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 2021 תנשל בלחה ףנע ,רקחמ ידעי

 :)תובישחה רדס יפל אל( םיפדעומ םיאשונ

 .הקע יבצמ םע ותודדומתהו הנקמה תחוורו תואירב רופיש .1
 םיחלמב םוהיזה תנטקהל ,לבזו םיכפשב לופיטה לע שגדב הביבסה תוכיא לע הרימש .2

  .הממח יזגבו
  .םייקשממו םייתנוזת םיעצמאב תוירופה רופישו הנזהה לועיי .3
 ולאלו תויטונואוז תולחמל תופידעבו תוימוהיז תולחמ ינפב תודדומתהל םילכ חותיפ .4

   .םיילגר יקורפ י"ע תורבעומה
 .םימב םיינכסחו ההובג תיתנוזת תוכיאב ,לובי יריתע אופסמ ילודיג לש חותיפו חופיט .5
  .ותוחיטבו בלחה תוכיאו ןיטעה תואירב לע הרימש .6
 .בלחב ןמוש לש רבגומ רוציל תויקשממו תויתנוזת תויצלופינמ .7

 :ןאצה ףנעל רקחמ ידעי

 לוהינ :םיטביהב ןאצ לודיגב רוצייה תוליעיו תונרציה רופישל םיעצמאו תוטיש חותיפ .1
 חופיטו רגש לודיג ,היגולונכטו קשממ ,הייבר ,הנזה ,תוטלחה תלבקו תויחוור ,רידה
 .יטנג

 .ןאצה ףנעל םינותנ דסמ חותיפ .2
 לופיט לע שגדב ,ןאצב CNS יקדייחב תיניטע - ךות תועיגנל יביטקפא לופיט תניחב .3

 .שבוי
 .ןוזמה תיישעתל ותמאתהו יתוכיא בלח רוציי .4
 .תוזונואוזו הלפה ימרוג ,רגש תולחמ יאשונב רקיעב ןאצה תחוורו תואירב רופיש .5

 :היגולויסיפו תוירופ םוחתב רקחמ ידעי

  .םינוש םיאנתב תורבעתה ירועיש רופיש .1
  .ינוירה לשכ תעינמו רוטינ .2
 .ערזה תוכיא רופיש .3
 .תוירופה רופישל םירבוע תרבעהב שומיש .4
 .תוירופה לע םתעפשהו ינפוג בצמ רוטינל םיעצמאה רופיש .5
 .ירכזהו יבקנה הייברה ידדמ לע הנזהה תעפשה .6

  



 

 

 
 
 

 רותיאל תכרעמ תאיצמו םימוחיי יוליגל תויטמוטוא תוכרעמ לש תויביטקפאה רופיש .7
  .םיצויב

 .תוירופהו האולחתה ןיב רשק .8
 .ןימה תכרעמ דוקפתו תוחתפתה ,הלידג לע ןוזמב םינלער תעפשה .9

 .הרפה  תחוורו םיינרצי םייגולויזיפ םידדמל הקע ידדמ ןיב רשקה תניחב .10
  .הקע יאנתב תורפ לש תודדומתהה רופישל םייקשממ םיעצמא חותיפ .11
 .הבקנהו רכזה תוירופל םירושקה םייטנג םינמס רותיא .12
  .רקבב בלחה תבונת רופישל ילככ בלחה תטולב לש תיגולויזיפה תוליעפב היצלופינמ .13
 לע העפשההו ,הרפה תמרב העוגר הרגיש תרימשל תוקידבו תוטיש – םייחה ילעב תחוור .14

 .תוירופה

 :אופסמו הנזה םוחתב רקחמ ידעי

  .תפרב רוצייל ןוזמה תוליצנ רופישל תויתנוזתו תויקשממ תויגולונכטו םילכ חותיפ .1
 תא םאותה ,תפרב ויגוסל ילוגס/ידועיי בלח רוציל תויתנוזת תויצלופינמו תושיג תניחב .2

  .בלחה תכירצ תאו ותואירב תא םדקמו ןכרצה תושירד
  .תוילובטמ תוערפה םצמצל הרטמב רבעמה תרפ לש הנזה יקשממ תניחב .3
 בלחה תרפ לש םיכרצה תא תמאותה תקיידמה הנזהה תרבגהל םיעצמא תניחבו חותיפ .4

 .םינוש רוציי יבלשב
 ףילחתכ תפרה תוחולש תנזהב םייאלקחו םייתיישעת יאוול ירצומ לש בולישה תניחב .5

  .םיזכורמו םיסג תונוזמל
 .תוירופה יעוציב רופישל םייתנוזת םילכ תניחב .6
 .תונוזמה תוכיאו בכרה תכרעהל תויטילנא תוטיש תניחב .7
 .תונוזמב םינלער םע תודדומתהו ןויפא .8
 .םיצימחת לש חוליא תעינמו הצמחהה רופיש .9

 .ץיקה תנועב ילובטמה סמועהו םוחה רוציי תתחפהל תויתנוזת תויגטרטסא תניחב .10
 .בלחב ןמוש לש רבגומ רוציל תויקשממו תויתנוזת תויצלופינמו תושיג תניחב .11

  



 

 

 
 
 

 ,לובי יריתע םילודיגל תופידעב  ,םישדחו םימייק אופסמ ילודיג לש חותיפו חופיט .12
  .םימב םיינכסחו תוכיא ירפושמ

 .ביבאה תנועב הנתשמ ריווא גזמ יאנתב תותחש תנכה .13

 :ןיטעה תואירבו בלחה תוכיא םוחתב רקחמ ידעי

 .בלחב םירחא םימהזמו םייטונואוז םימרוג רוטינל תוקיודמו תוריהמ תוטיש חותיפ .1
 .ותוחיטבו בלחה תוכיא לע םינוש םוהיז ימרוג תעפשה .2
  .ןיטע תוקלדב לופיטו ןוחבא ,העינמל  תומדקתמ תוטיש חותיפ .3
 .רוביצה תואירבל םיליעומ םירמוחב וירצומו בלח תרשעהל תוטיש חותיפ .4
  .ןיטעה תואירב לע הרימשל  "םיקורי" םירמוחב שומישה םודיק .5
  .הבלחמל דעו תפרהמ בלחה םויבורקימ .6
 .בלחב  "םידימע" םיקדייח תואצמיה תניחב .7
   .בלחה ףנעב הקיטויביטנאב שומישה םוצמצל םיכרד .8

 :2021 ח"עב תחוורו תואירבה םוחתב רקחמ ידעי

 תבלכ סיזולצורב לע שגדב ץראב רקבה קשמל תועמשמ תולעב תויטונואוז תולחמ .1
  .סיזורפסוטפלו

 .םיילגר יקורפ ידי לע תורבעומה תויפיגנ תולחמ .2
 םלועב תורקחנ ןניאש ,לארשיב רקבה רדעל ןוכיס לאיצנטופ תולעב תוימוהז תולחמ .3

 .יברעמה
 .בלחה תפרב םחר תוקלד .4
 .)תויתנוזת תויעב ,ףלט תולחמ ,המישנ תולחמ ,תוילובטמ תולחמ( רוציי תולחמ .5
 לע שגדב ,תורומאה תולחמה תוצרפתהל תונמיהמו תוריהמ ןוחבא תוטיש רופיש .6

 .תויתפגמ תולחמ
  .ץראב קשמה יאנתל תויתפגמו תויטונואוז תולחמל םינוסיח תמאתה .7
 .העינמו לופיט ףודעיתל ילככ תונושה תולחמב ךורכה ילכלכה קזנה תכרעה .8
 .רוציהו תואירבה ידדמ לע התעפשהו בלחה קשמב ח"עב תחוור םודיק .9

  



 

 

 
 

 :קשממה םוחתב רקחמ ידעי

 רופישלו לארשיב םילקאה יאנתל הנקמה ינקתמו ןוכיש ינבמ ,הקזחאה יאנת תמאתה .1
 .םייח ילעב תחוורו רוציה תוליעי

 יפילחמכ םהב שומישה תרבגהלו תותפר יכפשבו לבזב לופיטל הצק תונורתפ חותיפ .2
 .תואלקחב םינשד

 תניחבו ,ץיקב תוירופהו רוציה תרבגהו םוח תלקהל תויגולונכטו םיעצמא חותיפ .3
 .לבזה לעו הרפה תואירבה לע ןוניצה תעפשה

 תעינמ ,תפרב םימב רזוח שומיש ,םימב ןוכסיח ללוכ ,"הקורי תפר" לש חותיפה םודיק .4
 העקשה ,קוריה הארמהו הביבסה חופיט ,םיבובזו חיר ידרטמו הממח יזג תטילפ
 .ותסנרפ תחטבהו דבועה תחוורב

 .תיטובור הבילח יאנתב רוציה תלדגהו הבילח תורידתל יבטימ קשממ חותיפ .5
 .תויחוורה רופישו יבטימ לוהינל תובשחוממ תוכרעמו םינשייח ,םילכ חותיפו הניחב .6
 .בלחל רקבב םיעוציבה תוליעי לע תיתוכאלמ הרואת תעפשה .7

 :בלחל רקב חופיט םוחתב רקחמ ידעי
  .םייטנג םירטמרפ תדימאלו םירפ ינחבמל תושדח תוטיש חותיפ .1
 .םירפו תורפל תוימונגו תויטנג תוכרעה בושיחל תוינכדע תוטיש חותיפ .2

  .ילכלכ ךרע תולעב תויצטומ יאשונ םינג רותיא .3
 .תויבויח תויצטומ יאשונ םידדוב םינג ללוכה ,תימונג היצקלסל יבטימ לדומ חותיפ .4
   .ל"וחמ חופיט יווקל תורחת-רב ימוקמ חופיט .5

  .בלחה תטולב לש היגולויסיפה לע העפשה ידי לע בלחה תוכיאו רוצי לועייל חופיט .6
 .בלח רוצייל ןוזמה תוליצנ רופישל חופיט .7

  



 

 

 :םוטיפהו רשבל רקבה ףנע ידעי

 תוכרעמ ,המטפמהו *רדעה לש )יברמ חוורל( םילכלכ םילדומו לוהינ תוכרעמ חותיפ .1
 .תויתשת לוצינו םייח רוזחמ חותינ לע תוססובמה

 .המטפמלו *רדעל הנזה יקשממ חותיפ .2
 .המטפמבו *הערמב םירדע לש יבטימ לוהינל םיגולונכט הדידמ יעצמאב שומישה חותיפ .3
 .םיליעי הייבר יקשממ חותיפו רגש ןדבוא םוצמצ י"ע לומגה רגשה רוציי תאשה .4
 .*הערמבו המטפמב תואירבהו הנזהה קשממב םירופיש תועצמאב רשבה רוצי לועיי .5
 .המטפמבו רשבה רדעב התומתו האולחת תוצרפתהל םיארחאה םימרוגה ןויפא .6
 .םיימוקמה םיעזגב וגותימו ףדמה ייח ,רשבה תוכיא רופיש .7
 .טחשנה רקבה תורשכ תרבגהל תויקשממו תויאופר תורגש חותיפ .8
 וכרעו רשבה תוכיאל )המטפמו *הערמ( לודיגה קשממ תמורת – רשבל רקבב תובקענ .9

 .יתואירבה
 .חופיט יכמות תויגולונכטו םיקשממ ,תורגש חותיפ .10

 
 לש רקחמה ביצקת תרגסמב אלש ינוציח ביצקתב םינתומ הערמב רדעה יאשונ ןומימ  *

 .בלחה תצעומ

 


