
 םיננכתמה דמעמ לש קוזיח שרדנ יכ םיבשוח ונתיאמ םיזוחא םיעשתמ הלעמל
 וילעו רבוטקוא – רבמטפס םישדוחה ךלהמב דוגיאה דעו ךרעש ףיקמ רקסב םיטלובה םיאצממה דחא והז
 50% -מ הלעמל תצקו דוגיאב תורבח לע םידיפקמ בוריקב 2/3 קר יכ רקסב הלע דוע .םיננכתמ 171 ונע
  .םיננכתמה סקנפל ומשרנ

 תתל ,לעופ אוה ןמשלש תורטמה תא דדחל דוגיאה לש ךרוצה הניה ,וללה םינותנהמ תונבותה תחא
  .רתוי בוט ותרגסמב תוכרענש תויוליעפה ללש תא קוושלו יתועמשמ ףסומ ךרע םיננכתמל

 -מ הלעמל ,תאז םע .הלעמו ריבסכ םיננכתמה דמעמ תא םירידגמ םיננכתמה תיברמש הלוע רקסהמ
 םינשל דוגיאה דעו לש םידעיה דחא ןכא הזו םיננכתמה לש דמעמה תא קזחל יוצרו ןתינש םיבשוח 90%

 .תובורקה

 

 :םניה קוסעי דוגיאהש םיבישמה ושקיב םהב םיאשונה ירקיע

 תודסומ לכב האלמ תופתוש תריצי ,םילכירדאה לומ םדמעמ תרדסה :םיננכתמה דמעמ קוזיח •
 םודיק ,תוימוקמה תויושרב הניקתו תויוכמס ןתמ ,םייתלשממ םיפוג לומ םימולשתה תרדסה ,ןונכתה
 סקנפב םושיר ,םיירוביצ םיזרכמב תופתתשה יאנת רופיש ,ןנכתמה דמעמ תא הרידגמש הקיקח
 .יתא דוק תריצי ,םילכירדאלו םיסדנהמל המודב

 )ןכמ רחאל םגו הימדקאב םג( םיכשמתמ הרשכה יכילהת םודיק •
 .קרפה לע םיאצמנה םייתוהמ ןונכת יאשונב תעד ייוליג •
 תויזוחמה תודעוה דוקפת רופיש •
 ירוביצה חישב תוטלובהו תועדומה תאלעה •
 יעוצקמ חוטיב •

 

 :ןניה םדקל ךירצ דוגיאה םיבישמה תעדלש תויעוצקמה תודנ'גאה

 םיחותפ םיחטשב תצאומ היינב תעינמו תוינוריע •
 רוידה רבשמל םילוקשו םייארחא תונורתפ •
 תושלחה תובכשה לע ןגמה ןגוהו יתרבח ןונכת •
 רוביצ ףותיש םודיק •
 תירוביצ הרובחת הטומ ןונכת •
 ןונכתה תודעו תועצקמתה •
 הביבסה תוכיא תויעבל תירוביצה תועדומה תאלעהו תומייק •



 ןכו ל"וחבו ץראב תויוצרה תויומלתשהה יגוס יבגל תונבות דואמ הברה ונלביק םג רקסה תרגסמב
 .דוגיאה לש ישדוחה רטלזוינה קוסעיש יוצר ןהבש עדימה תוירוגטקל תוסחייתה

 :ןיינע ימוחתו םלוע תופקשה ,יעוצקמ ןויסינ ,םיאליג לש הבחר תערשמ ופקיש רקסה לע תובושתה

  .40 דע 26 יאליגב םיבישמהמ 52% טעמכ - ליג

 32% -כו םינש 10 -ל 5 ןיב לש קתו ילעב 20% -כ ,םינש 5 דע לש קתו ילעב םיבישמהמ 48% -כ - קתו
  .םינש 10 לעמ לש קתו ילעב

  :בחר ןווגמ הפקיש הדובעה תומוקמ תוגלפתה םג

 

 עיבצה ,ונלש יעוצקמה דמעמל סחיב םיננכתמה ברקב תוחוורה תושיפתה לע טעמ אל ונתוא דמיל רקסה
  .םדקל ךירצו לוכי דוגיאהש תונוצרו םיכרצ לע םגו תוניינעמ תומגמ לע

 ונאו תפטושה תוליעפב דוגיאל עייסל ידכ יביטקא ןפואב לועפל תונוכנ ועיבה םג םיבישמהמ טעמ אל
 .ךילהתב םתופתתשה לע בוש םלוכל תודוהל םיניינועמ
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