
תורעיה דיקפ -רתיהל שרדנ עדימ - אלמה יושירה ךילהת

תורעיה דיקפ יושירה תושרעדימל השקבה ךרוע

תופורצ

םולשת

עדימל השקב תשגה

?הניקת השקבה

ןכ

 לע העדוה  ולשמ

 קיתב םיר ו 

לופיט תק פהו

עדימ קית ת יתפ

)השקבה תטילק(

 לופיטה תק פה לע העדוה

 םיאנתב תדימע יא לשב

ר   המ תוברל

ןכאל

 ינונכת עדימ תנכה

)עדימ ףד(

 תורעיה דיקפל  ולשמ

 ףדו השקבה ףוריצב

 רק ו ינונכתה עדימה

 רק  וא תינכותב םיצע

 שקבמה ידי לע ןכוהש

)ולאכ םימייק םא(

 ף ה יאנת תעיבק .1

 הקתעה ןוישיר תלבקל

.התירכ וא

 םיאנת תפ וה .2

 תלי ת רושיאל

 :תודובע

/התירכ ןוישיר תגצה

 עוציב וא/ו הקתעה

 תוי נה יפל רתאב

 הקתעה /רומיש

.עדימב ונתינש

 לכמ עדימה ףו יא

 ודו יאו םימרוגה

םאותמ עדימ קיתב

 שקבמל  ולשמ

עדימה

עדימ קית תלבק

 דע הנש עדימה ףקות

הטילקה םוי

םימי 30

 םוימ

הטילקה

 םיאנת וקדבנ

 3 ךות םימידקמ

אל?םימי

8.6.14

 םירוגמל שרגמב רבודמ םאה

ר"מ 600-מ ןטקה

 עקרקה לע הינב תפ ותב וא

?ר"מ 100-מ הנטקה

)תכרעמב הקיגול(

ןכ

 םיצע רק  םייק םאה

 ףרוצש וא תינכותב

?עדימל השקבל

ןכ

אל

םאה

,שרגמב םירגוב םיצע ןיא

 ,עקרקה תי כת לע הניא תשקובמה הינבהש וא 

 ,רגוב ץע עזגמ םירטמ 4-מ רתוי הקו ר תשקובמה הינבהש וא

שרגמב םיצעה לכש ה מומ םונורגא  וד שיש וא

?םירוטפ םיצע םה 

אל

םימי 14

 םוימ

  ולשמה

םרוגל

 עדימל השירד תרבעה

 ללוכ םדקתמ

ושרדייש תופורצה

אל

 דיקפל הינפב ךרוצ ןיא

תורעיה

ןכ

2

2
:םיאבה םיטרפה תא  פוטב םילשי עדימל השקבה ךרוע

)רבנע ידי לע הרהצה  ו ינ םירגוב םיצע ןיא םא( םירגוב םיצע שי/ןיא שרגמב םאה -

.םירוטפ םיצעה יכ םונורגא תרהצה ףרצל ןתינ םירגוב םיצע שי םא -

.הז בלשב ופרצל שי שקבמה ידי לע םיצע רק  ןכוה םא -

A

Aתוניקתה תופורצה תשגה םוימ .עדימב שרדנה יפ לע תופורצ םע תורעיה דיקפל עיגהל ךרוצה לע שקבמל עידוהל  שי -םדקתמ עדימ 

.)הדעול םג ךשמהבו( שקבמל עדימה תרבעהל םימי 30 ורפ י ,תורעיה דיקפל



תורעיה דיקפ -ןכת תרקב -אלמה יושירה ךילהת

השקבה ךרוע

עדימה קית

השקבה קית

 םי פ נ

םיפ ונ

ןוכמל םולשת

הרקבה ןוכמ

אל

ןכ

ןכ

ןכ

השקבה תטילק םוימ םימי  30 דע

אל

8.6.14

ןכ

 הקדבנ אל

םימי 30 םותב

 יא לע העדוה ת ילש

 םיאנתב הדימע

םימדקומה

 העדוה האיצומ תכרעמה

 תבש נ השקבהש ךכ לע

ןינבה ןכתב תדמוע הניאש

 השירד ת ילש

םינוקיתל

 תקמונמ העדוה תלבק

 םיאנתב הדימע יא לע

םימדקומ

 הרקב ןוכמ תרי ב

 השקבה תשגהו

הרקב ןוכמל רתיהל

 הטל ה תלבק

 תבש נ השקבהש

 אלש ללגב תברו מל

הקדבנ

30

םימי

 םיאנתב תדמוע השקבה

?םימדקומ

 יפ לע השקבה ןוקית

הרקבה ןוכמ תושירד

 הטל ה תלבק

תברו מ השקבהש

  -השקבה םוכי 

 תדמוע השקבהש

ןיינבה ןכתב

?ןכת תרקב הכרענ

 תוי נה יפ לע רומישו הקתעה יטרפ ןכת תוברל

תורעיה דיקפ

השקבה תטילק

?הניקת השקבה

םיר ו  תמלשה

 םיאנת תקידב

םימדקומ

 םייוניש וכרענ

?םייב רמ

 הטל ה תלבק

 תדמוע השקבהש

ןיינבה ןכתב

-השקבה םוכי 

 ןכתב תדמוע השקבה

 ןויצ ךות ןיינבה

םייב רמה םייונישה

 השקבהש הטל ה תלבק

 ןויצ ךות ןיינבה ןכתב תדמוע

םייב רמ םייוניש הב וכרענ

-השקבה םוכי 

 תדמוע הניא השקבה

ןיינבה ןכתב

 םימי 30 ורבע

 תטילק דעוממ

?השקבה

אל

ןכ

אל

5 

םימי



תורעיה דיקפ -רתאב תודובע תלי ת רושיא

יושירה תושרהרקבה ןוכמעוציבה לע יאר א

 תלי תל השקב תשגה

:תודובע

 םונורגא רושיא ·

 עוציב לע

.הקתעה

התירכ ןוישיר ·

 ירפ מ ןויצ ·

 םדמעמו םיצעה

 ןוגרא תינכותב

רתאה

 לש לעופב עוציב ·

 הנגה תודובע

 םיצע לע

 יפ לע רומישל

רשואש טרפמה

 השקבה םאה

 ןכומ רתאהו ,הניקת

?תודובע תלי תל

10

םימי

 תושרל העדוה ת ילש

יושירה

הניקת השקבהש

ןכ

 תיב רמ תקידב

 תלי תל השקב

 םואת תוברל ,תודובע

 םע הקתעה רתא

 /ףונו םינג תקל מ

3ע"פש

םימי

 תלי ת רושיא תקפה

 הרבעה -תודובע

 יאר א ,רתיהה לעבל

 ןוכמ ,עוצימה לע

 ךרועו הרקבה

 םשר ,השקבה

 תו יטב ,םינלבקה

 תרב  ,הדובעב

 םימה דיגאת ,למש 

.בויבהו

םימי 3 ךות הביגה אל יושירה תושרש וא ,אל

 תורעה שי םאה

?יושיר תושרל
ןכתומלשהו ןוקית

8.6.14



תורעיה דיקפ -רתיהל השקב תשגה -אלמה יושירה ךילהת

יושירה תושרהשקבה ךרוע

ןכ
אל

ןכ

ןכ

8.6.14

ןכ

 הקדבנ אל

םימי 45 םותב

אל

 תוברל ,תיב רמ הקדבנ השקבה

םינייוצמ הב  ותיפ תינכות

 יטרפמו יטרפ וא/ו הקתעה יטרפו יטרפמ

עדימב שרדנש יפכ םיצע רומיש

 האיצומ תכרעמה

 ךכ לע העדוה

 תבש נ השקבהש

תברו מ

 םיאנתב תדמוע השקבה

?םימדקומ

 יא לע העדוה ת ילש

 םיאנתב הדימע

םימדקומה

 רשאל הטל ה

םיאנתב

 םיאנת וקדבנ

 10 ךות םימדקומ

?םימי

 תקמונמ העדוה תלבק

 םיאנתב הדימע יא לע

םימדקומ

 הטל ה תלבק

 תבש נ השקבהש

תברו מ

)תיטמוטוא(

45

םימי

םיאנתב רתיה רשאל הטל ה תלבק

הרקבה ןוכמ רושיא .1

םימולשת .2

 םייונישה לע השקבה ךרוע תרהצה .3

וכרענש

 תודובע תלי תל תורעיה דיקפ יאנת .4

.םדקתמה עדימב וא עדימב וניוצש יפכ

 לע העדוה תלבק

השקבה תטילק

השקבה תטילק

?הניקת השקבה

רתיהל השקב תשגה

  ותיפ תוינכות תוברל

 תושירד תועמטומ ןהב

תורעיה דיקפ

 ף  יאנת ףוריצ

 ןוישיר תלבקל

 וא התירכ/הקתעה

רומיש רושיא

 תוקל מ םע םואית

עפש/ףונו םינג

ןכ
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