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 המ לע– םינגומ םיבחרמ
?המוהמה

21:00 טקיורפ תרגסמב האצרה
םיסדנהמה דוגיא
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ןוגימ ח"מר– ר"עקפ

ס"נגהל דרשמ / ןוגימ תסדנה– ר"עקפ

– ר"עקפ
פ"ומ ד"מר

ףרועהדוקיפיניצקידילעהמקוהשתיטרפהרבח§

ןוגימהםוחתבקושבהליבומהרבח§

םוריחלתוכרעיהוןוגימהםוחתבתקסועהרבחה§

לשתונורקעלעתססובמהרבחהתוליעפ§

תמאתהותירנילפיצסידיטלומתולכתסה

)הפילחתריפת(חוקלהיכרוצלתונורתפ

םינוב >- םיחתפמ >- םיננכתמ >- םיצעיימ >- םיחתנמו םירקוס ונחנא

תויגולודותמו םיטרפמ םיבתוכ
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הרבחה לש םיירקיע תוליעפ ימוחת

םוריחיקיתתביתכ•
ןוגימירקסעוציב•
תידוקפתתופיצרלתוכרעמחותינ•
הלעפהיזכרמןויפא•

לשגורדשוהמקהבןוגימץועיי•
םיידועייםינבמ

הינבירתיהבץועי•
ץוציפייוסינלשעוציבוןונכת•
ןוגימירצומחותיפ•

לשהינבואהקפסאוןונכת•
תוינוגימוםימ"ממ,םיד"ממ

םינבמלשהקפסאורוציי•
םיידועיי

תוכרעיה(םוריחהימוחתבתורשכה•
עבטתונוסא,ןוגימ,המדאתודיערל
)דועו
ץוליחתסדנה•

תוכרדהתנגומ הינב םינגומ םינבמ ןונכתו ןוגימ ץועיי םוריחל תונכומו תוכרעיה
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רבדנ המ לע

הנעמהתאןתונד"ממהםאהותושירדהרוקמהמ–ןוגימהןוירטירק§

)....חורבצמ,תויחנה,םינקת,םיטרפמ,תונקת,קוח(?תומושרתושירדההפיא–ןגאלבברדס§

)...גוזימ,היצלטסניא,למשח,היצקורטסנוק,תולכירדא(תוינונכתהתונילפיצסידהןהמ§

םישגד–ןגמתורגסמ§

םישגד–הינבייוקיל§

הדובעתוטיש,תורוקיב,יושירתכרעמ,םיסדנהמ–תכרעמהלעתצק§
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ןוגימה ןוירטירק
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רבדנ המ לע

6

ןוגימה ןוירטירק

vםיר"מצפוםיליט,תוטקר–לולסמלולתקשנוניהםויאה

vססרוףדה–םיירקיעםיטקפאינשרציימץוציפ
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ןוגימה ןוירטירק

vססרוףדה–םיירקיעםיטקפאינשרציימץוציפ
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ןוגימה ןוירטירק

:לןנכותמיחרזאןוגימ§

vהרישיהעיגפלןנכותמאל–םויאהלשהבורקהעיגפ

vץפנרמוחג"ק830םעליטוניהףדההםוחתבסוחייהםויא

vקחרמולקשמ(סוחייהםויאלומלאףדההטקפאבהאלמהדימע(

vג"ק500-כלשלקשמבריואתצצפ–ססרהםוחתבסוחייהםויא

vםיסיסרהינפב)90%לעמ(ההובגתונימאתמרבהדימע
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אטבתמ הז המב– ןוגימה ןוירטירק

vםיביכריבוע

vןוטבהגוס,םותיריטרפ,תותשרהגוס,תותשרהתופיפצ–יביטקורטסנוקןונכת

vגוזימ,ןוניסורורווא–תוכמותתויתשת,היהשהךשמ,תוגהנתהתויחנה–הלעפהתטיש,

למשח,האורבת

vןגמתורגסמ

vהרגשביתילכתודשומיש–ההובגתונימז
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?ןוגימב לקתינ הפיא
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ףרועה דוקיפ תושירד
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הירוטסיההירטסיה תצק

1971
1992-
1994

2003-
2014

2014-
2020

 םיינומה םיטלקמ•
)םיפתושמו םירוביצ(
הדבכ תורגסמ•
ךורא הארתה ןמזל ןונכת•
 הכוראהיהשל ןונכת•

)םימי(

םינגומ םיבחרמ•
רתוי הלק תורגסמ•
הרגשב לבגומ שומיש•
רצק הארתה ןמזל ןונכת•
 תינוניבהיהשל ןונכת•

)תועש(

 תויחמומה
 לע תססובמ

 ,היסורב םיטלקמ
ץיווש ,הינמור

 הצימא הטלחה
 טלקמ סינכהל

הרידל

– ילאוד שומיש
 רדח + ד"ממ

םירוגמ

קושה לש ץחל
 דדומתהל ישוק
 תויצאוטיס םע

תוינונכת

 תדירי( םיינונכת תונורתפ•
)תוריק
ןגמ תורגסמ ןוכדעו שודיח•
 ןוניס תוכרעמ חותיפ•

תומדקתמ

תרפושמ ןגמ תורגסמ•
 ן"קב םויא לע שגד•

)ןוניס תוכרעמ(
 הארתה ןמז לש הניחב•

)ןונבלו הזע ףטוע(
היהש ןמז לש הניחב•
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vהיצלוגרביזכרמהילכהוניהתונקת

vתישארהקיקח–ההובגתיכרריההמרבתואצמנתונקתה

קוח

תונקת

תויחנה ,םיטרפמ

תיטפשמ היכרריה

v1951 א"גה קוח

vםיטלקמ תיינבל םיטרפמ( תונקת(

vהסדנה ףנע לש םיטרפמו תויחנה
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םושר הז הפיא– תושירד

v1951 א"גה קוח–nevo.co.il

vףרועה דוקיפ רתא וא )תומושר( םיטפשמה דרשמ– תונקת

vףרועה דוקיפ רתא– תויחנהו םיטרפמ

vםינקתה ןוכמ– םינקת

vהלשממה ידרשמ לש םירתאב– ל"כנמ ירזוח
^

םוריחה לטרופ

ןווקמ יושיר תכרעמ- <



1515

םינקת לע הלימ

vןוכדעו יוניש תלוכי ,הרקב תלוכי ,םינקתה שוביג תטיש בקע םינקתל תובר תושירד תרבעהל לעופ ףרועה דוקיפ 

תיסדנה הפשו

vתוברל הניקתל תובר תושירד ורבעוה2003 זאמ:

םינגזמ תנקתה–994 י"ת§

האורבת ינקתמ–1205 י"ת§

ןגמ תורגסמ–4422 י"ת§

ןוניסו רורווא תוכרעמ–4570 י"ת§

תומיטא תקידב–4577 י"ת§

םינגומ םיבחרמבםירימגת–5075 י"ת§

תובתות תורקת–5103 י"ת§

םייתחשמ םירמוח–5109 י"ת§

vםינקתל ויתויחנהב ףרועה דוקיפ סחייתמ ,ףסונב 

:ןוגכ םיפסונ םייסדנה

466 י"ת§

םינוטב תקידב–118 י"ת§

סבג תוציחמ–1924 י"ת§
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 בחרמ בכרומ הממ
?ןגומ

תוינונכת תונילפיצסיד



1717

היצקורטסנוקתולכירדא

ןגמ תורגסמ

 הרואת ,למשח
תרושקתו

האורבת

 גוזימ ,רורווא
ןוניסו

תושיגנ

ןומיסו טוליש

–ב"ות תונקת
הרגש ישומיש

ןגומ בחרמ ןונכת
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תינונכת הנילפיצסיד לכב תעדל המ

 הנילפיצסיד
תינונכת

טוריפ
עיפומ הז הפיא

תונקת
/תויחנה
םיטרפמ

םינקת
 ירזוח
ל"כנמ

רחא

םידמימ ,השיג קחרמו םוקימ ,םיביכר יבוע ,חטשתולכירדא
םירימגת ,םיירטמואיג

VV4570Vב"ות

VV466םותיר יטרפ ,םירטקו תועיספ ,ןויז תונמהיצקורטסנוק
118

 קוחVVםירזיבא גוסו םוקימ ,תויומכלמשח
למשחה

VV1205םוטיא תטיש ,עוציב תטיש ,םירזיבא תומכו גוסהאורבת
5109

V994הנקתה תוטיש ,םירזיבאא"זמ
4570

VV4422הנגה ,הנקתה ןפוא ,תומכ ,גוסןגמ תורגסמ

VVרוא טלופ ןומיס ,םיטלשןומיסו טוליש

V1918די יזחאמ ,םירבעמו םיחתפ לדוגתושיגנ
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ןגמ תורגסמ
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ןגמ תורגסמ הז המ

vןגומ בחרמב ןקתומה טירפ לכ:

תותלד§

תונולח§

 רורווא תורוניצ§

 תרנצ ירבעמ§

טולימ יחתפו תומלוס§
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תותלד יגוס

םישגדןגמ ריק]ג"ק[ לקשמתודימהרוצתלדה גוס
 וא תיפנכ דח תיריצתיתריד ףדה תלד

תררגנ
םיחתפה יפל70-כ70/80/200

 וא תיפנכ דח תיריצתידסומ ףדה תלד
תררגנ

הבוח100-כ85-100/200

 םיסיסרו ףדה תלד
תרפושמתיתריד

חתפהמ 'מ2 דע280-כ70/80/200תיפנכ דח תיריצ

ריק יוביע שרדנ'מ4 דע170-כ70/80/200תררגנ וא תיריצ"תילד" תלד

 םיסיסרו ףדה תלד
מ"מ25

הנטקל 'מ1 דע500-כ70-100/200תיפנכ דח תיריצ
הלודגל 'מ3 דע

 םיסיסרו ףדה תלד
תואירב תודסומל

 תיפנכ וד וא דח
תיריצ

הנטקל 'מ1 דע70-240/210500-1000
הלודגל 'מ3 דע

הטסורינ ףוקשמ
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תוצופנ תולקת

vר"עקפ ידי לע רשואמ םא םג( ןוכנ אל ןונכת(

vרוצייב םימייק אלש םיטרפ ןונכת:

תילד תותלד§

פיקיירד תונולח§

vעוציבב םייוניש:

םירייד ייוניש§

)תויולע תתחפה( ןלבקה לש ןונכת ייוניש§

vםינוכנ אל תורגסמ יטרפ תנקתה:

מ"מ24 םוקמב מ"מ18 תונולח§

םירחא םיגוסמ תותלד§
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תולקת םיענומ ךיא

vןוגימ ץעוי םע תוצעייתה 

vר"עקפ םע וא ץעוי םע תוצעייתה שרדנ– ןגומ בחרמל רישי ןפואב רושק אל םא םג ,יוניש לכ

vתרשואמה תינכותב עיפומש המל םירצומה תמאתה אודיו

vתורגסמ יטרפ יוהיז תרכה

תיסחיםינטקםיריצ2§
יפלכ(כ"באבצמלהליענבצמםעתידי§

)הלעמ
הפוצמ§
תערגמבםוטיאתיימוג§
ףושחינוציחןונגנמהתררגנתלדב§

רתויםילודגםיריצ3§
הדבכתלד§
םעקריופיצאללהעיגמברל§

דוסיעבצ
לשוזמרתויהכוראתידי§

תיתרידה

תרפושמ תלד
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ןגמ ריק הז המ

vהלבטהי"פעםיקולבריק/ןוטבריק=ןגמריק

vיטנוולראלםקולבתוריקרפסמ

vןגמתוריקב,90/200תודימבתלדחתפחותפלןתינםיקולבמןגמתוריקב

והשלכחתפרוסא–ןוטבמ

vדצותיזח–םיגוסינשלםיקלחתמתונולח

vןולחהלשץוחוקדעקחרמהתדידמ

vחתפלומחתפאלךא,םיקולבריקבתלדחתפרתומםימייוסמםירקמב

 בחרמ גוס
ןגומ

 ןגמ ריק יבוע
]מ"ס[

15ד"ממ

20ק"ממ

20מ"ממ

25תואירב/ךוניח
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םיפסונ הינב יוקיל
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תולקת

vעצמאבםוסחמאלל,לולחקדיוידבשומיש

vחיטםעהמלשהוהגירחהיצגרגס
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תולקת

vתוכומנןוטבהתואצות

שרדנהמ
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תולקת

vהעיספבוארטוקבןויזלזרב

םינוכנאל
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תולקת

vהנוכנאלתוכרעמתנקתה

vרורוואהתורוניצםוקימותומכיוניש

vאלםטאבואיתחשמרמוחבשומיש

רשואמ
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תולקת

vיחתפלשהנוכנאלהנקתה

טולימ
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– ףרועה דוקיפ
דבוע הז ךיא
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ינוגראה הנבמה

 תקידב דקומ
תוינכות

תוזוחמ יסדנהמ

ךרעמה תדקפמ

הסדנהן"ער

הסדנה ףנע

vד"חי6דעםירוגמתוינכות

vיפלתינורקעתוינכותהלכ

תורזג

vילוהינררעוךרעמהלוהינ

vיעוצקמררעוםידחוימםיאשונ

vהנוילעתוכמס

vינופלטהנעמןיא,להקתלבקןיא

vינופלטהנעמ,תלבגומלהקתלבק

אלמיליימו

vךרדינופלטהנעמוליימבתוינפ

דקומה

vימשרבתכמבואליימבתוינפ

vךרעמהתדקפמךרדתוינפ
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תורשה תונמאו םיכילהת

לעופב לופיט ךשמתרזוח הינפב לופיט ךשמיברימ לופיט ךשמךילהת
 תמתוח( שדח רושיא

)תילאבוא
-מ עונל לוכי– הרזגל הרזגמ הנתשמםיקסע ימי19םיקסע ימי19

הנמאהמ הגירח דעו םימי2-3

 לפוטמ ברל ,הרזגל הרזגמ הנתשמםיקסע ימי19םיקסע ימי19םייוניש תינכות
םייעובש ךות

 לפוטמ ברל ,הרזגל הרזגמ הנתשמםיקסע ימי19םיקסע ימי19רוטפ
םייעובש ךות

םימי3-4 ךות לפוטמ ברלםיקסע ימי19םיקסע ימי419 ספוט

םימי1-2 ךות לפוטמ ברלרדגומ אלרדגומ אלךרעמה תדקפמל ררע

םיישדוחל םייעובש ןיב תחקל לוכירדגומ אלרדגומ אלררעתדעול ררע

vרתיההינפלןורחארושיאכא"גהרושיאתאריאשהלאלושרדנהןמזהךשמתאןובשחבתחקלשי

vתלבקינפלהברהעוציבלםיסנכנםיטקיורפטעמאלוריבסםינמזתוחולבןנכותמשטקיורפןיאלארשיבורחאמ

ליגרהבצמההז–היעבבטקיורפהיכזרזלהשקבםעךרועהדוקיפלתונפלהמןיא,הינברתיה
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השגה תויחנהו םיכילהת

םישגדרדגומ הפיאהשגה תרוצךילהת
 תמתוח( שדח רושיא

)תילאבוא
דחוימ ריהצתןוגימ תינכות תכירע להונתנווקמ תכרעמב

תירוקמ תרשואמ תינכות ףוריצבןוגימ תינכות תכירע להונתנווקמ תכרעמבםייוניש תינכות

 יאמצע ןויליגכ רוטפל השקב ספוטרוטפל השקב תשגה להונתנווקמ תכרעמברוטפ
השגהב קורס ןוגימ תוניקת חוד +

תונומתו תודועת4 ספוט תשגה להונ– בורקבתנווקמ תכרעמב4 ספוט

קמנמ בתכמרדגומ אלתינופלט וא ליימב הינפךרעמה תדקפמל ררע

 סדנהמ ךרד ליימב הינפררעתדעול ררע
זוחמה

קמנמ בתכמרדגומ אל
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םוכיס

vטקיורפלכבתאצמנשתינונכתהנילפיצסידוזןוגימ

vעוציבברקיעבוןונכתבתולקתעונמלתנמלעהנילפיצסידלשםיירקיעהםיאשונהתאריכהלשי

vיונישלכבותיאץעייתהלוטקיורפהתענתהבלשמןוגימץעויליעפהלץלמומםיבכרומםיטקיורפב

vםואיתאללעוציבבואןונכתבםייונישעצבלןיא

vןורחאעגרלעיגהלאלולופיטהינמזתאןובשחבתחקלשי

vםייקאוהךא,רקיובכרומתויהללוכיוטושפתויהללוכיאוה–יסדנהןורתפשיהיעבלכל

!הבשקהה לע הדות


