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ט"שעת אייר ו"ט
2019 מאי 20

433407719א: מכתאס

  זושפאה במערך ציתראה רק: בוןדהנ
 חודר ניתחה בוצחרוובבת סתמות חאי ד יל עועיצות בייבחמהות לופעשא ובנ

 כללי:

 ךורכ, רגיתורהכי ההתערבות רחאל ררותועלהת ואתצ דוע חונית רדחב הלקבה רוזאל ותהגע רגעמ לופטמב לוהטיפ

 ח.מנותהופל טמהות ח על בטיהרבה שפעה הןלשר א יועצקמ רבות וצ ידי על עותמתבצה ולותבפע

 לבטיחות רשקהב הדכב יותרחא לובע יעותמשמ אוה ותחאה של הקלח ,חונית רדחב עותמתבצה ולותעהפ יןמב

 .לופ הטיףעל רצה רשמיו לו הטיפאיכות ל,ופטמה

ות חלבטי רשיי קשממ שי חונית חדר יותחא ידי על עותוצמבה תולופעל כי מדיםלמ חריגים עיםורמאי חיםקל

  .חמנותה לופטמב הבטיחות מתר את הלמע ש,רד הנטרדטנסהי  על פולות אילועע פויצפל. בוטמה

ה :קר הבתטרומ

 יד יל ע ביצועבותייחמה ולות"פעשא ובנית מקצועה הנחיהה שוםיימידת חינת לבת ציראה רקב ועיצב .1
 ח" ודר ניתחה בוצחרוובבת סתמות חא

.הפעריםום לצמצית ארצות רבהתע כניתתלבסיס כוח י ניתרדח במערךשא ונ פערים בויהזי .2

 דגם:המ
ם. חוליי הבבתיום פוז אשתוח רי ני חדבות לרשוניםם הוגיהל סח עהניתודרי חאתרי כל את קיף ה תקרהב

 טה:שיה
עוד הסיהל  מינציגנ  ידיעלרך תערה הבק .שבמוחומ בנהה מוקרלי בת כצעואמך בעראיסוף הנתונים יי

 ח .  ניתוחדרחום  מתתיםעמי יםציגנ תוףשיב

ה, חלהצרכת בב  

גרביזנאור מגב' לי     

  יותועקצמות נחיהלה קלחמהמנהלת  

 דודה ובטגב'     

דועות בסירשיכות וכך אירלת מעהמנ  
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 :הרקהבי לכקים ברהפ

 וח  הניתדריחעית בוצקמהה נחיההעת מטהלית דסומה ציזרטידסטנוות מדיני רתדסה: א' ק לח

/ת הלף מנשיתובעוד הסית ל/מנהשל נים ת נתוהצגול ושאת תצעואמד ביעוהסלת הנהק ביבדה יק זפר

 .  רגוןבאתוח  הנידריל ח שאיותאחריות אחו יבהחטד ביעוהס

 ערכות ותכנון היק מכחל בותערהתנית  תכנייתם ובעריוי פזיהם, רכיר צאיתוויים ב קמצפוי מי:  1רק פ

 ר  חדחוםבת עודבסירת מוכמות שתל בהרהכשההעד ה בימידלעתוח רי ניבחדודי סיעדם ח אכו

 . תוח ני

           

           

 חותהניי רדחעית בוצקמהה נחיההום שייו הטמעה: ק ב' לח

לות פעושא "בנועית קצוהמיה הנחל הששום ה ויימעהט ליכיתהחן  ויבתוח הניחדרק ביבדיזה רק פ

 ויכלול : וח"  ניתחדרה בצרחוחות וא בבתסתות מאחוידי על וע ביצבות חיימ

   תוחר ניבחדרתו כש והעודי סיאדםכוח הול ישא נבנותוח ניחדר  אחראיתחות ל אשאות:  1רק פ

 תוחר ניבחדיים קלינכים יהלל תיהושא נבנובת תובמסחות אאול תש:  2רק פ

 ח   ניתוחדרם בלינייל קטיפויכי הלא תושבנתוח ר ניחדצה רחוחות ל אשאו: ת 3רק פ

 תוח ר ניחדה בחוצרחות ת ואבבסתומחות אלות פעיבפית תצ:  4רק פ

 תוח ר ניבחדאית רפומה שות רדיקב:  5ק פר
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 הרקהבי טרפ
 

 וייניאפמו וןרגאה
  ןורגאהשם 
   דויעסהמנהלת שם 
   החטיבב דויעסהמנהלת שם 

    החוליםן ביתקבתים מושרהוח  הניתדריחספר מ
    החוליםם בביתעיליהפוח  הניתדריחספר מ

 וןרגאבוח  הניתדריחי ראתי סוג
 )______חר איים//עינשיםי /נרוטלומבאום/יז ושפא /לודזי/גכרמ(

 

  
 * דרפבנוח דר ניתחאתר כל ור  עבחפתה תלאשכל 

 ) וןרגאבוח  הניתדריחי ראתפר סמלאם  בהתלכפושמ(
 

  חו הניתרדחאתר שם 
דר חוד יעסבסיסית ב על הרשכהגרת ובוח דר ניתחית ארחאות חא

 וח נית
 אל/ ן כ

    חודר ניתחתר אות בכמסומות אחיספר מ
    חודר ניתחאתר ות בשיות מעאחיספר מ
   וח דר ניתחוד יעסבסיסית ב על הרשכהות ר בוגיותחאספר מ
דר חוד יעסבסיסית ב על הרשכהך הליבתות אנמצשות אחיספר מ

 2019 בשנת חונית
 

הל מינזר וחלאם  בהתרתמשמות ירחאות צעמבשות אחיספר מ
 אותפרמות, קלחמרת במשמות חריא" 137/2018ס' מוד יעסה

  ה" להיקוב זושפאול בות טיפדויחי

 

 אםובהתה ממהיות רמשמכל רת במשמות ראיחארט דטנסה בדעמי
 137/2018 דויעסההל מינזר וחל

 אל/ ן כ

  ה)טליקהמים  שנתיד(עית סעל בסיה רשכהלא לות אחיספר מ
  )הטקליהמים  שנתילבסיסית (מעעל ה רשכהלא לות אחיספר מ
ית מעל ס על בסיהרשכהלא לות אחיי גבלית דעתיית כנתום קי

  הטקליהמים שנתי
  לאן /כ

 כניתהתצגת והרוט פי
  
  
  הרקגם בבד הנחו הניתרדחאתר וג ס
 ) ______רחאיים//עינשיםנ/י רוטלומבא/יוםז ושפא/ול דג/זיכרמ(

 

   דגם  הנחו הניתרדחר אתראית בחאהות חאהשם 
  

 הרקהב עימבצ

  דויעסהל מנשם נציגת 
   ה וולמית מע שם נציג

   הוולמית מעציג שם נ
  הרקהב ועיצך בארית
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 30% לקשמ -וח  הניתדריחעית בוצקמהה נחיההעת מטהלית דסומה ציזרטידסטנוות מדיני רתדסה: א' ק לח
 /תהלל מנ שטייםוונ רלריםחומים וסמכת מהצגול ושאת תצעואמד ביעוהסלת הנהק ביבדה יק זפר

בת חיית מיוביה חשובל ת. כרגוןבאתוח  הנידריל ח שאיותאחריות אחו יבהט בחעודהסילת מנה, עוד הסי
 טי.רלוונתוב ר כחומ או מךמסשל בוי גי
 
 כוחכנון ת ותוערכהיק מכחל תרבותעת התכני נייתם ובעריוי פזיהם, יצרכתור  איקייםצב י מיפו: מ1רק פ

           תוחידר נם חתחו בעודבסי כרתת מומושתל בהרהכשההעד ה בימידלעתוח רי ניבחדודי סיעדם א 
 

 הערות לא כן קדנבהגד היה 
 שתיוח דר ניתחה בלווח/פעכל ניתות בתפות משתרמשמהכל אם בה 1.1

 ורךן לצורגאבים קיהוח דר ניתחאתר וג סכל לחס ייתתה לאשה(יות? חא
 ) ייםקצב מרכת הע

  
 דוקלא ניל

ות חאה, ות רמשמהכל ובוח דר ניתחיים/ת בקמתהה לווח/פעכל ניתאם בה 1.2
 ח? ודר ניתחוד יעסבסיסית ב על הרשכהה בעלת הינובבת סתמה
 ) וןרגאבים קיהוח דר ניתחאתר וג סכל לחס ייתתה לאשה(

   

 שתיות תפת משתורמשמהכל ובה טמים מושרהים חו הניתוגיסכל אם בה 1.3
) בתובסתמו הוצחר (חודר ניתחוד יעסבסיסית ב על הרשכהות ל בעיותחא
 ? 149/2018וד יעסההל מינזר וחלאם תהוב

 /לא כן
 הערות נטיוולרלא 

     לבו הזחי חונית 
    )ם ורידיוי חוית ונהזאליי דילוחלים טאנשי חוט ניתלמע (דםי לכי חונית 
     הרדשיוד מ עוחיל ניתלוכים רגיורוכירויחים נונית 
     האלמים קרמפלפת חהי חונית 
    ית תכררב מעה מוארטי חונית 
     השתלותהי כל סוג 
 צוםמלצ 2019-2020 נתשלוד יעסה הנהלת לש הדועבית כנמת תייקאם ה 1.4

 ?עיל לים יפבסעו מדגוהשים אממצה על שדגבוח דר ניתחב הפערים
 ) יתכנ התאתאר לתורט לפש (י

   

 יותוסחיי הת /הערות
 הזעיף סלות דחומי
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 70% לקשמ – חותהניי רדחעית בוצקמהה נחיההום שייו הטמעה: ק ב' לח
שא בנועית קצוהמיה הנחל הששום ה ויימעהטיכי הלחן תויברה בבקדגם שנתוח ידר נ בחדקייבזה רק פ

בית  חיוובהתשכל . וח"  ניתחדרה בחוצת ראחוו בבתסתות מאחוידי על וע ביצבות חיית מעולו"פ
  .חד ח איתודר נר חאתרק דגום רה נבקכי ביין לצ .ונטירלותוב ר כחומ או מךמסשל בוי ת גיחייבמ
 
  וח דר ניתחו ברתשכהוי דויעסאדם  חוכ לוהנישא ובנוח דר ניתחית ארחאות חאול אשת:  1 קרפ

 הערות לא כן  קדנבהגד היה 
     השדחות חאטת קליך הלית 1.1
ית חלקתמה רשכהית כנלת תלוכהית בנומה טקליית כנמת תייקאם ה 

 ?חודר ניתחה בשדחות חאל
   

 מיםייקהים חו הניתומיחכל תעם ות רכהללת וכה רשכההית כנאם תה 
 ?קדנבה חוניתדר חאתר ב

   

 הטקליהי לבשא/ת בנמצשה ש/דחות ח/אשל ה רשכה כניתת הוצגה 
 ות חרונאה ייםנתשהמה רשכההו

  שםןוצי  
י שארות בחאה
 יבותת

    חודר ניתחרת במשמות חריא טרדנטס 1.2
 ?  חודר ניתחבסיסית ב על הרשכהגרת וה בהינרת משמהית ארחאם הא 

 
מרת שמות יארחא יותחא 5י ארקאן ופאו במדגייזו  הלאש על המענך רולצ
  הרקהבועד מום רטים חרונאה ייםשדוחהמה דובהעי רודך סיומת

 
דר חבמרת שמות ירחאע ויצלבי ומינכתב ציג הלש  ירתמשמית ארחאכל ל

  2019לשנת וח נית
 ) חודר ניתחוד יעסב רתכומות מלהשתעודת ק תהעתציג הלמלץ ומ(

 יותחא 5הצגת   
 הרשכהות רבוג

ית סעל בסי
 חודר ניתחב
 עותמבצה
ות חריא
  :רתמשמ

 אחותהשם 
  יבותי תשארב

 יומינכתב ום קי

 

 
    "ועריאכמעט " /חריג ע ורול איהני 1.3
 דוקלא ניל   ?ים ריגחים וער על איחוולדיוח דר ניתחה בבנומך ילהיים תקאם ה 

 דוקלא ניל   ?וח תדר ניחוע" ברמעט איכוחי "וחר דיאקב מנהלים מעאם ה 

 
 ח  ו ניתחדרם בנייקליכים הלי תהולא ניושת בנבתובמסחות אאול שת : 2 פרק

 הערות לא כן  קדנבהגד היה 
      מיתו ייםחוכנית ניתהול תני 1.1
    ?ית מויהים חו הניתכניתאת תה רכימובבת סתמהות חאהאם ה 
ות חאהטת ילש לרבותה רקהבועד מים בחו הניתכניתה תוצגהאם ה 

 ?רשתנדחדת וות מיכריעהובית כנבתובבת סתמה
   

    חרת אות שאיו נא עמיד קדייחלשא ל נפוטמשל ה רקמבך הליהול תני 1.2
 לופטמשל ה רקמול ב הטיפךהליהול תלניות סדיומת ונחיה יימותקאם ה 

 ?וח דר ניתחרת בחאת ויאשו נא עמיד קדייחשא נ
   

    ?י דויע יטולשי לרבותול ותפע שומשילים מינז וןמיגהי צעמאאם ה 
 לולטיפות גנראהתך ברוצהות דואקיד תפהי תפושן ביועבר מע דהמי אםה 

 )יךלה התאתרט לפש (י ? רתחאות שאיו נא עמיד קדייחלשא ל נופטמב
   

     וע"ריאכמעט " /חריג ע ורול איהני 1.3
    ?ו רק ילי בעורהם אימעת דוה וירכימובבת סתמהות חאהאם ה 

ות ? חרונאהם יינתשב  שאירעריגח וער איקבותעבקיר חע תוצאם בה 
  ) ו ותיקבבעים חקלת קהפך הלי ותצעושבקיר חלתמא וגדהצגת (

   

  צוותיבותשיקת לקחים בהפ הליכי ותהדלמיי שפגמו מייק התאםה 
   ) צוותבתשי ילוקוטורגת פהצ (? רוע האיקבותבעות קתילחמ
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   ח ניתוחדר בנייםקלי פול טיליכיתהשא נוב צהרחוחות אאול תש : 3 רק פ

 הערות לא כן  קדנבהגד היה 
    וח יתר נדחבופל טמי והיזך הלית 1.1
 לרבותתח ומנה דהצווח ניתהוג ס , לפוטמהי טראת פה רמכי אתאם ה 

 הוצחרהות חאה התפהשתו יתוח במנמא דוג מתן(  ?חדיםומי חוי ניתכרצ
 ) ה רקהבום בי

   

    וח  הניתוםות בסימידגול בך טיפהלית 1.2
    תוק הבדיטפסיועל ה מדגיהי גבעל  לופטמהי טרן פ ביהמאהת יצעתבאם ה 

וח  הניתיוםסות במדגיול בלטיפות סדיומות נחיה יימותקאם ה 
   )ךהלי התרוא תי(

    

 ח   ניתוחדרבצה רחוחות אבת ותובמס חותת אעילובפפית צת : 4 רקפ

 תוחריאו עילותי פמוחת
 בתובסתמהות חאה

 לא /ןכ
 תוחריאו עילותי פמוחת הערות  ינטרלוו לא

 הוצחרהות חאה
 לא /ןכ
 הערות ינטרלוו לא

 תוח לניופלמטת הקבל
 יוגמת תשירבקרת ו ויהזי יךלהתע ויצב
 לופטמבלת קל

וח והניתופל טמהי טררת פכה  
של ים דחוים מיכר צלרבות

 לופטמה

  

ום רטים נונתות מך איהליבתות תפוש
 (Sign in) המדרה

ית כני תפ" עחודר ניתחכנת ה  
 דוציכנת הות רבלים חוהנית

 ידויעי

  

      חור ניתדחלו סתכניופל בטמהי וולי
 טריליסה דשסת ה/פרימדרה

 לע המדרההך הליבתים דרמהופא רלע וסי
  ורךצהי פ

   טריליסן פואש בולבוה רחצ  

 לרבותוד יהצכנת הבה וצחרהות חאלע וסי
 חולניתש רד הנרושכמה

כנת הוי לטריסהה דשהסת פרי  
ור שכמלל וכוח  הניתלחןוש
 הספיגי רמוחו

  

סת רג בפריורהכיופא רלע וסי   
 ורךהצמידת בי לטריסה ויסהכי

  

 חו הניתהלךמב לופטמהות ח על בטיהרשמי
וג סלאם  בהתהלוחהכבת שה יךלהקת תבדי

 דרשת הנהחותנהווח הנית
   רגיתורה כירך ספיהליתע ויצב  

 ל עהרשמילים צעמאהטת קיא נודויו
 לופטמהות חובטי רוהעות מלש

 שיריםכמה ינותקקת תבדי  
ות תכולת משירסירת מו

 תובבסתמהות חאלת וכרהע

  

ות רבלית רגורה כירך ספיהליתע ויצב
 הלךמו בספוותהשוד יוצ רושכמום שרי

 חוהנית

י פנלן מזק סך פהליבתות תפוש  
Time-  וחיתך ניחתע ויצב

(out) 

  

 חתךע ויצי בפנלן מזק סך פהליבתות תפוש
 (Time-out)י חונית

     

 חו הניתהלךמות בחלש הנדגימותול בטיפ
 המושרוד ביעתות רבל

     

 לסוגמת דם ידגחת קילך הליבתות תפוש
 דםן מתלו הלבהצו

     

      לופטמהמת ושרי בדויעסהך ילה התדויעת
 ול  הטיפף על רצהרשמיווח ום ניתסי
 יוםסנים בונתות מאי ךהליבתות תפוש

 (Sign out) חונית
ים נונתות מך איהליבתות תפוש  

 (Sign out)וח ום ניתבסי

  

 חיםו הניתלחןושמופל טמברת העע בוסי
 הקאלונ/ הטלמי

ות כרור לעשכמהחזרת   
 תוידויעי

  

   חו הניתיוםסות במגידול בטיפ   לפוטמהשל  רוהעצב מקת בדי
 חווידן ווגיליה רס ספיופט על המחתי

 ידויעס
 יוםסוד ביוצ רושכמי ופינ  

 חוהנית
  

חידת ופל ליטמה ויווליום אתי
ע ד המירתעבהו רותרוהתע/שותשואהת
 לקבמה וותש לצרדהנ

ופס טם בושהריות נכונות מאי  
 המחתיוה רהספי

  

   ידויעסוח ון דיוה בגילימחתי   
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   תוח ר ניבחד איתרפומה שות רדיקב : 5רק פ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי ופל טממת ושרקת בדי 
     :לופטמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
    מכת:סומהות חאהשם של  ותי תיבשאר 

  וזה משירוחים בחד מהניתאכל יתוח בר נדחוד יעסרת בכומ למותהשתות ר בוגיותחאוץ שיב
 חודר ניתחוד יעסרת בכומות מלהשתות ר בוגותאחיי  שתהשתתפותשל ית אורפהה מושרוד ביעגת תהצ

  ) וןרגאבים קיתמוח  הניתסוגו הד ( במיחווג ניתסכל לות איורפות מושר 2 וקד יבכסה"
 עודית יעוד/אית  לבו א/ו הזחי חונית 

 ינטרלוו לא/
 עודית יעוד/אית
 ינטרלוו לא/

 עודית יעוד/אית )ם ורידיוי חוית ונהזאליי דילוחלים טאנשי חוט ניתלמע (דםי לכי חונית 
 ינטרלוו לא/

 עודית יעוד/אית
 ינטרלוו לא/

 עודית יעוד/אית  האלמים קרמפלפת חהי חונית 
 ינטרלוו לא/

 עודית יעוד/אית
 ינטרלוו לא/

   :איםהבים דהיגהכל של וד יעק תדייבית אורפה מושרכל ב , יותאורפות מושר 2הצגת 
 (Sign in) וניםנתות מך איהלית
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית תוחאוים דרמופא ר יתוח, בנתתף שמהפא ורי ע ע"וצונים בנתות מאי 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית לופטמי והיז ועיצב 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית וח  הניתרטיפ 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית וח יתלנה מכסהות אהימצקת בדי 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית  המדרהה ן סוגוצילל וכ המדרהלה מכסהות אהימצקת בדי 
 עודית יעוד/אית  ווצרימודם ן מתלה מכסהות אהימצקת בדי 

 ינטרלוו לא/
 עודית יעוד/אית
 ינטרלוו לא/

  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית תושרגיוד יעת 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית תושרדות נקבדי 
 /עודית יעוד/אית  טיתקלופירה פקוטייביטאנן מתש רדאם נה ורך צאודויו 

  ינטרלוו לא
 /עודית יעוד/אית

  ינטרלוו לא
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית איםמתור שכמות כנומוד יעת 
 עודית יעוד/אית ורךצהי פ על רן איבומוד סייעת 

 ינטרלוו לא/
 עודית יעוד/אית 

 ינטרלוו לא/
 (Time-out) זמןק סך פהלית 

ות חארדים, מפא ורי, ארחאתח מנופא רי  ע"עוצבן מזק סך פהליעוד תתי 
 בתובסתמות חאוה וצחר

  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית

  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית לופטמי והזי ועצ בידויעת 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית  ורךהצמידת תוח בהניוצד  חו הנית שםדויעת 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית כמותסהות אימצהוד יעת 
 תומידגול בך טיפהלית
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית הק הבדירטיופפל וטמה רטישל פום שורי המא התוי,הרת זיקוד ביעת 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית ות מדגית חשליום ושך ריהליעוד תתי 
  תרגיורה כירך ספיהלית
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית הרס ספיופטום שירווד יעת 
 המושרות באחיה שמותוד עתי /יותחאי  שתלשמת וחותה מחתיוד יעת 

 תודייעסה
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית

  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית הר הספיתוקינעוד תתי 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית הלוכהתמת שיר על המחתיווד יעת 
ד יעות יעוד/אית )נטיוולרוה ד(במיי דויעסות ו צפתלחהוד יעת 

 ינטרלוו לא/
 עודית יעוד/אית 

 ינטרלוו לא/
 ידויעסך הלית
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית וח חים בניתכוהנ וותצהי שאנות משו חונית מניזום שוד רייעת 
  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית חותהני יךלהתות דואי דויעסוח ודיוד יעת 

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*
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