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  עקר 1
 רבחמ תומיטא תוקידב עצבל תורשפא ףאו השירד הנשי ממ 1000 - לעמ םירטקב סאלגרביפ יווקב 1.1
 אודיוו - תורשפאמ ,הלא תוקידב 1.2

  המגודל קטרביפ תורוניצ לש הנמטהה / הבכרהה תדובע ביט 1.2.1
  םינוש הנבמ רמוח יגוסמ יקריפ רוניצ לוכבו GRP תרנצב רבחמה תומיטא 1.2.2
  םישרדנ / םירהצומ םיצחלב רבחמה תודימע 1.2.3

  תאז תרשפאמ רבחמה תקידב 1.2.3.1
 

  עצובמ הז לוכ 1.3
  המגודל GRP תרנצ לש הבכרהה / הנמטהה תודובע ךלהמב 1.3.1
 רומאכ שרדנה ץחלב דמוע ףאו ,ןיקת תרנצה רבחמל רוביח יכ  העונת ידכ ךות םיאדוומ ךכ 1.3.2

 
  תרנצה תבכרה ידכ ךות רבחמ תומיטא תוקידב עוציב ,קפס אלל 1.4

  ומויסב םישקו םירקי םינוקית רתיימו טקיורפ תחלצה חיטבמ 1.4.1
  תיטטסורדיה הקידב תרתיימ אל וז הקידבש – שיגדהלו ןייצל שי ,תאז םע דחי 1.4.2

  ןיוצמכ רבחמ תומיטא תוקידב וקל וכרענש םגה ,תאז שרוד ןנכתמה םא 1.4.2.1
 

   רבחמ תומיטא תוקידב 2
 רבחמל תורוניצה ןיב ימינפה רוזא לע תורישי לעפומה יטטסורדיה ץחל תועצמאב תועצבתמ 2.1

  ןיקת הקידב ךלהמ תחטבהל ,תאז 2.1.1
 

  םג רבחמ תומיטא תקידב עצבל שי 2.2
 הב חנומה םדוקה רוניצל ורוביחו הלעתב רוניצ תחנה םויס םע 2.2.1

 
 :הקידבה ךרעמ 3

 ץחלב שומיש תובייחמה ,תוכרעמ יתש שי ,הז ךרעמל 3.1
 רוניצלו ןקתמל ימוגה ילוורש לש המיטא רצייל תנמ לע סוחד ריווא ץחל תשרוד  תחא תכרעמ 3.1.1

 .קדבנה
  קדבנה רוניצה לש רבחמל ,ןקתהה ןיב לעפומה יטטסורדיה ץחל תשרוד הינש תכרעמ 3.1.2

 
 

  הקידבה ךרעמ תציקס 4
  1 הנומת 4.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חפנתמה םטאה בשוי וילע שא ימינפ לילג 1

 ימינפ רוניצ רטוקל דע
 תאישנל הבוגב תננווכתמ םילגלג תכרעמ 2

 תורוניצה ךותב ןקתמה
 לילג ןיב המיטאל חפנתמ שימג לוורש 3

 םיקדבנה תורוניצל ןקתמה
 תכרעמב םיצחל דוקיפ חול 4

 ימוג לוורש חופינל ריווא ץחל-                
 קדבנה רוניצה םינפל ןקתמה ןיב םטואה
 תסנכהל יטטסורדיה ץחל -                
 חפנתמ ימוג ילוורש ןקתמ ןיב הקידב ץחל
 רוניצה םינפו

 יטטסורדיה הקידב ץחל תסינכ רוניצ 5
 ימוג לוורש חופינל ריווא ץחל תורוניצ 6
 לוורש חופינל ריווא ץחל תלעפה רותפכ 7

 המיטאל ימוג
 רבחמ תקידבל םימ ץחל תלעפה רותפכ 8
 תיטטסורדיה הקידבל םימ לכימ 9

 םימ ץחל תבאשמ 10
 ץחל תסנכה ןמזב ריווא תאיצי רוניצ 11

 יטטסורדיה
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  הקידבה יבלש טוריפ 5

  תרנצה וק ךותל ןקתימ תסנכה – ןושאר בלש 5.1
 יסחי ןפואב הנוכמה תא ןווכל תרשפאמ )1 הנומת 2 טרפ( הקידבה תנוכמ לש םילגלג תכרעמ 5.1.1

 .קדבנה רוניצה רטוקל
 .ישפוח ןפואב תורוניצה ךותב הענ תכרעמה 5.1.2

 
 :הקידבה ךלהמ 5.2

  )2 הנומת(  3 סמ רוניצל  )2(  שארמ וילא רבוחמה רבחמו 1 סמ רוניצ רוביח 5.2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 3 הנומת( .2 סמ רוביח זכרמל הקידבה תנוכמ תעסה 5.2.2
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            ימוגה ילוורשב ריווא חפנל שי ,הנוכמה זוכרמ רחאל 5.2.3
 .קדבנה רוניצל ןקתמה תדמצהל ,תאז 5.2.4

  
  הנמטהה / הנקתהה םויסב 6

  ןנכתמה טרפמ תושירדל ףופכב 6.1
  יטטסורדיה טסט עצבל שי 6.1.1
  ןמז הארמה דוקיפ חולמ בכרומ - הז ןחבמ 6.1.2

 הקידב ץחלו         

 2 סמ הנומת
 

 3 סמ הנומת
 


