
 


