
סנומייס-גייה לדומ

 חוכב וטנ תורבטצה
 םושינה לש ילכלכה
ןמז תודוקנ יתש ןיב

 יוניש + הכירצ תואצוה
םושינה לש ןוהה ךסב

גייה סנומייס

 ךירעהל ישוק .1
םיסכנ

תיפסכ תוליזנ ישוק .2
חוורה תויערא .3

תונורסח
לדומה

שומימה ןורקע

 לש ותורצווה דעומ
סמה עוריא

הרומתה תלבק םע  תובייחתהה םויק םע
הזוחה יפ לע

ןמוזמ סיסברבטצמ סיסב

תויוקפנ

 אל( סמה עוריא לש ותורצווה תייחד .1
שומימה דעומב אלא החבשהה דעומב

הליענה תעפות .2
 ןוה יחוור לש לש סמ תנש התואב שומימ .3

-הכורא הפוקתב ורצונש
bunching

 תעיבקל תונורקע
סמ עוריא

סמה תטיש לש דוסי תונורקע
תוניגהו ןויווש .1
תילכלכ תוילרטיינ .2
תוטשפו תוליעי .3
תיתימאה תילכלכה תוהמה יוהז .4

הייפכ .1
תינוטלש תושר .2
הרישי הרומת אלל .3

הייפכ .1
תינוטלש תושר .2
בויחל תורישה ןיב ס"שק .3
 הרומתהו םולשתה הבוג ןיב ס"שק ןיא םא .4
סמ אוה שרפהה יזא ,תלבקתמה

היפכ ןיא
קוש יללכ לע ססובמ

ריחמ סמ

הרגא

 רוקמ תויהל בייח .1
קוחב
 תוכז םיסימל .2
לגר תוטישפב המידק

תויוקפנ

 זוזיק
םידספה

 קרפ לש סמה רטשמ
 הלבטב ראותמ 'ה

50-51 דומעב

)28 'ס( יתוריפ )92 'ס( ינוה

 תוליעפמ םידספה
 החיוורמ התיה םאש

הסוממ התייה

 תוליעפמ םידספה
 ףיעסב הלולכ הניאש

2)1(

זזקל רשפא יא המ
זזקל רשפא המ

 דגנכ דספהה םרגנ הב סמה תנשב לכ
איהש הסנכה

 דספהה םרגנש רחאלש סמה תונשב
 םיעבונה ןוה חוור וא הסנכה דגנכ
 ךרוצ ןיא( אוהשלכ די-חלשמ וא קסעמ

)הסנכהל דספהה תא ךיישל
 תונמדזהב השענ זוזיקהש יאנתבו

תירשפאה הנושארה

יקפוא יכנא

 תוליעפמ םידספה
 התיה םאש תינוה
 התייה החיוורמ

הסוממ

זזקל רשפא המ

 הנושארה תונמדזהב
 תנשב ,תירשפאה
 רתונ הבש סמה
 ןינשב וא דספהה

הירחאלש

זזקל רשפא יתמ



:םיללכ תונורקע הסנכהה גוויס
ףסכ יווש וא ףסכ

)2(2 רחא תבוטל וא ותבוטל
)2(2 ןיפיקעב וא ןירשימב
תיקוח אל תוליעפ םג םיסממ
סכנה תריכמ תעב םינחוב

 )2()א(85האלמ הרומתב אלש רבעוה םא םג ולש קושה יווש אוה יקסע יאלמ לש ותריכמ ריחמ
)ג(85 ףיעסב יקסע יאלמ לש יוושה םוכס האר ןכו

88 ףיעס קושה ריחמ אוה הריכמה ריחמ ןוה סכנ תריכמב
 יקסע יאלמ והז םאה

?)יארקא תקסעו יארקא קסע ללוכ(
)ג(85 ףיעסב רדגומ יקסע יאלמ

 לאיצנטופ שי םאה
?תונשהלו רוזחל

 לש תיתימאה תוהמה םאה
?סכנה תריכמ איה הקסעה

 הכורא הפוקתל םאה
?דואמ

סכנ תריכמ

סכנמ האושת תקפה

םיתוריש ןתמ

 יתוריפ
יביטקא ינוה

)יחרזמ האר( ןכ )רנרב האר( אל

אל
ןכ

אלןכ

ינוה

 יתוריפ
יביטקא ינוה

תיתוריפ
?תיביספ וא תיביטקא

 האושת תגציימה הסנכה איה תיביטקא הסנכה
 הסנכה .ישונא ןוה לש רוציי יעצמאמ תקפומה

תישיא העיגימ תקפומה

)7(2ו )6(2 תוריכש ימד
)9(2 םיגולמת )4(2 דנדיוידו תיביר

)5(2 הבצק ,גולמ ,הנונא

קסעמ הסנכה
)1(2 די חלשממ הסנכה

יביספיביטקא)2(2 הדובע תסנכה

108-94 םידומע רומלא ד"ספב רקיעב ועבקנ ינוהו יתוריפל גוויסה ינחבמ
סכנה ביט ןחבמ .1
ןוגראה ןחבמ 2
תואקסעה תורידת ןחבמ .3
הלשבההו החבשהה תולועפ ןחבמ .4
הקסעה לש ןומימה תורוקמ ןחבמ .5
תואיקבהו עוצקמה ןחבמ.6
הקסעה לש יפסכה ףקיהה ןחבמ .7
הקזחאה תפוקת ןחבמ .8
הרומתה יפסכ דועיי ןחבמ .9

ילכלכה ןוכיסה ןחבמ .10
תודחוימה תוביסנה ןחבמ אוה לעה ןחבמ

)94-90 םידומע( ינוהו יתוריפ ןיב הנחבהה תוקפנ
ינוהל 'ה יתוריפל 'ב( לוחי הדוקפב קרפ הזיא .1
 עובק יתוריפ חוור לע סמה רועיש .הדוקפל 91 ףיעסב עובק ןוה חוור לע סמה רועיש .2
)ב(121 'ס תודחוימ סמ תוגרדמ שי תישיא העיגיל .הדוקפל 121 ףיעסב
)ה(91( םינש 4ל סורפל ןתינ ןוה חוור .3
.97 'סב םיעובק ינוהל .9 'סב םיעובק יתוריפל  :םירוטפ .4
ימואלניב דמימ .5
 המדקמ אוה םולשתה דעומ ינוהב .סמה תנש ףוסב אוה סמה םולשת דעומ יתוריפב .6
)ד(91 'ס( םוי 30 ךותב
92 'ס ינוה .28 'ס- יתוריפ :םידספה  זוזיק .7
תואצוה יוכינ .8

די חלשמ

 יארקא תקסע וא קסע
ירחסמ יפוא לעב

רחא רוקמ לכמ חוור
לזרב ד " ספ

קסע

ןוה חוור תורוקמ גוויס

יאלמ שי ללכ ךרדב
ןונגנמהו ןוגראה ןחבמ

תילאיצנטופה תורידתה ןחבמ

תיארקא הלועפ
תונשהל ךומנ לאיצנטופ

ןוגנמו ןוגרא אלל
םיתוריפו םיירחסמ םינממס תלעב

םיתוריש ןתמ לש קוסיע
יאלמ אלל  עוצקמב קוסיע  וא

תונשהל לאיצנטופ
ירויש לס ףיעס

אוה חוורה םא
תוריפהמ אלו ץעה תריכממ

:בושח
 ,םינוש תורוקמ ינשל גוויסל תנתינ הסנכה םא

 הדוקפב םיפיעסה הילע ולוחיש ירה
 שי םא אלא תורוקמה ינשל םיסחייתמה
 תיירק ד"ספב ,ךכ .םיינשה ןיב הריתס
 תוסנכה לע ןה לוחי ב8 ףיעס ,תידוהי
 קסעמ תוסנכה לע ןהו )6(2 יפל תוריכשמ
 ג8 'ס םג האר .)1(2 יפל תוריכש וניינעש

זכרמה סופד ד"ספו

יביספו יביטקא לוהינ ןיב הנחבאל םינחבמ
)יביספ( קסעה תרכשה ןיבו )יביטקא( הרכשה לש קסע לוהינ ןיב לידבהל שי :חרקה זכרמ( ליעפ קסע להנמ
 םולשבא יבכמ תמועל )113 דומע– הכוראה דיה ןחבמ– הטיסרבינואה ידידי( ליעפ ןפואב לוהינב ברועמ
 )וטורב תוסנכה יפ לע תוריכש(
)לוהינב תוברועמ ןיא– םולשבא יבכמ( תובושח תוטלחה לבקמ
תוירחאב אשונ .ילכלכ ןוכיסב אשונ

(110-115 ( םידומע  יביספ יתוריפ תמועל יביטקא יתוריפ לש גוויסה תויוקפנ
תונושארה סמה תוגרדמ-2מ הנהנ אל יביספ .1
:םידספה זוזיק .2

תומדוק םינשמ םייביספ םידספה לומ זוזיקל תנתינ הניא תיביספ הסנכה .זוזיקל ןתינ וניא תיביספ תוליעפמ דספה .1
הסנכה לכ דגנכ סמ תנש התואב זזקל רשפא יביטקא  .2
דבלב "קסע"מ תוסנכה דגנכ תואבה םינשב זזקל רשפא יביטקא .3

( םולשבא יבכמ הטיסרבינואה ידיד , (י הדוקפל ) תיביספ תוליעפל קר ןתני ( 2)9 (ס ' 3 . חוור תורטמל אלש ירוביצ דסומל רוטפ
)הדוקפל )5(9 'ס( תישיא העיגי לע קר םינתנ םיכנל וא םירוועל םירוטפ .4

( הזאלפ " ד ספ ) 5 . רשואמ לעפמ לש תויביטקא תוסנכהל קר תונתינ ןוה תועקשה דודיע קוח יפל סמ תובטה
)תיטרפ הריד תרכשה לע רוטפ אמגודל( 116-120םידומע האר :תויביספ תוסנכהל םירוטפ .6
גוזה ינב לש תויביטקאה תוסנכהה לע קר השעי השיאו לעבל דרפנ בושיח :סמה תדיחי .7

ףיעס אוה גירחה לדנמ .) - לרפ הקינורטקלא קפר , ) תוכזה הרצונ ובש דעומב השעי תיביטקא וא תיביספ הסנכה לע סמב בויחה , לעופב התוא שממל ןתינ אל םא םג . 8
.149 דומע האר תידוהי תיירק םג האר  ) ) 8 ללכה לע רבוגה ב

יביטקאכ בשחי לבא יביספ הרואכלש ינומימ חוור
םיסנניפ תודסומ לצא ןומימ תוסנכה .1
 לש קותינה ןחבמב ורוקמ( הזאלפ לש שלושמה ןחבמה .2
 ידיתעה שומישה ,םיחוורה תא בינהש ןוהה רוקמ :)יע.יב.יק
חוורה תא הבינהש העקשהה ךשמ  ףסכב

קסעמ הסנכהה גירח
)129 דומע( הסנכהכ והומכ יופכ שומימ
)ןודרוג( םותסל אב אוה התוא הצרפה ןידכ יוציפה ןיד :םייוציפ
)ריצק( ינוה יוציפ אוה יוציפהש ירה קסעה לש יסיסבה הנבמב תעגופ הרפהה םא
 בל םישל שי .רב המלש ד"ספב םינחבמ ועבקנ :)רכמ רכש וא( תוריכשמ הסנכה
 רבודמה סכנב שמתשהל תוכזה קר תרבעומ םאש הנחבאל דגנתמ הצרמהש
142 דומעב ןויד האר .יתוריפב



תינוה הסנכה

תיטרפ האצוה
17 'ס- תרכומ הניא

תיחכונה סמה תנשב אלשהסנכה רוציי םשל אלש האצוה

– אמגודל( תינוה האצוה
)האבה הנשל ד"כש םולשת

17'ס- תרכומ הניא
האבה הנשב רכות האצוהה

 רזוח )3(32 'ס
 ותוא תא שיגדמו

ןורקע
 רתומ וניא דנדיויד
 רחאל קלוחמ( יוכינב

 םיאנת ינש םישרדנ ןמוזמ סיסב לע חווידב)רוצייה ךילהת
:םירבטצמ

לעופב םלוש םוכסהש .1
 הסנכה רוציי םשל ושמיש תורישה וא סכנהש

לעופב

ןמוזמ סיסב

תיחכונה סמה תנשב הסנכה רוציי םשל

 הבוג תא ליבגהל ביצנל רשפאמ30 ףיעס
)המודכו50,000ב-טע( האצוהה

תומייוסמ תואצוה ליבגהל רצואה רש תא ךימסמ31 ףיעס
)תומייוסמ תואצוה יוכינ( הסנכה סמ תונקת האר

בכר תואצוה יוכינ( הסנכה סמ תונקת

 רזוח )1(32 'ס
 ותוא תא שיגדמו

ןורקע

 תואצוה יוכינ
תוינוה

הדוקפל88 ףיעס

הלבקהה ןורקע וא תחפןוהה סכנ שומימ תעב

 דגנכ יוכינ– הדוקפל21 ףיעס
תויתוריפ תוסנכה

תוינוה תואצוהל תואמגוד

הייקשה תורוניצ תחנה
הצפה וק תשיכר
ןונקת יונישל ט"כש

שוכרל םידמועש לעפמ לע רקס

 ינחבמ יפל השעת תוינוהל  תויתוריפ תואצוה ןיב הנחבאה
רומלא

: םייקה לע הרימשה ןחבמב רזעיהל ןתינ ןכ ומכ
(3)17  ףיעס

סכנהמ שלופ יוניפ
( ןוקיתה םוכס םא אלא  תורשכ תרימשל םיפטוש םילופיט

( סכנה ךרעל הוותשמ
קוש חתנ לע רומשל אבה םוסרפ

שדח עוצקמ תשיכרל דוגינב )  תיעוצקמ תומלתשה
ףלוו יליל ד " ספ האר

( האר  תוינוה תואצוהל תובשחנ קסעה תמקה םורט תואצוה
( ןלדתש סדיס ,

גווסלו לצפל שי תוברועמ תואצוה

 אל תואצוה
תויקוח

רוסאש הארנכ

)דחוש( יקוח קסעב תויקוח יתלב תואצוה)םס תשיכר( יקוח אל קסעב תואצוה

רתומש הארנכ תוסנק
ילילפ טפשמב הנגה תואצוה

 ד"ספ ,"הלועה" הוולמ תפוק ד"ספ( יוכינב רוסא
)לקנרפ

יוכינב תורוסא תואצוה לש המישר ללוכ32 ףיעס
יוכינב תורתומה תואצוה לש המישר ללוכ17 ףיעס

 ןיב הלבקה שי יכ עבוק הלבקהה ןורקע
 קר תואצוה תוכנל ןתינ .תוסנכההו תואצוהה
 האצוהה הרוצילש תיפיצפסה הסנכהה דגנכ

)הדוקפל )ג(18 ףיעס( השמיש

 קרפל שי יארשא תואקסעו ןומימ תואצוה
 האצוהה תא סחילו תונוש תואקסע יתשל

ןארומו לגנא ד"ספ האר .םאתהב

דומע( הדוקפל )1(17 ףיעס ןוה סכנ יבגל האר
281-282 (

 שי םאה
 תיקסע הרטמ

 ירחאמ
?הקסעה

תיתוכאלמ הקסע

ןכאל

הדוקפל86:םיפיעס רדגב לפונ םאה
ןיעקרקמ יוסימ קוחל84 ףיעס

מ"עמ קוחל138 ףיעס
שוכר סמ קוחל 'א53 ףיעס

ןכ

ימיטיגל סמ ןונכת

אל

:םיבלש השולשב הקידב
 תיתימאה תילכלכה תוהמה יהמ .1
 טפשמה יללכל םאתהב( הקסעה לש
)יטרפה
 יניד לש םיללכה יפל הקסעה גוויס .2
סמה
-יטנאה םיפיעסה תוארוה תלעפה .3
 הקסעב רבודמ םאה הקידבו םינונכת
תיתוכאלמ

ןכ

אל

:תויתוכאלמ תואקסע לש ןיד יקספ
ןייטשניבור ד"ספ
ןהק ד"ספ
ראפש ד"ספ
רומ-שעת ד"ספ



 תואצוה יוכינ
 תויתוריפ
)17 ףיעס(

תיטרפ האצוה
17 'ס- תרכומ הניא

תיחכונה סמה תנשב אלשהסנכה רוציי םשל אלש האצוה

– אמגודל( תינוה האצוה
)האבה הנשל ד"כש םולשת

17'ס- תרכומ הניא
האבה הנשב רכות האצוהה

 רזוח )3(32 'ס
 ותוא תא שיגדמו

ןורקע
 רתומ וניא דנדיויד
 רחאל קלוחמ( יוכינב

 םיאנת ינש םישרדנ ןמוזמ סיסב לע חווידב)רוצייה ךילהת
:םירבטצמ

לעופב םלוש םוכסהש .1
 הסנכה רוציי םשל ושמיש תורישה וא סכנהש

לעופב

ןמוזמ סיסב

תיחכונה סמה תנשב הסנכה רוציי םשל

 הבוג תא ליבגהל ביצנל רשפאמ30 ףיעס
)המודכו50,000ב-טע( האצוהה

תומייוסמ תואצוה ליבגהל רצואה רש תא ךימסמ31 ףיעס
)תומייוסמ תואצוה יוכינ( הסנכה סמ תונקת האר

בכר תואצוה יוכינ( הסנכה סמ תונקת

 רזוח )1(32 'ס
 ותוא תא שיגדמו

ןורקע

 תואצוה יוכינ
תוינוה

הדוקפל88 ףיעס

הלבקהה ןורקע וא תחפןוהה סכנ שומימ תעב

 דגנכ יוכינ– הדוקפל21 ףיעס
תויתוריפ תוסנכה

תוינוה תואצוהל תואמגוד

הייקשה תורוניצ תחנה
הצפה וק תשיכר
ןונקת יונישל ט"כש

שוכרל םידמועש לעפמ לע רקס

 ינחבמ יפל השעת תוינוהל  תויתוריפ תואצוה ןיב הנחבאה
רומלא

: םייקה לע הרימשה ןחבמב רזעיהל ןתינ ןכ ומכ
(3)17  ףיעס

סכנהמ שלופ יוניפ
( ןוקיתה םוכס םא אלא  תורשכ תרימשל םיפטוש םילופיט

( סכנה ךרעל הוותשמ
קוש חתנ לע רומשל אבה םוסרפ

שדח עוצקמ תשיכרל דוגינב )  תיעוצקמ תומלתשה
ףלוו יליל ד " ספ האר

( האר  תוינוה תואצוהל תובשחנ קסעה תמקה םורט תואצוה
( ןלדתש סדיס ,

גווסלו לצפל שי תוברועמ תואצוה

 אל תואצוה
תויקוח

רוסאש הארנכ

)דחוש( יקוח קסעב תויקוח יתלב תואצוה)םס תשיכר( יקוח אל קסעב תואצוה

רתומש הארנכ תוסנק
ילילפ טפשמב הנגה תואצוה

 ד"ספ ,"הלועה" הוולמ תפוק ד"ספ( יוכינב רוסא
)לקנרפ

יוכינב תורוסא תואצוה לש המישר ללוכ32 ףיעס
יוכינב תורתומה תואצוה לש המישר ללוכ17 ףיעס

 ןיב הלבקה שי יכ עבוק הלבקהה ןורקע
 קר תואצוה תוכנל ןתינ .תוסנכההו תואצוהה
 האצוהה הרוצילש תיפיצפסה הסנכהה דגנכ

)הדוקפל )ג(18 ףיעס( השמיש

 קרפל שי יארשא תואקסעו ןומימ תואצוה
 האצוהה תא סחילו תונוש תואקסע יתשל

ןארומו לגנא ד"ספ האר .םאתהב

דומע( הדוקפל )1(17 ףיעס ןוה סכנ יבגל האר
281-282 (

 שי םאה
 תיקסע הרטמ

 ירחאמ
?הקסעה

תיתוכאלמ הקסע

ןכאל

הדוקפל86:םיפיעס רדגב לפונ םאה
ןיעקרקמ יוסימ קוחל84 ףיעס

מ"עמ קוחל138 ףיעס
שוכר סמ קוחל 'א53 ףיעס

ןכ

ימיטיגל סמ ןונכת

אל

:םיבלש השולשב הקידב
 תיתימאה תילכלכה תוהמה יהמ .1
 טפשמה יללכל םאתהב( הקסעה לש
)יטרפה
 יניד לש םיללכה יפל הקסעה גוויס .2
סמה
-יטנאה םיפיעסה תוארוה תלעפה .3
 הקסעב רבודמ םאה הקידבו םינונכת
תיתוכאלמ

ןכ

אל

:תויתוכאלמ תואקסע לש ןיד יקספ
ןייטשניבור ד"ספ
ןהק ד"ספ
ראפש ד"ספ
רומ-שעת ד"ספ



גווסל שי

 ןוה חוור סמב בייח
'ה קרפ יפל

 חוכמ רוטפ םא אלא
97 'ס

גווסל שי
לארשיל ץוחמ ןיעקרקמ

ישיא שומישל ןילטלטימ

 הנתשמ סמה רטשמ
ליעל םישרתה יפ לע

דועי יוניש לש תוקפנה

 תריכמב לחה סמה רטשמ
 יבצממ דחא לכב סכנ

םיירשפאה הריבצה

2 ףיעס יפל סמב בייח
הדוקפל )1(

יקסע יאלמ

יטרפ שוכר

קסעב עובק ןוה סכנ

לארשיב ןיעקרקמ

 ןוה חוור סמב בייח
'ה קרפ יפל

 עבוק88 'ס- 'ה קרפ
סמב בייח וניא יכ

ישיא שומישישיא שומישל אלש

גווסל שי

 'ה קרפ יפל בייח
 יוסימ קוח יפל בייח.הדוקפל

ןיעקרקמ

ינחור ןיינק ,ןילטלטמ
לארשיב ןיעקרקמלארשיל ץוחמ ןיעקרקמ

 םושינה רשאכ שחרתמ דועי יוניש
 בצמל דחא הריבצ בצממ סכנ ריבעמ

רחא הריבצ

:םיישק ינש ררועמ דועי יוניש
ומצע םע רוחסל לוכי וניא םדא .1

שומימ אלל יוסימ ןיא .2

 סמה רטשמ לוחיןשיה סמה רטשמ לוחי
שדחה

דועיה הנוש הבש ןמזה תדוקנמדועיה הנוש הבש ןמזה תדוקנ דע

 יאלממ דועי יוניש לע
 וא ןוה סכנל יקסע
 לוחי יטרפ שוכרל

85 ףיעס

 יטרפ שוכרמ וא ןוה סכנמ דועי יוניש לע
.100 יקסע יאלמל ףיעס לוחי 

סמ תייחד תעצבתמ , בויח שי םלוא
הדמצהו תיבירב

4  ורבעש אוה תינויער הריכמל גירחה
סכנה תשיכר םוימ םינש

דועי יוניש
)א(5 ףיעס פ"ע השעי
ןיעקרקמ יוסימ קוחל
100 ףיעסל ההזה

הדוקפל
דועי יוניש

100 ףיעסמ שקיה פ"ע השעי
הדוקפל

 עובק סכנל יטרפ שוכרמ דועי יוניש לע
 ידי לע ליחהל ,הצרמה תעדל ,שי קסעב
5ףיעס וא הדוקפל100 ףיעס תא שקיה
.ןיעקרקמ יוסימ קוחל )א(

 שוכרל קסעב עובק סכנמ דועי יוניש לע
 ףיעס תא ליחהל הצרמה תעדל ,שי יטרפ

הדוקפל85

 הקיקחב תוסחייתה ולביק אל ולא םיבצמ
הקיספב וא

 יביטקייבוא ינוציח ןממס ךירצ
( ןנאש הוונ )

דועיה יוניש דעומ תעיבק

 וא סמב תובח ןיא םאה
החדנ קר סמהש

יתימא רוטפ

המודמ רוטפ
 הרומת אלל הרבעה

בורקל
השרוה

תובח ןיא
החדנ סמה



)2(2 הדובע תסנכה
דיבעמ-דבוע יסחי אוה ימדקמ יאנת

( הירבט לעופה )
)172 דומע( ילכלכה ןוכיסה ןחבמ עיצמ יערדא 'פורפ

המודכו תסנכ ירבח ,םיטפוש :םיגירח

בכרב שומיש יווש  יוסיכל םימולשת
תואצוה

 הבוצק וא האנה תבוט
דבועל דיבעממ

 חוור וא תורכתשה
הדובעמ

 איה הנווכה(
)תרוכשמל

 תא עבוק רצואה רש
תונקתב שומישה יווש

רוקמב סמ יוכינ
יתנש ח"וד תשגהמ רוטפ

םיקיסעמ סמ
םיר"כלמ לש מ"עמ קוח יפל רכש סמ

סמ תונמא
)ןירוטיפ ייוציפ תמגודכ( םירוטפ

דיבעמ-דבוע יסחי תומייקתה תויוקפנ
156 דומע

: ןד  תכלה
 ותאנהל וב שמתשיש ידכ דבועל ונתנ תורישה וא ךרצמה םאה

דיבעמה תוחונ " .  " דיבעמה תוחונ  םשל ןתינ אוהש וא אוה
 ךרצמל קקזהל דבועה תא ךירצמ דיקפתה לש ועבטש השוריפ

. רקיעה רחא ךלוה לפטה יכ אוה ללכה תורישל וא .

))10(2( ?ןוירוטקרידב תורבחב הצמתמ דיקפתה םאה .1
)1(2  "יתרדס" ןוירוטקריד רבחב רבודמ םא אלא
 םיתוריש רדעיהב יכ שיגדהל בושח .)1(2לוהינ ימד( ?יעוצקמ ץעויב רבודמ םאה2
לוהינ ימד אלו דנדיויד םהב תוארל שי לוהינה ימדל הרומתב ונתינש שממ לש
)2(2 )ל"כנמ( רדגומ דיקפת לעבו לעופב דבועה להנמ .3

תורבחב םילהנמה גירח
?הדובע תסנכה וא לוהינ ימד

( ןד תכלהל ךשמה ) - םי תב תייריע  תכלה

ןתונה יניעב אלו לבקמה יניעב אוה ןחבמה  .
האנה תבוט הרצונ םידבועלש ןוויכמ , שי

התוא תוסמל

( ןד תכלהמ הנחבא ) -  זג זפ  תכלה

דבועל הבטה הווהמ הבוצקה םא , לגעממ תגרוחה
התוסמל שי יזא םיקסעה ,

 תוהזל ןתינ םאה
?הנהנה תא

 תא תוהזל תורשפא ןיאשכ קר
32 ףיעס תא ליעפהל שי הנהנה

 ,הזכ הרקמב יכ עבוק )11(
 תא תוכנל לוכי וניא דיבעמה

האצוהה
אל

 התוא דומאל שי
קוש יווש פ"ע

האנהה תבוט רשאכ
ףסכ הוושב תנתינ

 יכ אוה ללכה
 יוסיכל םימולשת
 רדגב םה תואצוה

תבייח הסנכה

ללכה

גירחה

:הדוקפל17 ףיעס
הדוקפל31 ףיעס חוכמ תונקת
 תעבוקה4 הנקתל בל םישל שי

 תואצוה ריכשל ורתוי אל יכ
 ול םלישש םוכסה לעמ ואצוהש

)180דומע( .דיבעמה

)יתיפלס( דבועל תונתמ
תומלתשה ןרק

םיגירח

הכומנ תיבירב וא תיביר אלל האוולה
 קיזחמ םדא וב בצמ לכ איה האוולה

ול אל םיפסכ

)א()1()ט(3)ב()1()ט(3)ג()1()ט(3

דבועל דיבעממ הטילש לעבל הרבחמ

חוקלל םיתוריש ןתונמ

האנהה תבוט יווש

תינקת תיביר
4%  דדמ םויכ +

 הנתינש האווללה
-ישיא עקר לע
 תרצוי הניא ירבח

סמ עוריא

ישיאה עקרה גירח

)2(2 הדובע תסנכה)1(2 החרט רכש)4(2  דנדיויד

 תונורקע םתוא תא םיליחמ
)ץנימ ןייטשרבליז(

 תיבירה היהי תיבירה רועיש
( שקיהב הלחה )  תינקתה

ןניאש םיסחי תוכרעמ
)ט(3 ףיעסב  תוטרופמ

 תואצמנ תוטרופמ תואמגוד
191-203  םידומעב

םידבועל תויצפוא
 יעוריא ינש תורצוי

םידרפנ סמ
לע רבוג 2  ףיעס

א) ( ) 1 () 3(ט

 היצפואה לבקמל
 הבוגב הסנכה שי

 ןיבש שרפהה
 שומימה ריחמ
 לש קושה ריחמו
 הסנכהמ .הינמה
 תא תוכנל שי וז

 וילעש םוכסה
 תעב סמה םלוש
היצפואה ןתמ

 . םוכסה
 אוה לבקתמה
 תבייח הסנכה
 לע הגווסל שיש
 םינחבמה יפ

םיליגרה

 יווש תא םידמוא
 תעב היצפואה

 ,התקנעה
 תא םיבייחמו
הניגב בטומה

היצפואה ןתמ תעב
היצפואה שומימ תעב

( רד ריאי יפ לע )  גירחה
 אל היצפואה םא
 הסמנ אל יזא ,הריחס
 היצפואה ןתמ םויב
שומימה םויב אלא


