
ריע ץע קשממ
 הביבסה תוכיא תדעו

2023 ןורשה דוה

 םונורגא ,יביב םענ :גיצמ
מ"עב רבדמה תליתפ תרבח



ריע- ץע קשממ
 ,תאז דצל .םירורב םיצעה תונורתי

 םירגתא ונינפב םיביצמ םיצע
 םתוחכונ םצעמ םיטקילפנוקו

 ילעב דיקפת.ינוריעה בחרמב
 ןיב ןזאל אוה תושרב עוצקמה

 לופיטל רושקה לכב ןוכיסל יוכיסה
.םיצעב



 םייקל תנמ לע ןורשה דוה תייריע השוע המ
ריע- ץע קשממ תא החלצהב

לכבהייריעהלשימונורגאיוויל.א
.ינוריעהבחרמבםיצעתקזחאלרושקה
םזוגתועצמאבןעוציבוםוזיגתוינכת.ב
.תיזוחהבוחכהחמומ
בחרמ\ךוניחתודסומבםיצעירקס.ג
.ינוריע
תכרעהלםייגולונכטםילכבשומיש.ד
.םיצעבםינוכיס
.תוינכטורגאתוטישבשומיש.ה
םיצעלשהנוכנהעיטנלעהדפקה.ו

.םישדח



:2023 תנש לארשיב ינוריעה בחרמב םיצע תוחכונב םירגתא
)'וכו םיפלטעתלשלשל,תוגפ ,םילע(- ילאוזיו .א
.םיטלובםישרוש.תוכפהתה וא עזג תריבש ,םיפנע תריבש :יתוחיטב עגפמ .ב
.ינוויכ וד ירוביצ ץחל .ג
סכנ לע תולעבתפלחה.ד

:תונורתפ
.תופולחה לכ יוצימ רחאל קר עיגמו ,ןורחא ןורתפ אוה ץע תתירכ
םיריעמ
םיררע
םיצע ירקס



 ?ןכוסמל ץע ךפוה המ ,םיכישממש ינפל
...תונווגמו תובר תוביס שי
 םיללח תוחכונו ןובקירל דשחירפ יפוג תוחכונ-ןובקירל דשח

הדח הייטנב חומיציזכרמה עזגב



 םינוכיס תכרעהל םייגולונכט םילכ
םיצעב

 Pullingףרגוטסיזרףרגומוט
test

Tree 
radar



 תעיבקל םידדמ
ץע תונכוסמ

 ,דבכ ףונ ,ןובקיר :לשכל םימרוגה .א
 הייטנב חומיצ ,הוולע תושבייתה

.'וכו
 ןימ .דואמ בושח טנמלא .ץעה ןימ .ב
 וליאו םיוסמ םרוגל שיגר היהי אל 'א

.ןכ חרכהב 'ב ןימ
 ,תובא תיב ,םידלי ןג :ץעה םוקימ .ג

.'וכו בוחר ,השרוח
 רטשמ ,ץעה לש לודיגה תיב .ד
.םיטנמלא דועו ותביבסב תוחורה



 ימונורגא יווילב ןעוציבו םוזיג תוינכת
אלמ

ינוריעהבחרמבםיצעבםינוכיסתתחפהלרתויבתלבוקמההדובעהתדותמ,םויכ
תיעוצקמאלהרוצבהעוציבוםיברםינוכיסםימייקוזהטישב,תאזדצל.םוזיגהניה
.ץעבהעיגפלליבוהלהלולע

תנשלארשיב,ונרעצל,ירלופופםוזיג:הנומתב
2023



 תוחיטב ירקס תוחיטב ירקס עוציב
ינוריע בחרמ\ךוניח תודסומב

םיצעבתוחיטברקסהנשלכעצבלשיךוניחהדרשמל"כנמרזוחיפלע.א
.תושרהיחטשבךוניחהתודסומב
עצבלאיהינוריעהבחרמבםיצעירקסאשונבתואלקחהדרשמלשהצלמהה.ב
.ינוריעהבחרמבםינששמחלתחא
.םיאצממסיסבלעלופיטלתויחנהםעדחיםירפסוממםיצעה,םירקסהךלהמב.ג
לופיטקשממךותיתואירבהםבצמוםיצעהרחאיתוכיאבקעמרשפאמרבדה
.יעוצקמ



ךוניח תודסומ רקס

ךוניח תודסומ רקס יאצממ סיסב לע לופיט תלבטל אמגוד :הנומתב



ינוריע בחרמ םיצע רקס

.תידועיי היצקילפא םע דחי ינוריעה בחרמב םיצע רקס ףדמ קלחל אמגוד :הנומתב



הידפותרוא

 ידי לע עוציבל בורל תלבוקמ הטיש1.
.ץעל הכימת ידומע\תוליבכ

 תלוכי לע רומשל איה הפיאשה2.
 תתחפה ךות ץעה לש חומיצה
 לש הרקמב קזנ\לשכל ןוכיסה

.לשכ
 םויה דואמ לבוקמ ינכטורגאןורתיפ3.

 םיבר עוצקמ ישנא םימייקו ץראב
.וב



 םיצע תעיטנ
םיריעצ

 לע עבק ךרדכ םיצע תעטונ הייריעה .א
 ומכ תורסח תומוגב םיצע תמלשה סיסב
 ימרוג םע תוצעייתהב םימלש םיעטקמ םג

.םתצלמהל םאתהבו עוצקמה
 ןקת יפ לע תועצובמ ריעב תועיטנה .ב
 ץעה גושגש םיחיטבמה41.5\ל"כשמ

 .דיתעב
היירעה רשאכ ,הדיפקב םירחבנ םיצעה .ג

 תיביטקלס הריחבל הלתשמל גיצנ תחלוש
.ץעו ץע לכ לש

 ןתינה לככ םילודג ריעב לודיגה יתב .ד
..הליתשה דמעמב ןשדוטסופמוק םשוימ,



 תריחבמ-םיריעצ םיצע תעיטנ
העיטנה דעו הלתשמב םיצעה

 םיצע תריחב
הלתשמב

 םיצע תריחב
הלתשמב

םיצע תעיטנ



!הבשקהה לע הדות


