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א קלח
ןחבנל תוארוה

.םייתעש :הניחבה ךשמ .א

.םיקרפ ינש הז קלחב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

תודוקנ 2x81( — 63( — לארשי–ץרא לש היפרגואג — ןושאר קרפ

תודוקנ 2x51( — 03( — ןוכיתה חרזמה לש היפרגואג  —  ינש קרפ

 12–ה האמה ףס לע    
תודוקנ 66 — כ"הס     

 

:שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.אטרכ סלטא ,שדח יאטיסרבינוא סלטא :ךליאו 3991 תנשמ סלטא )1(

.היפרגואיגה יחנומל ןולימה תא ללוכה ,הנבי יפרגואיג סלטאב שמתשהל ןיא :בל םיש 

.ןוכיתה חרזמה סלטאב שמתשהל ןיא   

.שדחה לארשי סלטא )2(

.000,052:1 לארשי–ץרא לש הפמ )3(

.000,005:1 וא 000,052:1 לארשי–ץרא לש תיגולואיג הפמ )4(

.ךרוצה יפל ,םיפרגבו םיכתחב ,םיטוטרסב רזעיה ךיתובושת תא שיחמהל ידכ :תדחוימ הארוה .ד

."שדחה לארשי סלטא"מ הפמ לע תכמתסמה הלאש תללכנ לארשי–ץרא לע קרפב :הרעה

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
 !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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ת ו ל א ש ה

)תודוקנ 63(   לארשי–ץרא לש היפרגואג — ןושאר קרפ

.)ופוסב ם ּושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ ;תודוקנ 81 — הלאש לכל( 1-7 תולאשהמ םייתש לע הנע

היפרגומד .1

.0591-2002 םינשב ,ליג יפל לארשיב תידוהיה הייסולכואה בכרֶה תא הגיצמה הלבט ךינפל 

.הירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,הלבטב ןייע 

תורחבנ םינשב ,ליג יפל לארשיב תידוהיה הייסולכואה בכרה
)םיזוחא(

0791 0991 2002  0591 םיליג  

  4-0 6.31  7.01 7.9 0.9

  41 -5 4.61  3.91 0.91 4.61

  42 - 51 9.61  4.02 6.61 3.61

  44 - 52 2.33  7.22 4.82 9.62

  46 - 54 1.61  6.91 8.51 0.02

  56+ 8.3  2.7 5.01 4.11

)תודוקנ 6(     .הלבטב תוניוצמה םינשב הייסולכואה בכרהב ולחש םייוניש ינש ןייצ .א

)תודוקנ 21(     .א ףיעסב תנייצש םייפרגומדה םייונישל םירבסה השולש אבה .ב

לאערזי קמע .2

)תודוקנ 9(      .לאערזי קמע תא רציש יגולואגה ךילהתה והמ רבסה .א

.לאערזי קמעב תובשייתה תורוצ שולש ןייצ .ב

.הל םידחוימה םינייפאמ ינש רבסהו תנייצש תובשייתהה תורוצמ תחאב רחב 

)תודוקנ 9( 
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םילקא .3

 הרוטרפמטהו םיעקשמה תומכ" :'ב הפמב ,82 דומעב ,שדחה לארשי סלטאב ןייע .א

."יתנש–בר עצוממב ,םישדוח יפל תעצוממה

 הרוטרפמט( םילקאה ינייפאמ תא ראת ,ןענכ רהו ביבא לת ,דרע לש םיפרגומילקה יפ לע 

)תודוקנ 9(       .הלא תומוקממ דחא לכב )םיעקשמ ,תורוטרפמט ערשמ ללוכ

 םהיניב םילדבהל םימרוג ינש רבסהו ,א ףיעסב ורכזוהש םיפרגומילקהמ םיינשב רחב .ב

)תודוקנ 9(      .םילקאה ינייפאמב

חותיפה ירעב שועית .4

.02–ה האמה לש 06–הו 05–ה תונשב חותיפה ירעב וחתפתהש היישעת יפנע ינש ןייצ .א

.תוביס יתש בותכ ךתבושתב ?הלא תוישעת אקווד חותיפה ירעב ומיקה עודמ 

)תודוקנ 9( 

.הז גוסמ היישעת יפנע לע ןתוססבתה ללגב חותיפה ירעל ומרגנש םיישק ינש ןייצ .ב

)תודוקנ 9( 

היגרנא .5

2002 םינשב לארשיב למשחה תכירצב לחש יונישה תא ראת ,ךינפלש ףרגה יפ לע .א - 8891,

)תודוקנ 8(      .הז יונישל תוביס יתש אבהו 

 .לארשיב למשח תקפהל םהב םישמתשמש היגרנא תורוקמ ינש ןייצ .ב

.הלא תורוקממ דחא לכ לש ןורסיחו ןורתי ןייצ 

)תודוקנ 01( 
/4 דומעב ךשמה/
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הנומת שרדמ — תואלקח .6

.ג-א םיפיעסה תשולש לע הנעו ,חפסנבש 1-3 תונומתב ןייע

.םילשורי ירה ,ןורשה ,הברעה :ץראב םירוזא השולשב ומלוצ תונומתה

 יפ לע קמנל ןיא( ךיתועיבק תא קמנו ,תונומתהמ תחא לכ המלוצ רוזא הזיאב עבק .א

)תודוקנ 7(      .)תואלקחה גוס 

 הארנה רוזאב תואלקחה לש דחא ןייפאמ ןייצו תונומתהמ םייתשב רחב .ב

)תודוקנ 4(     .תרחבש הנומת לכב 

.תרחבש רוזא לכב יאלקח חותיפ לש דחא ישוק רבסהו םירוזאהמ םיינשב רחב .ג

)תודוקנ 7( 

 

 
!בל םיש 

"םינושאר םיחקל — לילגב םיפצִמה" רמאמה תא וארקש םידימלתל תדעוימ 7 הלאש 

.םיילושו ןיעלג — לארשי לש היפרגואיגב תורומת רפסב ,לקניפ לחרו רפוס ןונרא תאמ 

"םינושאר םיחקל — לילגב םיפצמה" :רמאמ .7

)תודוקנ 6(       ."הפצמ" והמ רבסה ,רמאמה יפל .א

.תובשייתה ישוג העבראב םיזכורמ לילגב םיבושייה .ב

.לילגב םיפצמה תמקהל תורטמ יתש רבסהו ,הלא םישוגמ השולש לש תומשה תא ןייצ 

)תודוקנ 21( 
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)תודוקנ 03(   12–ה האמה ףס לע ןוכיתה חרזמה לש היפרגואג — ינש קרפ

.)ופוסב םושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ ;תודוקנ 51 — הלאש לכל( 8-21 תולאשהמ םייתש לע הנע

ןוכיתה חרזמה תולובג .8

 םה המ רידגהל השקש םושמ ,תיתייעב תויהל היושע ןוכיתה חרזמה רוזא לש תולובגה תרדגה 

 .הז רוזאב תונידמה לכל םיפתושמה םינייפאמה

.ןוכיתה חרזמה תולובג תא םירידגמ םתועצמאבש םינייפאמ השולש גצה .א

 לע בותכל ןיא( תחא הנידמ תועצמאב התוא םגדהו ,הרדגה לכ לש תויתייעבה תא רבסה 

)תודוקנ 01(      .)היקרוט

 דגנ םיקומינ ינשו ,ןוכיתה חרזמה תונידמ ןיב היקרוט תללכה דעב דחא קומינ אבה .ב

)תודוקנ 5(      .ןהיניב התללכה

ןוכיתה חרזמב םירע .9

 תוביס יתש רבסהו ,תיתרוסמ תינוכית חרזמ ריע לש הנבמה לש םינייפאמ השולש ראת .א

)תודוקנ 7(      .הז הנבמל

 םימרוג ינש רבסהו ,תינוכית חרזמה ריעה הנבמב תולחה תורומת שולש ןייצ .ב

)תודוקנ 8(     .הלא תורומתל 

הירוסב תואלקחה .01

 ,9791-9991 םינשב הירוסב הטיחה ילוביב תודונתה תא גיצמה ,ךינפלש ףרגב ןייע 

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו 

     .הלא תודונתל תחא הביס אבהו ,ףרגב תוגצומה הטיחה ילוביב תודונתה תא ראת .א

)תודוקנ 7( 

.ןוזמ אוביב הירוס לש תולתה תא ןיטקהל ידכ הירוס תלשממ תטקונש תולועפ יתש ראת .ב

/6 דומעב ךשמה/)תודוקנ 8( 
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ןוכיתה חרזמב הריגה .11

 :םיגוס ינשל )וילאו ונממ הריגה ללוכ( ןוכיתה חרזמב הנידמל הנידממ הריגהה תא קלחל רשפא 

.)הייפכב הריגה( תצלואמ הריגהו ןוצרמ הריגה

)תודוקנ 7(     .וזכ הריגהל תחא המגוד אבהו ,ןוצרמ הריגהל םימרוג ינש ןייצ .א

)תודוקנ 8(     .וזכ הריגהל תחא המגוד אבהו ,תצלואמ הריגהל םימרוג ינש ןייצ .ב

!בל םיש 

 "הביבסה םוהיז דגנ םירצמב םיבשות תוליעפ" רמאמה תא וארקש םידימלתל תדעוימ 21 הלאש 

— 12–ה האמה חתפב ןוכיתה חרזמה רפסב ,הנהמ 'ר ריהוזו סניקפוה 'ס סלוקינ תאמ

.הנוילעה הביטחל היפרגואיגב םירמאמ רחבמ 

 

"הביבסה םוהיז דגנ םירצמב םיבשות תוליעפ" :רמאמ .21

 דחא לדבה ןייצו ,םירקחנה םירתאב רמאמה יבתוכ ורתיאש תויתביבס תויעב שולש גצה .א 

)תודוקנ 6(     .םיירפכה םירוזאב תויעבל םיינוריעה םירוזאב תויעבה ןיב 

םתעדל עודמו ,הביבסה םוהיזל םיירקיעה םיארחאה םה ימ ,םיחרזאה תעדל .ב

)תודוקנ 3(     ?םהירוגמ רוזאב םוהיזב תלפטמ הניא הלשממה 

 רופישל לועפל םישקבמה םירצמב םיבשות לש םכרדב םידמועה םילושכמ ינש רבסה .ג

)תודוקנ 6(     .הביבסה תוכיא

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא
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תמונה 3 בעמוד הבא.
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