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p ת•רזאב( הבו: Quba ( ן'ג••ברזא ןופצב ר•ע איה, 

 תל•הק לש הבשומ םוקמכ בר ןמז הזמ תשמשמש

 ריעה תייסולכוא .רוזאב רתו•ב הלודגה םירהה •דוה•

 ריעה תלכלכ .) 2004 תנשל ןוכנ( םיבשות-23,541 כ א•ה

 ,ם•ח•טש רוצ•• לע ןכו ל"וחל םיחופת אוציי לע תססובמ

 .אוציל םקלחב םידעוימ םה םגש

 ינאריאה האשהשכ , 1747 תנשב התלע ר•עה תובישח

 דחאל ט•לחה •לע ן••סוח זוחמה לשומו חצרנ האש-ר•דאנ

 ר•עהמ רוזאה תר•ב תא ר•בעה אוה .ם••רזאה ם•חטשה תא

 תיזכרמ הת••הש ,הבוקל בוט תנגומ הת•יה אלש ,תדוסק
 .רצבמ הב הנב אוה ןכו ,רתו•

 הכלהמבש סרפ-ה•סור תמחלמ המייקתה-1813 ל 1804 ן•ב

 ה•נמרא לעו ן'ג•יברזא לע הטילשה תא וד•ספה ם•סרפה

 .יא'צנמקרוט םכסהו ןטס•לוג םכסה לע םותחל וצלאנו

 הריבה תא הנממ וריבעהו ,הבוק תא ושבכ םיסורה-1806 ב

 .וקב ל

 השולש ךשמב ןאח-•לע חדומה חיישה ריעה לע רצ-1809 ב

 המחלמה ףוסב רבד לש ופוסב ןא ,השבכל •דכ ם•שדוח

 .תו•סור ם••ד•ב ר•עה הת••ה

 ארקנ ה•ה םעפש ,הדובולס הינסרק רפכה ןכוש הבוק ד•ל

 בושיי םייק 1742 תנשב לחה רפכב .הדובולס היקסרבי

 .דרפנ ידוה•

 18,000 םש ןזה-1989 ב תוצעומה תירב תליפנ םע

 תומוקמל הר•גהו לארשיל היילע לשב םויה ןא ,ם•בשות

 . 4000 דע הנטק הייסולכואה ם•רחא





 בולימש הילד :תאמ ןוכתמ

 .םיחרוא דובכלו ישיש ימיב לכאנש יממע לכוא

 :םיכרצמ
 )ינמוש רשב ףידע( ןוחט רשב ג"ק 1

 קד םיצוצק ,םילודג שבי לצב 2

 הצוצק הרבסוכ הליבח 1/2

 רוחש לפלפ

 :בטורל םיכרצמ חלמ
 זרוא סוכ 112

 בורכ 1

 םצע םע רשב ג"ק 1/2

 םירמת זיכרת החוטש ףכ

 תוינבגע קסר תופכ 3-4

 חלמ

 :הנכהה ןפוא

 םע רשבהו בורכה דבלמ ,םיכרצמה לכ םע רשבה תא םיבברעמ •

 . םצעה

 וא( חתרש רחאל ,)לגורקימב םיממחמ וא( בורכה תא םיחיתרמ •

 . בורכה ילע תא םיחתופ )םמחתה

 לש הרוצב םיפטועו ןוחטה רשבה תבורעתמ תצקב הלע לכ םיאלממ •

 . הפטעמ

 .העש יצחכ םיחיתרמו םימו לגע לש םצע םע רשב ריסב םיחינמ •

 .דצב םימה תא םירמושו רשבה לש ףצקה תא םיקנמ

 תא םיחינמ וילעמ ,םצעה םע רשבה תא לודג ריסב םירדסמ •

 םיחתור םימהשכ .רשבה לש םימה תא םיכפוש לעמו םיאלוממה

 .הכומנ שא לע העש יצחכ םילשבמו שאה תא םיכימנמ

 םיכפושו םימ תצק םע בטורה לש םיכרצמה תא םיבברעמ ,הרעקב •

 . הנטק שא לע העש יצחכ דוע לשבל םיכישממ .רשבה לע

 .ןבל זרוא לש תפסותב םישיגמ.
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 בוכילמ הטיר :תאמ ןוכתמ

 :םיכרצמ
 שבי לצב גייק 1

 )ןוחט אל , 1 'סמ( רשב ג"ק 1.5

10-  םירוחש םיפיזש 15

 סורג רוחש לפלפ

 םוכרכ

 חלמ

 םיפולקו םייולק םינומרע 10-15

 :הנכהה ופוא

 .ןמש תצק םע הבהזהל דע םינגטמ ,תוסורפל לצבה תא םיכתוח •

 . םימב יצחו העשכ םילשבמ ,רשבה תא םיפטוש •

 . םימה תא םירמוש .תויבוקל םיכתוחו םימהמ םיאיצומ •

 םיפיסומ ריסה תיתחתב לצבה תומכמ יצח םיחינמ .רחא ריס םיחקול•
 ,םינומרעהו םיפיזשה לש תומכמ יצח לעמ םימש ,רשבה תומכמ יצח
 ראש תא ףוסבלו ורתונש רשבהו לצבה תרתי תא םיחינמ ןכמ רחאל
 .םישביה תוריפח

 םינילבתה תא םיפיסומ ,הקד תשרב רשבה לש םימה תא םיננסמ •
 העש יצחכ דוע םילשבמ . רשבה יוסיכל דע רשבה לע םיכפושו םימל

 .לשובמ רשבהש דע הכומנ שא לע ןרעב

 !וובאתב





 בוטטמ הרימ :תאמ ןוכתמ

 :םיכרצמה
 םלש לודג ףוע 1

 םימ רטיל 3

 םילודג םילצב 8-7

 ןמש ףכ 4-3

 םיציב 5

 קרמ תקבא ולפלפ וחלמ

 :הנכהה ופוא

 .העשכ םימב ףועה תא םילשבמ •

 הנטק שא לע םידאמו תוקד תועוצרל לצבה תא םיכתוח םייתניב •

 ןמש םיפיסומ זאו בהבהז עבצ לבקמ לצבהש דע הלודג תבחמב

 .םינגטמו

 תונטק תועוצרל םיכתוחו םיררקמ ושגמב ותוא םימש ןכומ ףועהשכ •

 . )תומצעה תא םיאיצומ(

 םיפיסומ . דחיב םינגטמו ןגוטמ לצבה ךותל ףועה תועוצר תא םיפיסומ •

 םילשבמ . ףוע לש םימהמ סוכ יצח ףיסוהל תורשפא שי .םינילבת

 .העש עברכ

 הציבה לש קלח לכ םיפרוט וםינובלחהו םינומלחה תא םידירפמ •

 וםינובלחה תא םיכפוש ותבחמב לצבהו ףועה תא םירשיימ .דרפנב

 םינומלחה תא םיכפוש ןכ רחאו תוקד-3 כ םיכחמ ,גלזמ םע םיררוחמ

 תא םיסכמ .גלזמ תרזעב טשוגייוחה תא בוש םיררוחמו בוברע אלל

 .שאה תא םיבכמו תוקד המכ ךשמל תבחמה

 .ןבל זרוא לש תפסותב םישיגמ •

 ! t ובאתב
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 ן'גייברזא תקילבופר תריב איה ) Ba נk :תירואב( וקאב

 .הב הלודגה ריעהו

 ,ןורשפא יאה יצח לש תימורדה ותדג לע תאצמנ ריעה

 .יפסכה םיה לש יברעמה ודצב

 ,) 2011 תנשל ןוכנ( םיבשות 2,045,815 ריעה תייסולכוא
 .םיבשות ןוילימ-3 כ )הירוורפ לע( יתבר ריעבו

 תיסרפה הלימב אוה וקאנ םשה רוקמש החנה הנשו

 םשה רוקמ ,תרחא הרבס יפל .)םיהולאה רה( "וק- חאב"

 םש ,)תוחורה הכומ( "הבוכ דאב" תיסרפה הלימב אוה

 האצותכ רוזאב תובשונה תוקזחה תוחורה תא ראתמה

 ) Khazri ( יפסכה םיהמ הרק תינופצ חור ןיב שגפממ
 ריע" היוניכ ןאכמו ) Gilavar ( המח תימורד חורו
 ."תוחורה
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 דיוד וב הלב :תאמ ןוכתמ

 .םייתחפשמ םיעוריאבו םיחרואל שיגהל גוהנש יממע לכוא אוה המלוד

 :םיכרצמ
 ןוחט שבכ רשב םע בברועמ ןוחט רקב רשב ג"ק 1

 קד ץוצק שב• לצב 2

 הצוצק הרבסוכ הליבח 1

 השבי ענענ תיפכ 1

 חלמ תופכ 2

 רוחש לפלפ תיפכ 1

 •סרפ זרוא סוכ 1

 םימ תוסוכ 4

 )ירט/םירומיש( ןפג •לע

 )ולע •לב תורשפא שי( ולע סוכ 1

 :הנכהה ופוא

 ןפג ילע( 'קד S-7 ךשמב תורשהלו ןפגה ילע לע םימח ם•מ ךופשל •

 .יולימה תפסוהל דחא דחא םתוא סורפל )ףוטשל קר םירומישמ

 תא םיחינמ .םינילבתו זרוא ,הרבסוכ ,לצבה ,רשבה תא םיבברעמ •

 ילע זכרמב .ץוח יפלכ קירבמה קלחהשכ החוטש תחלצ לע ןפגה ילע

 .הלעב םיפטועו רשב רודכ םיחינמ ןפגה

 לעמ םיכפוש ,תחא הבכשב המלודה תא םירדסמ ריס תיתחתב •

 3 דע ןיכהל רשפא .המלוד לש ה•נש הבכש בוש לעמו ולע סוכ 1/2

 חלמה םע םיבברעמו םימ תוסוכ 4 ם•חקול .ולעו המלוד לש תובכש

 . ריסה ךות לא םיכפושו לפלפהו

 .םיאלוממה לע החוטש תחלצ םיחיגמ •

 עבעבמ בטורהשכ .הלודג שא לע םילשבמו הסכמב ריסה תא םיסכמ •

 ריסב בטור טעמ ראשנש דע הנטק שאל דירוהלו תחלצה תא איצוהל

 .)העש ןרעב(



 t אבב n נכשא



 בול•אפר •נאפ :תאמ ןוכתמ

 הדעה יגהנמ יפ לע .ףועמ םגו רשבמ ןיכהל רשפא הנכשאה תא

 תא הארמ הזו רדסה ליל ברעב רשבמ הנכשאה תא םיניכמ תיזקווקה

 .הדעה תוטשפו תועינצ

 :םיכרצמ
1.S תומצע םע הלט רשב ג"ק 

 םימ רטיל 3

 םילודג המדא יחופת 4

 הרבסוכ הליבח יצח

 רימש הליבח יצח

4-  קורי לצב 3

 םיציב 4

 רוחש לפלפ חלמ

 :הנכה ופוא

 םימה לעמ ףצקה תא םיקנמ .רשבה תא םיפיסומו םימה תא םיחיתרמ •

 . העשכ ךשמב םילשבמו

 םיכישממו קרמל םיפיסומ .םיינשל םיכתוחו המדא יחופת םיפלקמ •

 . העש יצחכ דוע לשבל

 םילשבמ .קרמל םיפיסומו רימשו הרבסוכ .קוריה לצבה תא םיצצוק •

 . תוקד s-כ

 .תוקד 3-כ דוע םילשבמו קרמל םיכפושו םיציבה תא םיפרוט •

 . ןבל זרוא םע םישיגמ •

 ! t ובאתב





 בובוקע• הלב :תאמ ןוכתמ

 ובהא וניתובא תובא .ז p וו p יאצוי בר p ב יתרוסמ לכאמ אוה הרת

 .תיסוכ תמרה רחאל םיחרוא תסנכהב ותוא תותשל

 :ם•נרצמ
 )גונופסיא( דרת

 )הלופלופ( הזיבוח

 )ףוטקל ךירצ ,תויונחב םירכומ אל ,ירוברמ( רב חמצ

 )גנשרוט( ץיצמח

 בורכ 1/2

 םילודג םילצב 2

 ףוטש זרוא סוכ 1

 הלונק ןמש סוכ 1

 תונטק תוכיתחל ךותח םוש שאר

 )ישרות/ולא( םירמת זיכרת

 )הבוח אל , ברשרנ( םינומיר בטור

 הצוצקו הפוטש הרבסוכ הליבח 1

 :הנכה ופוא

 ,קריה לכ תא םיצצוקו םיפטוש םייתניבו לודג ריסב םימ םיחיתרמ •

 . בורכהו לצבה

 ךותל הרבזוכה דבלמ p ריה לכו זרואה תא םיסינכמ םימה תחיתר רחאל.

 םיביכרמה תא םיננסמ לושיבה רחאל .העש ךשמב םילשבמו ריסה

 ,ןוזמ דבעמב םינחוט םיביכרמה לכ תא .דצב םילזונה תא םירמושו

 .העש ךשמב הנטק שא לע לשבל םיכישממו םילזונה ךותל םיריזחמ

 ,הבהזהל דע םושה תא םיפיסומ ,ןמשה תא םיממחמ םייתניב •

 םיכפושו תוקד 2 םינגטמו םינומירהו םירמתה זיכרת תא םיפיסומ

 .לושיבה םויס תארקל תוקד 5 ריסל הרבסוכה םע דחיב

 .ןבל זרוא םע הרתה תא םישיגמ •





" 

 הכומסה זקווקב הנידמ איה ו'גייברזא לש הקילבופרה

.פסכה םיל  הינמראבוהיגרואגב ,ןופצב היסורב תלבוג איה י
 .םורדב ןאריאבו ברעמב

 תעלבומ איה ןאבי'ציחנ לש תימונוטואה הקילבופרה

 הינמרא םע לובג הלו ן'גייברזא תטילשב איה ףא היוצמה

 הרצק העוצרו ,ברעממו םורדמ ןאריא םע ,חרזממו ןופצמ

 .ברעמ-ןופצמ היקרוט םע לובג לש

 לבחב תנכוש איה .הקיתע תיתוברת תשרומ ן'גייברזאל

 איה .תוקיתע תויצזיליויצ לש רוקמל בשחנה ץרא

 תומדקתמה תוימאלסיאה תורבחה תחא תלעבכ העודי
 תוימלסומה תונידמה תחאל תבשחנו ,רתויב תוינוליחהו

 .רתויב ההובגה תיתדה תונלבוסה תולעב

 תימשר תד הרידגמ אל תינ'גייברזאה הקוחהש דועב
 םלוא .העיש םרזל תכיושמ הייסולכואה בור ,הנידמב

 תססובמ תויהל הטונ םיחרזאה לש תימלסומה תוהזה

 .תוברתו תוינתא לע רתוי

 ירחא( הנושארה תימלסומה הנידמה איה ן'גייברזא

 הקילבופרל התייהש )םירק לש תיממעה הקילבופרה

 לש תיטרקומדה הקילבופרה( תינוליחו תיטרקומד

 תירבל הפרטצהו , 1918 תנשב הדסונ איה .)ן'גייברזא

 . 1920 תנשב תוצעומה

 רחאל רצק ןמז .תיאמצעל הכפהו הבש איה 1991 תנשב

 הינמרא הנממ השבכ 1 ןאברק-ונרוגנ תמחלמ ןלהמב ,ןכמ

 ףסונבו ,התוא םיפיקמה םיחטשה ן,אברק-ונרוגנ לבח תא

 .תודחא תועלבומ המכ
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 ביידנמ o ינדרמ :תאמ ווכתמ

 :םיכרצמ
 )ירט רשב( 1 'סמ וא ' 'סמ ווחט רשב ג"ק 1

 )היל( ווחט שבכ ומוש 'רג , 00

 םילזונהמ טוחסל ,םיצוצק םישבי םילצב 3

 םעט יפל לפלפו חלמ

 :הנכה ופוא

 יצחל ררקמב םימשו בטיה םירמוחה לכ תא םיבברעמ הלודג הרעקב •

 . העש

 בחר דופיש לע רשבה תא םישיבלמ ,ררקמהמ רשבה תא םיאיצומ •

 אלש ידכ דופישה תא םיבבוסמ לושיב ידכ ךות .שאה לע םימשו

 .ףרשיי אלו לופיי

 לע םידופישה תא םיחינמו תוסורפל םילצב 2 םיכתוח חוטש שגמב •

 . לצבה

 ! t ובאתב



 n מדא t חופת
 שא n לע

 בוד•וד ק•לא :תאמ זוכתמ

 :ם•ברצמ
 הנחטמב םינוחטו םילשובמ המדא יחופת ג"ק 1

 )היל( זוחט שבכ זמוש רג 400

 םוכרכ טרוק

 םעט יפל זבל לפלפ חלמ

 :הנבה ופוא

 םימשו בחר דופיש לע םישיבלמ ,הרעקב םירמוחה לכ תא םיבברעמ •

 . העש יצחל ררקמב

 .םידופישה תא םיבבו o מ םעפ •דמו שאה לע םידופישה תא םיחינמ •

 .דופישהמ המדא •חופתה תא ליפהל אל רהזהל ש•

 !ןובאתב



 המטרכיצ
 בורזל•א רמת :חאמ ווכחמ

 :םיכרצמ
 םילודג שבי לצב 5-6

 קרופמ ,םלש ףוע 1

 םיציב 5-6

 ומש תופכ 4-5

 ובל לפלפ ,חלמ ,םוכרכ

 םימ תוסוכ 2

 :הכנה ןפוא

 םיפיסומ .הבהזהל דע תבחמב םידאמ .תועבטל לצבה חא םיסרופ •

 . םינגטמו ומשה חא

 .בטיה םינגטמ .תבחמל ףועה תוכיתח חא םיפיסומ •

 . םימ תוסוכ-2 ו םינילבתה לכ חא םיפיסומ •

 . לשבתמ ףועהש דע ,תוקד-40 כ הסכמ םע הנטק שא לע םילשבמ •

 . תוקד רפסמ םילשבמ .תבחמה ךותל םיכפושו םיציבה תא םיפרוט •

 . ובל זרוא םע םישיגמ •

 !ןובאתב
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 םורדב תמקוממה הנידמ איה ה•נמרא תקילבופר

 .יפסכה םיהו רוחשה םיה ןיב היסא ברעמ םורדב זקווקה

 תיטילופו תירוטסיה הניחבמ יפרגואגה המוקימ ףא לע
 .הפוריא תונידמל הינמרא הרושק

 .ןאריאו ןגייבזרזא ,היגרואג ,היקרוטב תלבוג הנידמה

 לע הינמרא הזירכה הנושארה םלועה תמחלמ רחאל

 הינמרא תא םודאה אבצה שבכ 1920-ב ךא התואמצע

 רבע לש תיטייבוסה הקילבופרהמ קלחל הכפה איהו

 .זקווקה

 .תדרפנ תיטייבוס הקילבופרכ הינמרא הזרכוה 1936-ב

 הינמרא הלביק תוצעומה תירב תוקרפתה םע 1991-ב

 אצמנ ירוטסיהה החטש בור יכ םא תואמצע תיטייבוסה

 .היקרוטב
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 בולפשוא
p וו p רכוב •ז• 



 בול•מש ה•לד :תאמ ןוכתמ

 :םיכרצמ
 תויבוקל םיכותח םילצב 3

 תיז ןמש סוכ 112

 תויבוקל ךותח )תומצע םע( שבכ רשב ג"ק 1

 םירורפגל ךותח רזג ג"ק 1

 )ןורא זרואב שמתשהל ץלמומ( ףוטש זרוא תוסוכ 3

 ןומכ ,לפלפ ,חלמ

 םלש םוש שאר

 :הנכה ופוא

 .םיחשמ אוהש דע לצבה תא םינגטמ הבע תיתחת םע בחר ריסב •

 םימיחשמו רשבה תא םיפיסומ ,רתויב הובג םוחל שאה תא םיריבגמ

 .רשבה יוסיכ ידכ דע םיחתור םימ םיפיסומ .םידדצה לכמ בטיה

 תא םיסכמ ,החיתרל םיאיבמ .םעטה יפל ןומכ ,לפלפ ,חלמ םיפיסומ

 .העשכ םילשבמ .שאה תא םיכימנמו ריסה

 לושיבב םיכישממו ריסה תא בוש םיסכמ ,המינפ רזגה לכ תא םיכפוש •

 .הכומנ שא לע תוקד 20 דוע

 זרואה לעמ םיכפוש .שאה תא םיריבגמו ריסל זרואה תא םיפיסומ •

 זרואה ינפ תא תוסכל םיכירצ םימה- םיחתור םימ דוע תויטיאב

 .זרואב םיגפסנ םימהש דע הנטק שא לע םילשבמ .דחא רטמיטנסב

 תועונתב םיפרוג( ריסה זכרמב הדימריפ זרואהמ םישוע גלזמ תרזעב •

 םושה תא םימש הדימריפה זכרמב ,)םידדצה לכמ המינפ ץוחבמ

 שא לע לשבתהל םיריאשמ . ריסה תא םיסכמו הפילקה םע םלשה

 .תוקד 20 דוע הכומנ

 .םושה יניש תא םיפלקמ ,לכואה תשגהב.





 בולאינד הניז :תאמ ןוכתמ
 :םיכרצמ

 )ןורא( זרוא ג"ק 1

 םיקומיצ םרג 400

 םישמשמ םרג 400

 םיציב 3-4

1.s ןמש סוכ 

 םוכרוכ תיפכ 1/4

 חלמ

 :הנכהה ןפוא

-2 םיחיתרמ •  םימה עבצש( חלמו םוכרוכ םימש ,ריסב םימ רטיל 3

 .)קזח בוהצ היהי

 1s-כ םילשבמ . ריסל םיפיסומו זרואה תא םיפטוש םיחתור· םימהשכ •

 .זרואהמ םימה תא םיננסמו תוקד

 . דצב םימש ןכמ רחאלו םיממחמ .ןמשה תא הנטק תבחמב םימש •

-3-ו ןכומ זרוא לש הלודג ףכ הרעקב םימש •  תא םיפרוט ,םיצנ 4

 תאו לודג ריסל תבחמב םמוחש ןמש סוכ יצח םיכפוש .םיציבה

 .ןמשל םיכפוש זרואהו םיציבה תבורעת

 םיפיסומו ריסה ךותל זרואהמ שילש םיכפוש ,תוקד s לש לושיב רחאל •

- הלועפה התוא תא בוש ןכמ רחאל .םישמשמו םיבוהצ םיקומיצ

 זרואה לש ןורחאה שילשה תא ףיסוהל ,ףוסבל .םישבי תוריפו זרוא

 .םחה ןמשה תרתי תאו םישביה תוריפה תא וילעמו

 ,חבטמ תבגמ לעמו תוריפחו זרואה לע גפוס ריינ לש תובכש 3 םימש •

 .העש יצחכ ךשמב הכומנ שא לע םילשבמו ריסה לש הסכמב םיסכמ

 !ןובאתב



 וב ונוד
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 ב••דבוע האל :תאמ ןוכתמ

 :םיכרצמ
 לשא רטיל 4

 זרוא סוכ יצח

 םיחתור םימ רטיל 2

 םיציב 2

 האמח הליבח יצח

 ענענ תוליבח 2

 הרבסוכ הליבח 1

6-S םוש ינש 

 )םוכרכ ילב םג רשפא( םוכרכ ,חלמ

 :הנבה ופוא

 תא םיננסמ ,זרואה תא םיפטוש ,רטיל ד 6- לש לודג ריס םיחקול •

 . ריסל זרואה תא םיכפושו םימה

 .זרואה םע ד n י םיפרוטו םיציבה תא םיפיסומ •

 הגרדהב זרואהו םיציבה לע םיכפושו לשאה תא בטיה םירענמ •

 םימ רטיל 2 םיכפוש ןכמ רחאל .תבורעתה תא ידכ ךות םיבברעמו

 שא לע םימש . דחא ןוויכב ןמזה לכ םיבברעמו תויטיאב םיחתור

 םיכימנמ תועוב םיאורש עגרב .החיתר דע בברעל םיכישממו ההובג

 .בברעל םיקיספמו שאה תא

 .ריסל םיכפושו הרבסוכהו ענענה ,םושה יניש תא םיצצוקו םיפלקמ.

 תא םיבכמ תוקד s רחאל .האמח הליבח יצחו םוכרכ טרוק םימש •

 . שאה

 .לכואה תשגהב וא חלמה תא םיפיסומ העשכ רחאל קר •

 . ץיקב וניכהל גוהנ ,רק םישיגמ.
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 )ורי Q אאס סיו;זיליגת :תירבעל קיתעתב( t ס t ל t בט

 םויכ בשחנש המ לש רוזאב הטלשנש תורימא איה

.סיליבט ריעה הסיסבבו ,היגרואג חרזמכ  י

 )-1122 ל דע תילנימונ( 1080 תנשל 726 ןיבש םינשב

 תומדאל םהיתושילפ ךלהמב םיברעה ידי לע הדסונ

 .תויגרואגה

 זקווקב ימלסומה ןוטלשה לש ץוח בצומ התייה תורימאה

 לש ונוטלש תחת םיגרואגה ידי לע שדחמ התסיפתל דע

 • 1122 תנשב ,יעיברה דוד

 םאלסאה תליחת השעמל התייה תופילחה דוסי

 .היגרואגב
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 n בלחפ
 ת•ז p וו p הוואל p ב

 .דועו הנותח ,ןוסורוא ומכ םוחמש םועורואב שגומש לכאמ

 בומ•ארפא הר•א :תאמ ןוכתמ

 :קצבל ם•נרצמ
 האמח םרג 300

 רכוס וצחו ףכ

 םוצוב 3

 חלמ טרוק

 חמק )תופכ 3 + תוסוכ 6 ( םרג 900

 הצומח תנמש םרג 375

 :•ול•מל ם•נרצמ
 םונוחט ןלמ וזוגא םרג 500

 רכוס )וצחו סוכ( םרג 300

 )םוצוב S-4-מ( םונובלח םרג 150

 :•ופ•צל ם•נרצמ
 הפורט הצוב 1

 שבד )סוכ וצח( םרג 180

so םודקש םרג 



 :הנבהה ופוא

 םיפיסומ ,הקלח תבורעתל דע הרטיג וו םע רכוסו האמח םילברעמ •

 . הקלח תבורעתל בוש םילברעמו םיציב

 םישלו הצומח תנמשו חלמ טרוק ,חמק םיפיסומ .השיל וו-ל םיפילחמ •

 . עגמל םיענו דיחא קצבל דע

 .העש יצחכ רוריקל םיסינכמו דמצנ ןוליינב קצבה תא םיפטוע •

 . רכוסהו םיזוגאה תא הרעקב םיבברעמ •

 . םיווש םיקלח-6 ל םיקלחמו ררקמהמ קצבה תא םיאיצומ •

 . תולעמ-180 ל רונת םיממחמ •

,אמ קד הלעל קצבה ירודכמ דחא לכ םידדרמ •  אל( יבוע מ"מ-3 כ ד

 . )קצבה תא שבייל אל •דכ הדובעה חטשמ תא חמקל

 לע םירזפמ ,םינובלח וילע םיחרומו תינכת לע דחא הלע םיחינמ •

 . רכוסו םיזוגא םינובלחה

 ולש דחא דצ לע םיחרומו הדובעה חטשמ לע ףסונ הלע םיחינמ •

 דצהשכ םיזוגא ונרזיפ וילעש הלעה לע ותוא םיחינמ ,םינובלח

 םע ןכ םיכישממ .םיקדהמ .םיזוגאה הלע לע היהי ןובלחב חורמה

 :םיזוגאה תכורעתל 'ץיכדנס ןיעמ רוציל םיכירצ( םירתונה םילעה לכ

 .)האלה ןכו הלע-ןובלח-םיזוגא-ןובלח-הלע

 ןיכס םע םישוע ,ןורחאה הלעה תא המירעה לע םתחנהש ירחא •

 לע םיחרומ ,)!םינמסמ קר- םיכתוח אל( םינייועמ תרוצב םינמיס

 לכ ךותכ דחא דקש הכר תונידעב םיצעונו הפורט הציב הגועה ינפ

 .ןיועמ

 .תוקד-30-40 ל רונתל םיסינכמ •

 טעמ םישירבמו הגועה ינפ לע שבדה תא םיקצוי ,הייפאה םויסב דיימ •

 . הגועה ינפ לש אלמ •וסיכל שבדה תא

 הדועב הבלחפה תא ךותחל וסנת םא ,ןומיסה •פל םיכתוחו םיררקמ •

 !םכל קרפתת איה- המח



 נורוטופ
 )•רוגו( בול•מש הנרוא :תאמ ןוכתמ

 .הנותחה רחאל םוו הלכל וא תדלוול שגומו ןכומ גורוטופ
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 :ם•כרצמ
 ץוצקו ןטק ,שבו לצב 1

 חמ p תו o וכ 2-3

 '/,... םוצ•ב 6

 ,. ם•מ וטול 2

 ףוע וןרמ ,םוכרכ ,חלמ

 )ת•לזונ האמח וא( ןמש o וכ וצח

 :הנכה ופוא

 .החותרמו ם•מ הפ• o ומ ,ןמשב לצבה תא תנגטמ •

 תררופמו ם•מ לש תחא o וכמ תופ•ט הפ«לזמ ,חמקה תא תכפוש שגמב •

 .) o וק o וק ומכ( ם««ד«ה תופכ •תשב חמקה תא

 .שאה תא הכ•מנמו ם•נ•לבתה תא ם•מל הפ• o ומ •

 ךותל חמקה תא ם«פנמו ,הלודג הפנל ם« o •נכמ חמקה •רור•פ תא •

 ם•מה ךותל טאל טאל ם•כפוש ,הפנה ךותב ראשנש המ תא .הרעק

 .בוברע •דכ ךות םומחה

 ם•צ«בהש דע ,תבחמה ךותל תו«ט«אב ם«כפושו ם•פרוט ם•צ«בה תא •

 ת.ולשובמ

. . 



 ול••ב
 ב••דנמ o רתסא :תאמ ןוכתמ

 .לבא ימיב הז לכאמ שיגהל גוהנ

 :ווכתמל ם•כרצמ

 )םילועבג אללו ךותח( ירט דרת גייק 1

 הרבסוכ 'בח 1

 םעטה יפל חלמ

 רוחש לפלפ תיפכ 1/2

 םיציב '

 רימש 'בח 1

 םילודג םילצב 6

 הלונק ןמש

 םימ סוכ 1/2

 :הנכה ופוא
 םילשבמו דרתה תא םיסינכמ החיתרה רחאל ,ריסב םימ םיחיתרמ •

 . םילזונה לכ תאצוהל תננסמל םיכפוש לושיבה ירחא .תוקד-3 כ

 . זרבהמ םימב םיפטוש

 סוכ יצח םיפיסומ ו דאמ הנידע הבהזהל דע הנטק שא לע לצב םידאמ •

-2 כ ןגטל םיכישממו ןמש  . תוקד-3

 .קד םיצצוק ,רימשהו הרבסוכה תא םיפטוש.

 ףכ םע .ןמשב םינגטמו לצבל םיפיסומ ,ןנוסמהו לשובמה דרתה תא •

 םיפיסומ .לפלפו חלמב םילבתמ .לושיב ידכ ךות דרתה תא םיכתוח

 תוקד-7 כ םילשבמו הסכמ םע הנטק שא לע םיריאשמ .םימ סוכ יצח

 םיכישממ .םיבברעמו רימשהו הרבסוכה תא םיפיסומ ןכמ רחאל .

 . םירמוחה תא םיחטשמ .תוקד-3 כ דוע לשבל

 ,תודרפנ תורעקב םיציבה לש םינומלחהו םינובלחה תא םידירפמ •

 . דרפנב םינובלחה תאו םינומלחה תא םיפרוט

 םיררוחמו ,אלמ יוסיכל דע דרתה לע םינובלחה תא םדוק םיקצוי •

 םיקצוי ןכמ רחאל תוקד-3 כ םילשבמו ריסה תא םיסכמ ,גלזמ תרזעב

 .)םירוח 3-4 ( םיררוחמ בושו םינומלחה תא

 םיציבהש דע וא תוקד s-כ םילשבמו םיסכמ הנטק שא לע םיריאשמ •

 .תוביהזמ
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 Il;ep6enp; (, · I, ת•ראווא ; IJ;ep6enT, ת•גזלו ת• o ור( טנברד

 לש הק•לבופרב הלדוגב ת•ש•לשה ר•עה א•ה ,ךנברד וא

 .הנ•דמב ת•מורדה ר•עהו ה• o ור םורדב ןט o גאד

 1 • תבשחנ א•הו ,ש•א 119,200 טנברדב וררוגתה 2010 תנשב

 .הלק'צחמ הר•בה •רחא ,ןט o גאדב התוב•שחב ה••נשה ר•על

 תולודגה תו•נתאה תוצובקהו ,ם•רזא םה ר•עה •בשות בור

 .ם•נאר o בטהו ם•נ•גזלה ןה תורחאה

 •רעש םע ה•גרואגב לא•רד רבעמ ומכ ההוזמה ,טנברד

 ה•צרדפב הק•תעה ר•עה ראותל תנעוט ,ם••דגאה רדנסכלא

 .הנש sooo ןב •גולוא•כרא רבעב האגתמו ,ת• o ורה

 2003 תנשב וזרכוה טנברד •רוצ•בו הק•תעה ר•עה ,הדוצמה

 .ו"ק o נוא ןוגרא •ד• לע ת•מלוע תשרומ רתאכ

\. .J 



 אלוממ ווע
 •נאורמ המ• o :תאמ ןוכתמ

 ם•כרצמ
 םלש ףוע 1

 :•ול•מל ם•כרצמ
 תונטק תוכ•תחל ךותח ,שבכ רש? 'רג 200

 םוש זנזש 4

 ם•פולק ם•רבוגצ 'רג 100

 ם•שב• ם•רוחש ם•פ•זש 5

 שבז שמש•מ 5

 ם•בוהצ ם•קומ•צ 'רג 30

 דרוגמ רזג 1

 •סרפ זרוא סוכ 1/2

 םוכרכ טרוק ,חלמ

 ןוג•טל ןמש תופכ 2



 :בטורל ם•נרצמ
 הקורפפ

 םוכרכ טרוק

 חלמ

 ףוע קרמ טרוק

 תוו ןמש סוכ 1/4

 :הנכה ןפוא

 ,ןמשה תא םופוסומ ,הבהזהל דע הלודג תבחמב םושה תא םולוק •

 . זרואה דבלמ םוכרצמה לכו שבכ רשב

 םולשכמו םומ סוכ םע הרעקב םומש ,םומב זרואה תא םופטוש •

 . תוקד 8 ןרקומב

 תא םיבברעמ .רשבל זרואה תא םופוסומו זרואהמ םומה תא םיננסמ •

 . םורמוחה לכ

 םע ם•רפות .רשבה תבורעתב ם•אלממו ףועה ןטב תא םיחתופ •

 . ם•מסוק

 ךותב ףועה תא ם•חינמו הקומע הרעקב ם•בברעמ בטורה •רמוח תא •

 .וודדצ לכמ בטורב ףועה תא םוחרומ .בטורה

 ו.קוק תוקש ךותב בטורה םע ףועה תא ם•מש •

 ו.נוגוב םוח לע יצחו העש ךשמל רונתב םולשבמ •

 !ןובאתב





 בול•אפר הנרוא :תאמ ןוכתמ

 :ם•נרצמ
1.S ונמוש( ןוחט רקב רשב ג"ק( 

 םוצוצקו םולודג שבו לצב 3

2-  םוצוצק םוש ונוש 3

 חלמ ,רוחש לפלפ

 המדא וחופת 4

 םוצוב 4

s הבוח אל( תולודג תוונבגע( 

 :הנכה ופוא

 .םונולבתו םוש ,לצב ,רשבה תא םובברעמ הלודג הרעקב •

 . תבחמ ךותב ןתוא ם•חונמ .תוכרואמ תוצוצק םונוכמ ,תובוטר םוודוב •

 תא םואוצומ .ם•מה תא ם•חותרמו תוצוצקה לעמ ם•מ o וכ 1 ם•כפוש 8

 תא ם•א•צומ .ם•דאתמ ם•מהש דע לשבל ם•כושממ .לעמש ףצקה

 .תבחמהמ תוצ•צקה

 המדאה •חופת תא םיפלקמ .ם•מ תו o וכ s-4 תבחמל ם•פ• o ומ •

 .םומל ם•פ• o ומ .ןרואל תוכיתח-4 ל םתוא םיכתוחו

 ם•נולבת ם•פ• o ומ .ם•מל ם•פ•סומו ם••נשל תו•נבגעה תא םיכתוח •

 םיפיסומ .םילשובמ טעמכ המדא •חופתהש דע תוקד-20 כ םילשבמו

 .תוקד-20 כ םילשבמו תוצ•צקה תא

 דע תוקד-3 כ םילשבמו תבחמה ךותל םיכפושו םיציבה תא םיפרוט •

 . ולשבתיש

 םע ,תוינבגע אללו המדא •חופת אלל תוציצקה תא ןיכהל רשפא •

 . ם•מ תוחפ

 זוובאתב
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 ןבל ז וא



 בובוקע• ה•לו :תאמ ןוכתמ

 :ם•נרצמה
 םיחתור םימ ריס יצח

 חלמ תיפכ 1/2

 )ןורא( זרוא תוסוכ 2

 ןמש תופכ 3

 :הנכהה ופוא

 .םימב ותוא תורשהלו זרואה תא בטיה ףוטשל •

 . ןמש תופכ 3 ףיסוהלו ריסבש םימה תא חיתרהל םייתניב •

 . וחתר םימהש ירחא חלמה תא ףיסוהל •

 זרואהש דע חותפ הסכמ םע לשבלו םיחתורה םימל זרואה תא סינכהל •

 . תננסמל זרואה תא ךופשל .לשובמ טעמכ

 תא חינהל הילעו תבגמב תוסכל 'ריסל ןנוסמה זרואה תא ךופשל •

 תודאל .חפ תיתחת םישל הילעמו הנטק שא קילדהל .ריסה הסכמ

.תוקד-20 כ רוגס ריסב זרואה תא  

 .גלזמ תרזעב ותוא דירפהלו זרואה תא ץיפקהל •

 !ןובאתב





� 





 בולימש הילד :תאמ ןוכתמ

 :תילמל םיכרצמ
 קורי לצב לש תורורצ 6

 היליזורטפ רורצ

 הרבסוכ תורורצ 2

 םיצוצק םילצב 2

 ןמש תופכ 3

 םיציב 3

 חלמ תויפכ 2

 םעטה יפל רוחש לפלפ

 :קצבל םיכרצמ
 חמק וליק יצח

 חלמ טרוק

2-  ןמש תופכ 3

 ןרוצה יפל םימ

 מ"ס 24 רטוקב תינבת

 :הנכה ןפוא

 םיליחתמ .ןמשו חלמ םיפיסומ הלודג הרעקל חמקה תא םיכפוש •

 ןכמ רחאל .ןרו דיחא קצב לבקתמש דע הגרדהב םימה תא ףיסוהל

 .תוקד 15-כ חונל קצבל םינתונ

 .םיררקמ ןכמ רחאלו םינגטמ ,לצבה תא םיצצוק :תילמה תנכהל •

 תופכ 3 םיפיסומו היליזורטפהו הרבסוכה תא ,קורי לצב םיצצוק

 םיפיסומו םיציב םיפרוט ' ןכמ רחאל .םעטה יפל לפלפו חלמ ,ןמש

 .דיחא םקרמ לבקתמש דע הנידע לופיק תעונתב קריה תבורעת ךותל

 לודג לוגיעל םידדרמ קלח לכ .םיקלח 3-2-ל םיקלחמ קצבה תא •

 תא םיחינמ .)ידימ קד תויהל רומא אל קצבה( תינבתה רטוקמ רתוי

 ידדצ תא םילפקמ ונכהש תבורעתהמ קלח םיפיסומו תינבתב קצבה

 תולעמ 200 לש םוחב רונתל םיסינכמו תינבתה עצמא יפלכ קצבה

 .קצבה לש םירחאה םיקלחה 2 םע םישוע ןכ .תוקד 30 דע 20-ל

 !ןובאתב



 n רפשוד
 ב••דב• ה•לו :תאמ ןוכתמ

 :קצבל ם•כרצמ
 חמק ג"ק 1

 םיציב 2
 חלמ תיפכ 1

 ןרוצה יפל םימ

 :קרמל ם•כרצמ
7-  םיצוצק םוש יניש 8

s -' ןמש תופכ 

 םימ רטיל'

 :•ול•מל ם•כרצמ
 שבכ רשב םע ברועמ ןוחט רקב רשב ג"ק 1

 .קד ץוצק שבי לצב 2

 קד הצוצק הרבסוכ תליבח 1

 חלמ תיפכ 1

 רוחש לפלפ תיפכ 1/2

 :ם•בטרל ם•כרצמ
7-  ץמוח o וכ יצח םע םיבברועמ םישותכ םוש ינש 8

 )ברשרנ( םינומיר בטור וא )ישרוט( םירמת זיכרת



 :הנכה ןפוא

 : p צבה
 ך,רוצה יפל םימ ,חלמ ,םיציב םיפיסומ חמקהמ 90% הרעקב םיכפוש•

 ל קצבה תא םיקלחמ .לודג דחא שוג רצונש דע קצבה תא םישל

4-  .תוקד 15 ךשמל דצב םיחינמו )הדכוג( תולוגע תוכיתח 3

 :•ול•מה

 םיבברעמו ,הי•פמופב ם•דרגמ וא קד הרבסוכהו לצבה תא ם•צצוק •

 . ם•כ•לבתה לכו רשבה םע

 .ם•לוגיע םיצרוקו מ"מ-4 כ לש יבועל קצבה תא םידדרמ •

 ם•קדהמו חר• יצח לש הרוצ ם•רצוי ,םילוגיעה לע יולימה תא ם•ח•כמ •

 . המצ/ברעו •תש תרוצב תווצקה תא

 מ"מ 4 לש קחרמב תולק תחמוקמ תינבת לע ם•כו o •כה תא ם•ח•כמ •

 .וקבד•• אלש •דכ •בשהמ דחא

 : p רמה
 םינגטמו ץוצקה םושה יניש תא ם•פ• o ומו ןמשה תא םיממחמ •

 .הבהזהל דע םתוא

 ףכ םיכפב ם•מש ,םיחתור םימהשכ ,ם•מה רט•ל 3-4 תא ם•פי o ומ •

 .םיכו o •כ תודיח•-50 כ ןרעב ם•פ• o ומו ,חלמ

 .ם•פצ םהשכ ם•ככומ ם•כו o •כה •

 .םיכו o יכה םע קרמ ת•רעק םישיגמ •

 .םיבטרה םע קרמה תא ם•ש•גמ.

 !ןובאתב



 לקנ•ח



 בוחמש הטיר :תאמ זוכתמ

 :םיכרצמ
 תוכותחל קלוחמ ףוע

 חמק ג"ק 1/2

 הצוב 1

 ןרוצ זפל םומ

 ףוע קרמ טרוק ,חלמ

 )בווח אל( הוופמופ לע תודרוגמו תופלוקמ תוונבגע 2

 :םיבטרל םיכרצמ
7-  ץמוח סוכ וצח םע םובברועמ םושןתכ םוש ונש 8

 )ברשרנ( םונומוך בטור וא )ושרוט( םורמת ןוכרת

 :הנכה ופוא

 .םוקלח-3 ל םוכתוח .קצבל ןחוב םומו חלמ ,הצוב ,חמק םובברעמ •

 בחורלו ןרואל תועוצר םוכתוח .לוגוע תרוצב קד קצבה תא םודדרמ •

 קצבה תא םוריאשמ .מ"ס 3x3 לדוגב םינטק םיעוביר םואצווש ןכ

 .םיותעש ןרעב שביותהל

 םיפיסומ ,העשכ ןרעב ףועה תא םילשבמו לודג ךוס םיחקול ,םיותניב •

 םועובירה תא םופיסומ זכמ רחאל .םונולבתו תודרוגמה תוונבגעה תא

 ףוצו לקנוחהש דע םוכחמו םוחותךמ .טאל טאל )לקנוחה( קצבה לש

 .שאה תא םזבכמ זאו

 .םובטרה םע קרמה תא םושוגמ •

 ! t ואבתב
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 :ת•רווא , Maxa'IKa11a : ת•סור( הל p יצחמ

Max.la'lx»aJia ת•ק•מוק AH)KH/Marba'IK'baJia ( 

 א•ה .ןטסגאד לש הק•לבופרה תר•ב ,ה•סורב ר•ע א•ה

 זקווק רוזאב ,•פסכה ם•ה לש •ברעמה ףוחה לע תמקוממ
 .הנ•דמה ברעמ-םורדבש

 םה•נ•ב ,) 2010 ( ם•בשות 578,000 הנומ ר•עה ת••סולכוא

 ם•מעו ם•קאל ,ם•ק•מוק ,ם•נ•גזל ,ם•סור ,ם•ראווא ,ם•נ•גרד

 תוישעת לע תססובמ ר•עה תלכלכ .םירחא ם•ינטסגאד

 תוכתמ דוב•ע ,תוענ תוגרדמ ,תונוכמ תי•שעת ןהב ,תונוש
 ו.למשח ךות•רל רושכ•מו

 ,•קראט ר•עה הת••ה הלק'צחמ לש ת•רוטס•הה התמדוק

 .רתוי םדקומ ףא •לואו-15 ה האמב רבכ תמי•ק הת••הש

 ,היוקסבורטפ םשב רצבמכ-1844 ב הדסונ ת•חכונה ר•עה

 ארקנ היוקסבורטפ רצבמ ."הלאק-•'זנא" רצבמ ס•סב לע

 ןמזב-1722 ב םוקמב רקיבש לודגה רטפ ראצה םש לע

 ,קסבורטפ-טרופל ר•עה םש הנוש-1857 ב .סרפל ועסמ

 .למנ הב הנבנש רחאל

 לזרבה תל•סמ תי•נב ירחא הלדג ר•עה לש התובישח

 ףוסב .הכרד תרבועה , 1894-1896 ם•נשב וקכל ה•סורמ
 ר•עב חתפתהל ולחה-20 ה האמה תליחתבו-19 ה האמה

 תשורח •תבו קבט ,תו•בח ,ןזזג ,טפנ :תונוש תו•שעת

 ןטסגאד תקילבופר תר•בל הכפה ריעה-1921 ב .תונורקל

 ר•עה םש הנוש הנש התואב .ת•ט••בוסה ה•סור לש קלחכ

 ל•עפ ,ב••דחד 'ץחמ םש לע )'ץחמ לש ר•עה( הלק'צחמל

 םיטסינומוקה ןוחצ•נל עי•סש רוזאה •ד•ל•מ •טסינומוק

 .-1918 ב ןבלה אבצה •ד• לע תוומל ןוד•נו ספתנ ,ןט o גאדב
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 הנידמ םירמ :תאמ ןוכתמ

 :קצבל םיכרצמ
 חמק ג"ק 1

 הצ•ב 1

 ךרוצה •פל חלמו ם•מ

 :יולימל םיכרצמ
 )רקב •צחו שבכ •צח ף•דע( ןוחט רשב ג"ק 1

 ם•צוצק ם•שב• ם•לצב 2

 הצוצק הרבסוכ הל•בח 1/2

 םעטה •פל רוחש לפלפו חלמ

 ןוג•טל ןמש

 :הנכה ופוא

 דצב ח•נהל .ד•חא קצב תלבקל דע שוללו קצבה •רמוח לכ תא בברעל •

 . דצב ם•ח•נמו •ול•מה •רמוח לכ תא ם•בברעמ ם••תנ•ב .תוקד-20 ל

 תא ם•דדרמ .ם•קלח-4 ל קצבה תא קלחל ש• חנ קצבהש רחאל •

-10 כ רטוקב הלוגע תחלצ תרזעב .רטמ•טנ o 1 •בועב לוג•על קצבה

 קצבה חטשמ לע תחלצה תא ם•ח•נמ( קצבב ם•לוג•ע ם•רצו• ,מ"ס

 .)תחלצל ב•ב o מ ם•כתוחו

 תא ם•רגוס רשב •ול•מ לש השודג ףכ ם•מש לוג•ע לכמ ת•צחמ לע •

 . ב•בסמ בט•ה ם•קדהמו חר• •צח תרוצב לוג•עה

 .הנטק שא לע םח ןמשב תבחמב ם•נגטמ ם•לוג•עה תא •

בתב  זווא



 • p שרפ
 ב••ננח זקרנ :תאמ ןוכתמ

 :קצבל ם•כרצמ
 ובל חמק ג"ק 1

 םישבי םירמש םרג 25 וא היפאל םיירט םירמש תייבוק

 רכוס תוחוטש תופכ 2

 חלמ תוחוטש תופכ 2

 םיציב 2

 ךרוצה יפל םימ

 :•ול•מל ם•כרצמ
 םימב םתפילקב םילשובמ המדא יחופת ג"ק 3

 םיצוצק םילודג ,שבי לצב 2

 ןחלוש חלמ תיפכ 1

 רוחש לפלפ תיפכ 1/2

 :הנכה ןפוא

 .העשכ החפתהל םיריאשמ .השיל וו םע רסקימב קצבה תא םיניכמ •

 . לפלפו חלמ םיפיסומ .הריפל םיכעומו א"ופתה תא םיפלקמ •

 דואמ הנידע הבהזהל דע קומעו לודג תבחמב ומשב לצב םינגטמ •

 לצבה ךותל המדא יחופתה הריפ תא םיכפוש .שאה תא םיבכמ י

 .בטיה םיבברעמו

 .מ"ס-13 כ לש רטוקב םילוגיע םיכתוחו קצבה תא םידדרמ •

 ,ינשל דחא קצבה תא םיקדהמו לוגיע יצחל םירגוס ,יולימב םיאלממ •

 . המצ תרוצב

 .הבהזהל דע םידדצה ינשמ קומע ומשב םינגטמ •



 שרו ב
 בורישנמ הניריא :תאמ ןוכתמ

 :םיכרצמ
 )ינמוש רשב הפיט רשפא( תומצע םע ירט לגע רשב ג"ק 2

 םילודג םישבי םילצב 2

 םילודג המדא יחופת 4-3

 ךותח לודג דחא בורכ

 םידרוגמ ,ם•לודג ם•רזג 3

 דרוגמ םודא קלס 1

 תו•נבגע קסר תושודג תופכ 3

 םעטה •פל רוחש לפלפו חלמ

4-S הנפד •לע 

 ןוג•טל ןמש

 :הנכה ופוא

 .ם•מה תא ם•ננסמו םימב רשבה תא םיחיתרמ •

 דע םינגטמו ןמש טעמ םע ריסל םיפיסומ תויבוקל לצבה תא םיכתוח •

 . בהבהו עבצ תלבק

 ,קלסהו רזגה ,בורכה תא רשב לש תוכיתח ,תוינבגע קסר םיפ•סומ •

 .דחיב לוכה םינגטמו ,הנפד •לע ,רוחש לפלפ ,חלמ םיפיסומ

 שא לע העשכ לשבתהל קרמל םינתונו ם•מב ריסה תא םיאלממ •

 . הנטק

 .קרמל םיפיסומו םיעברל םתוא םיכתוחו א"ופתה תא םיפלוק •

 לושיבה ףוסב ףיסוהל ןת•נ .ןרעב העש יצחכ דוע לשבל םיכישממ

 .םיצוצק היליזורטפ ילע



 t נזורנ
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 :ת•נ'צ'צב , f po3HbIH :ת• o ורב( •נזורנ

Co11b)f(fla11a ( ת•נ'צ'צה הק•לבופרה תר•ב א•ה 

 ברעמ-םורדב זקווק •רהב תאצמנ .ת• o ורה ה•צרדפב

 .קרט רהנ לש ולבו• ,ה'גנו o רהנ לע ה• o ור

 וקכל ןוד לע בוט o ורמ לזרב תל• o מ תרבוע ר•עה ךרד

 .ה• o ור זכרמל ן'ג••ברזאמ טפנ רונ•צו

 ם•ווהמה ,) 2010 ( םדא •גג s1,211 נ הנומ ר•עה ת•• o ולכוא

 . 1991 תנשב הת••הש •פכ ר•עה ת•• o ולכוא ת•צחממ תוחפ

 םחלנש בולומר• ••סכלא • o ור לרנג •ד• לע ןת•נ •נזורג םשה

 הת••הנ רחואמ רתו• ונממש רצבמ םוקמב ם•קהו הנ'צ'צב

 .ר•ע

 רחו'ג ןושארה ת•אמצעה ה•נ'צ'צ א•שנ לש ותומ רחאל

 ר•עה םש תא תונשל ו•שרו• וט•לחה-1996 ב ב••דוד

 .םלועבו ם• o ורה •ד• לע רכוה אל םשה •ונ•ש ךא ,רחו'גל

 בור•דק דמחא • o ור-ורפה •נ'צ'צה א•שנה לש ותומ רחאל

 ,"הלהג דמחא"ל םשה •ונ•ש לע ע•בצה •נ'צ'צה טנמלרפה

 ה•נ'צ'צ תלשממ שאר ,בור•דק ןזמר ,דמחא לש ונב ךא

 ראשנ •משרה םשהש ךכ ,הטלחהה לע וטו ל•טה ,שדחה

 .•נזורג

� \.. 





 בופו o ו• ה•למע :תאמ ןוכתמ

 ףורוצב וםולוח ויה םושנאשכ לכאנש ותרוסמ יזקווק קרמ אוה רג�י�ה

 .םוש םע ץמוחו )םונומור זיכרת( ושרוט

 :ם•כרצמה
 חמק תוסוכ 2

 םימ רטיל 3

 ןמש סוכ 1/2

 ץוצק םוש שאר

 חלמ

 :ם•בטרל ם•כרצמ
7-  ץמוח סוכ וצח םע םובברועמ םושותכ םוש ונש 8

 )ברשרנ( םונומיר בטור וא )ישרוט( םירמת זוגרת

 :הנכהה ופוא
 .בוהז עבצ תלבקל דע ןמשב םושה תא םינגטמ •

 חונו שומג קצב תלבקל דע םימו חלמ תופכ םע חמקה תא םובברעמ •

 . דודורו הדובעל

 .דאמ קד הלע תלבקל תולק חמוקמ חטשמ לע קצבה תא םודדרמ.

 םוסיבכמו יריימס-2-3 כ לש לדוגב תויבוקל קצבה הלע תא םיכתוח

 .םיחתור םימ ריסל

 .החיתר ןמזה לכ היהתש ידכ שאה תא םיריבגמ ךרוצ שי םא •

 . םיכר קצבה יעובירש דע חותפ ריסב תוקד s-כ דוע םילשבמ •

 הצורש ימלו והקומע תחלצל קצבה יעובור םע םימה תא םיגזומ •

 . ץוצק םוש םע ץמוח ו)ישרוט( םינומיר זיכרת המוגפ םיגזומ בהואו

 .םיבטרה םע קרמה תא םושיגמ •



 •טוט שובול
 •זאקווק חא למ

 ��·י



 בייכדרמ הרולפ :תאמ ןוכתמ

 :םיכרצמ
 ןבל חמק ג"ק 1

 ןרוצ יפל םימ

 חלמ החוטש תיפכ

 ץמוח תופכ 3

 ןמש תופכ 3

 :יולימל םיכרצמ
 האמח ירג 300

 השק תירגלוב הניבג 'רג 500

 :יופיצל םיכרצמ
 הציב 1

 אלמ וא ןבל םושמוש ףכ

 :הנכה ופוא

 שוג תלבקל דע םישלו רסקימ תרעקב קצבה ירמוח לכ תא םימש •

 . תוקד-20 ל דצב םיחינמו םיקלח-4 ל קצבה תא םיקלחמ .קצב

 תומכ תא םיקלחמ .לזונ תלבקל דע לגורקימב םי o יממ האמחה תא •

 .םיקלח-4 ל תירגלובה הניבגהו האמחה

 .דאמ קד לודג הלעל רודכ לכ םידדרמ •

 . תררופמ תירגלוב הניבג םירזפמ לעמו האמח םיחרומ הלע לכ לע •

 . תולעמ-180 ל רונת םיממחמ •

 . הדלורה תא םיכיראמו םיחתומו ,הדלור לש הרוצב הלעה תא םילגלגמ.

 םיחינמ .לולבש לש הרוצ םירצויו בוש םילגלגמ הרצונש הדלורה תא

 .העש עברכ דצב קצבה תא

 םישירבמ ,מ" o 2-כ לש יבועל "לולבש"ה תא םיחטשמ ךורעמ תרזעב•

 .הבהזהל דע וא תוקד 25-כ םיפואו םושמוש םירזפמ ,הציבב



p בטו 



 בוד•וד הלוש :תאמ ןוכתמ

 :ם•כרצמ
 חמק וליק 1

 )בייח אל( םישבי םירמש ףכ

 ךרוצ יפל חלמ

 רכוס תיפכ

 :•ול•מל ם•כרצמ
 דרת וליק 1

 ץיצמח הליבח 1

 קורי לצב הליבח 1

 הרבסוכ הליבח 1

 22% השק תירגלוב הניבג ג"ק 1

 םעט יפל רוחש לפלפו חלמ ףכ

 האמח 'רג 100

 :הנכה ןפוא

 דצב חינהל . דיחא קצב תלבק דע שוללו קצבה ירמוח לכ תא בברעל •

 . תוקד 30 ךרעב

 תדרפנ הרעקב .םינילבת םיפיסומ ,קד םיצצוקו קריה תא םיפטוש •

 . הניבגה תא םיררופמ

 תחלצ תרזעב רוצילו קצבה תא דדרל ,חטשמ לע חמק טעמ רזפל •

 . מ"ס-10 כ לש רטוקב םילוגיע

 םירזפמ לעמו ץוצקה קריה תא םירזפמ קצב לוגיע לכ תיצחמ לע •

 חרי תרוצב לוגיע יצחל לוגיעה תא םירגוס .הבחר דיב תירגלוב הניבג

 תפיט אלל המח ןולפט תבחמ לע םיחינמ .םידדצהמ בטיה םיקדהמו

,צ לכמ תוקד 2-ל ןמש  .שאהמ םיריסמו ד

 אבה בטוקה תא םיחינמו בטוק לכ לש ןוילעה דצה לע האמח םיחרומ •

 םקרמל תרזועו קצבה תא תככרמ ,םעט הפיסומ האמחה .האלה ןכו

 .אלפומה בטוקה לש ןידעהו ךרה



 זקווק לבחב תונ(דמו תו•וכרמ ם(רע לע עד(מ ףסאנ הו רפסב

 (פמ ובתכנש (פכ ,זקווק (אצו( לש ם((תרוסמה ם(לכאמה בט(מו

 .קמעה לדגמב ם(ררוגתמה ת(וקווקה הדעה (אצו(

 :הזכורו הפסא ,הבתכ

 ,בולימש הילד 'בגה
דבוע יתליהק ת  קמעה לדגמ תייריע לש הטילקה ףגאב זקווק יאצוי ת

 :תוהגהו תונושל הכ'רע

 ,יגח-יננוג הבוהא 'בגה
 קמעה לדגמ תייריע ,החוורה ףגאב הליהק רודמ תלהנמ

 :ןומ'מב רואל אצ' רפסה

יריע  םיריעצ ישונא ןוה חותיפל זכרמהו הטילקה ףגא ,קמעה לדגמ תי

 :הספדהו ת'פרג הכ'רע

 04-6540243 ,קמעה לדגמ- מ"עב .כ.ט.י

 2014 ה"עשת רבמצד
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