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 ינותנ חול תיינבל ושמישש םינותנה יסיסב טוריפ :ןושאר קרפ
 די יחלשמ
  םדא חוכ רקס

 הייסולכואהמ 1.5%-כ רקוסו ,ס"מלב הנש ידימ ךרענה ישדוח רקס אוה )א"כס ןלהל( םדא חוכ רקס
 םאתהב +15 יאליגב לארשי תייסולכוא ללכ תא גציימש ץבוק אוה א"כס .הנשב לארשיב תרגובה
 םייקה בצמה לש הנומת גיצהל איה םינותנה תקפהב הרטמהש ןוויכמ .ס"מלה ידי לע הנבנש לולקשל
 םיריכש רכש ינותנ ורבוח וילאו סיסבכ שמיש הז ץבוק ,םינוש קוסיע ימוחתל הקולחב הייסולכואה ללכב
 ט"המ ץבוק ,הלכשה םשרמ ,םיראת ילבקמ ץבוקמ הלכשה ינותנו םיסימה תושר לש םיאמצעו
 הדובעה חוכ ללכ תא תללוכ א"כסב הדובעה חוכ תרדגה .תויעוצקמ תורשכה ץבוקו םיאנכטו םיאסדנהל
 .עבקה אבצבו רידסה אבצב םיתרשמ ללוכ

 ןתינ אלו )לשמל םירז םידבוע ומכ( .ז.ת ילעב אל םהש הרידב םימגדנ םנשי .תוריד םגדמ אוה א"כס
 .םינוש םיצבק ןיב גוזימב תודרוי הלא תומושרש הביסה וז .םיילהנמ םיצבקמ םהיבגל עדימ םילשהל
  .םירחא םירקחמב א"כס ינותנל רקחמה ינותנ ןיב םימיוסמ םירעפ ונכתיש ןאכמ
  ]ס"מל רוקמ[ 2012-2019 םינשל א"כס :ץבוק

  תוסנכה יצבוק

 רקחמל עדימ רוקמכ םישמשמ ולא םינותנ םלוא ,יוסימ יכרוצל אוה ירוקמה םדועייש םיילהנמ םיצבק
 ריכשה תורשמ ילעב לכ תא תללוכ הסנכה סמ ינותנל ס"מלה ידוביעב הייסולכואה .טרפה תוסנכה לע
 רשא םילפטמו תיב קשמ ידבועמ קלחו עבק אבצ ישנא ,םירז םידבוע םיללכנ אל םיצבקב .םיאמצעהו

  .תויושרל םרובע וחוויד אל םהיקיסעמ
 תושר יצבוקל ס"מלה ידוביע :רוקמ[ 2012-2019 םינשל הסנכה סמ לש תוסנכה יצבקמ םינותנ :ץבוק
 ]םיסימה

  םיריכש הסנכה סמ ץבוק •
 יפכ קשמב ריכשה תורשמ לכ לע עדימ ללוכה יתנש ילהנמ ץבוק ,ריכש תורשמ תומושר ץבוק
 ,)תיתנש( הדובעמ טרפה תוסנכה לע עדימ םייק ץבוקב .סמה תויושרל םיקיסעמה ידי לע וחוודש
 .סמה תנש ךלהמב הדובעה ישדוח טוריפו תושרפה

 תומוקמ לכמ ,הנותנ הנשב הסנכה סמב ריכשכ חוודמש ימ לכ לש הסנכהה העיפומ הז ץבוקב
 םג ללוכ .תפטוש הדובע ןיגב תוסנכהל קר סחייתמ םיריכש תוסנכה ץבוק .ריכשכ ולש הדובעה
 .םיללכנ םניא ב"ויכו תוינמ ,םייוציפ .הרשמ התוא ןיגב םיסונובו 13 תרוכשמ

  םיאמצע הסנכה סמ ץבוק •
 תוסנכה תודוא עדימ םייק ץבוקב .סמה תויושרל םיאמצעה יחוויד לכ תא ללוכה יתנש ילהנמ ץבוק
 .הנשה ךלהמב הדובע ישדוח טוריפ ןיא ץבוקב .יאמצעכ הדובעמ טרפה

  הלכשה םשרמ ץבוק

 םאה :תמיוסמ הנשל םידדמ העברא םשרמה תייסולכואב םדא לכ רובע בשחמ הלכשה םשרמ ץבוק
 ימדקא דסומ ,ךוניחה תכרעמב רבודמש לככ( ןורחא ס"יב גוס ,דומיל תונש רפסמ ,םינותנה תנשב דמול
 םימושרה םישנא :הלכשהה םשרמ תייסולכוא .רתויב ההובגה הדועתהו )תרכומ תינוכית-לע הדועת וא
 יפל בשוחמ דדמ לכ ,םינשהמ תחא לכל הלכשה םשרמ םיבשחמ .90 דע 6 ליגב ןיסולכואה םשרמב
 םיללכנ םניא ,הנידמה ידי לע םירכומ םניאש הדועת ידומיל ,יכ ןיוצי .הנש התוא דע םירבטצמ םינותנ
   .הלכשהה םשרמב
  ]הלכשהה םשרמ ,ס"מל :רוקמ[ 2019 - 2008 םינשל - הלכשה םשרמ - הלכשה ינותנ :ץבוק
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  םיראת תליקש ץבוק

 דבלב ךוניחה דרשמ לש ל"וחמ םיימדקא םיראת תכרעהל ףגה ינותנ לע םיססובמ ץבוקב םינותנה
 ךירעהל תלוכי ןיא ס"מלל .םיראת תליקש לבקל ושקיבו ךוניחה דרשמל ושגינש ולא תא קר םיללוכו
  .ךוניחה דרשמל ושגינ אל ל"וחמ םיראת ילעב המכ
  ]ךוניחה דרשמ :רוקמ[ 2018 - 1998 םינשל - םיראת תליקש - הלכשה ינותנ :ץבוק

  םיראת ילבקמ ץבוק

 תוללכמהמ ,תוימדקאה תוללכמהמ ,תואטיסרבינואהמ םיראתה ילבקמ לע םיססובמ םינותנה
 ההזמ רפסמ םיללוכ םיטרפה .תודסומה יצבוק דוביע לעו החותפה הטיסרבינואהמו ךוניחל תוימדקאה
   .םיראתה ילבקמ לש םידומילה יטרפו תודועתה ילבקמ לע
 ינותנל ס"מלה ידוביע :רוקמ[ 2019 -1983 םינשל םיראת ילבקמ - םירגוב ץבוק - הלכשה ינותנ :ץבוק
   ]ההובג הלכשהל תודסומה

  תיעוצקמ הרשכה ץבוק

 הווהמ ,היישעתהו הלכלכה דרשמב הדובעה עורזב םדא-חוכ חותיפלו תיעוצקמ הרשכהל ריכב ףגא
 קשמה לש םינכדועמהו םינתשמה ויכרצל המאתהב יעוצקמהו ישונאה ןוהה תרשכהל תיתלשממ עורז
 תורשע ךימסמו רישכמ ףגאה ,הנש ידמ .לארשיב תיעוצקמה הרשכהה לע ןומאה ףוגה אוהו ילארשיה
 תויסולכואה יכרצל םימאתומה דומילה ילולסמב ,דומיל תומגמ תואמב )+18 ינב( םירגובמ יפלא
 .תונושה
  2006-2018 םינשל היישעתהו הלכלכה דרשמב הדובעה עורז לש תיעוצקמ הרשכה ינותנ :ץבוק
  ]היישעתהו הלכלכה דרשמב הדובעה עורז :רוקמ[

  ט"המ ץבוק

 ףוגה אוה היישעתהו הלכלכה דרשמב הדובעה עורזב תיגולונכט הרשכהל יתלשממה ןוכמה - ט"המ
 תוללכמ לש תשר תועצמאב ,לארשיב הדובעה קושב םיאסדנהה תיברמ לש םתרשכה לע דקפומה
 ,םירטסמס העברא בורל םיכשמנ תואסדנה ידומיל .תידרחה הייסולכואל  םירנימסו תודסומו תובצקותמ
 .ט"המ םעטמ יאסדנה לש המולפיד רגובל הנקמ רמג טקיורפ תשגהבו תויתכלממ רמג תוניחבב הדימעו

  ]היישעתהו הלכלכה דרשמב הדובעה עורז :רוקמ[ .)1998-2018( ט"המ יצבוקמ םינותנ :ץבוק

 

 די יחלשמ חול  - םינתשמה תמישר :ינש קרפ
 :םייזכרמ םינתשמל םירבסהו תורעה ןלהל .1 חפסנב אוצמל ןתינ םינתשמה לש אלמ טוריפ

  תירקיע הסנכה יפל הדובעב דמעמ

 הסנכהה ךא םיאמצע םג םהש םיריכש וא םיריכש םהש הלאכ םירדגומ תירקיע הסנכה יפל םיריכש
 .הריכש הדובעמ איה םהלש ההובגה

 הסנכהה ךא םיריכש םג םהש םיאמצע וא םיאמצע םהש הלאכ םירדגומ תירקיע הסנכה יפל םיאמצע
 .תיאמצע הדובעמ איה םהלש ההובגה

 תורשכהו ט"המ ללוכ הלכשה

 רמולכ הרשכהו ט"המ ינותנ וא הלכשה םשרמ ץבוק ןיבמ רתויב ההובגה הדועתל סחייתמ ץבוקב ןותנה
 )ללוכ( תורגב דע הניה הלכשה םשרמ ץבוק פ"ע ולש הנורחאה הדועתהו תיעוצקמ הרשכה השעש טרפ
 .תינוכית-לע הרשכה הירוגטקל תסנכנ ותלכשה
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 ישדוח רכש
 רפסמב הסנכה סמ לש ילהנמה ץבוקב תחוודמה תיתנשה הסנכהה הקלוח ריכש אוהש טרפ לכל
 םיריכש םג םהש םיטרפל .םישדוח 12 -ב תיתנשה הסנכהה הקלוח יאמצע טרפ לכלו דבעש םישדוחה
 .שדוחל עצוממב תיאמצע הדובעמו הריכש הדובעמ הסנכהה ךס תא ללוכ ישדוחה רכשה םיאמצע םגו

 היה הדובעה ישדוח רפסמש םיריכש .₪ 100 -מ תונטק ויה תוישדוחה םהיתוסנכהש םיטרפ ודרוה
 .רכשה בושיחב וללכנ אל ספא
 

 יתעש רכש
 ץבוקהמ( ישדוחה רכשה ןיב סחיכ םהמ דחא לכ רובע בשוח רשא םיטרפה לכ לש יתעשה רכשה עצוממ
 4.28 לופכ )א"כס ץבוקמ( טרפ ותוא לש עובשב כ"דב ע"ש רפסמ ןיבל )הסנכה סמ לש ילהנימה
 .)שדוחב הדובע תועובש(
 

 )םימוחת( די יחלשמ חול - םינותנ בויט :ישילש קרפ
 המגדנש תויפצתה תומכמ תרזגנ ,רקסב רבודמו ליאוה ,הטאדובעב די חלשמ חולב םינותנה תוכיא .1

 :א"כסב םימייקה דיה יחלשמ רובע .דיה יחלשמ לכב

 המשרנ דאמ ןטק היה תויפצתה רפסמש וא תויפצת ויה אל ללכ םיוסמ הנתשמ רובע רשאכ .1.1
 דחאב דמועה הנתשמ אוה דואמ ןטק תויפצת רפסמ םע הנתשמ ."רסח עדימ" :הרעהה
 'ישארה' דיה חלשמב תויפצת 15-ל תחתמ וא ,500-מ ןטק חפונמ 'סמ :םיאבהמ םיאנתהמ
  .דיה חלשמ ךותב םיחוליפב תויפצת 5-ל תחתמ וא ,)תויסולכוא יתתל חלופמ וניאש(

 ."הכומנ תונמיהמ ילעב םינותנ" :הרעהה המשרנ תויפצת טעמ ויה םיוסמ הנתשמ רובע רשאכ .1.2
 1,000 מ ןטקו םירקמ 500 מ לודג חפונמ 'סמ וב הנתשמ אוה תויפצת טעמ םע הנתשמ
 .םירקמ

 םינטק םיאתב עדימה תא תולגלו םילשהל לולע םהב עדימהש תורוש( תומילשמ תורוש וקחמנ .1.3
 .ס"מלה לש תויטרפהו תוידוסה יללכל םאתהב )וקחמנש

 ,ההובג תונמיהמ תמרב םה הטאדובעב םיעיפומה דיה יחלשמ רובע םינותנהש אדוול תנמ לע .2
 הלודג התייה םהלש עצוממה ישדוחה רכשה הנתשמב תונושה רשא די יחלשמ טימשהל ונטלחה
 תונוש תוביסמ עובנל לוכיו הקידב שרודה גירח אצממ לע דיעהל לולעה רבד – הנשל הנש ןיב דאמ
 עצבתה הקידבה ךילהת .ב"צויכו תרחא וא תאזכ הנשב םינותנב רסוח ,ךומנ תויפצת רפסמ :ומכ
 :ךכ

 : ןלהלדכ דדמ הנבנ םיגירח די יחלשמ תעיבק ךרוצל .2.1

 .תמדוקה הנשל סחיב ישדוחה רכשה יזוחאב יונישה בשוח די חלשמ לכל .2.1.1

 הנשל סחיב דיה יחלשמ ללכ רובע עצוממה ישדוחה רכשב עצוממה יונישה בשוח .2.1.2
 .תמדוקה

 וניאש קחרמב םיאצמנ םיכרעהמ 95% רמולכ ,תילמרונ םירעפהמ דחא לכ תוגלפתה .2.1.3
 1.5 לע הלוע וניאש קחרמב םיאצמנ םיכרעהמ 87% ,עצוממהמ ןקת תויטס 2 לע הלוע
 ןקת תויטס 1.0 לע הלוע וניאש קחרמב םיאצמנ םיכרעהמ 68% ,עצוממהמ ןקת תויטס
 .עצוממהמ
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  2012-2019 םינשה ךרואל ועיפוה םירעפהש םימעפה רפסמ תא ףקשמה דדמ הנבנ .2.1.4
-2012 םינשה ךרואלש ועמשמ דדמב 0 ךרע .עצוממהמ ןקת תויטס 1.5 דע לש קחרמב

 ועמשמ 1 ךרע ,םאתהב .עצוממהמ ןקת תויטס 1.5 דע לש חווטב ויה םירעפה לכ 2019
 ךכו ,תוגירח 2 ויהש ועמשמ 2 ךרע ,2012-2019 םינשה ןיב תחא הגירח התייהש
 .האלה

 2012-2019 םינשה ןיבש רמולכ ,הלעמו 4 לש ךרע ולביקש דיה יחלשמ תא טימשהל ונרחב .2.2
 ,הז ןפואב .ןקת תויטס 1.5 מ תוגרוחה עצוממה רכשב רעפב תוגירח עברא תוחפל ויה
 .)דיה יחלשמ ךסמ 3%-כ( די יחלשמ 15 ונטמשה

  .הנש ידמ עצבתמ הז בויט ךילהת .2.3

 טרפ .רתויב תוגירח תויפצת רובע יתעשה רכשהו ישדוחה רכשה בושיח תעב ןוניס השענ ,ליבקמב .3
 התואב די חלשמ ותואב עצוממה רכשל סחיב ןקת תויטס 8-מ רתוי לש קחרמב היה ורכש רשא
 תוגירח תויפצתב קרו ךא רבודמ .המאתהב יתעשה רכשה /ישדוחה רכשה בושיחמ רסוה הנש
 .תויפצתהמ 1%-מ תוחפ ורסוה הז ךילהת תובקעב .רתויב

  .2019 תנשל רכש ינותנ םרובע שיש )םימוחת( די יחלשמ קר םויכ םיגצומ רתאב יכ ,ןיוצי .4

 

 םיקוסיעה גוויס תריצי :יעיבר קרפ
 ססובמה ,)2011 ,דיה יחלשמ לש דיחאה גוויסה( ס"מלה לש דיה יחלשמ תמישר לע ססבתה גוויסה
 לש תורפס 4 ב די חלשמ לכ רובע .ISCO – 08 ימואלניבה הדובעה ןוגרא לש ימואלניבה גוויסה לע
 תא ונרדגה .דיה חלשמ תא םינייפאמה המגודל םיקוסיע רפסמ דיחאה גוויסב םיטרופמ ,ס"מלה
 ילארשיה יס"מלה גוויסב םייוצמה םיקוסיעה תא .'םוחת'כ דיה חלשמ תאו 'םיקוסיע'כ וללה תואמגודה
 ,ESCO יפוריאה גוויסלו  ,םיקוסיע 1,096 הליכמה 10.33 הסריג ONET ינקירמאה גוויסל ונוושה
   .םיקוסיע 2,942 הליכמה 25.3 הסריג

 החתיפ RETRAIN תרבח .תילגנאל ומגרות ס״מלה יקוסיע תורתוכ לכ :הז ןפואב התשענ המאתהה
 תרתוכ( םיקוסיע ינש ןתניהב ,לדומה .SentenceTransformer גוסמ AI לדומ ללכש דחוימ לדומ
 בורק ןויצ ההובג המאתה גציימ 1-ל בורק ןויצ .םירואיתה ינש ןיב המאתהה ביט לע ןויצ ריזחמ ,)רואיתו
 ןתוא ףקית ,תויטמוטואה תומאתהה תא ןחב עוצקמ ישנא תווצ ,ןכמ רחאל .הכומנ המאתה גציימ 0-ל
 רואית לש ידוחיי ףוריצ שי םהמ דחא לכל רשא םיקוסיע רמולכ ,םיישאר םיקוסיע םה םיקוסיע וליא עבקו

 תמישר הרצונ ךכ .ישאר קוסיעל םייביטנרטלא תומש םה וליאו ,ONET מ ףסונ עדימו ESCO מ
  .תינושארה םיקוסיעה

 םימוחתה לע יטסיטטס עדימ ונל היה םהב םיקוסיעל תלבגומ תינושארה םיקוסיעה תמישר יכ ,ןייוצי
 םישענש םינוכדעה םע בחרתהלו ךישמהל היופצ איהו היח המישר איה וז המישר .םיכיושמ םה םהילא
  .קשמב םישדח םיקוסיע תורצוויה םעו םיקוסיעה תא ונוושה םהילא םיימואלניבה םיגוויסב הנשל תחא

 יפוריאה גוויסהמ .ONET בו ESCO ב רשפאש המכ דע המוד קוסיע םע רומאכ בלצוה קוסיע לכ
ESCO עבראב תוהז לע רומשל ונדפקה רשאכ( תורפס 5 לש המרב בורל ,קוסיעה רואית תא ונבאש 

 םיטסילנאו עוצקמ ישנא ידי לע הליחתב בתכנ קוסיעה רואית .)ףתושמה ירוקמה ISCO ה לש תורפסה
 ירואיתה עדימה תא ונבאש ONET יאקירמאה גוויסהמ .דוחיאה תונידמ לכ ברקב ףקותמ ןכמ רחאלו

 ברקב םירקסב ףסאנ הז עדימ .ראותמה קוסיעב הדובעל םישרדנה םירושיכהו תויונמוימה תודוא
 רובע םימיוסמ םירושיכו תויונמוימ לש תובישחה תדימ תא םינייצמה הלא םיקוסיעב ב"הראב םידבוע
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 םיקסועה תא םינייפאמה םייסופיטה יפואה ינייפאמ אוה ONET מ באשנש ףסונ עדימ .םהלש קוסיעה
 .דנלוה ןו'ג לש הירואיתל םאתהב ,םוחתב

 רתאב םימוחתו םיקוסיע יפד תריצי :ישימח קרפ
 תא ,רומאכ ונבאש קוסיע לכ רובע .ונרציש תינושארה םיקוסיעה תמישר לע םיססובמ םיקוסיעה יפד
 םישרדנ םירושיכ ,תולוכי תודוא ףסונה ירואיתה עדימה תאו ESCO יפוריאה גוויסהמ םיקוסיעה ירואית
 ומגרות םינושה םירואיתה .ONET ינקירמאה גוויסהמ הז קוסיעב םיקסועה תא םינייפאמה םיסופיטו

 םיפסאנ םהו ליאוה ,םייטסיטטסה םינותנה .םיקוסיעה יפדל סיסבה םהו תירבעל תילגנאמ ונידי לע
 השיג םהילא תנתינו םימוחתה יפדב הבחרהב םיגצומ ,)ס"מלה תורדגהב די חלשמ( םוחתה תמרב
 .םיקוסיעה יפד ךותמ

 ?הקוסעתה ימוחת רובע תונבותה תא ונרצי דציכ 

 םינותנהו םיפרגה לש הנותחתה הרושה תא שיגנהל ןוצר ךותמו רתאה ישמתשמ לע לקהל תנמ לע
 2019 םיקוסיע ינותנ ץבוקמ וחקלנש ,םינותנה לע תוססובמה תויטמוטוא תונבות ונרצי ,םייטסיטטסה
 :תונבותה רוציי ןפוא ןלהל .)ליעל 1-3 םיקרפ 'ר(

 תונבות יסיטרכ

 רשא ,קשמב ריכש תורשמ לש וטורב עצוממה רכשל סחיב הבשוח הנבותה – עצוממ רכש .1
 ,עצוממה רכשהמ 10%- דעו 10%+ ןיב חווטב ענש רכש .₪ 10,784  לע דמע 2019 תנשב
  .הנבותב םאתהב ראות ךכמ ךומנ וא הובג רכש ;עצוממל המוד רכשכ ראות

 רקסב המגדנש הייסולכואה לש הדובע תועש עצוממל סחיב הבשוח הנבותה – הדובע תועש .2
 הדובע תועש ףקיה .עובשב תועש 40.6 לע דמע 2019 תנשב רשא ,+25 יאליגב ,םדא חוכ
 הדובע תועש ףקיה" :כ ראות ,קשמב הדובעה תועש עצומממ 10%- דעו 10%+ ןיב חווטב ענש
  .הנבותב םאתהב ראות ךכמ ךומנ וא הובגה הדובע תועש ףקיה ;"עצוממ

 זוחא ,רמולכ( םיאמצע םידבוע םהב שי רשא דיה יחלשמ ללכ רובע – םיאמצע / םיריכש .3
 יחלשמ יעבר תשולש םיאצמנ וילעמש ,9%( ןותחת ףר בשוח ,)ספאמ לודג היה םהב םיאמצעה
 שי םהבש דיה יחלשממ תיצחמ םיאצמנ וילעמש ,17%( ןוילע ףרו )םיאמצע שי םהבש דיה
 רועיש שי הז םוחתב" :איה הנבותה ,ןוילעה ףרהמ הובג היה םיאמצעה זוחאו הדימב .)םיאמצע
 ,ןוילעה ףרל תחתמו ןותחתה ףרה לעמ היה םיאמצעה זוחאו הדימב ."םיאמצע לש תיסחי הובג
 רועיש שי הז םוחתב" :איה הנבותה ,תרחא ."םיאמצעל םג םוחתב תורשמ שי" :איה הנבותה
 וניא םיאמצעו םיריכש חוליפ יפל םיקסעומה לכ ךס םיתיעל יכ ,ןיוצי ."םיריכש לש תיסחי הובג
 .א"כסב םגדנ לכ רובע םיילהנמ םינותנ םימייק דימת אלש ןויכ 100% ל םכתסמ

 קטייהב םידבועה זוחא ,רמולכ( קטייהב םידבוע םהב שי רשא דיה יחלשמ ללכ רובע – קטייה .4
 דיה יחלשמ יעבר תשולש םיאצמנ וילעמש ,12%( ןותחת ףר בשוח ,)ספאמ לודג היה םהב
 שי םהבש דיה יחלשממ תיצחמ םיאצמנ וילעמש ,27%( ןוילע ףרו )קטייהב םידבוע שי םהבש
 ,ןוילעה ףרהמ הובג היה דיה חלשמב קטייהב םידבועה זוחאו הדימב .)קטייהב םידבוע
 םידבועה זוחאו הדימב ."קטייהב םיקסעומ םוחתב םיבר" :איה דיה חלשמ רובע הנבותה
 םג םוחתב תורשמ שי" :איה הנבותה ,ןוילעה ףרל תחתמו ןותחתה ףרה לעמ היה קטייהב
 .הנבותה עיפות אל ןותחתה ףרהמ ךומנ ןותנהו הדימב ."קטייה תורבחב

 זוחא ,רמולכ( ירוביצה רזגמב םידבוע םהב שי רשא דיה יחלשמ ללכ רובע – ירוביצ רזגמ .5
 םיאצמנ וילעמש ,12%( ןותחת ףר בשוח ,)ספאמ לודג היה םהב ירוביצה רזגמב םידבועה
 םיאצמנ וילעמש ,25%( ןוילע ףרו )ירוביצה רזגמב םידבוע שי םהבש דיה יחלשמ יעבר תשולש
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 רזגמב םידבועה זוחאו הדימב .)ירוביצה רזגמב םידבוע שי םהבש דיה יחלשממ תיצחמ
 םוחתב םיבר" :איה דיה חלשמ רובע הנבותה ,ןוילעה ףרהמ הובג היה דיה חלשמב ירוביצה
 תחתמו ןותחתה ףרה לעמ היה קטייהב םידבועה זוחאו הדימב ."ירוביצה רזגמב םיקסעומ
 ףרהמ ךומנ ןותנהו הדימב ."ירוביצה רזגמב םג םוחתב תורשמ שי" :איה הנבותה ,ןוילעה ףרל
  .הנבותה עיפות אל ןותחתה

 תיירוגטק לכל .םוחתב םיקסועה ברקב תחוורה הלכשהה תא הגיצמ הנבותה – הלכשה .6
 ילעבו )תיגולונכטו תיעוצקמ( תינוכית-לע הרשכה ילעב ,תורגב ילעב ,תורגב אלל( הלכשה
 התואמ יבויח רועיש שי םהבש דיה יחלשממ תיצחמ םיאצמנ וילעמש ףר בשוח – )ימדקא ראות
 לש יבויח רועיש םהל היהש די יחלשמ קר ןובשחב וחקלנ בושיחה ךרוצל( .הלכשה תיירוגטק
 הלכשהה תומר לש םינושה םיפוריצה וקדבנ ןכמ רחאל .)הקדבנש הלכשה תמר התוא
 לכ ךס םיתיעל יכ ,ןיוצי .2 חפסנ 'ר טוריפל .תונבותה ושבוג ךכו םינושה דיה יחלשמב תוצופנה
 םיילהנמ םינותנ םימייק דימת אלש ןויכ 100% ל םכתסמ וניא הלכשהה חוליפ יפל םיקסעומה
 .א"כסב םגדנ לכ רובע

 םיפרגב תונבות

  יללכ .1

  .ליעל טוריפ ואר .םיסיטרכב תגצומה הנבותל ההז – רכש תנבות .1.1

 יונישל סחיב םוחתב םיקסעומה רפסמ תחימצ בצקל תסחייתמ הנבותה – םיקסעומ תנבות .1.2
 רפסמ תחימצ בצקו הדימב .2019-ו 2015 םינשה ןיב +25 ינב קשמב םיקסעומה רפסמב
 תומכ" :איה הנבותה יזא ,עצוממה החימצה בצקמ 10%ב הובג היה םוחתב םיקסעומה
 בצקו הדימב ."קשמב םיקסעומה תחימצ בצקמ רתוי ריהמ בצקב הלוע םוחתב םיקסעומה
 תומכ" :איה הנבותה ,עצוממה בצקהמ 110%-90% םוחתב אצמנ םיקסעומה רפסמ תחימצ
 תחימצ בצקו הדימב ." קשמב םיקסעומה תחימצ בצקל המוד בצקב הלוע םוחתב םיקסעומה
 תומכ" :איה הנבותה יזא ,יבויח ךא עצוממה בצקה 90% מ ךומנ םוחתב םיקסעומה רפסמ
 בצקו הדימבו ;"קשמב םיקסעומה תחימצ בצקמ רתוי יטיא בצקב הלוע םוחתב םיקסעומה
 ."תדרוי םיקסעומה תומכ" :איה הנבותה יזא ,ילילש םוחתב םיקסעומה רפסמ תחימצ

  רדגמ .2

 ונרחב ,רכשה תאוושה לע הרשמה ףקיה לש העפשהה תא לרטנל תנמ לע – רכש תנבות .2.1
 ןיב יתעשה רכשב שרפהה תא הגיצמ הנבותה .העשל רכש יחנומב האוושהה תא גיצהל
 םוחתב" :איה הנבותה יזא ,10% מ ןטק היה תוצובקה יתש ןיב שרפההו הדימב .םישנל םירבג
 ."המוד יתעש רכש םיחיוורמ םישנו םירבג הז

 םיאמצעו םיריכש .3

 הדימב .םיזוחאב םיריכשל םיאמצע ןיב רכשב שרפהה תא הגיצמ הנבותה – רכש תנבות .3.1
 הז םוחתב םיקסעומה" :איה הנבותה יזא ,10% מ ןטק היה תוצובקה יתש ןיב שרפההו

 ."םיריכשכו םיאמצעכ המוד רכש םיחיוורמ

 .ליעל טוריפ ואר .םיסיטרכב תגצומה הנבותל ההז – םיקסעומ תנבות .3.2

 הלכשה .4

 םוחתב רתויב הובגה רכשה תא החיוורמ הלכשה תצובק וזיא הגיצמ וז הנבות – רכש תנבות .4.1
 הצובק עיפוהל הלוכי ."םוחתב רתויב הובגה רכשה תא םיחיוורמ X הלכשה ילעב" :הזה ןפואב



9 
 

 רכשה םע תוצובקה יתש ןיב שרפהה רשאכ ,רתויב הובגה רכשה תולעב תוצובק יתש וא תחא
 התייה ןהלש רכשה תמרש רתוי וא תוצובק יתש ויהו הדימב .10% מ ןטק םוחתב הובגה
 יזא ,רתויב הובגה רכשה תלעב הצובקה תא ןייפאמה רכשל )10% מ ןטקה שרפה( המוד
 ."המוד רכש םיחיוורמ הלכשהה תומר לכב םידבוע" :איה הנבותה

  .ליעל טוריפ ואר .םיסיטרכב תגצומה הנבותל ההז – םיקסעומ תנבות .4.2

   יטרפו ירוביצ רזגמ .5

 שרפה תאו רתוי הובגה רכשה תא םיחיוורמ וב רזגמה תא הגיצמ הנבותה – רכש תנבות .5.1
 יזא ,10% מ ןטק היה תוצובקה יתש ןיב שרפההו הדימב .םיזוחאב םירזגמה ןיב רכשה
 ."ירוביצה רזגמבו יטרפה רזגמב המוד רכש םיחיוורמ הז םוחתב םיקסעומה" :איה הנבותה

  .ליעל טוריפ ואר .םיסיטרכב תגצומה הנבותל ההז – םיקסעומ תנבות .5.2

  קטייה .6

 שרפה תאו רתוי הובגה רכשה תא םיחיוורמ וב רזגמה תא הגיצמ הנבותה – רכש תנבות .6.1
 יזא ,10% מ ןטק היה תוצובקה יתש ןיב שרפההו הדימב .םיזוחאב םירזגמה ןיב רכשה
 ." המוד רכש םיחיוורמ הז םוחתב םיקסעומה" :איה הנבותה

  .ליעל טוריפ ואר .םיסיטרכב תגצומה הנבותל ההז – םיקסעומ תנבות .6.2

 םוקימ .7

 הובגה רכשה תא םיחיוורמ וב םיקסעומהש ,הדובעה רוזא תא הגיצמ הנבותה – רכש תנבות .7.1
 רכשה תא םיחיוורמ םיקסעומה םהב םירוזא ינש וא דחא רוזא עיפוהל לוכי .םוחתב רתויב
 הדימב .10% מ ןטק םוחתב הובגה רכשה םע םירוזאה ינש ןיב שרפהה רשאכ ,רתויב הובגה
 רכשל )10% מ ןטקה שרפה( המוד התייה ןהלש רכשה תמרש רתוי וא םירוזא ינש ויהו

 :איה הנבותה יזא ,רתויב הובגה רכשה תא םיחיוורמ םיקסעומה וב רוזאה תא ןייפאמה
 ."ץראה ירוזא לכב המוד רכש םיחיוורמ הז םוחתב םיקסועה"

 םיבר" :רתויב לודגה םידבועה רועיש וב הדובעה רוזא והמ הגיצמ הנבותה - םיקסעומ תנבות .7.2
 המוד םידבועה רועיש ,ולדוגב ינשה רוזאבו הדימב ."X רוזאב םידבוע םוחתב םיקסועהמ
 םהב םיטלובה םירוזאה ינש וניוצ יזא ,)10% מ ןטקה שרפה( ןושארה רוזאב םידבועה רועישל
 המוד היה םיקסעומה רועיש םהב רתוי וא םירוזא ינש ויה םא .םוחתב םידבוע םיקסעומ
 רועיש" :איה הנבותה יזא ,רתויב הובגה םיקסעומה רועיש וב רוזאל )10% מ ןטקה שרפה(
  ."ץראה ירוזא לכב המוד םוחתב םיקסועה

 ליג .8

 םוחתב רתויב הובגה רכשה תא החיוורמ ליג תצובק וזיא הגיצמ וז הנבות – רכש תנבות .8.1
 וא תחא הצובק עיפוהל הלוכי ."םוחתב רתויב הובגה רכשה תא םיחיוורמ X ינב" :הזה ןפואב
 הובגה רכשה םע תוצובקה יתש ןיב שרפהה רשאכ ,רתויב הובגה רכשה תולעב תוצובק יתש
 המוד התייה ןהלש רכשה תמרש רתוי וא תוצובק יתש ויהו הדימב .10% מ ןטק םוחתב
 הנבותה יזא ,רתויב הובגה רכשה תלעב הצובקה תא ןייפאמה רכשל )10% מ ןטקה שרפה(
 ."ליגה תוצובק לכב המוד רכש םיחיוורמ הז םוחתב" :איה

 ףנע .9
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 יפנע לש דיחאה גוויסה יפל ,רדס תמרב אוה םיקסעומה םידבוע םהב הלכלכה יפנע רואית .9.1
 םיקסעומה רועיש םע רמולכ ,םיטלובה םיפנעה תשולש וניוצ םוחת לכ רובע .2011 הלכלכה
  .וניוצ אל רשא םיפסונ םיפנע ןווגמב םידבוע םיבר םיקסעומו ןכתיי תאז םע .רתויב הובגה

 רתויב הובגה רכשה תא םיחיוורמ וב םיקסעומהש ,ףנעה תא הגיצמ הנבותה – רכש תנבות .9.2
 רועיש תניחבמ םיטלובה םיפנעב רכשה תא גיצמ ףרגה ןכש ,ףרגב עיפומ וניא םא ףא( םוחתב
 תא םיחיוורמ םיקסעומה םהב םיפנעה ינש וא דחא רוזא עיפוהל לוכי הנבותב .)םיקסעומה
 .10% מ ןטק םוחתב הובגה רכשה םע םיפנעה ינש ןיב שרפהה רשאכ ,רתויב הובגה רכשה
 רכשל )10% מ ןטקה שרפה( המוד התייה ןהלש רכשה תמרש רתוי וא םיפנע ינש ויהו הדימב
 :איה הנבותה יזא ,רתויב הובגה רכשה תא םיחיוורמ םיקסעומה וב ףנעה תא ןייפאמה
 ."םיטלובה םיפנעה לכב המוד רכש םיחיוורמ הז םוחתב"

 רועיש" :רתויב לודגה םידבועה רועיש וב ףנעה והמ הגיצמ הנבותה - םיקסעומ תנבות .9.3
 םידבועה רועיש ,ולדוגב ינשה ףנעבו הדימב ."X ףנעב דחוימב הובג הז םוחתב םיקסעומה
 םיטלובה םיפנעה ינש וניוצ יזא ,)10% מ ןטקה שרפה( ןושארה ףנעב םידבועה רועישל המוד
 המוד היה םיקסעומה רועיש םהב רתוי וא םיפנע ינש ויה םא .םוחתב םידבוע םיקסעומ םהב
 רועיש" :איה הנבותה יזא ,רתויב הובגה םיקסעומה רועיש וב ףנעל )10% מ ןטקה שרפה(
 ."םיטלובה םיפנעה לכב המוד הז םוחתב םיקסעומה
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 ינותנ ץבוק תיינבל ושמישש םינותנה יסיסב טוריפ :ישיש קרפ
 םידומילה
  ןיסולכוא םשרמ ץבוק

 ,תדה ,םואל ,ןימ ,הדילה תנש :רגוב לש םייפרגומדה ויטרפ תא ליכמה ץבוק אוה ןיסולכואה םשרמ
 יצבקל )ס"מלה( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידוביע :ןיסולכוא םשרמ ץבוק רוקמ[ .םירוגמ בושי
  ]הריגההו ןיסולכואה תושר

  תוסנכה ץבוק

 ,הדובע ירגהמ ללוכ אל ץבוקה .םיאמצעו םיריכשל הסנכה סמ יצבוק לע ססובמה ס"מלה ידוביע ץבוק
 .תויושרל םרובע וחוויד אל םהיקיסעמ רשא םילפטמו תיב קשמ ידבועמ קלחו עבק אבצ ישנא ,םיטילפ
 ,יאמצעכ תודובעמ וטורב יתנש רכש ,ריכש תודובעמ וטורב יתנש רכש :םיללוכ ץבוקב םילולכה תודשה
 ]םיסימה תושר יצבקל ס"מלה ידוביע :ץבוקה רוקמ[ .ףנע-תת תמרב ילכלכ ףנע ,ריכשכ הדובע ישדוח

  תיעוצקמ הרשכה יצבוק

 תודסומב תועצומה תורשכהה תרגסמב תיעוצקמ הרשכה ודמלש םיטרפה לכ לע טוריפ םיליכמה םיצבק
 .היישעתהו הלכלכה דרשמ ,הדובע עורזב םדא-חוכ חותיפלו תיעוצקמ הרשכהל ריכב ףגא חוקיפ תחת
 םינותנה סיסבו םינותנה דוביע ךלהמב וטמשוה ולא ךא םהידומיל תא ומייס אלש םיטרפ םיללוכ םיצבקה
 תלבקל םיניתממו םהידומיל תולטמ לכ תא ומייסש םיטרפ וא ,םירגובכ םירדגומה םיטרפ קר ללוכ יפוסה
 ,הרשכה תמגמ ,םידומיל סוטטס ,הרשכה םויסו תליחת ךיראת :תודשה תא םיללוכ םיצבקה .המולפידה
 ]היישעתהו הלכלכה דרשמ ,הדובע עורז :םיצבקה רוקמ[ .םידומיל דסומ ,הרשכה ףנע

  ט"המ ירגוב ץבוק

 ףוגה אוה היישעתהו הלכלכה דרשמ ,הדובע עורזב תיגולונכט הרשכהל יתלשממה ןוכמה - ט"המ
 םיאכזה לע םיטרפ ללוכ ץבוקה .לארשיב הדובעה קושב םיאסדנהה תיברמ לש םתרשכה לע דקפומה
 ,ט"המב םידומיל לולסמ ,ט"המ תמגמ ,םידומיל םויס תנש :תודשה תא ללוכו דבלב ט"המ תמולפידל
 ]היישעתהו הלכלכה דרשמ ,הדובע עורז :םיצבקה רוקמ[ .םידומיל דסומ

 הלכשה םשרמ ץבוק
 םאה :תמיוסמ הנשל םידדמ העברא םשרמה תייסולכואב םדא לכ רובע בשחמ הלכשה םשרמ ץבוק
 ימדקא דסומ ,ךוניחה תכרעמב רבודמש לככ( ןורחא ס"יב גוס ,דומיל תונש רפסמ ,םינותנה תנשב דמול
 םימושרה םישנא :הלכשהה םשרמ תייסולכוא .רתויב ההובגה הדועתהו )תרכומ תינוכית-לע הדועת וא
 יפל בשוחמ דדמ לכ ,םינשהמ תחא לכל הלכשה םשרמ םיבשחמ  .90 דע 6 ליגב ןיסולכואה םשרמב
 םיללכנ םניא ,הנידמה ידי לע םירכומ םניאש הדועת ידומיל ,יכ ןיוצי .הנש התוא דע םירבטצמ םינותנ
 ]הלכשהה םשרמ ,ס"מל :רוקמ[ .הלכשהה םשרמב
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 םידומיל ינותנ בויט :יעיבש קרפ
 םיימדקא םידומיל ינותנל תורעה

 :ל הקולחב ושענ תימדקא הלכשה יצבקב םיחוליפה .1

 הטיסרבינואה ,ךוניחל תוימדקא תוללכמ ,תוימדקא תוללכמ ,תואטיסרבינוא :דסומה גוס .1.1
 החותפה

 דסומה םש .1.2

 עיפומ רשא גוחה לש םוחתה יזא יגוח וד ראות לביק ראותה לבקמ םא :םידומילה םוחת .1.3
 .ץבוקב עיפומש םוחתה אוה ,ולש הדועתב ןושאר

 הדועתב ןושאר עיפומ רשא גוחה יזא יגוח וד ראות לביק ראותה לבקמ םא :םידומילה עוצקמ .1.4
  .ץבוקב טרפה ךיושמ וילאש גוחה אוה ,ולש

 .ראותה תא לביק ראותה לבקמ הב סקטה תנש :ןושארה ראותה תלבק תנש .1.5

 םירגוב רכש ינותנ .2

  .2009/10-2017/18 ח"עשת-ע"שת םינשב ןושאר ראות ילבקמ רכשל םיסחייתמ םינותנה

 חקלנ טרפ לכ רובע :ךכ 2018 תנחבנה הנשב םיטנדוטס םניאש םירגוב רובע השענ רכשה בושיח
 אוה רתויב הובגה יתנשה רכשה .יאמצע תסנכהו ריכש תסנכה ללוכה ,וטורב יתנש רכשה

  .הז רכש לביק וליאכ בשחנ - הז רכשמ רתוי רכתשה רשא םדא .₪ 1,500,000

 יתנשה רכשה קלוח ,ריכש רובע :םיקוסיע רובע בשוח וב ןפואל ההז ןפואב בשוח ישדוחה רכשה
 ריכשכ דבועה טרפ .םישדוח 12 ב יתנשה רכשה קלוח ,יאמצע רובע ;ולש הדובעה ישדוח רפסמב
   .םאתהב הבשוחו רתויב ההובגה הסנכהה יפ לע עבקנ דמעמה ,יאמצעכו
  .)כ"בשו ל"הצ( ןוחטיבה תוחוכ ידבוע םיללוכ םניא רכשה ינותנ

 ירטמוכיספ ינותנ .3

 םידומילל לעופב ולבקתה רשא םיטנדוטסה לש עצוממה ירטמוכיספה ןויצל םיסחייתמ םינותנה
 חקלנ טנדוטס לכ רובע .דומילה תודסומ לש ףסה תושירד תא חרכהב ףקשמ אוה ןיאו 2020 תנשב
  .)תחא םעפמ רתוי ןחבנ םא( ןחבנה לש רתויב הובגה ירטמוכיספה ןויצ

  תויורגב ינותנ .4

 תנשב םידומילל לעופב ולבקתה רשא םיטנדוטסה לש עצוממה תורגבה ןויצל םיסחייתמ םינותנה
 םיסונוב ללוכ ןויצה .דומילה תודסומ לש ףסה תושירד תא חרכהב ףקשמ אוה ןיאו 2020

 ץבוקה .םמצע דומילה תודסומ ידי לע םינתינש םיסונוב ללוכ וניאו ךוניחה דרשמ לש םייטרדנטס
 .דבלב תורגבל םיאכז ללוכ

 ינקת ןמזב םידומיל םויס .5

 ראותל םהידומיל תא םייסל םיטנדוטסה םירומא וב ןמזה ךשמ תא גוח לכ רובע םיראתמ םינותנה
 שולש ךות םידומילה םויסל הנווכה ,בורל .ההובג הלכשהל הצעומה העבקש ןקתל םאתהב ,רגוב
 תא ומייס רשא םיטנדוטסה רועיש תא ראתמ ףסונ הנתשמ .םידומילה תליחתמ םינש עברא וא
  .הז ןמזב םידומילה
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 הקוסעת ינותנ .6

 תקוסעת רועיש תא בשחל תנמ לע .2018 תנשב םירגובה תקוסעת רועישל םיסחייתמ םינותנה
 ,2015 תנש ירגוב וחקלנ רתאה רובע .ץראה תא ובזעש םירגובו םירטפנ ץבוקהמ וקונ ,םירגובה
   .הדובעה קושב םינש שולש לש קתוו ילעב םירגוב תומדל ידכ

 ילכלכ ףנע ינותנ .7

 )2018( םינותנה תאצוה תנשב רגובה דבע הב הרשמה תכייתשמ וילא ףנעה תא םיראתמ םינותנה
 חקלנ ףנעל הרשמה ךויש .ס"מלה לש הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסל םאתהב תורפס יתש תמרב
 תויושר לש גוויסו ימצע חוויד פ"ע יאמצע רובעו  סמה תנשב דיבעמ-דבוע ץבוק ךותמ ריכש רובע
 אוה הב הרשמה יפל עבקנ ילכלכה ףנעה יזא ,תחא הרשממ רתוי התייה רגובל םא .2018 סמה
  .םיטלובה םיפנעה תשולש תא גיצהל ונרחב רתאב .רתויב ךוראה ןמזה ךשמב דבע

 ינש ראותל םיכישממ ינותנ .8

  .ןושארה ראותה םויסמ םינש עבש ךות ינש ראותל םיכישממה רועיש תא םיראתמ םינותנה

 זכרמה לש דוקה תא ונפלחה ,לאירא תטיסרבינוא לש םינותנה תגצהב תופיצר רוציל תנמ לע .9
 .)102( ןורמושב לאירא תטיסרבינוא לש דוקב )220( ןורמושב לאירא יאטיסרבינואה

 לשמ םתוהמב םינוש הב םידומילה ךשמו החותפה הטיסרבינואה לש הלבקה יאנתו ליאוה .10
 םינותנב ,דבב דב .ראותב בצמה תנומת הגצוהשכ וללקוש אל הלא םינותנ ,תורחא תואטיסרבינוא
  .םיעיפומ החותפה הטיסרבינואה ינותנ ,םידדוב תודסומ ןיב םייתאוושהה

 ללכ םרובע ןיאש דומיל תומגמו םיגוח .עדימ שי םרובעש םיגוחו תורשכה קר םיגצומ :דומיל תומגמ .11
 .הז בלשב וטמשוה יטסיטטס עדימ

 תויעוצקמו תויגולונכט תורשכה ינותנ סיסב תיינבו בויט

 ללוכ ,םילוקת םינותנ םע םיטרפ לש הכירע וא הרסה לש םינותנ בויטב תויטרדנטסה תולועפל רבעמ
 תומגמב ופלחוהש תומגמ וא םינשה םע ףלחוה ןהלש ילהנמה דוקהש תומגמ לש שדוחמ גוויס בויטה
  .םימוד דאמ קוסיע םוחת וא ןכות תולעב תושדח

 .המושר התוא לש תודשה לכ וקחמנ םיטרפ 20-מ ןטק היה םירגובה רפסמ ןהבש תומושר רובע
 ינותנ רובע תודשה לכ וקחמנ ,םיטרפ 20-מ ןטק היה םידבועה םירגובה רפסמ ןהבש תומושרב
 הדשה קחמנ םיטרפ 10-מ ןטק היה םייאמצעה םידבועה םירגובה רפסמ ןהבש תומושרב .הקוסעתה
 םימילשמ םיאת וקחמנ ,ס"מלה לש תוידוסה יללכב דומעל תנמ לע .םיאמצעה םירגובה רועיש לש
 .םינותנה סיסבב תורחא תומושר תועצמאב םיקוחמה תודשהמ קלח םילשהל היה ןתינ םהב םירקמב
 .דחא םידומיל דסומב םידמול רשא םירגוב לע םיססבתמה םינותנ וקחמנ ,ףסונב

 תויעוצקמ תורשכה תומגמ ץוביקב תונורקע

 המאתה םע תומייק תומגמל תומוד ןקלח ,תושדח תומגמ רידת תוחתפנ תויעוצקמ תורשכהל ףגאב
 תולעב תומגמ ונצביק ,ולא תומגמ ירגוב רובע םינותנ גיצהל לכונש תנמ לע .תמיוסמ הייסולכואל הלק
 תולודג ויה רשא תומגמ .דומילה םוחת תא רתוי תוגציימו רתוי תולודג תוצובק ונרציו ,םימוד דומיל ינכת
 .ןהש יפכ וראשנ ,ןייד

 ויה רשאכ .תויגולונכט תורשכהל ןוכמב תמייקה הקולחל םאתהב םירקמה בורב וראשנ ט"המ תומגמ
 לשמל ךכ .המגמה-יתת לש םירגובל יפיצפס ןפואב סחייתהלו לצפל ונפדעה ,דחוימב תולודג תומגמ
  .תומגמ יתת שמחל הלצופ רשא תונוכמ תמגמ רובע רבדה השענ
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 םילולכ רשא םייזכרמה תומגמה-יתת רתאב וניוצ – תיעוצקמ הרשכהב וא ט"המב – המגמ לכ רובע
   .הב

 הדובעה קושב םירושקה םינתשמה תורדגה

 ינותנ ץבוקב הבשוח וב ןפואל המודב ,תבשוחמ המושר לכב 2019 תנשב תעצוממ תיתנש הסנכה
 הסנכהה תא בשחל ידכ .המושר התואל םיכיישה םיטרפה לכ לש תוסנכהה עצוממ יפל ,הדובעה
 בשוחמ זאו , דרפנב טרפ לכל תישדוח הסנכהה תבשוחמ הליחת ,המושר לכ לש תעצוממה תישדוחה
 יפל תבשוחמ טרפ לש תישדוח הסנכה .המושר התואב םיטרפה לכ לש תוישדוחה תוסנכהה עצוממ
 תויתנשה ויתוסנכה תפסותב ריכשכ רבעש םישדוחה רפסמ יקלח ריכש דבועכ תויתנשה ויתוסנכה
 אלש םיטרפ םכותב םיללוכ םניא תובשוחמה תוסנכהה לש םייטסיטטסה םינותנה לכ .12 יקלח יאמצעכ
 .ודבע

 ?םידומילה םלועב תונבותה תא ונרצי דציכ

 םידומיל ךשמ .1

 הצעומה ידי לע רדגוהש יפכ ,ןושאר ראותל ינקתה םידומילה ךשמ גצומ – ימדקא ראות .1.1
 :םינש לש חווט גצומ יזא ,םינש תודסומ ןיב הנוש םידומילה ךשמ רשאכ .ההובג הלכשהל
 .םינש 4 – 3 לשמל

 םוי לולסמב םייתנש לע דמועו תורשכהה לכב עובק םידומילה ךשמ – תיגולונכט הרשכה .1.2
  .ברע לולסמב םינש שולשו

 יושע לעופב דומילה ךשמ .דומיל תועשב רדגומ ינקתה םידומילה ךשמ – תיעוצקמ הרשכה .1.3
 דסומ יפלו )אל וא תיביסנטניא תנוכתמ ,ברע / רקוב( םידומילה תנוכתמ יפל תונתשהל
 ינוש שי רשא תומגמ רפסמ הליכמ תגצומש תורשכהה תצובק םיתיעל ,ןכ ומכ .םידומילה
 הלאכ םירקמב .)תיפיצפסה המגמב וא םידימלתה לש עקרב תולתכ( דומילה תועש ףקיהב
  .דומיל תועש לש חווט גצוי

 ידי לע רדגוהש ןמזה קרפב ימדקא ראות םימייסמה רועישל הנווכה – ןמזב םימייסמה רועיש .2
 תליחתמ םינש עברא וא שולש ךות םידומילה םויסל הנווכה ,בורל .ההובג הלכשהל הצעומה
  .םידומילה

 הלבק יאנת .3

 ןויצ ןיוצמ ,הטאדובעב גצומש גוח לכ רובע – )ימדקא ראות( םילבקתמל עצוממ תורגב ןויצ .3.1
 םייטרדנטס םיסונוב ללוכ תורגבה ןויצ .2020 תנשב לעופב םילבקתמה לש עצוממה תורגבה
 הנוש תויהל לוכי גצומה ןויצה .תודסומה לש םיידוחיי םיסונוב ללוכ וניא ךא ךוניחה דרשמ לש
  .דומילה תודסומ לש הלבק יאנתכ גצומש ףרהמ

 ןיוצמ ,הטאדובעב גצומש גוח לכ רובע – )ימדקא ראות( םילבקתמל עצוממ ירטמוכיספ ןויצ .3.2
 הנוש תויהל לוכי גצומה ןויצה .2020 תנשב לעופב םילבקתמה לש עצוממה ירטמוכיספה ןויצ
 .דומילה תודסומ לש הלבק יאנתכ גצומש ףרהמ

 םה תויגולונכטה תוללכמה לש םידיחאה הלבקה יאנת – תיגולונכט הרשכה – הלבק יאנת .3.3
 םיאנתל רבעמ .תירבע ל"חי 2-ו תילגנא ל"חי 3 ,הקיטמיתמ ל"חי 3 :הלא םינחבמב רבוע ןויצ
 35 ליג לעמ םידימלת יכ ,ןיוצי תאז םע .ןהלשמ הלבק יאנת ףיסוהל תויאשר תוללכמה ,הלא
 קר אלא ל"נה הלבקה יאנתב דומעל םיביוחמ םניא ,תיגולונכט הרשכהל לבקתהל םישקבמה
  .דומיל תונש 12 םויס תדועת גיצהל
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 אוהש דומילה תונש רפסמ קר גצומ הטאדובע רתאב – תיעוצקמ הרשכה – הלבק יאנת .3.4
 רפסמ חקלנ ,הצובקב תולולכה תומגמ רפסמ ןנשיו הדימב .המגמב םידומילל ילמינימה יאנתה
 םיפסונ הלבק יאנת תויהל םילוכי ,ךכל רבעמ .וז הצובקב םידומיל רשפאמש ילמינימה םינשה
  .םידומילה דסומב וא תרחבנה המגמב תולתכ

 תא םיגיצמ ונא ,םירגוב לש תורכתשהה לאיצנטופ תא גיצהל תנמ לע – םירגוב לש עצוממ רכש .4
 םינש עברא רכש ונגצה ,רסח היה עדימהו הדימבו( םהידומיל םותמ םינש שמח םירגוב לש םרכש
 רכשה ןותנ יזא ,ודמל םה ותוא םוחתב םידבוע םירגובה םא םיעדוי ונניאו ליאוה .)םידומילה םותמ
 ךא סחייתמ רכשה .תמיוסמ הרשכה / הלכשה ילעב םירגוב לש תורכתשהה לאיצנטופ לע קר דיעמ
 ןיב חווטב ענש רכש .קשמב עצוממה רכשל סחיב הבשוח הנבותה .םיטנדוטס םניאש םידבועל קרו

 ראות ךכמ ךומנ וא הובג רכש ;עצוממל המוד רכשכ ראות ,עצוממה רכשהמ 10%- דעו 10%+
  .הנבותב םאתהב

 תא םיגיצמ ונא ,םירגוב לש הקוסעתה לאיצנטופ תא גיצהל תנמ לע – םירגוב לש הקוסעת רועיש .5
 תויהל תורומאו הנורחאה רכשה ינותנ תנש ינפל םינש שולש ומייסש םירגוב לש הקוסעתה רועיש
 םינש עברא הקוסעת רועיש ונגצה ,רסח היה עדימהו הדימב( הדובעב ןויסינ תונש שולש םהל
 הקוסעת רועיש .םיטנדוטס םניאש םידבועל קרו ךא סחייתמ הקוסעתה רועיש .)םידומילה םותמ
 חווטב ענש הקוסעת רועיש .78% לע דמעש 2019 תנשל עצוממה הקוסעתה רועישל סחיב בשוח
 רועיש ;"עצוממ הקוסעת רועיש"כ ראות ,עצוממה הקוסעתה רועישמ 10%- דעו 10%+ ןיב
  .הנבותב םאתהב ראות ךכמ ךומנ וא הובג הקוסעת

 לעמ( םירגובה בור םהב רשא םיגוח דחוימב ןייצל ןוכנל ונאצמ – )ימדקא ראות( ינש ראותל ךשמה .6
 לולסמ תריחב תעב הז ןותנ ןובשחב וחקיי םיניינעתמהש תנמ לע ,ינש ראותל םיכישממ )50%

  .םידומילה

 ,םידומיל לולסמ לכ ירגוב ודבע םהב םיטלובה םיפנעה תשולש תא רתאב ונגצה – ילכלכ ףנע .7
 יפנע לש דיחאה גוויסה יפל תורפס יתש תמרב םיגצומ םיפנעה .םהידומיל םותמ םינש שולש
  .2011 הלכלכה

 ןווגמ שמתשמל תוארהל איה תוינפהה תרטמ :תופסונ דומיל תויורשפאל םידומיל יפדמ תוינפה .8
 לאיצנטופו הדימב הליחתכלמ שמתשמה שפיחש ןכותה םלועמ ןניאש תויורשפא םג ,תויורשפא
  .הובג ןהב תורכתשהה

 תורשכהל תוינפהו ןכות םלוע ותואמ םיפסונ םיימדקא םיראתל תוינפה שי – ימדקא דומיל ףדב .8.1
 לאיצנטופמ הובג תיגולונכטה הרשכהב תורכתשהה לאיצנטופ הדימב )ט"המ( תויגולונכט
 .אצמנ שמתשמה ובש ימדקאה ראותב תורכתשהה

 ןכות םלוע ותואמ תופסונ תויגולונכט תורשכהל תוינפה שי – תיגולונכט הרשכה דומיל ףדב .8.2
 ימדקאה ראותב תורכתשהה לאיצנטופ הדימב ןכות םלוע ותואמ םיימדקא םיראתל תוינפהו
  .אצמנ שמתשמה הבש תיגולונכטה הרשכהב תורכתשהה לאיצנטופמ הובג

 ןכות םלוע ותואמ תופסונ תויעוצקמ תורשכהל תוינפה שי – תויעוצקמ תורשכה דומיל ףדב .8.3
 תיגולונכטה הרשכהב תורכתשהה לאיצנטופו הדימב )ט"המ( תויגולונכט תורשכהל תוינפהו
 .אצמנ שמתשמה הבש תיעוצקמה הרשכהב תורכתשהה לאיצנטופמ הובג
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 שוקיב דדמ :ינימש קרפ
 דיה יחלשמ .הדובעה קושב תושירדו םישוקיב לש תומגמ תוהזלו בצמ תנומת לבקל איה דדמה תרטמ
 םיקסעומ 2000 לעמ םהבש די יחלשמ )1( :הלא םיאנתב ודמעש הלאכ ויה דדמה יבושיחל וסנכנש
 רקסב רשא די יחלשמ )3( ;2019 תנשל עצוממ רכש לש ןותנ םרובע שיש די יחלשמ )2( ;2019 תנשב
 עצוממב תורשמ 50 לעמ םרובע ושרדנ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 2021 תנשל תויונפ תורשמ
  .)ירוביצה רזגמב םידבוע םידבועהמ 40%מ תוחפ( ירוביצ רזגמכ םיבשחנ םניאש די יחלשמ )4( ;שדוחב

 דדמה יביכרמ

 הכיעד/החימצ תמגמ תא גיצמ הנתשמה – )ןויצהמ 15%( םיקסעומה רפסמב יתנש לודיג עצוממ .1
 יונישה עצוממ בושיח ידי לע השענ הנתשמה בושיח .םינשה ךרואל דיה חלשמב םידבועה תומכב
  .תובקוע םינש ןיב םידבועה תומכב

 םלשל םינכומ הדובעה קושב םיקיסעמ המכ גציימ הז הנתשמ – )ןויצהמ 40%( 2019 עצוממ רכש .2
 תנשב עצוממה רכשה לש לומרנ ידי לע השענ הנתשמה בושיח .םיוסמ די חלשמב הדובע רובע

  .םהלש ןקתה תייטסו דיה יחלשמ לכ לש עצוממה רכשל םאתהב 2019

 רכשב הדירי / לודיגה תמגמ תא גיצמ הנתשמה -)ןויצהמ 15%( עצוממה רכשב יתנש לודיג עצוממ .3
 רכשב יונישה עצוממ בושיח ידי לע השענ הנתשמה בושיח .םינשה ךרואל דיה חלשמ לש עצוממה
   .תובקוע םינש ןיב

 .דיה חלשמב תויונפה תורשמל לקשמ ןתמ איה הדומעה תרטמ – )ןויצהמ 15%( תויונפ תורשמ .4
 לש עצוממה רכשל םאתהב 2021 תנשב תויונפה תורשמה תומכ לש לומרנ  ידי לע השענ בושיחה
  .םהלש ןקתה תייטסו דיה יחלשמ לכ

 תנומת תגצה איה הדומעה תרטמ – )ןויצהמ 15%( דיה חלשמב םיקסעומהמ תויונפ תורשמ רועיש .5
 רפסמ קוליח ידי לע השענ בושיחה .דיה חלשמב םידבועה תומכל סחיב תורשמ שוקיב לש בצמ
 תויונפה תורשמה רפסמו 2019 תנשב םיקסעומה רפסמ םוכסב 2021 תנשל תויונפ תורשמ
  .דיה חלשמ ותואב 2021ל

  .ןותנ לכל תלוקשמ ןתמ - יפוס ןויצ .6

 םאתהב יפוסה ןויצה לומרנ ידי לע השענ .100ל 1 ןיב ןויצל יפוסה ןויצה תכיפה -למרונמ יפוס ןויצ .7
  .םינויצב ילאמיסקמו ילאמינימ םיכרעה ןיב שרפההו ילאמינימה ךרעל

 אוה 1 ןורישעו רתויב שקובמה אוה 10 ןורישע רשאכ תוצובק רשעל דיה יחלשמ קוליח -םינורישע .8
 הניאש םימיוסמ די יחלשמב ההובג הפולחת לש העפשה לרטנל תנמ לע .שקובמ תוחפ יכה
 רכשהמ 90% דע הווהמ דיה חלשמב רכשה םאה הקידב ונעציב ,םידבועל לדג שוקיב לע העיבצמ
 ול עבקנש דיה חלשמ ןיב םומינימה היהי דיה חלשמ ןורישע ןכ םאו 2019 תנשב קשמב עצוממה
 עבקנש ןורישעה רשא עצוממה רכשהמ ךומנ רכש םע די יחלשמ ,רמולכ( 6 ןורישעו החסונה ידי לע
  .)יוניש היהי אל דיה יחלשמ ראשל ,6 ןורישע תויהל רבעוי הלעמו 7 היה םהל

 וילעמ רשא תודוקנ 31.7 לש ףר עבקנ םישקובמ די יחלשמ תגצה ךרוצל – םישקובמ די יחלשמ .9
 ."תונורחאה םינשב חמוצ םוחת"כ וראותו םישקובמ די יחלשמכ דיה יחלשמ םיבשחנ
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 הנווכה ןולאש :יעישת קרפ

 םיקוסיעל תוצלמה תתלו ןולאשה אלממש ימ לש תויתקוסעתה תויטנה תא ררבל איה ןולאשה תרטמ
  .הלא תויתקוסעת תויטנ ןתניהב ,םימיאתמ תויהל םייושעש

 ,םיפקותמה םילכה דחא אוה )RIASEC וא Holland Code( תויתקוסעת תויטנ תדידמל דנלוה ןולאש
 A( דנלוה .ל ןו'ג לש תיתקוסעתה הריחבה תוירואיתל יוטיב אוה ילכה .םוחתב םיחוורהו םינמיהמה

theory of vocational choice(, םיצעוי ברקב ןה רקחמב ןה 1959 תנש זאמ שומיש וב השענו 
  .הריירק יצעויו םייתקוסעת

 םהלש רשקהו תוישיא יגוס לע תססובמו תיעוצקמ הריחבבו הריירק ןונכתב תדקמתמ הירואיתה
 םירושקה תוישיא לש םיירקיע םיגוס השיש רידגהל ןתינ ןוחבאה ילכ תועצמאב .תיתקוסעתה הביבסל
 ימזי ,יתרבח ,יתונמא ,ינרקח ,יטסילאיר :)RIASEC תוביתה ישאר יפל( תויתקוסעת תוריחבלו תויטנל
   .)Holland, 1996( ילנויצנבנוקו

 הריירקל ץועייה םוחתב דואמ תחוור הכפה םינש ךרואל שביגש היגולופיטהו דנלוה לש הירואיתה
 ולחה יברעמה םלועב תולשממ םינורחאה םירושעב .םוחתב תוגוהנה תוכרעההמ תוברב הבלושו
 .תיעוצקמ הריחבב ןהיחרזאל עייסל ידכ ילכב רזעיהל

 יאקירמאה ONET רתאב תאצמנה דנלוה ןולאש תסרג לש תירבעל תילגנאמ םוגרת אוה רתאב ןולאשה
 השולשב ליידקורב ןוכמ ידי לע השענ לארשיל ותמאתהו תירבעל םוגרתה ףוקית .תולאש 60 הבו

 ינש ןיב האוושהו רזוח-םוגרת ,םוגרת לש ךילהתב תירבעל ןולאשה םגרות ,ןושארה בלשב :םיבלש
 תילגנא ירבוד( םיינושל-וד םיבישמ ברקב ןולאשה רבעוה ,ינשה בלשב ;םייולת יתלב םימגרתמ
 ,ישילשה בלשב .עובש לש שרפהב תילגנאב םעפו תירבעב םעפ ןולאשה תא ואלימ רשא ,)תירבעו

  .ילכה תונמיהמ תקידב ךרוצל ,םייעובש-עובשכ לש רעפב ,םיימעפ םיבישמ 200 ברקב ןולאשה רבעוה
 תנמ לע חוסינה הנוש ןכ לעו לארשיב קהבומ אלכ אצמנש דחא טירפ טעמל דחאל דחא השענ םוגרתה
  .תקהבומ הרוצב םיוסמ סופיט לע עיבציש

 ןיב ונרציש הבלצהל םאתהב ONET רתאב תוצלמהה ןונגנממ ןיילנוא תוכשמנ םיקוסיעל תוצלמהה
  .)יעיברה קרפב ליעל רבסה ואר( ONET ב ול ליבקמה קוסיעל תירבעב קוסיע
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 די יחלשמ חול ינתשמ תמישר :1 חפסנ

 תורעה םינותנה רוקמ םיכרעל תויוות הנתשמ

   א"כס יללכ םירבג רדגמ
   יללכ םישנ

 ליג

18-24 

 א"כס

  
25-34   
35-44   
45-54   

 הדובע זוחמ

 הדובע ש"וי+םילשורי

 א"כס

  
   הדובע הפיח+ןופצ
   הדובע א"ת+זכרמ
   הדובע םורד
 עודי אל וא עובק אל
   הדובע

 דמעמ
 יפל הדובעב
 הסנכה
 תירקיע

 הסנכה יפל םיריכש
 תירקיע

 סמ ץבוק
 הסנכה

 םירדגומ תירקיע הסנכה יפל םיריכש
 םהש םיריכש וא םיריכש םהש הלאכ
 ההובגה הסנכהה ךא םיאמצע םג

 .הריכש הדובעמ איה םהלש

 הסנכה יפל םיאמצע
 תירקיע

 םירדגומ תירקיע הסנכה יפל םיאמצע
 םהש םיאמצע וא םיאמצע םהש הלאכ
 ההובגה הסנכהה ךא םיריכש םג

 .תיאמצע הדובעמ איה םהלש

 ילכלכ ףנע

 גידו רועיי ,תואלקח

 א"כס

 םאתהב וניה הלכלכה יפנע גוויס
 2011 הלכלכה יפנע לש שדחה גוויסל
 גוויסל ם"ואה תוצלמה לע ססובמה
 ISIC Rev 4 הלכלכ יפנע לש דיחאה

 הביצחו היירכ
 תשורחו היישעת
 ,זג ,למשח תקפסא
 ריווא גוזימו רוטיק
 יתוריש ;םימ תקפסא
 הפשאב לופיט ,בויב
 רוהיט יתורישו תלוספבו

 יוניב
 ;ינועמקו ינוטיס רחסמ
 םיעונמ בכר ילכ ןוקית
 םיעונפואו

 ,הרובחת יתוריש
 תורדלבו ראוד ,הנסחא
 לכואו חוריא יתוריש
 תרושקתו עדימ
 םייסנניפ םיתוריש
 חוטיב יתורישו

 ן"לדנב תויוליעפ
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 ,םייעוצקמ םיתוריש
 םיינכטו םייעדמ
 הכימתו לוהינ יתוריש
 להנימ ,ימוקמ להנימ
 חוטיב ;ןוחטיבו ירוביצ
 הבוח ימואל
 ךוניח
 יתורישו תואירב יתוריש
 דעסו החוור
 יאנפו רודיב ,תונמא
 םירחא םיתוריש
 תומוקמכ תיב יקשמ
 תיב יקשמ ;הקוסעת
 ןיבוט ןווגמ םירציימה
 ימצע שומישל םיתורישו

-ץוח םיפוגו םינוגרא
 םייתנידמ
 עודי אל

 קטייה יפנע

 קטייה ףנע אל

 א"כס

  

 קטייה ףנע

 :הלאה םיפנעה תא ללוכ
 תוילנויצנבנוק תופורת רוציי -21

 תויתפואמוה תופורתו
 ינורטקלא רושכמ ,םיבשחמ רוציי -26

  יטפואו
 דויצו תויללח , סיט ילכ רוציי -303

  הוולנ
  תרושקת יתוריש -61
 םוחתב ץועיי ,םיבשחמ תונכת -62
  םירחא םיוולנ םיתורישו םיבשחמה

 םיתורישו ןוסחא ,םינותנ דוביע -631
  טנרטניאל רעש ירתא ;םיוולנ

 חותיפו רקחמ יזכרמ - 720
 יעדמבו הסדנהב חותיפו רקחמ -721

 עבטה
  

 ירוביצ רזגמ
 ףנע יפל
 ילכלכ
 ילארשי

 ירוביצ רזגמ אל

 א"כס

  

 ירוביצ רזגמ

 תורשממ 50% תוחפלש םיפנע ללוכ
 יתלשממה רזגמל תוכייש םהב ריכשה

 הלבוהו הרובחת ילכ רוציי        30
 םירחא

 רוטיק ,זג ,למשח תקפסא        35
 )רוריק( ריווא גוזימו

 הקפסאו לופיט ,םימ תריגא        36
 בויב יתוריש        37

 ראוד יתוריש    5310
 ימוקמ להנימ        83
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 חוטיב ;ןוחטיבו ירוביצ להנימ        84
 הבוח ימואל

 )םידלי ינג( ידוסי-םדק ךוניח      850
 ידוסי ךוניח תודסומ      851
 ידוסי-לע ךוניח תודסומ      852

 )הנוילע הביטחו םייניב תביטח(
 םיינוכית-לע ךוניח תודסומ      853

 )םיימדקא אל(
 תוחולשו תוימדקא תוללכמ      854

 ל"וחמ    ההובג הלכשהל תודסומ לש
 תואטיסרבינוא      855
 םילוח יתב      861

 תוירוביצ תואפרמ    8620
 תונחת ,תואירב תוכשל    8623

 תונחת ,הליהקהו החפשמה תואירבל
 תולחמ תעינמל

 ,םינויכרא ,תוירפס תלעפה        91
 תורחא      תוברת תויוליעפו םינואזומ

 )םיס"נתמ( םייתליהק םיזכרמ      944
 םייתנידמ-ץוח םיפוגו םינוגרא        99

 ללוכ הלכשה
 ט"המ
 תורשכהו

 )ללוכ אל( תורגב .ת דע

 םשרמ ץבוק
 ינותנ+הלכשה
 הרשכה+ט"המ
 תיעוצקמ

 רתויב ההובגה הדועתל סחייתמ.1
  .הלכשה םשרמ ץבוקב
 
 תיעוצקמ הרשכה השעש טרפ .2
 ץבוק פ"ע ולש הנורחאה הדועתהו

 )ללוכ( תורגב דע הניה הלכשה םשרמ
 לע .ת :3 הירוגטקל תסנכנ ותלכשה
 ט"המ +תיעוצקמ הרשכה +תינוכית

 תורגב.ת
 הרשכה+תינוכית לע.ת
 ט"המ+תיעוצקמ

 תימדקא.ת

 הלכשה
-תימדקא
 ץבוקמ

 םשרמ ץבוק ןושאר ראות
 הלכשה

  

   הלעמו ינש ראות

 יפל די חלשמ
 גוויסה
 ילארשיה

 א"כס  

 לש דיחאה גוויסה פ"ע די חלשמ
 )תורפס עבראב( 2011 דיה יחלשמ
-ISCO ימואל-ןיבה גוויסה לע ססובמ

08 

 סמ ץבוק   ישדוח רכש
 הסנכה

 הקלוח ריכש ונהש טרפ לכל .1
 ץבוקב תחוודמה תיתנשה הסנכהה
 רפסמב הסנכה סמ לש ילהנמה
 יאמצע טרפ לכלו דבעש םישדוחה
 12 -ב תיתנשה הסנכהה הקלוח
 אוהש ימל ללוכ ישדוח רכש .םישדוח
 קר ללוכ ישדוחה רכשה דבלב יאמצע
 דבלב ריכשל , תיאמצע הדובעמ רכש
 הדובעמ ישדוח רכש קר ללוכ רכשה
 םגו םיריכש םג םהש ולאלו הריכש
 הסנכהה ךס תא ללוכ רכשה םיאמצע
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 תיאמצע הדובעמו הריכש הדובעמ
 .שדוחל עצוממב
 םהיתוסנכהש םיטרפ ודרוה .2
 .₪ 100 -מ תונטק ויה תוישדוחה
 הדובעה ישדוח רפסמש םיריכש .3
 .רכשה בושיחב וללכנ אל ספא היה

   יתעש רכש
 לש בוליש
 ץבוק םע א"כס
 הסנכה סמ

 םיטרפה לכ לש יתעשה רכשה עצוממ
 סחיכ םהמ דחא לכ רובע בשוח רשא
 ילהנימה ץבוקהמ( ישדוחה רכשה ןיב
 כ"דב ע"ש רפסמ ןיבל )הסנכה סמ לש
 )א"כס ץבוקמ( טרפ ותוא לש עובשב
 .)שדוחב הדובע תועובש( 4.28 לופכ

 הדובע תועש
 תויעובש
 כ"דב

   א"כס  
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 הדובע םוחתב תחוור הלכשה בושיח :2 חפסנ
 הלכשה
 תימדקא

 הרשכה
 תדועת אלל תורגב תדועת תיעוצקמ

 הנבות תורגב

 חלשמ<10%
 - - 0%>דיה חלשמ ףר<דיה

 חלשמ<10% תנווגמ הלכשה
   0%>דיה חלשמ   ףר<דיה

 חלשמ<10%
 0%>דיה חלשמ     ףר<דיה

 חלשמ
 ילעב םידבועהמ םיבר ףר>דיה חלשמ   ףר>דיה חלשמ 10%<דיה

 לע וא תינוכית הלכשה
 חלשמ תינוכית

   ףר>דיה חלשמ ףר>דיה חלשמ 10%<דיה
 חלשמ
 ילעב םידבועהמ םיבר ףר>דיה חלשמ 0%>די חלשמ ףר<דיה חלשמ 10%<דיה

 חלשמ תינוכית הלכשה
 0%>די חלשמ ףר>דיה חלשמ ףר<דיה חלשמ 10%<דיה

 ףר>דיה חלשמ ףר>דיה חלשמ
    

 ילעב םידבועהמ םיבר
 לע וא תיאמדקא הלכשה
 תינוכית

       ףר>דיה חלשמ
 ילעב םידבועהמ םיבר
  תיאמדקא הלכשה

     ףר>דיה חלשמ  
 ילעב םידבועהמ םיבר
 תינוכית לע הלכשה

   ףר>דיה חלשמ    
 ילעב םידבועהמ םיבר
 תורגב תדועת

 אלל םידבועהמ םיבר ףר>דיה חלשמ      
 תורגב
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  :םיפנע תומש :3 חפסנ
 עיפומ האבה הלבטב .רדסה םש תא רצקל םיתיעל ונצלאנ לייבומב םירדסה תומש תא גיצהל תנמ לע
 :רצוקמה םשהו יס"מלה ירוקמה םשה

 יס"מל ירוקמ םש רצוקמ םש
 גידו רועיי ,תואלקח תואלקח
 הביצחו היירכ הביצחו היירכ
 תשורחו היישעת תשורחו היישעת
 ריווא גוזימו רוטיק ,זג ,למשח תקפסא ריווא גוזימו היגרנא
 יתורישו תלוספבו הפשאב לופיט ,בויב יתוריש ;םימ תקפסא רוהיטו תלוספ ,םימ

 רוהיט
 יוניב יוניב
 םיעונפואו םיעונמ בכר ילכ ןוקית ;ינועמקו ינוטיס רחסמ בכר ילכ ןוקיתו רחסמ
 תורדלבו ראוד ,הנסחא ,הרובחת יתוריש חולישו הקיטסיגול ,הרובחת
 לכואו חוריא יתוריש לכואו חוריא
 תרושקתו עדימ תרושקתו עדימ
 חוטיב יתורישו םייסנניפ םיתוריש חוטיבו םיסנניפ
 ן"לדנב תויוליעפ ן"לדנ

 םיינכטו םייעדמ ,םייעוצקמ םיתוריש םיינכטו םייעוצקמ םיתוריש
 הכימתו לוהינ יתוריש הכימתו לוהינ יתוריש
 הבוח ימואל חוטיב ;ןוחטיבו ירוביצ להנימ ,ימוקמ להנימ ירוביצו ימוקמ להנימ
 ךוניח ךוניח
 דעסו החוור יתורישו תואירב יתוריש החוורו תואירב
 יאנפו רודיב ,תונמא יאנפו רודיב ,תונמא
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 תודסומ תומש רוציק :4 חפסנ
 האבה הלבטב .דסומה םש תא רצקל םיתיעל ונצלאנ לייבומב דומילה תודסומ תומש תא גיצהל תנמ לע
 :רצוקמה םשהו יס"מלה ירוקמה םשה עיפומ

 רצוקמ דסומ םש אלמ דסומ םש דוק
  םילשוריב תירבעה 'נואה   םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  101
 ןוינכטה   לארשיל יגולונכט ןוכמ – ןוינכטה  103
  ביבא לת 'נוא   ביבא לת תטיסרבינוא  105
  ןליא-רב 'נוא   ןליא-רב תטיסרבינוא  106
  הפיח 'נוא   הפיח תטיסרבינוא  107
 ןוירוג-ןב 'נוא   בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא  108
 ןמציו ןוכמ   עדמל ןמציו ןוכמ  109
  החותפה 'נואה   החותפה הטיסרבינואה  110
  ןורמושב לאירא 'נוא   ןורמושב לאירא תטיסרבינוא  102
  ןיפור  ןיפור ימדקאה זכרמה  201
 רקנש   תונמא .בוציע .הסדנה - רקנש  202
 בוציעו תונמאל הימדקא לאלצב  203

  םילשורי
 לאלצב 

  םילשוריב לוחמלו הקיסומל הימדקאה   םילשוריב לוחמלו הקיסומל הימדקאה  204
  בל ימדקאה זכרמה   בל ימדקאה זכרמה  205
  להנמל הללכמה  להנמל הללכמה - ימדקאה לולסמה  206
  ןולוח יגולונכט ןוכמ   ןולוח יגולונכט ןוכמ  207
 טרוא הסדנהל תימדקאה הללכמה  208

  הדוארב
  הדוארב טרוא

   ופי-ביבא לת תימדקאה    ופי-ביבא לת תימדקאה  209
  הסדה תללכמ  םילשורי הסדה תימדקא הללכמ  210
  לארשיב הירטמוטפואל הללכמה   לארשיב הירטמוטפואל הללכמה  211
  חוטיבל הללכמה  חוטיבל הללכמה לש ימדקאה לולסמה  212
 בוציעל אנדסה-הביבסה תללכמ  213

  תולכירדאלו
 תולכירדאו בוציעל אנדס

  הינתנ תימדקאה הללכמה  הינתנ תימדקאה הללכמה  214
  ימוחתניבה  הילצרה ימוחתניבה  215
  יח-לת  תללכמ  יח-לת תימדקאה הללכמה  216
 ש"ע לאערזי קמע תימדקאה הללכמה  217

  ןרטש סקמ
 לאערזי קמע תימדקאה 

  ריפס תללכמ  ריפס תימדקאה הללכמה  218
 הסדנהל תימדקאה הללכמה - הקפא  219

  ביבא לתב
 הקפא

  ןורמושב לאירא 'נוא   ןורמושב לאירא יאטיסרבינואה זכרמה  220
221  SCE הסדנהל תימדקאה הללכמה 

  ןועמש ימס
 ןועמש ימס תללכמ

  טפשמו עדמ ירעש ימדקאה זכרמה   טפשמו עדמ ירעש ימדקאה זכרמה  222
  םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה   םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה  223
 הסדנהל תימדקא הללכמ ילאירזע  224

  םילשורי
 ילאירזע תלללכמ

  ונוא תימדקאה הירקה   ונוא תימדקאה הירקה  225
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 רטכש ןוכמ   תודהיה יעדמל רטכש ןוכמ  226
  ןולקשא תימדקאה הללכמה   ןולקשא תימדקאה הללכמה  227
 תרנכ תימדקאה   ןדריה קמעב תרנכ תימדקאה הללכמה  228
 רדנל ןוכמ   םילשורי ימדקא זכרמ רדנל ןוכמ  229
  סרפ ימדקאה זכרמה   סרפ ימדקאה זכרמה  230
  תפצ תללכמ   תפצ תימדקאה הללכמה  231
  םיימדקא םידומילל זכרמה   םיימדקא םידומילל זכרמה  232
  הוחא תללכמ   הוחא תימדקאה הללכמה  233
  למרכ ימדקאה זכרמה   למרכ ימדקאה זכרמה  234
 הסדנהל תימדקאה הללכמה  235

  ןילמרה טרוא היגולונכטו
  ןילמרה טרוא תללכמ 

  תרצנ ימדקאה דסומה   תרצנ ימדקאה דסומה  236
  יברעמ לילג תימדקאה   יברעמ לילג תימדקאה הללכמה  237
  ןג תמר תימדקאה   ןג תמר תימדקאה הללכמה  238
  ןד ימדקאה זכרמה   ןד ימדקאה זכרמה  239
  תויונמואו הרבחל תימדקאה הללכמה   תויונמואו הרבחל תימדקאה הללכמה  240
  םלש ימדקאה זכרמה   םלש ימדקאה זכרמה  241

 לש ןדוסימ גוצרה תימדקאה הללכמה  190025
  גוצרה תללכמו ץישפיל תללכמ

 גוצרה תללכמ 

 לש ןדוסימ גוצרה תימדקאה הללכמה  190058
  גוצרה תללכמו ץישפיל תללכמ

 גוצרה תללכמ 

 תונמאה תארוהל תימדקאה - הנומא  190041
 התרפא תוללכמ לש ןדוסימ ,ךוניחלו
  הנומאו

 הנומא תללכמ 

 תונמאה תארוהל תימדקאה - הנומא  190249
 התרפא תוללכמ לש ןדוסימ ,ךוניחלו
  הנומאו

 הנומא תללכמ 

  םילשורי הללכמ   םילשורי הללכמ  190124
 דוד ש"ע ךוניחל תימדקאה הללכמה  190165

  ןילי
  ןילי דוד תללכמ 

 טרופסלו ךוניחל תימדקאה הללכמה  290023
  ןירצקב ולהוא

 ולהוא תללכמ 

 ןינכס תללכמ   הארוה ידבוע תרשכהל ןינכס תללכמ  298018
 ימסאקלא   ךוניחל תימדקא הללכמ –ימסאקלא  390001
 ךוניחל תיתדה תימדקאה הללכמה  390013

  ןנאש
  ןנאש תללכמ 

 .א םש לע ךוניחל תימדקאה הללכמה  390021
  ןודרוג .ד

  ןודרוג תימדקאה 

  םינרוא תללכמ   םינרוא ךוניחל תימדקאה הללכמה  390062
 – וציו ךוניחלו בוציעל ימדקאה זכרמה  390146

  דליפמולב ירנ ש"ע הפיח
 וציו תללכמ

 ךוניחל תיברעה תימדקאה הללכמה  398016
  הפיח –לארשיב

  ךוניחל תיברעה תימדקאה הללכמה 

 ש"ע טרופסלו ינפוג ךוניחל הללכמה  490045
  טייגניו ןוכמב ןמניז

  טייגניו ןוכמ

  לרב תיב תללכמ   לרב תיב תימדקאה הללכמה  490086
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 תעבג ךוניחל תימדקאה הללכמה  490094
  ןוטגנישוו

  ןוטגנישוו תעבג תללכמ 

 תימדקאה הללכמה ,לארשי תורוא  490409
 לארשי תורוא תללכמ לש ןדוסימ ךוניחל
  בקעי תשרומ תללכמו

 לארשי תורוא תללכמ 

 תימדקאה הללכמה ,לארשי תורוא  490110
 לארשי תורוא תללכמ לש ןדוסימ ךוניחל
  בקעי תשרומ תללכמו

 לארשי תורוא תללכמ 

 השרדמה ללוכ( ךוניחל יקסניול תללכמ  590018
  )הקיזומל

 יקסניול תללכמ 

 ךוניחל הללכמה –םיצוביקה רנימס  590026
  תויונמואלו היגולונכטל

 םיצוביקה רנימס 

 ךוניחל הללכמה –םיצוביקה רנימס  590158
  תויונמואלו היגולונכטל

 םיצוביקה רנימס 

  תויפלת תללכמ   תויפלת ךוניחל תימדקאה הללכמה  590075
 תינרותה הללכמה – םורדה תדמח  690032

  ךוניחל
 םורדה תדמח תללכמ 

  ייק תללכמ   ייק ש"ע ךוניחל תימדקאה הללכמה  690057
  הוחא תללכמ   הוחא תללכמ  690149
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 הטאדובעבו ס"מלה גוויסב דיה יחלשמ תומש :5 חפסנ
 ונטקנ ,םיוסמ רדגמ םע םימיוסמ די יחלשמו םיקוסיע לש יוהיזמו תוירדגמ תויטהמ ענמיהל תנמ לע
  .)םוחת = די חלשמ ,הטאדובעב( דיה חלשמ רואיתל הלועפה םשב הטאדובעב

ISCO
-08 

 הטאדובעב םוחת םש ס"מלה גוויסב די חלשמ םש

 תוליהקבו םירפכב תיתרוסמ הגהנה םירפכ ישארו םייתרוסמ םיגיהנמ 1113
 םינוגראב הריכב תודיקפ ןיינע ילעב םינוגראב םיריכב םידיקפ 1114
 ריכב לוהינו יללכ לוהינ םיריכב םילהנמו )םיל"כנמ( םייללכ םילהנמ 1120
 םיסנניפ לוהינ םייסנניפ םילהנמ 1211
 שונא יבאשמ לוהינ שונא יבאשמ ילהנמ 1212
 ןונכתו תוינידמ לוהינ ןונכתו תוינידמ ילהנמ 1213
 םילהנמו םייקסעה םיתורישה םוחתב םילהנמ 1219

 א"מנל םייביטרטסינימדא
 לוהינו םייקסעה םיתורישה םוחתב לוהינ
 םירחא םימוחתב יביטרטסינימדא

 קווישו תוריכמ לוהינ קווישו תוריכמ ילהנמ 1221
 רוביצ יסחיו םוסרפ לוהינ רוביצ יסחיו םוסרפ ילהנמ 1222
 חותיפו רקחמ לוהינ חותיפו רקחמ ילהנמ 1223
 רועייהו תואלקחה ימוחתב רוציי לוהינ רועייהו תואלקחה ימוחתב רוציי ילהנמ 1311
 היישעתה םוחתב לוהינ היישעתה םוחתב םילהנמ 1321
 היינבה םוחתב לוהינ היינבה םוחתב םילהנמ 1323
 םימוחתבו הצפההו הקפסאה ימוחתב םילהנמ 1324

 םימוד
 הצפהו הקפסא לוהינ

 עדימה תויגולונכט יפנעב םיתוריש ילהנמ 1330
)ICT( 

 עדימה תויגולונכט יפנעב םיתוריש לוהינ
)ICT( 

 םידליב לופיטה יתוריש םוחתב לוהינ םידליב לופיטה יתוריש םוחתב םילהנמ 1341
 תואירבה יתוריש םוחתב לוהינ תואירבה יתוריש םוחתב םילהנמ 1342
 םישישקב לופיטה יתוריש םוחתב לוהינ םישישקב לופיטה יתוריש םוחתב םילהנמ 1343
 דעסהו החוורה םוחתב לוהינ דעסהו החוורה םוחתב םילהנמ 1344
 ךוניחה םוחתב לוהינ ךוניחה םוחתב םילהנמ 1345
 םייסנניפה םיתורישה ימוחתב םיפינס ילהנמ 1346

 חוטיבה יתורישו
 םייסנניפה םיתורישה ימוחתב םיפינס לוהינ
 חוטיבה יתורישו

 םירחא םייעוצקמ םיתוריש לוהינ א"מנל םייעוצקמה םיתורישה םוחתב םילהנמ 1349
 תודעסמ לוהינ תודעסמ ילהנמ 1412
 יאנוטיסהו יאנועמיקה רחסמה םוחתב לוהינ ינוטיסהו ינועמקה רחסמה םוחתב םילהנמ 1420
 יאנפ ,טרופס תויוליעפל םיזכרמ ילהנמ 1431

 תוברתו
 תוברתו יאנפ ,טרופס יזכרמ לוהינ

 םירחא תוריש ימוחתב לוהינ א"מנל םירחא תוריש ימוחתב םילהנמ 1439
 הימונורטסאו הקיזיפ םימונורטסאו םיאקיזיפ 2111
 הימיכ םיאמיכ 2113
 הקיטסיטטסו היראוטקא ,הקיטמתמ םיאקיטסיטטסו םיראוטקא ,םיאקיטמתמ 2120
 חלשמ ילעבו םיגולואוז ,םיאקינטוב ,םיגולויב 2131

 המוד די
 היגולואוזו הקינטוב ,היגולויב

 גידהו רועייה ,תואלקחה ימוחתב ץועיי גידהו רועייה ,תואלקחה ימוחתב םיצעוי 2132
 רוצייו היישעת תסדנה רוצייו היישעת יסדנהמ 2141
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 תיחרזא הסדנה םייחרזא םיסדנהמ 2142
 הביבס תסדנה הביבס יסדנהמ 2143
 תונוכמ תסדנה תונוכמ יסדנהמ 2144
 הימיכ תסדנה הימיכ יסדנהמ 2145
 םירחא םימוחתב הסדנה א"מנל הסדנהה םוחתב די חלשמ ילעב 2149
 למשח תסדנה למשח יסדנהמ 2151
 הקינורטקלא תסדנה הקינורטקלא יסדנהמ 2152
 תרושקת תסדנה )היצקינומוקלט( תרושקת יסדנהמ 2153
 ןיינב תולכירדא ןיינב ילכירדא 2161
 ףונ תולכירדא ףונ ילכירדא 2162
 םידגב וא םירצומ בוציע םידגב יבצעמו םירצומ יבצעמ 2163
 העונתו םירע ןונכת העונת יננכתמו םירע יננכתמ 2164
 הדידמו היפרגוטרק םידדומו םיפרגוטרק 2165
 הידמיטלומ בוציעו יפרג בוציע הידמיטלומ יבצעמו םייפרג םיבצעמ 2166
 תיללכ האופר םייללכ םיאפור 2211
 םיחמומ תאופר םיחמומ םיאפור 2212
 האופרב תוחמתה האופרב םיחמתמ 2213
 )םיכמסומ םיחאו תויחא( דועיס תוכמסומ תויחא 2221
 תּודליימ תוכמסומ תודליימ 2222
 המילשמה האופרה םוחתב די חלשמ ילעב 2230

 )תיביטנרטלא האופר ללוכ(
 המילשמ האופר

 הירנירטו םירנירטו 2250
 םייניש תאופר םייניש יאפור 2261
 תּוחקור םיחקור 2262
 היפרתויזיפ םיטסיפרתויזיפ 2264
 הנוזתו הטאיד םיאנוזתו םינטאיד 2265
 תרושקת תואנילקו היגולוידוא תרושקת יאנילקו םיגולוידוא 2266
 הירטמוטפוא םיטסירטמוטפוא 2267
 קוסיעב יופיר קוסיעב םיאפרמ 2268
 םירחא תואירב יתוריש ןתמ א"מנל תואירבה םוחתב די חלשמ ילעב 2269
 עבטה יעדמ לש תימדקא הארוה עבטה יעדמל םיצרמ 2312
 תולכירדאו הסדנה לש תימדקא הארוה תולכירדאלו הסדנהל םיצרמ 2313
 האופרה תועוצקמ לש תימדקא הארוה האופרה תועוצקמל םיצרמ 2314
 הרבחה יעדמ לש תימדקא הארוה הרבחה יעדמל םיצרמ 2316
 חורה יעדמ לש תימדקא הארוה חורה יעדמל םיצרמ 2317
 )ימדקא-אל( ןוכית-לעה ךוניחב הארוה )ימדקא-אל( ןוכית-לעה ךוניחב םירומ 2322
 ידוסי-לעה ךוניחב הארוה ידוסי-לעה ךוניחב םירומ 2330
 ידוסיה ךוניחב הארוה ידוסיה ךוניחב םירומ 2341
 ידוסי-םדק ךוניח ידוסי-םדקה ךוניחב םיכנחמ 2342
 הארוה תוטישב תּויחמומ הארוה תוטישל םיחמומ 2351
 דחוימה ךוניחב הארוה דחוימ ךוניחל םירומ 2352
 ךוניח תכרעמל ץוחמ תופש תארוה תופשל םירחא םירומ 2353
 ךוניחה תכרעמל ץוחמ הקיזומ תארוה הקיזומל םירחא םירומ 2354
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 ךוניחה תכרעמל ץוחמ תונמוא תארוה תויונמאל םירחא םירומ 2355
 עדימה תויגולונכט םוחתב הכרדה עדימה תויגולונכט םוחתב םיכירדמ 2356
 הארוהה םוחתב תרחא הדובע א"מנל הארוהה םוחתב די חלשמ ילעב 2359
 ןובשח תייאר ןובשח יאור 2411
 תועקשהו םיסנניפ ימוחתב ץועיי תועקשה יצעויו םייסנניפ םיצעוי 2412
 יסנניפ חותינ םייסנניפ םיחתנמ 2413
 םינפ תרוקיב םינפ ירקבמ 2414
 ינוגרא ץועייו לוהינ ץועיי םיינוגרא םיצעויו לוהינ יצעוי 2421
 תוינידמ לוהינ תוינידמ לוהינ םוחתב די חלשמ ילעב 2422
 הריירקו שונא יבאשמב םירחא םיתוריש הריירקו םדא חוכ ימוחתב די חלשמ ילעב 2423
 םידבוע לגס תרשכה םוחתב די חלשמ ילעב 2424

 םחותיפו
 םחותיפו םידבוע לגס תרשכה

 קווישהו םוסרפה םוחתב ץועיי קווישהו םוסרפה םוחתב םיצעוי 2431
 רוביצ יסחי רוביצה יסחי םוחתב די חלשמ ילעב 2432
 םירצומ לש תוריכמה םוחתב די חלשמ ילעב 2433

 תויגולונכט יפנעל טרפ( םיינכטו םייאופר
 )ICT - עדימה

 םיינכטו םייאופר םירצומ תריכמ

 םירצומ לש תוריכמה םוחתב די חלשמ ילעב 2434
 )ICT( עדימה תויגולונכט יפנעב

 עדימה תויגולונכט יפנעב םירצומ תריכמ

 תוכרעמ חותינ תוכרעמ יחתנמ 2511
 הנכות חותיפ הנכת יחתפמ 2512
 יחתפמו )טנרטניא( תתשרמ ירתא יחתפמ 2513

 הידמיטלומ
 הידמיטלומו םירתא חותיפ

 םימושיי תונכת םימושיי יתנכתמ 2514
 הנכות תקידבו חותינ ,תוכיא תחטבה א"מנל םימושיי יחתנמו הנכת יחתפמ 2519
 םינותנ ידסמ לש בוציעו לוהינ םינותנ ידסמ לש םיבצעמו םילהנמ 2521
 תוכרעמ לוהינ תוכרעמ ילהנמ 2522
 םיבשחמה תותשר םוחתב הדובע םיבשחמה תותשר םוחתב די חלשמ ילעב 2523
 םוחתבו םינותנה ידסמ םוחתב די חלשמ ילעב 2529

 א"מנל תותשרה
 עדימ תחטבאו תותשר ,םינותנ ידסמ

 ןיד תכירע ןיד יכרוע 2611
 טופיש םיטפוש 2612
 תונטפשמ א"מנל טפשמה םוחתב די חלשמ ילעב 2619
 תּורצואו תואנויכרא םירצואו םיאנויכרא 2621
 תונעדימו תונרפס תונעדימה םוחתב די חלשמ ילעבו םינרפס 2622
 הלכלכ םינלכלכ 2631
 די חלשמ ילעבו םיגולופורתנא ,םיגולויצוס 2632

 המוד
 היגולופורתנאו היגולויצוס

 הנידמה יעדמו הירוטסיה ,היפוסוליפ הנידמה יעדמ ירקוחו םינוירוטסיה ,םיפוסוליפ 2633
 היגולוכיספ םיגולוכיספ 2634
 הרבח ימוחתב םיצעויו םיילאיצוס םידבוע 2635

 החוורו
 הרבח ימוחתב ץועייו תילאיצוס הדובע
 החוורו

 תידוהיה תדה תידוהיה תדה םוחתב די חלשמ ילעב 2636
 הביתכו תורפס םימוד םירבחמו םירפוס 2641
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 תואנותיע םיאנותיע 2642
 תונשלבו םוגרת םינשלבו םינמגרותמ ,םימגרתמ 2643
 תיתוזח תונמוא םייתוזח םינמא 2651
 הנחלהו הריש ,הקיזומ םיניחלמו םירמז ,םיאקיזומ 2652
 ןורטאתהו עונלוקה ימוחתב םיקיפמו םיאמב 2654

 םימוד םימוחתבו
 יתונמוא לוהינו הקפה ,יומיב

 קחשמ םינקחש 2655
 תודבעמב הקיזיפו הימיכ יאנכטו יאסדנה 3111

 רקחמ
 הקיזיפו הימיכ תּואנכטו תּואסדנה
 רקחמ תודבעמב

 תיחרזא הסדנה תּואנכטו תּואסדנה תיחרזא הסדנה יאנכטו יאסדנה 3112
 למשח תּואנכטו תּואסדנה למשח תסדנה יאנכטו למשח יאסדנה 3113
 תסדנה יאנכטו הקינורטקלא יאסדנה 3114

 הקינורטקלא
 הקינורטקלא תּואנכטו תּואסדנה

 תונוכמ תּואנכטו תּואסדנה תונוכמ תסדנה יאנכטו תונוכמ יאסדנה 3115
 טוטרס םיטטרס 3118
 הסדנההו הקיזיפה יעדמ יאנכטו יאסדנה 3119

 א"מנל
 םירחא םימוחתב תּואנכטו תּואסדנה

 יתיישעת חוקיפ היישעת יחקפמ 3122
 היינב חוקיפ היינב יחקפמ 3123
 חוכ תונחת תלעפה חוכ תונחת יליעפמ 3131
 תלוספב לופיטל םינקתמו םינשבכ תלעפה םימב לופיטל םינקתמו םינשבכ יליעפמ 3132

 םימבו
 ימיכ דוביעל םינקתמ לע חוקיפ ימיכ דוביעל םינקתמ לע םיחקפמ 3133
 תואלקחה םוחתב תּואנכטו תואסדנה תואלקח יאנכטו יאסדנה 3142
 ִסיַט המוד די חלשמ ילעבו םיסייט 3153
 ילופיט דויצו יאופר תומיד דויצ תּואנכט ילופיט דויצו יאופר תומיד דויצ יאנכט 3211
 תיגולותפו תיאופר הדבעמ תּואנכט תיגולותפו תיאופר הדבעמ יאנכט 3212
 תוחקורב הרזעו תּואנכט תוחקור ירזועו יאנכט 3213
 םיבתות תואנכט םייניש תאופר יבתותו םייאופר םיבתות יאנכט 3214
 )תוישעמ תויחאו םיחא( ישעמ דועיס תוישעמ תויחא 3221
 האופרה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעב 3230

 )תיביטנרטלא האופר ללוכ( המילשמה
 האופרה םוחתב תרחא הדובע

 האופרה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעב 3230
 )תיביטנרטלא האופר ללוכ( המילשמה

 המילשמה האופרה םוחתב תרחא הדובע

 תירנירטו הרזעו תּואנכט םיירנירטו םירזועו םיאנכט 3240
 תּונניש המוד די חלשמ ילעבו תוינניש 3251
 יתואירב עדימו תויאופר תומושר תואנכט יתואירב עדימו תויאופר תומושר יאנכט 3252
 רחא יזיפ םוקישו היפרתויזיפ תואנכט םיעייסו היפרתויזיפ יאנכט 3255
 תיאופר הרזע םייאופר םירזוע 3256
 תואירבה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעבו םיחקפ 3257

 תיתקוסעתהו תיתביבסה
 תיתביבסה תואירבה םוחתב חוקיפ
 תיתקוסעתהו

 סנלובמאב הדובע סנלובמא ידבוע 3258
 ךרעה תוריינ םוחתב םירחוסו םינכוס 3311

 םיסנניפהו
 םיסנניפהו ךרעה תוריינ םוחתב רחסמ
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 תואוולהו יארשא ץועיי תואוולהו יארשא יצעוי 3312
 תונובשח תלהנה המוד די חלשמ ילעבו תונובשח ילהנמ 3313
 קזנ תכרעהו תואמש קזנ יכירעמו םיאמש 3315
 חוטיב תּונכוס חוטיב ינכוס 3321
 תוריכמ תּ◌ּונכוס יללכה רחסמה םוחתב תוריכמ ינכוס 3322
 תוניינק םיניינק 3323
 רחס ךווית רחס יכוותמ 3324
 אוביי םינאובי 3325
 ןיבוט לש חולישו רורחש ןיבוט לש חולישו רורחש ינכוס 3331
 םיעוריאו םיסנכ תקפה םיעוריאו םיסנכ יננכתמ 3332
 םדא חוכו הקוסעת תּ◌ּונכוס הדובע ינלבקו הקוסעת ינכוס 3333
 םיסכנ לוהינו ן"לדנ תּ◌ּונכוס םיסכנ ילהנמו ן"לדנ ינכוס 3334
 םייקסע םיתוריש תריכמ א"מנל םייקסע םיתוריש ינכוס 3339
 םידרשמ לוהינ םידרשמ ילהנמ 3341
 תיטפשמ תּוריכזמ תויטפשמ תוריכזמ 3342
 הלהנה תּוריכזמו תילהניִמ תּוריכזמ םילהנמ תוריכזמו תוילהנימ תוריכזמ 3343
 תיאופר תּוריכזמ תויאופר תוריכזמ 3344
 תולובגו סכמ חוקיפ תולובגו סכמ יחקפ 3351
 ולבו םיסימ יניינעל הלשממ תּודיקפ ולבו םיסמ יניינעל הלשממ ידיקפ 3352
 תוילאיצוס תובטה יניינעל הלשממ תּודיקפ תוילאיצוס תובטה יניינעל הלשממ ידיקפ 3353
 יתלשממ יושיר תּודיקפ יתלשממ יושיר ידיקפ 3354
 שוליבו יתרטשמ חוקיפ םישלבו הרטשמ יחקפמ 3355
 הרדסאה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעב 3359

 א"מנל תיתלשממה )היצלוגרה(
 )היצלוגר( הרדסא םושיי לע חוקיפ

 טפשמה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעב 3411
 םימוד םימוחתבו

 תוריקחו טפשמ יניינעב עויס

 הדובעה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעב 3412
 תילאיצוסה

 תילאיצוס הדובעל םיוולנ םיקוסיע

 )תודהי( תד יתוריש תידוהיה תדה םוחתב הוולנ די חלשמ ילעב 3413
 טרופסה םוחתב הכרדהו ןומיא טרופסה םוחתב םינוממו םיכירדמ ,םינמאמ 3422
 רשוכה םוחתב תוינכת יחתפמו םיכירדמ 3423

 יאנפהו
 רשוכה םוחתב תוינכות חותיפו הכרדה
 יאנפהו

 םוליצ םימלצ 3431
 היצרוקדו המב ,םינפ בוציע םימוד םיבצעמו םינפ יבצעמ 3432
 תֹויפשו םיפש םיפש 3434
 תונמאה ימוחתב םירחא הוולנ די חלשמ ילעב 3435

 תוברתהו
 תוברת ,תונמואל םימילשמ םיתוריש
 הירנילוקו

 תויגולונכט יפנעב לועפת יאנכטו יאסדנה 3511
 )ICT( עדימה

 יפנעב לועפת תּואנכטו תּואסדנה
 עדימה תויגולונכט

 יפנעב םישמתשמב הכימת יאנכטו יאסדנה 3512
 )ICT( עדימה תויגולונכט

 תויגולונכטב הכימת תּואנכטו תּואסדנה
 עדימ

 תוכרעמו תותשר תּואנכטו תּואסדנה םיבשחמ תוכרעמו תותשר יאנכטו יאסדנה 3513
 םיבשחמ
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 תתשרמו )טנרטניא( תתשרמ יאנכטו יאסדנה 3514
 )טנארטניא( םינפ

 )טנרטניא( תתשרמ תּואנכטו תּואסדנה
 )טנארטניא( םינפ תתשרמו

-רוא םיעצמאו רודיש תּואנכטו תּואסדנה םיילוק-רוא םיעצמאו רודיש יאנכטו יאסדנה 3521
 םיילוק

 תרושקת תּואנכטו תּואסדנה )היצקינומוקלט( תרושקת יאנכטו יאסדנה 3522
 )היצקינומוקלט(

 דרשמ תּודיקפ םייללכ דרשמ ידיקפ 4110
 תּוריכזמ )יללכ( תוריכזמ ידבוע 4120
 תונדלק טסקט ינדלק 4131
 ראודב וא קנבב תּודיקפ םימוד םימוחתב םידיקפו םיקנבב םירפסכ 4211
 םירומיה יקחשמב םיאפוק ,םירומיה ינכוס 4212

 לזמה יקחשמ םוחתב םירחא םידבועו
 לזמ יקחשמו םירומיה

 םירחא םימולשתו תובוח תייבג םימוד םימוחתב םידבועו תובוח יבוג 4214
 תועיסנה םוחתב תּודיקפו תועיסנ תּונכוס תועיסנ יניינעל םידיקפו תועיסנ ינכוס 4221
 תוחוקל תוריש ידקומב תּודיקפ תוחוקלל עדימ יזכרמב םידיקפ 4222
 ןופלט תויזכרמ תלעפה ןופלט תויזכרמ יליעפמ 4223
 החראהו ןולמ יתבב הלבק תּודיקפ ןולמ יתבב הלבק ידיקפ 4224
 רוביצה תוינפ תּודיקפ רוביצה תוינפ ידיקפ 4225
 הלבק תּודיקפ )יללכ( הלבק ידיקפ 4226
 םיקווש רקחבו םירקסב ןּויאִר םיקווש רקחבו םירקסב םינייארמ 4227
 תלהנהו תואנובשחה ימוחתב םידיקפ 4311

 תונובשחה
 תלהנהו תואנובשחה ימוחתב תּודיקפ
 תונובשחה

 םיסנניפה ,הקיטסיטטסה ימוחתב םידיקפ 4312
 חוטיבהו

 םיסנניפה ,הקיטסיטטסה ימוחתב תּודיקפ
 חוטיבהו

 רכש תּודיקפ רכש ידיקפ 4313
 יאלמ תּודיקפ יאלמ ידיקפ 4321
 הלבות תּודיקפ הלבות ידיקפ 4323
 היירפס תּודיקפ היירפס ידיקפ 4411
 ראוד ןוימ תּודיקפו תּורווד ראוד ןוימ ידיקפו םירווד 4412
 םיכמסמ םוליצו קוית תּודיקפ םיכמסמ םוליצו קוית ידיקפ 4415
 שונא יבאשמ תּודיקפ םידבועה תווצ יניינעל םידיקפ 4416
 תרחא תידרשמ הדובעו תּודיקפ א"מנל דרשמ ידבועו םייללכ םידיקפ 4419
 תועיסנב תּוליידו יוויל תועיסנ יליידו תועיסנ יוולמ 5111
 םילויט תכרדה םילויט יכירדמ 5113
 תּוחבט םיחבט 5120
 תורצלמ םירצלמ 5131
 תואקשמ תגיזמ )םינמרב( תואקשמ יגזומ 5132
 רעיש בוציע רעֵׂש יבצעמ 5141
 הקיטמסוקו יפוי ינוכמב תוריש המוד די חלשמ ילעבו יפוי ינוכמב םידבוע 5142
 תיב קשמו ןויקינ תודובע לע םיחקפמ 5151

 םירחא קסע יתבבו ןולמ יתבב ,םידרשמב
 הקוזחתו ןויקינ תודובע לע חוקיפ

 תיב קשמ תיב קשמ ינכוס 5152
 םיניינב תקוזחת לע חוקיפ םיניינב תקוזחת לע םיחקפמ 5153
 דמחמ תויחב לופיטו חופיט ןחופיטו דמחמ תויחב לופיטה םוחתב םידבוע 5164
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 הגיהנ תארוה הגיהנ ירומ 5165
 םיקוושבו םינכודב הריכמ םיקוושבו םינכודב םירכומ 5211
 תונטק תויאנועמק תויונח לע תולעב תונטק תוינועמק תויונח ילעב 5221
 תויונחב חוקיפ תויונחב םיחקפמ 5222
 תויונחב הריכמב הרזע תויונחב הריכמ ירזוע 5223
 םיסיטרכ תריכמו הפוק םיסיטרכ ירכומו םיאפוק 5230
 ןתריכמל תורוחס תגצה תוריכמ יגיצנו תורוחס ימיגדמ 5242
 ןופלטב תוריכמ ןופלטב תוריכמ יגיצנ 5244
 קלד תונחתב הדובע קלד תונחתב םידבוע 5245
 ןוזמ יקפלדב הדובע ןוזמ יקפלדב םידבוע 5246
 םירחא םימוחתב תוריכמ א"מנל תוריכמ ידבוע 5249
 םידליב לופיט םידליב םילפטמ 5311
 םירומל עויס םירומל םיעייס 5312
 תודסומב ידועיס לופיט תודסומב םיידועיס םילפטמ 5321
 םייטרפ םיתבב ידועיס לופיט םייטרפ םיתבב םיידועיס םילפטמ 5322
 םייניש יאפורל עויס םייניש יאפורל םיעייס 5323
 יתוריש םוחתב םיעייסו םיידועיס םילפטמ 5329

 א"מנל תואירבה
 תואירבה םוחתב עויס

 רוטיש םירטוש 5412
 תּורהֹוס םירהוס 5413
 החטבא םיחטבאמ 5414
 םירחא םימוחתב חוקיפו החטבא א"מנל החטבא יתורישב םידבוע 5419
 םיחישו םיצע לודיג םיחישו םיצע ילדגמ 6112
 יחמצ לשו ןג ילודיג לש םילדגמו םיננג 6113

 תולתשמ
 תולתשמו ןג יחמצ לודיגו ןוניג

 םיברועמ םילודיג לודיג םיברועמ םילודיג ילדגמ 6114
 בלח קשמב הדובעו קשמ תויח לודיג בלח קשמ ידבועו קשמ תויח ילדגמ 6121
 תופוע לודיג תופוע ילדגמ 6122
 )םייח ילעבו םילודיג( ברועמ קשמב הדובע )םייח ילעבו םילודיג( ברועמ קשמב םידבוע 6130
 ןיינבב הדובע לוהינ ןיינבב הדובע ילהנמ 7110
 םירוגמל םיתב תיינב םירוגמל םיתב ינוב 7111
 תורחא היינב ינבאו םינבל תחנה המוד די חלשמ ילעבו םינבל יחינמ 7112
 ןבאב ףוליגו רוסינ ,ךותיח ,תותיס ןבאב םיפלגמו םירסנמ ,םיכתוח ,םיתתס 7113
 ןיינב תורגנ ןיינב ירגנ 7115
 די חלשמ ילעבו היינבה םוחתב דלש ידבוע 7119

 א"מנל המוד
 היינבה םוחתב תורחא תודובע

 תוברברשבו תרנצ תנקתהב הדובע לוהינ תוברברשבו תורוניצ תבכרהב הדובע ילהנמ 7120
 תוגג תנקתה תוגג יניקתמ 7121
 םיחירא תחנהו תּופצר םיחירא יחינמו םיפצר 7122
 תּוחייט םיחייט 7123
 תּוגגז םיגגז 7125
 תוברברשו תרנצ תנקתה תרנצ יניקתמו םיברברש 7126
 ריווא גוזימלו רוריקל תוכרעמ תואנכט ריווא גוזימלו רוריקל תוכרעמ לש םיאנכט 7127
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 המודכו תּודייס ,תּועּבצ המוד די חלשמ ילעבו םידייס ,םיעבצ 7131
 הכלבו סוסירב העיבצ הכלבו סוסירב םיעבצ 7132
 תוחחפבו תוכתרב הדובע לוהינ תוחחפבו תוכתרב הדובע ילהנמ 7210
 תּוכתר םיכתר 7212
 )תוחחפ( תכתמ תוחול דוביע )םיחחפ( תכתמ תוחול ידבעמ 7213
 תּורגסַמ םירגסמ 7214
 םילוענמב לופיטו םיטלבמ תיינב המוד די חלשמ ילעבו םיטלבמ ינוב 7222
 תוכתמ דוביעל תוילנויצנבנוק תונוכמ יליעפמ 7223

 )םימסרכ/םיטרח(
 תּוטרח( תכתמ דוביעל תונוכמ תלעפה
 )תּומסרכו

 םילכ תזחשהו תוכתמ שוטיל םילכ יזיחשמו תוכתמ ישטלמ 7224
 בשחוממ יבבש דוביעל תונוכמ תלעפה )CNC( בשחוממ יבבש דוביעל תונוכמ יליעפמ 7225

)CNC( 
 ןוקיתב הדובע ילהנמו ךסומב הדובע ילהנמ 7230

 תונוכמ לש הקוזחתבו
 תונוכמ תקוזחתבו ךסומב הדובע לוהינ

 םייעונמ בכר ילכ תואנוכמ םייעונמ בכר ילכ לש םינקתמו םיאנוכמ 7231
 סיט ילכ יעונמ תואנוכמ סיט ילכ יעונמ לש םינקתמו םיאנוכמ 7232
 תויאלקח תונוכמ לש םינקתמו םיאנוכמ 7233

 תויתיישעתו
 תויתיישעתו תויאלקח תונוכמ תואנוכמ

 םיקיודמ םירישכמ לש ןוקיתו רוציי םיקיודמ םירישכמ לש םינקתמו םינרצי 7311
 תּופרוצ םיפרוצ 7313
 סופדב הדובע לוהינ סופדב הדובע ילהנמ 7320
 סופד םיספד 7322
 סופדה םוחתב הכירכו רומיג תודובע סופדה םוחתב הכירכו רומיג ידבוע 7323
 םימולהי שוטיל םימולהי ישטלמ 7331
 םימולהי ןוימו היגולומג םימולהי ינייממו םיגולומג 7332
 תואלמשחב הדובע לוהינ תואלמשחב הדובע ילהנמ 7410
 םיישאר( םירחא םיאלמשחו ןיינב יאלמשח 7411

 )םיכמסומו
 תישאר( תרחא תואלמשחו ןיינב תואלמשח
 )תכמסומו

 למשח תנקתהו למשח תואנוכמ למשח יניקתמו למשח יאנוכמ 7412
 למשח יווק לש ןוקיתו הנקתה למשח יווק לש םינקתמו םיניקתמ 7413
 תגיוסמ תואלמשחו תישעמ תואלמשח םיגיוסמ םיאלמשחו םיישעמ םיאלמשח 7414
 הקינורטקלאה םוחתב תורישו הנקתה הקינורטקלאה םוחתב תוריש ישנאו םיניקתמ 7421
 תויגולונכט יפנעב תוריש ישנאו םיניקתמ 7422

 )ICT( עדימה
 עדימה תויגולונכט ףנעב תורישו הנקתה

 םיגדבו רשבב רחסו תּובצק המוד די חלשמ ילעבו םיגד ירחוס ,םיבצק 7511
 םיקתממ רוצייו הירוטידנוק ,הייפא םיקתממ ינרציו םירוטידנוק ,םיפוא 7512
 םירזיבאו םיטיהר תורגנ המוד די חלשמ ילעבו םיטיהר ירגנ 7522
 תונעבוכו תונוורפ ,הריפת ,תּוטייח םינעבוכו םינוורפ ,םירפות ,םיטייח 7531
 )תונמדת( תונתימדת המודכו שובל יטירפ לש םירזוגו תורזג ירצוי 7532
 תּודפר המוד די חלשמ ילעבו םידפר 7534
 ןוזמ ירצומל טרפ( םירצומ לש םיקדובו םיגרדמ 7543

 )תואקשמלו
 ןוזמ אל( םירצומ לש הקידבו גוריד
 )תואקשמו

 הרבדה םיבשע ילטוקו םיקיזמו םיקרח לש םיריבדמ 7544
 תורחא תוכאלמ א"מנל םירחא םימוד םימוחתב הכאלמ ילעב 7549
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 ןוטב לש הקיצילו רוצייל תונוכמ תלעפה ןוטב לש הקיצילו רוצייל תונוכמ יליעפמ 8116
 תוכתמ דוביעל םינקתמ תלעפה תוכתמ דוביעל םינקתמ יליעפמ 8121
 בשחוממ יבבש דוביעל תונוכמ לש םיתנכתמ 8123

)CNC( 
 בשחוממ יבבש דוביעל תונוכמ לש תונכת
)CNC( 

 םירצומ רוצייל תונוכמו םינקתמ יליעפמ 8131
 םיילקימיכ

 םיילקימיכ םירצומ רוצייל תונוכמ תלעפה

 וירצומו ימוג רוצייל תונוכמ תלעפה ימוג ירצומו ימוג רוצייל תונוכמ יליעפמ 8141
 וירצומו קיטסלפ רוצייל תונוכמ תלעפה קיטסלפ ירצומו קיטסלפ רוצייל תונוכמ יליעפמ 8142
 ריינ ירצומ רוצייל תונוכמ תלעפה ריינ ירצומ רוצייל תונוכמ יליעפמ 8143
 ימוג ,קיטסלפ לש רוציי יכילהתב הדובע ילהנמ 8144

 םהירצומו
 ,קיטסלפ לש רוציי יכילהתב הדובע לוהינ
 םהירצומו ימוג

 הסיבכ תונוכמ תלעפה הסיבכ תונוכמ יליעפמ 8157
 םירצומו ןוזמ ירצומ רוצייל תונוכמ יליעפמ 8160

 םימוד
 םירצומו ןוזמ ירצומ רוצייל תונוכמ תלעפה
 םימוד

 םירצומו ןוזמ ירצומ רוצייב הדובע לוהינ םימוד םירצומו ןוזמ ירצומ רוצייב הדובע ילהנמ 8161
 םימוד

 םיקובקבב יולימל ,הזיראל תונוכמ יליעפמ 8183
 םירצומ גויתלו

 םיקובקבב יולימל ,הזיראל תונוכמ תלעפה
 םירצומ גויתלו

 תונוכמ לש הנקתהבו הבכרהב הדובע לוהינ תונוכמ לש הנקתהבו הבכרהב הדובע ילהנמ 8210
 תונוכמ תבכרה תונוכמ יביכרמ 8211
 ינורטקלאו ילמשח דויצ תבכרה ינורטקלאו ילמשח דויצ יביכרמ 8212
 )םיילמשח אל( םירצומ תבכרה א"מנל םיביכרמ 8219
 תובכרב הגיהנ תובכר יגהנ 8311
 םיעונפואב הגיהנ םיעונפוא יגהנ 8321
 תוינומב ,םייעונמ בכר ילכב הגיהנ םירדנטו תוינומ ,םייעונמ בכר ילכ יגהנ 8322

 םירדנטבו
 תוילמשחבו םיסובוטואב הגיהנ תוילמשחו םיסובוטוא יגהנ 8331
 תויאשמב הגיהנ תודבכ תויאשמו תויאשמ יגהנ 8332
 הריפח ,היינב דויצ תלעפהב הדובע ילהנמ 8340

 הלילסו
 הריפח ,היינב דויצ תלעפהב הדובע לוהינ
 הלילסו

 תואלקחה םוחתב םידיינ םינקתמ יליעפמ 8341
 רועייהו

 תואלקחה םוחתב םידיינ םינקתמ תלעפה
 רועייהו

 םינקתמו רפע תרבעהל םינקתמ יליעפמ 8342
 םימוד

 םירמוחבו רפעב לופיטל םינקתמ תלעפה
 םימוד

 םימוד םינקתמו םיפונמ תלעפה םימוד םינקתמו םיפונמ יליעפמ 8343
 המרה תויאשמ תלעפה המרה תויאשמ יליעפמ 8344
 םייטרפ םיתבב הרזעו ןויקינ תודובע םייטרפ םיתבב םירזועו ןויקינ ידבוע 9111
 ןולמ יתבב ,םידרשמב םירזועו ןויקינ ידבוע 9112

 םירחא תומוקמבו
 םיירוביצ םיללחב ןויקינ תודובע

 דיב ץוהיגו הסיבכ תינדי הדובעב םיצהגו םיסבוכ 9121
 בכר ילכ תפיטש בכר ילכ יפטוש 9122
 םילודיגב תיעוצקמ יתלב הדובע םילודיגב םייעוצקמ יתלב םילעופ 9211
 תויתשתב תיעוצקמ יתלב הדובע תויתשתב םייעוצקמ יתלב םילעופ 9312
 ןיינבב תיעוצקמ יתלב הדובע םייעוצקמ יתלב ןיינב ילעופ 9313
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 תינדי הזירא תינדי הזירא ידבוע 9321
 היישעתב תיעוצקמ יתלב הדובע א"מנל היישעתב םייעוצקמ יתלב םילעופ 9329
 םינעטמב לופיט םינעטמב םילפטמ 9333
 םיפדמו תורוחס רודיס םיפדמ יאלממו תורוחס ינרדס 9334
 ריהמ ןוזמ תנכה ריהמ ןוזמ תנכהב םידבוע 9411
 חבטמב הרזע חבטמ ירזוע 9412
 םימוד תומוקמבו בוחרב םיתוריש ןתמ םימוד תומוקמבו בוחרב םיתוריש ינתונ 9510
 )ןוזמ אל( בוחרב הריכמ )ןוזמל טרפ( בוחרב םירכומ 9520
 )ןוזמ לש אל( בוחרב הריכמ )ןוזמל טרפ( בוחרב םירכומ 9520
 רוזחִמל תלוספו הפשא ףוסיא רוזחִמל תלוספו הפשא לש ףוסיאב םידבוע 9611
 םיירוביצ םיבחרמ לש יוקינו אוטאט םימוד םייעוצקמ יתלב םילעופו אוטאט ידבוע 9613
 ןעטִמ תּולּבסו תויוחילש ןעטמ ילבסו תוליבח חולשמב םידבוע ,םיחילש 9621
 תונמדזמ תודובע תונמדזמ תודובעב םידבוע 9622
 םירחא םימוחתב תיעוצקמ יתלב הדובע א"מנל םייעוצקמ יתלב םידבוע 9629

 


