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רובטב לופיטה 

םינושארה םימיב האוצו םיבוטר םילותיח

.ירישעה שדוחה ארקנ קוניתה לש וייחל ןושארה שדוחה
 אוה .םחרל ץוחמ אוהש ןיבהל ןמז חקול קוניתל .הזה םכחה םשה תא ורחב םתס אל
 אוה וילעש ןוציחה םלועה תא ולש םירוהה לש ךוויתל קוקז ,עובק טעמכ עגמל קוקז
.ףשחנ

 עגמ םילבקמ םה ,לוכיעה תכרעמו בלה תולוקל םיפושח םה ,םחרהמ םיאצוי תוקונית
 והשמ תושעל םיכירצ תמאב אלו טלחומ ךשוחב םייח םה ,םחרה תונפדמ עובק
.םייקתהל ידכב יביטקא
.דחא עגרב הלועפל תורבוע םהלש תוכרעמה לכ םידלונ םהש עגרהמ
 הלועפ תושעל םיכירצ,םיללצו תורוא םיאור ,םמצעב םושנל ליחתהל םיכירצ םה
.עגרב םהמ שרדנ הז לכ .לוכאל תנמ לע תיביטקא
 ונלש ףוגה םוחל םיקוקז םה יכ ונילא םימדרנ םה .עגמל םיקוקז ודלונ קרש תוקונית
 םלועה לומ לא םהלש ףוגה תולובג תא ןיידע םיניבמ אל םה .ונלש תומישנה בצקלו

 .חותפהו לודגה
 םהל רשפאל ,)דב אשנמ/הסירע/הלגע(| םינטק תומוקמב םתוא ביכשהל היהי בוט
ואב םה וילאש שדחה םלועב םג םינגומ םהש ןוחטיבה תא םהל תתל ,םיידי ןמז ןומה

.הממיב תועש 16 - ה ביבס םינשי ןושארה שדוחב תוקונית
 תלפטמ תומד לש ךוויתל םיקוקזו ללכב הטימה לע םדרהל םיחילצמ אל םקלח
.עגרהל םהל רוזעת דנדנת ,לסרעתש

 יפל קוניל ול תתל ץלמומ קנוי אוהו הדימב ,קוניתל בישקהל םכתא הנימזמ ינא
.השירד
.קוקז אוה ןהל תויומכה תא דמליו הקנהב ,רוביחב הסנתי אוה ןושארה שדוחב
 הקנה תכמות הלכאהב ליכאהל ץלמומ .קוניתל בישקהל שי קובקבב הלכאהב םג
 הקיקשב ולכאיש םידלי שי .)תוקספה םע תיטיא הלכאה הפצרל ליבקמב קובקב(
.םהלש הנמה םויס דע תוקספהל וקקדזיש הלאכו

.םהלש תומכהו קוניתה לש תואיציה איה םיטלובה םידדמה דחא
 שי תומייקתמ אל הלאה תויומכהו הדימב .קוניתהמ הפוצמש המ םע הלבט תפרוצמ
.לקמשב ןיקת ןפואב הלעש אדוול ידכב )קוניתה תא לוקשל( הלידג בקעמל תונפל

.הדילה רחאל םימי 3-4ב הדילה לקשממ 7%-5%כ םיתיחפמ םיקנויה תוקוניתה בור
.תועובש 2-3 ליג דע הדילה לקשמל רוזחל רומא קוניתה
.םישדוח 5-6 ליג דע הדילה לקשמ תא ליפכהל רומא קוניתה

 לכ אל :ורכז לוכה ינפל ךא םיבבוסה לכל תשגרמ היווח איה קוניתל הנושאר היטבמא
.היטבמא םיבהוא תוקוניתה
 הדימב .הבוח אל תורשפא איה תימוי היטבמא ןכל ,םיכלכלתמ תמאב אל תוקונית
 תא קר ןובסב ףוטשלו המימחו החל תבגמב ובגנל ןתינ היטבמאב הנהנ אל םכקוניתו

.הלתחהה רוזיא

 ךוראו קד דגבב שיבלהל ץיקב םג ץלמומ ןכל םפוג םוח לע רומשל םישקתמ תוקונית
.)שדוח ליג דע( תוסוכמ םילגר תופכו

 ןאכ םג ךא ,םימלש םילורבוא םגו דימת הסוכמ ןטב לע םירמושש ףוגה ידגב םיצלמומ
.םכל םיאתמ המ טילחהל ידכב תוסנל ךירצ
.הנוע לכב בושח אוה םג שאר יוסיכ

 רפסמ רושני םדגה ,רובטב םדג םג ותיא ראשנ םילוחה תיבמ ררחתשמ קוניתה רשאכ
.הדילה םוימ םייעובש דע םימי

.הלתחה לכב בטיה רוזאה תא תוקנל שי .םוהיז עונמל ידכב רוזאב לפטל דואמ בושח
 הגאד לע ,םדגה ביבס בגנלו 70% לוהוכלאב םיינזוא לקמ לובטל שי הלתחהה רחאל
.קוניתל באוכ אל םג ןכלו םיבצע לוטנ רוזאה

.בלח קיפסמ לבקמ קוניתה םאה תעדל ןיוצמ דדמ ןה תואיציו םיבוטר םילותיח

!!!עגרל אל םג החגשה אלל היטבמאב קונית ריאשהל רוסא ורכז

םוי ןב
 תואיצי 1-2 תוחפל
 תורוחש/ תוהכ תוקורי

.תוקיבד

 בוטר לותיח תוחפל
 אלו הדימב .דחא
 ,ןתש היהש םיחוטב
 תכיתח חינהל ןתינ
 הדימב .לותיחב ושיט
 ןתש ןתנ קוניתהו

 םג שי( .בטריי ושיטה
 דחוימ ספ םע םילותיח
 רשאכ עבצ ףילחמש
)בוטר לותיחה

 םילותיח 2 תוחפל
םיבוטר

 תואיצי 1-2 תוחפל
 תורוחש/ תוהכ תוקורי

.תוקיבד
םיימוי ןב

 םילותיח 3 תוחפל
םיבוטר

 תואיצי 2-3 תוחפל
 /תוקורי / תומוח
תובוהצ

םימי 3 ןב

 םילותיח 4 תוחפל
םיבוטר

 תואיצי 2-3 תוחפל
 /תוקורי / תומוח
תובוהצ

 םילותיח 5 תוחפל
םיבוטר

 םילותיח 6 תוחפל
םיבוטר

יבייבה ליג
 תואיצי רפסמ
םויב

םימי 4 ןב

 תואיצי 2-3 תוחפל
 /תוקורי / תומוח
תובוהצ
 תואיצי 2-3 תוחפל
 .תובוהצו תולודג
 תויהל תולוכי תואיציה
 .תויניערג וא תוקלח
 הלוכי שדוחכ רחאל
 תחא האיצי תויהל
 .םימי 1-7ל הלודג

 םילותיחה תומכ
הממיב םיבוטרה

םימי 5 ןב

םימי 6 ןב

 ןובס( ,די גשיהב םיאצמנ םהל םיקוקז םתאש םירבדה לכש גואדל שי הצחרה תעשב
.)תבגמ ,הרוטרפמט דדומ ,הצחר

.םילפקה תא ושביו קוניתה תא בטיה ובגנ ,שארמ תבגמה תא וניכה

 תא םג וממח ןתינ אלו הדימב .היטבמאב קוניתה תא שיבלהל ולדתשה ףרוחב
.רדחהו ןורדסמה

 םוחדמ םע קודבל ןתינ( תולעמ 36-37 םימיענ םימימח םימב היטבמאה תא ואלמ
.ובברעו היטבמאה ןמש תא וסינכה ,)...תיב םולש ןעמל םימל

 תפיטעל םג שמשיש דב לותיחב ותוא וסכ )ינפד( טבמאל בשומב םישמתשמו הדימב
.םימב קוניתה

.העשפמהו יחשה יתב ,ראווצה ומכ רועה ילפק ןיב הצחר לע דיפקהל שי

.הצחרה ןמזב תולעמ 22-24 היהת רדחה הרוטרפמטהש גואדל שי
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