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השק םילוח
)תיפצת( 

 הגירח הצאה אלל ,תיזחתל םאתהב הילע ךשמה– השק האולחת

.הדירי תלחתה ןכתית– השק האולחת לשהילעה בצקב תיתועמשמ הטאה היופצ- חווט תרצק תיזחת
.סופיא תודוקנ םינמסמ םירוחש םיעוביר :תורעה

ק םילוח רפסמ
ואמ הש

םיזפש
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)רופא( הכרעה םוחת , )םודא( לדומ,)רוחש( תיפצת
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ינוניב+השק םילוח תטילקב ןהו םיקבדנב ןה– הריצעל תורשפא

.האולחת רותיאב ןהוינוניב+השק םילוח תפסותב ןה ופצנ המגמ ייוניש– התע דע
.תוקידבלתונעהל םיתמואמה דדמ תושיגר רואל ,םידדמה ינשב תמאות הדירי תלבקל ןיתמהל שי
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20\ םישדח םירתואמ

 םישדח םילוח
ינוניב+השק

)הקבדה רותיאב אלו( האולחתב יונישב הרישי הנחבהל ןיתמהל שרדנ
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התומתה תמגמבתובציתה

.םישק םילוח לש התומתל עצוממ זופשא ןמזב תובצייתה שי םלוא .)םישק םילוחמ25%( ההובג התומת תכשמנ
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המידק םימי9 התומת לדומ ,תיפצת– תימוי התומת
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םישדח םירקמ לש ימוי הלפכה םדקמ

 םוי +שפוס״ טקפאמ עובנל הלולע וז הדירי  םלוא ,)עוצימב םג( םיקבדנה לש ימויה הלפכהה םדקמב הדירי תיפצנ
   .ינוניב+השק / השק םילוח לש הלפכהה םדקמב הדירי הלבקתה םרט .הקידבל תונעה תולבגמו ״רופיכ
.הדודמ הבוגת םירשפאמ– םיכורא הלפכה ינמז .9/10 תארקלינוניב+השק םילוח תלפכהב הדיריל יפצ
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)לוחכ(ינוניב+השק )םודא( השק )רוחש( םירתואמ :הלפכה םדקמ
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.)רבמטפסב13-16( רגסה ינפל הפוקתל סחיב ,תיבהמ תואיציה רפסמב הדירי הארמ תויליבומה תדידמ
ןושארה רגסהמ העונת רתוי תרכינ םהב ,עובשה ימיב רקיעב ןושארה לגב רגסהמ הנוש רגסה

תיפצת

תועמשמ

 המילבה תוליעי יכ תדמלמ ילויו לירפא/ץרמב תויוצרפתהה תמילב-
.ןמושיי ןפואבו תולבגמה תריחבב תדדמנ

 .הנוש הדימב םלוא,תויליבומב הדירי התפצנ םירקמה לכב-
 ההובג הדירי אלל ,התפצנש תוצרפתהה תריצעל וליבוה ילוי תולבגמ-

.תויליבומב
 לש וזמ הכומנו ,ילוי לש וזמ ההובג ןורחאה רגסב תויליבומה תדירי-

 .םירגסה ןיב המוד עובשה יפוסב תויליבומה ףקיה .ןושארה רגסה
30% לש תיבהמ תואיציב תיתוהמ היילע תרכינ עובשה ךלהמב
.לירפא/ץרמ רגסל רבמטפס רגס ןיב רלולסה ישמתשממ

האולחתב יונישל תויליבומה ידדממ תורישי רוזגל ןתינ אל-
.רגסל תיללכ תונעה תוארל ןתינ-

  תמועל יטמרד תוגהנתה יוניש םיגציימ יחכונה רגסב תויליבומה ידדמ
 יבגל תורישי ךכמ רוזגל ןתינ אל ךא ,עובשה ךלהמב ןושארה רגסה
 .האולחתב יופצה יונישה
 תויולהקתה רישי ןפואב םינחוב םניא תויליבומה ידדמ  ,המגודל
.יתרבחה קוחירהו תוריהזה תא ןכו ,םירעה ךותב םירוגס תומוקמב
 האולחתב םיבורקה םימיב המגמ יוניש יוהיז היהת הניחבה ןכל
.תינוניבהו השקה

ילוי תולבגמ

רבמטפס רגס לירפא/ץרמ רגס

לירפא/ץרמ רגס

רבמטפס רגס

״אמייק״ תרבח ףותישב ,תיזג .ד 'פורפ ,סיאול ריאי ר״ד ,יבקעי ןושמש ר״ד ,בגש ריאי ר״ד ,בודי  יאני ר״ד ,רוטקפס דעימע ,רבורג תימע
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7/4-מ םימי12

חספ רגסה

)לולא א( םידומיל / תויולהקתה תלבגה :םיירקיע העפשה ימרוג

 לגה
ןושארה

 .הלחמה יוכיד ךשמה ךות ךוניחה תכרעמ לש תיקלחו הבחר תיקשמ הלועפ :3/5+10/5 הוותמ
 .רבשמה םויסל דע12/6 הוותמל בושל ןיא  .יאמב20 ,17 ל הז בלשב בושל ןיא .הז הוותמל יסחיןוחטבב רוזחל ןתינ
.רפסה יתב תחיתפ  תעפשה תרכינ אלו תוליעפל תובישי תרזח– לולא א ב לחה יחכונה לגה
 .תונעה וא הקידב תוינידממ עפשומ וניאו םוי12–10 כ לש בוכיעב  תויחנה/ענמ ידעצמ עפשומהשק+ינוניב בצמב םיזפשואמ לש לודיגה בצק

 רפתה
 ןושארה לגה תכיעד ןיב

ינשה לגה תיילעל

 תולבגה תרזחה
16/3 תמרל

19/4-מ םימי12

12/6-מ םימי12

תחיתפ
םיעורא
שיא250 דע

החיתפ
תיקלח
רפס יתב לש

3/5-מ םימי12

 רוסיא
 ,תולהקתה
ס״יב תריגס

14/3-מ םימי12

5/7-מ םימי12
 רוסיא

 דע תויולהקתה
שיא50

1/4-מ םימי12

 תייטע תבוח
תוכסמ

17/7-מ םימי12
 רוסיא

 דע תויולהקתה
םישנא10

ינשה  לגה

המגמ יוניש

24/7 מ םימי12

Stay
at Home

25/3-מ םימי12

תחיתפ
תויונח

24/4-מ םימי12

14/4-מ םימי12

בחספ רגסה

תחיתפ
םידלי ינג
תולוספקב

10/5-מ םימי12

תחיתפ
האלמ
רפס יתב לש

17/5-מ םימי12

תחיתפ
תסנכ יתב
םיפוחו

20/5-מ םימי12
 תוצרפתה
תיחכונ

6/8-מ םימי12

תולבגמ לוטיב

1/9-מ םימי12

ס״יתב תחיתפ

8/9-מ םימי12

 םירע תולבגמ
תומודא

21/8-מ םימי12

 לולא ׳א

השק+ינוניב םיזפשואמ רפסמ



ד ,זפ-רינ .ר ׳פורפ ,ץכ .נ ׳פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר ׳פורפ ,תיזג .ד ׳פורפ ,יזנכשא .י ׳פורפ .זפ-רינ .ר 'פורפ ,ץכ .נ 'פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר 'פורפ ,תיזג .ד 'פורפ ,יזנכשא .י 'פורפ

?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
 הרטמ
תצלמומ

גוהינ ןפוא

.ינוניב+השק בצמב םישדחה םילוחה רפסמב תישממ הכיעדל העגה
.)0.9 מ ןטק ימויהלפכהםדקמ(תועובש רפסמלוזהכיעדרומישלתלוכיבוציי

תועובש3 כ לש ןמזב תיחכונה תוצרפתהה יוכיד רשפאת )עובשב2 רוטקפ(0.9 לש ימוי םדקמל העגה

 .הלוהב הבוגת תשרדנ אל )םוי20 לעמ( םיכוראה הלפכהה ינמז רואל
 ךוניח תכרעמ תרזחה לוקשל– יאמ תליחתןויסנ רואלו ,תוצרפתהה ןמזב םג םייח תרגש בוציי רשפאל תנמ לע
 ,ןכ ומכ .)עצובש הממ הנושב( לגס תדרפה םע תולוספקב ״םימודא״ םניאש םירוזאבו דבלב תוכומנ תותיכב
.)״םימודא םירוזא״ הוותמל המודב( תוגרחה אללו תויולהקתה אלל תיקשמ תוליעפ תרזחה לוקשל ץלמומ
.10 לעמ םיאליג לש תורגסמ תוליעפל ריזחהלןיא- יאמ ףוסו טסוגוא רואל .תיפרגואג גרודמ ןפואב הרזחה
.הרגשל הרזחה הוותמב ובלושי אלו ךורא ןמזל ולבגוי  םיפתתשמ יברםיעורא

)לשכ ינונגנמ שי הדידמ תטיש לכלש ןוויכמ(הבוגת/יאנת : עוביקמענמהלו תושימג רמשל ץלמומ
:הטלחה יכמות םידדמ רפסמ לע ססבתהב תוטלחה תלבק עצבל שי
 זוחא ,)1 מ ןטק(– םירתואמ רפסמ לש לודיג בצק , )רוביצ תונעהו הקידב תוינידמל שיגר ךא ריהמ(–םויב םירתואמ םילוח
 .)רישי רתוי ךא יטיא טעמ(״השק+ינוניב״ תטילק לש לודיג בצק ,םירוזא יפל תויבויח תוקידב
 ףקיה(– ״םימודא״ םידקומ רפסמ , )האיגשל ןוחטב ילוש גציימו הקיפס יפסמ קחרמ גציימ (– ״השק+ינוניב״ םילוח רפסמ ןכו
.)יגולוימידפא ךרעמ תוליעי(– יוהיזל ןמזו םיהוזמ הקבדה תורוקמ רפסמ )דודיב תלוכיו הצופת

?וישכע המ
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הדודמו תיטיא הלועפ רשפאיש הוותמ שוביג– תוצלמה


