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:תיברעה הרבחה יפלכ ןונכתה תוינידמב יוניש



רוא תדעו ח״ודו2000 תוערואמ

ףוסדעוטדנמהתפוקתב'רפכהתומדאחטש'היהןינכסב״
האמהףוסבטופישהחטש.םנוד70,000-כםיעבשהתונש
4,450–ראתמהתינכתחטשו,םנוד9,700היה]םירשעה[
קרראתמהתינכתםוחתבןינכסבואצמנ,ךכלשב.דבלבםנוד

.״שפנלר"מ524ויהלאימרכבשהעש,שפנלר"מ191



רוא תדעו ח״ודו2000 תוערואמ

תוינכתלשןנורסחהיהםייברעהםיבושייהיחטשךותבםירוגמלהיינבהינפבירקיעלושכמ
םיתעלתויהיברעהרזגמבךא,ןמזדימתםישרודהלאכתוינכתלשןוכדעהוהנכהה...ראתימ
תושיגרוליגאלםייברעהםיבושייהלשםתוחתפתהרבדבתוטלחהה...םיריבסיתלבםיבוכיע
,םיעשתהתונשבתוינכתהתנכההצאוהשרחאלםג.תיברעההייסולכואהלשהיכרצלתקפסמ
תאתורשפאמהתורשואמבאתוינכתאללהאמהףוסבםייברעהםיבושייהתיצחמכויהןיידע
,ךכמהאצותכ.תרשואמראתימתינכתהתיהאלםהמםיברלו,םהביונבהחטשהתבחרה
.יקוחןפואבםיתבתונבלתויטרפתומדאילעבלהיהןתינאלטופישהיחטשלשםילודגםיקלחב
.תונבלרתיהלבקלתלוכיהיאבץוענהקלחרשא,ןוישיראללהיינבלשתבחרנהעפותהחתפתה
יתביבגלואצוההסירהיווצ.םייתחפשמ-דחםיתבלשללכךרדבותרדוסמיתלבהיינבהתיהוז
.)43-44'מע,אךרכ,רואתדעוח״וד(.תוברועמהםירעבושלושמב,בגנב,לילגבםיברע



)2011( לארשיב תיתרבחה האחמה

רוידהאשונתאהתלעה2011תנשבתיתרבחההאחמה•
.תיטילופההפמהזכרמלרוידלתוכזהו

ןתרטמשתוטלחההמכהלשממההליבוה,תאזתובקעב•
.ןהיריחמתאדירוהלותורידהעציההתאלידגהלהתייה

תמקה,תוימוקמתויושרםעגגימכסהוללכולאםידעצ•
לשהיינבלוןונכתלתיצראההדעווה"תמקה,רוידהטניבק
יכילהתתאץיאהלידכ)ל"מתו("רוידלםיפדעומםימחתמ
תכוראתוריכשםודיקלתיתלשממהרבחתמקה,ןונכתה
תנשבהרצענש("ןכתשמלריחמ"תינכותהםודיק,חווט

תועקרקתרשפה)"ןמצילתינכות"בהפלחוהו2020
תושרה"תמקה,םילזומםיריחמבםימזילתוירוביצ
.דועו"תינוריעתושדחתהל
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:טופיש ימוחת– םייסיסב םינותנ

םורד זוחמהפיח זוחמןופצ זוחמ



:יבחרמ עקר

.תיברעהייסולכואאיהזוחמהתייסולכואמ53%-כ•

81-ו,תויברעתוימוקמתויושר51תומייקןופצהזוחמב•
.םייברעםיבושי

)הבארע,הרמט,ןינ'חס,םערפש,תרצנ(תויברעםירע5•
.הייסולכואהמ32%תוללוכ

.תיברעההייסולכואהמ62%תוללוכתוימוקמתוצעומ44•

ז"אומךותבםקלחשםיבושי24-ותוירוזאתוצעומ2•
.תיברעההייסולכואהמ6%-כתוללוכש–תוידוהי

ןופצ זוחמ



:יבחרמ עקר

םיווהמתויברעתוימוקמתויושר51לשטופישהימוחת•
.זוחמהיחטשמ12.7%

םיווהמתוידוהיהתוימוקמהתויושרהלשטופישהימוחת•
.)תוירוזאהתוצעומהתוברל(81.5%

.1.6%תוברועמהםירעהלשטופישהימוחת•

.4.1%םיילילגםיחטש–טופישאלל•

םיברעןיבשפנלטופישיחטשתאצקהןיבהאוושהברעפה•
693:5,420ןופצזוחמבםידוהיל

ןופצ זוחמ



:יבחרמ עקר

.תיברעהייסולכואאיהזוחמהתייסולכואמ22%-כ•

23-ותויברעתוימוקמתויושר11תומייקהפיחזוחמב•
.םייברעםיבושי

-כתוללוכ)היברג-לאהקאבוםחפ-לאםוא(תויברעםירע2•
.הייסולכואהמ12%

לשםגדםייק(םיבושי16תוללוכשתוימוקמתוצעומ9•
.)ה״מסבוןוריעהלעמ–הפיצראלתימוקמהצעומ

םייברעםיבושי5םנשילבא,תויברעתוירוזאתוצעומןיא•
.תוידוהיז״אומךותבםקלחש

הפיח זוחמ



:יבחרמ עקר

םיווהמתויברעתוימוקמתויושר11לשטופישהימוחת•
.זוחמהחטשמ10.7%

תווהמתוידוהיהתוימוקמהתויושרהלשטופישימוחת•
.)תוירוזאהתוצעומהתוברל(66.6%

.8.4%תוברועמהםירעהלשטופישימוחת•

.14.3%םיילילגםיחטש–טופישאלל•

םיברעןיבשפנלטופישיחטשתאצקהןיבהאוושהברעפה•
502:1,357ןופצזוחמבםידוהיל

הפיח זוחמ



:יבחרמ עקר

.תיברעהייסולכואאיהזוחמהתייסולכואמ14%-כ•

םיבושי18-ותויברעתוימוקמתויושר9תומייקםורדזוחמב•
.םייברע

.תושפנ69,000תללוכשטהר–תחאתיברעריעזוחמב•

11תוללוכשתוירוזאתוצעומ2-ותוימוקמתוצעומ6•
.םיבושי

.םיבשות70,000-כםיררוגתמםירכומיתלבהםירפכב•

םורד זוחמ



רוידה יריחמו תקוצמ



תיברעה הרבחב תועקרקהו רוידה תקוצמ
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םייברעה םיבושייב םיתב תוסירהו תרדסומ אל היינב



םייברעה םיבושייב םיתב תוסירהו תרדסומ אל היינב



רויד קרפ |922 הלשממ תטלחה

הטלחההירקיע

תוטרופמתוינכתבוצקת
תוטרופמתוינכתבוצקת
ןתינןחוכמשתיטרפעקרקב
תרגסמב-היינבירתיהאיצוהל
תויושרהםעומתחנשםימכסה
.תויברעהתוימוקמה

תוינללוכראתמתוינכת
תוינללוכראתמתוינכתתנכה
לעםילועהםיבושיבתוינכדע

.םיבשות5,000

35א״מתיוניש
חותיפהיחטשתלדגה
םינוקיתתועצמאבםיבושייב
.35א״מתבםייתדוקנ

ןונכת

תולובגתודעוו
.)תויפרגואיגתודעו(תוסנכהתקולחותולובגתודעוותמקה

טופישהתולובג

תוימוקמהתויושרלתיעוצקמהמצעה
.תורשכה,םיביצקת,םדאחוכ

תוימוקמתודעוותמקה
.תויבחרמהןונכתהתודעווהמתוימוקמתויושרלשהדרפה

תויעוצקמתולוכיוילוהינ

רוביצינבמתמקהלבוצקת רוביצתודסומ
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רויד קרפ |922 הלשממ תטלחה

םיביצקת

רוביצינבמ

ח״שןוילימ700

םידקוממםימכסה

םיבושי43
ח״שןוילימ252

םייגטרטסאםימכסה

םיבושי15
ח״שןוילימ252

:יביצקתדועיי

הנידמעקרקבםושירוןונכת•
עקרקבםושירוןונכת•

תיטרפ
חטששארקנעמ•
תולהנמתורבח•
רוביצינבמ•



2020-מ םינוכדע



2020-מ םינוכדע

אלההרבחלרוידבםימסחתרסהח״ודלשהקיקחבםושיי)1
העקשוהשהברההדובעלליבקמביכןייצלבושח–תידוהי

ךלהמתונורחאהםייתנשבםדקתה,הפיכאהתוינידמןוכדעב
תרסהלעגונאוהוונינפבשאשונלהברתובישחולשישםילשמ
דרשמבםקוהשתווצ.תיזורדהותיברעההרבחברוידבםימסח
תוברלעפ,םייתלשממהםיפתושהללכףותישבו,םיטפשמה
תויטפשמו,תוינונכת,תויעוצקמתוצלמהתרושגיצהלידכ
םסחםויכםיווהמשםייתוהמםיאשונלשהבחרתשקב
.ושומימוןונכתםודיקמ



2020-מ םינוכדע

יראתמהןונכתהתומדקתהםע–טרופמןונכתםודיק)2
תכימתב,ליעיוריהמםודיקבחרכהבשי,תידוהיאלההרבחב
דוחיאתוינכותהזללכבו,תוטרופמתוינכתלש,הנידמה
םדקהבטרופמןונכתםודיקלםיישממתונורתישי.הקולחו

,הייסולכואלתיאדוהרושבאיבהלידכךכבשי,ןכש,ירשפאה
תרשפאמאל,יראתמחותיפל״םתכ״לשהעיבקשדועב
ידועיילסחיבתואדוחרכהבהאיבמאלו,הינבירתיהתאצוה
הלולכהעקרקיכןכתי,לשמלךכ.חותיפהםוחתבעקרקה
םלשופוסבדעוית,יראתמןונכתבחותיפלעבקנשםוחתב
.םירוגמלאלורוביציכרצל



2020-מ םינוכדע

)ל״מתו(רוידלםיפדעומםימחתמלהדעוובתוינכתםודיק)3
הרבחהיבושייבל״מתוהתרגסמבןונכתםדקלוךישמהלשי–
ןונכתלףסונלולסמהווהמ,ל״מתובןונכתהןכש,תידוהיאלה
םרותשרבד,ישממינונכתקפואםיבשותלןותנה,ריהמ
,תושדחהינבתוריבעתעינמלתימוקמהתושרהתוסייגתהל
.ל״מתובןנכותמהםחתמביאדווב



2020-מ םינוכדע

–ןונכתתלכסמהשדחהינבתעינמתבוטלתוסייגתה)4
ןונכתהםודיקלתמרותהניאהשדחהינבבהפיכאהתאפקה
הינבלסחיבהליעיהפיכארדעה–אוהךופהנ,טרופמה
לשריהמםודיקלםיצמאמהתאלכסללולעןונכתתלכסמ
.טרופמןונכת



םימסח תרסה ח"ודבונייוצש תוצלמה לש הריקס

:רסח
 תדבוע הניא  םויה דע םיפסכה תרבעהו תאצקה ןונגנמ•

.הנוכנ הרוצב
 הטלחהה ביצקתב םיללכנ םניאו ןונכתל םירסח םיפסכ•

.םייקה
.הקולחו דוחיא :ינשה בלשה ןונכתל םירסח םיפסכ•
 תלבק תוינידמו ,ןונכתה תודעוו ךותב גוצייל תוסחייתה•

 ,ףופיצ ,תוינכת תייחד( ןונכתה תודסומ ךותב תוטלחהה
)דועו היינב לש היצזילגל
.)ימוקמ חיש בייחמ( תוימוקמה תודעווה אשונל תוסחייתה•
 אל אוה לבא ,תויזוחמה תודעוול תיסחי חילצה ןכל"מתוה•

.ףקותב וניא םויהו ףוסה דע חילצה
 םודיק יא אשונב תויזוחמה תודעוה תדובע לע תרוקיב ןיא•

.תוינכתה
?םיימושיי םילכ•

:ןונכתה תומדקתה יכילהב תויעב
תויזוחמ תודעו•
"חטשהמ םיקוחר" ןונכת תודעוו םיננכתמ•
.הסדנה תוקלחמ לשו םיננכתמ לש תויעוצקמ•
.)תואדוו רסוח( הקולחו דוחיא לש תורשפא אלל תוינכת•
היינב ירתיה ןתמ תורשפא אלל ללוכ ןונכת•
םיטועימיבושיב תומיוסמ תוינכתל הנשמה תודעו•
רוביצ ףותיש יכילהב ןומא רסוח•
.דועוי"מר ,ןונכתה להנמ ,ש"בשמ :םימרוג הברהב תולת•

:תוצלמה
 הלשממה ידרשמ לש םיגיצנה ללכל תורשכהו ןויע ימי•
.םייתוברתה םינייפאמה תא ריכהל תנמ לע תויזוחמה תודעווב•
.ל"מתו ןונכת םודיק•
.טרופמ ןונכת םוזי•
.)םשוי רבכ( יגטרטסא ןנכתמו ןונכת יתווצ•



םימסח תרסה ח"ודבונייוצש תוצלמה לש הריקס

:תוצלמה
.יוויל יתווצ•
ןויוויש ,םיצירמת ,תושרפה( הקולחו דוחיא תוינכתל תונורתפו םיצירמת•

.)דועו
.ריהמ תויוכז םושיר•
.םיינונכת הקולחיטירשת יפלטירשתב הקולח•
תוימוקמה תודעוול הרבסה•
.הנידמה ןומימבםיג"תתוםיר"צת םודיק•

:הקולחו דוחיא תוינכת
.לעופב תויולעב יופימ•
.רוביצ ףותיש•
.הנידמ תועקרקמ תולודג רתוי תושרפה•
.םינמז תוחול תעיבק•
.ןונכתב ןתומלשב תוקלח תללכה•
.תושימג•

:רסח
.םושייל םיביצקת•
.םינוש םיבושיב םינוש םילדומ•
 ,תויזוחמ תודעו :םייקה יתכרעמה ןולשיכה םע תודדומתהו םיימושיי םילכ•

 הכרואב אל םג( תיטרפ עקרק חותיפל ביצקת רדעה ,תולובג תודעו
.)הנתינש

:תולובג תודעו
  .הקיקח ןוקית / להונ תעיבקל ןוקית ןוחבל שי יכ םכוס•
.םייתוברתה םינייפאמה תא ריכהל תנמ לע תויזוחמה תודעווב•

:יוויל יתווצ
.תויזוחמהתודעוב םיידועיי יוויל יתווצ•

רוביצ יכרצ חותיפ– הקולחו דוחיא תוינכת שומימ
 חותיפל יתלשממ ןומימו בוצקתב יתועמשמ ךרוצ שי יכ םכסוהו עצוה•

.טרופמה ןונכתה ימוחתב רוביצה יכרצו תויתשתה



םימסח תרסה ח"ודבונייוצש תוצלמה לש הריקס

:רסח
.םויה דעםיקווישב ןולשיכה םע תודדומתה•
 המזוי יא ,הנידמ עקרק לש קווישב רוסחמה םע תודדומתה•

 קווישל דע תינכתה רושיא ןיב ןמז ,הנידמ עקרקב ןונכתל
.דועו
 ןכתשמל ריחמ ומכ תוינכתה תמאתה יא םע תודדומתה•

 .תורחא תוינכת רדעהו ,םייברעה םיבושיה ינייפאמל
םיקוויש דדועל שי רשאכ ,היוור היינבל םירשקתמםיקוויש•

.בושיה ךותב היינבה יפואל םימאתומ
?םיביצקת•

:היינב שומימ
.תורשואמה תויוכזה לש יקלחה שומימה תייעב•
.היוור היינבב רסוח•
.םיצירמת רדעהו תומזי דודיעב רסוח•
.םוקמ ינבו הנידמ עקרקבםיקוויש•

:תועצה
.תיתחפשמ היוור היינב לש ןונכת•
.החפשמל תדעוימה היוור היינב•
.הנידמה ידי לע היוור היינב שומימוםיקוויש דודיע•
.תוריכשה קוש קוזיח•



לשהטסה/האצקהלהצלמה:םיביצקתהןיינעלתוצלמה•
.ורכזוהשםיכרצלםיביצקת

.הרבסהותועדומ•

.למשחירוביח•

.תינוריעתושדחתה•

םימסח תרסה ח"ודבונייוצש תוצלמה לש הריקס



הדובע ךשמהו םימסח

 ירוביח
 למשח

 חותיפ
תויתשת

 םושיר
ןיעקרקמ

 תולובג
טרופמ ןונכתטופיש

 דוחיא
הקולחו

 היינב תרדסה
תמייק

 תושדחתה
תינוריע

 אל םירפכ
 םירכומ

 אל םימחתמו
םירדסומ

 ךותב גוציי
 תודעוו

ןונכתה

?דועו  רויד יקוויש
תועקרקו

38/א"מת
תופידע ירוזאםיפילחתהו

 ריחמ
 ןכתשמל

ןמציל תינכתו



הדובע ךשמהו םימסח


