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 ילכלכ-יתרבח הריקס
 יקשמ לש םיילכלכהו םייתרבחה םינתשמה חותינו ןויפאל ילכלכ יתרבח חותינ
 העציבש ינושאר רקס לע הססבתה הריקסה .םחתמב םיררוגתמה םיריידהו תיב
  .תיתליהקה תדבועה

 תדימלו חטש ירויס
 בחרמה

 ךרעמה ןויפאל ,חותפהו יונבה ירוביצה בחרמה םע תורכהל חטשב םירויס
 הנוכשהמו םחתמהמ םישנא םע יערקא שגפמל ,ידוקפתה

 דוקימ תוצובק
: םיריידה תודמע םע תורכהלו םיכרצ יוהיזל דוקימ תוצובק םע שגפמ
 ירוביצ רויד ירייד )3(   םיקיתוו תייסולכוא )2(   םיתב ידעוו יגיצנ )1(

 הדובע ישגפמ
 תונויארו

םידיקפת ילעב ןווגמ : יתליהק להנימ ·
הייריעב הסדנהה תקלחמ ·
הייריעב םייתרבח םיתוריש ·
ולש תוגיצנהוו םזיה ·
םחתמה תא םיריכמהו םירקוחה הימדקא ישנא ·
םוקמב םישדוח ינפל לע הלעפש תיתליהקה תדבועה ·

 רוביצה ףותיש ברעב תופתתשה רוביצ ףותיש

2 הדובעה תייגולודותמ

  תינכתה יכמסמ
 .תינכתה ןונקתו טירשת חותינ
     21 ןקת יאמש חוד-ילכלכ חותינ :םירסח םיכמסמ



3 ןונכתה תעצה -  10,12,14 םיתב ,תירונה בוחר

סנכנ

אצוי

ד"חי 400

שיא 1,429

ד"חי   100

שיא   408

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


4 םיפרגומד םינייפאמ – תיתרבח  הריקס

 ד"חי 100 ,שפנ 406 -כ -)10,12,14( תירונה בוחר תייסולכוא

)2013( תיתליהק תדבוע שיפ לבנע -תיב תיב דקפמ ינותנ * )2013( תיתליהק תדבוע שיפ לבנע -תיב תיב דקפמ ינותנ *

תיב קשמל תושפנ רפסמ תוגלפתה
)%(* הנוכשל טקייורפה יניינב ןיב האוושה

התפלגות מספר נפשות במשקי בית )אחוזים(

48%48.2%

10.4% 9%

43% 41.4%

מ-6 נפשות ומעלהעד 5 נפשותעד 2 נפשות

בנייני פרויקט  )2013( 

עיר גנים )2008( 

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


5 םיפרגומד םינייפאמ – תיתרבח  הריקס

שפנ 65 – טקייורפה יניינבב +65 ינב ·
* 29% - +65 ינב םע תיב יקשמ ·
* 31.2% – תושפנ 1 ילעב תיב יקשמ ךותמ ·

שפנ 65 – טקייורפה יניינבב +65 ינב ·
* 29% - +65 ינב םע תיב יקשמ ·
* 31.2% – תושפנ 1 ילעב תיב יקשמ ךותמ ·

0-18 יאליג 24%

+60 יאליג 18%

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


)10,12,14( תירונה בוחר הייסולכוא

6  תוריד לע תולעבו הקזח – תיתרבח  הריקס

100 – ד"חי ךס
 20 – תישפוח תוריכשב ד"חי ךס
10 – ירוביצ רויד ד"חי ךס

30% – ירוביצ רוידו תוריכשב ד"חי
70% – תולעבב ד"חי 

 םינג ריע

22% – תוריכשב ד"חי
 64% – תולעבב ד"חי

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


7 תיב קשמל תוסנכה עצוממ – תיתרבח הריקס

1.92%

48.32%
44.6%

0.7%

                                                                      

                                   

 טקיורפה ירייד לש עצוממ רכש
םומינימה רכש דע

 טקיורפה ירייד לש עצוממ רכש
םומינימה רכש דע

 בוחר הייסולכוא
)10,12,14( תירונה

םינג ריע תנוכש תוסנכה תוגלפתה

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


8 הדובעל העגה יעצמא – תיתרבח הריקס

אמצעי הגעה עיקרי למקום העובדה )אחוזים(*

21.7%

3.9%

62.2%

2.8%0.6%0.6%0.6%
7.1%

0.5%

מכונית

פרטית

או

מסחרית-

כנהג

מכונית

פרטית

או

מסחרית-

כנוסע

אוטובוס

ציבורי

הסעה

מאורגנת

על ידי

מקום

העבודה

מוניות

ספיישל

כלי רכב

דו-גלגלי

מנועי

הליכהאופניים

ברגל

כלי רכב

אחר

ןיסולכוא דקפמ -)2008( ס"מלה * ןיסולכוא דקפמ -)2008( ס"מלה *

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


9םחתמב ן"לדנה יכרעבו רוידה קושב םייוניש

 םינג ריע תנוכשב תעצוממ תוריכש
 ₪ 2,970 לע תדמוע

2013 רבמצד ,2 די רתא רויד יריחמ ימוכיס :רוקמ 2013 רבמצד ,2 די רתא רויד יריחמ ימוכיס :רוקמ

 -ב הרכמנש הנורחאה הרידה ריחמ
 ₪ 899,999  טקייורפה םחתמב 2013

 םויכ תעצומ טקייורפה םחתמב הריד
 ₪ 1,170,000 הריכמל

 הריד ריחממ 56.44% לש קוניז
2008 תנשב הנוכשב תעצוממ

 הכומנ טקייורפה םחתמב הריד תולע
 הנוכשה ללכל האוושהב תיסחי

)רתוי 30% -כ לש רעפ(

 בצקב תישענ םחתמב תורידה תשיכר
 2013 תנש ךלהמב .תיסחי יטיא

דבלב תחא הריד הרכמנ

 מחיר ממוצע לדירה בין השנים 2008-2013

₪ 534,928
₪ 594,995

₪ 831,583

₪ 667,500

₪ 784,796
₪ 653,836

200820092010201120122013

מחיר מ"ר ממוצע )לפי דירות שנמכרו( בשנים 

2008-2013

₪ 10,377₪ 10,900

₪ 14,345
₪ 15,893

₪ 16,905

₪ 12,741

200820092010201120122013

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


ופוס דעו ותישארמ יוניב-יוניפ טקיורפ םודיק

יוניפה ךילהת

יוניבה ךילהת

יי
וש

 לוהינם
 ןוגרא
 יווילו
ךילהתה

 לש התווהתה
השדח הנוכש

ןונכת

סולכיאה ךילהת

10

 תטרופמ תינכות טירשת ךותמ
101-0109876

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#1. שלבי היישום


 ימזיה לולסמב ךילהתה

 תינוריע תוינידמ

 תונכתיה תקידב
תינושאר

 תונכתיה תקידב
הקימעמ

םינג םילבוי בא תינכת

 תירונב יוניפ יוניב וא יוניב יוניפ

 יוניב/יוניב יוניפ – םימודא םימחתמ
יוניפ

תינוריע תושדחתה תווצל השקב תשגה
)21 ןקת( יאמש – ילכלכ בישחת תשגה

יוניב תופולח תשגה

 ,בא תינכת ,המרגורפ ,רוביצ יכרצ ,םינבמ יסופיט
 המודכו בוחר תיזח ,תינוריע תוירושיק

ריעה סדנהממ המכסה בתכמ -
ןוכישהו יוניבה דרשממ תימדקמ הטלחה -

 סמ יכרצל

 תינכתה םודיק
 ףקות ןתמל

 ע"בת קית תחיתפ

 ןונכת ימרוגמ תעד תווח תלבק

 תימוקמ הדעווב הדקפהל ןויד

 תיזוחמ הדעווב הדקפהל ןויד

 םחתה לע הזרכה

תינכתה תדקפה

תויודגנתהב ןויד

תינכתל ףקות ןתמ

 עוציבה ךילהת
 םושייהו

 וליא ?יארחא ימ ?םדקמ ימ ?םיבלשה המ
 ?םיבשותה םיאכז המל ?םיברועמ םימרוג

....המודכו

םינש 5-8

 לעופב ןמז
)תירונה בוחר(

 ןמז
ךרעומ

 ? 

* *

 תפדעומ הפולח תריחב
תרחבנ הפולח  לע םוכיס -
זוחמה תננכתמו ריעה סדנהממ ינורקע רושיא -

 יוניפ ןונכת םודיק -ךילהתב ונמוקמ 
 תירונה בוחר יוניב

11

יצחו םייתנש

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


יוניב יוניפל טקייורפב םייתרבח םיטביה בולישב םיביכרמ

הרובחתו העונת

 םיירוביצ םיתוריש
רוביצ ינבמו

 םישומיש בוריע

 תוברועמ ,רוביצ ףותיש
תופיקשו

 עויסו הכימת
םיבשותל

עדי חותיפו הדימל

 םייתליהק םימקרמ
 תוסחייתהל

 תוסחייתהל םישגד
ךילהתב

 הדימ הנק
תוסחייתהל

םינקחש

יטרפ בחרמ
 חותפו יונב חטש

ףתושמ
ירוביצ בחרמ

12

 םייתרבח םינתשמ
ןונכתב בולישל

 םייטרפ םיחטש
םיפתושמ

ילוהינ-ילכלכ

 יתביבס

האישנ רשוכ

 יזיפ

ףתושמ ירוביצ בחרמ

םירוגמו רויד

יתליהק-יתרבח

תולודגה תולאשה

 ףס תונורקע

תויסיסב ףותיש תולועפ

םזי

 םינכש

הייריע
 ירייד
םחתמה

 להנימ
יתליהק

 תודעו
ןונכת

 םניאש תוריד ילעב
םחתמב םיררוגתמ

 תוצלמה

 ךילהתל תוצלמה

 ןונכתל תוצלמה

הקוזחתו לוהינ ,ןוגריא

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#7. שיתוף מעורבות ושקיפות שאלות
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#7. שיתוף מעורבות ושקיפות שאלות
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#6. משתנים חברתיים
משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#7. שיתוף מעורבות ושקיפות שאלות


13 ןונכתב בולישל םייתרבח םינתשמ

םירוגמו  רויד

 הרובחת
העונת
 תודיינ

 ינבמו םיתוריש
 םיירוביצ

 םישומיש בוריע

םיפתושמ םיחטש

תוריד ןווגמל ןונכת ·
הייסולכוא תוצובקל המאתה ·
 הנוש הסנכה ילעבל המאתה ·

....דועו תירוביצ הרובחת ,בכר ,לגר :הרובחת יעצמא בוליש ·
הנוכשב היינחו העונת ירדסה ·
 תרגובמ 'כואל תויעונלק ,)תוקוניתל( תולגע םע תודיינתה ·
.םירשגו תוגרדמ ,תוינח ,םירבעמ ,םיכרד ·

 םחתמל הייסולכוא תפסותמ האצותכ םיכרצה תרזגנ תניחב ·
 הסינכ ףסל םאתהב ותביבסבו םחתמב רוביצ יתוריש ןווגמל הנעמ ·
...'וכו הליהק ,תד ,תואירב ,החוור ,ךוניח :ל סחייתהב רוביצ יכרצל תוקידב ·

.ותביבסמ לדובמ םחתממ תוענמיה ·
 ללכל תושיגנ ריבגיש ןפואב םתבצהלו םישומיש בוריעל תובישח ·

הייסולכואה
 רחסמ רוזיא לש תילכלכ הקדצה ·

 תוירחא ,תויוכז ,הקוזחת תויולע – )היינח ,יבול( םייונב םיפתושמ םיחטש ·
 לוהינו לועפת

ריידל  תומכ ,הקוזחת תויולע - םיחותפ םיפתושמ םיחטש ·

 ףתושמ ירוביצ בחרמ
שגפמ תומוקמל תונמדזה ·
םיאתמ ,ןימזמ ,שיגנ :תויסולכוא ןווגמ רובע ןימז בחרמ ·

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


'ז ךתח-ו 'ה םיכתח - 2 חפסנ :101-0109876 תטרופמ תינכות ךותמםירוגמו תירחסמ המוק  :'ה ךתח

  -רשואמה בצמהמ 0.22% לש לודיג -ר"מ 2,489 לולכל דיתע – פ"צש חטש
םיניינבה ןיב ורקיעב יוצמ                      

 רשואמה בצמהמ 3% לש לודיג - ר"מ 1,485 לולכל דיתע – רוביצ ינבמו תודסומל חטש

 ןיינבה לש תומוקב ובורב - ר"מ 3,437 לולכל דיתע – םירוגמו הקוסעת ,רחסמ חטש
הקוסעתו םירוגמ ,רחסמ בלשמה

  -רשואמה בצמהמ 0.22% לש לודיג -ר"מ 2,489 לולכל דיתע – פ"צש חטש
םיניינבה ןיב ורקיעב יוצמ                      

 רשואמה בצמהמ 3% לש לודיג - ר"מ 1,485 לולכל דיתע – רוביצ ינבמו תודסומל חטש

 ןיינבה לש תומוקב ובורב - ר"מ 3,437 לולכל דיתע – םירוגמו הקוסעת ,רחסמ חטש
הקוסעתו םירוגמ ,רחסמ בלשמה

םירוגמ יניינב  :'ז ךתח

101-0109876 תטרופמ תינכות טירשת ךותמ
)דבלב םירוגמל A+B  םיניינב( 'ד םירוגמ

ר"מ 68 -מ ןטק היהי אל ד"חי חטש ·

5281 י"ת יפל הנבי -קורי ןיינב ·

ןתניש לככ עקרקה תומוקל תוניג לש הדמצה ·

25% דע לש ח"ע תוינח לש הבחרה רשפאתת ·
 תייריעל םיילמס הריכח ימדב ,פ"צשהמ
 .םילשורי

 תיבו הליהקל זכרמ ,תונועמ A - 3 ןיינבל תחתמ ·
תסנכ

)דבלב םירוגמל A+B  םיניינב( 'ד םירוגמ

ר"מ 68 -מ ןטק היהי אל ד"חי חטש ·

5281 י"ת יפל הנבי -קורי ןיינב ·

ןתניש לככ עקרקה תומוקל תוניג לש הדמצה ·

25% דע לש ח"ע תוינח לש הבחרה רשפאתת ·
 תייריעל םיילמס הריכח ימדב ,פ"צשהמ
 .םילשורי

 תיבו הליהקל זכרמ ,תונועמ A - 3 ןיינבל תחתמ ·
תסנכ

 הקוסעתו רחסמ ,םירוגמל םיניינב
)C+D םיניינב(

 68 -מ ןטק היהי אל ד"חי חטש ·
ר"מ

5281 י"ת יפל הנבי -קורי ןיינב ·

 הקוסעתו רחסמ ,םירוגמל םיניינב
)C+D םיניינב(

 68 -מ ןטק היהי אל ד"חי חטש ·
ר"מ

5281 י"ת יפל הנבי -קורי ןיינב ·

הינח יסלפמ  4

הניעטו הקירפ

םינסחמו טקרמ רפוס

תויונח

תויונח

תומוק 13

תומוק 25 -  B  ןיינב

תומוק 22 -  A  ןיינב

14תינכותה יכמסמ

'ג ךתח



15 )1( תינכתה יכמסמ ךותמ םייתרבח םינתשמ חותינ

םירוגמו  רויד
תוריד ןווגמל ןונכת ·
הייסולכוא תוצובקל המאתה ·
 הנוש הסנכה ילעבל המאתה ·

 יוצרה

 תוסחייתה קר .תוריד ליהמתל תוסחייתה ןיא ·
 .ילאמנימ הריד לדוגל

.תונטק תוריד 20% םומינימ תחטבה ·
 רויד תחטבהל תינונקת הרדגה :הקזח ליהמת ·

 .הרכשהל
הרומתה תוריד ·
 השירפו םחתמה ירייד לש סולכיאה תויבלש ·

  .םיננכותמה םיניינבב םהלש

תירונה

 הרובחת
העונת
 תודיינ

הנוכשב היינחו העונת ירדסה הרובחת יעצמא בוליש ·
 תרגובמ 'כואל תויעונלק ,)תוקוניתל( תולגע םע תודיינתה ·
.םירשגו תוגרדמ ,תוינח ,םירבעמ ,םיכרד ·

 יוצרה

 תוברל צ"חת רובע ןנכתל שי – תילאיצנטופ צ"חת תעונתל תוסחייתה ןיא ·
 .תירוביצ הרובחתל תוידיתע תוינוריע תוינכת

 )..תולעבו תויולע( םיפתרמב היינח ·
םחתמב העונתו תילאיצנטופ בכר תעונת תולביקו םחתמה לש יתעונת חותינ ·
 ההובג ףופיצב םחתמב שרדנ היינחה ןקתל הרורב הרדגה רדעה ·
המודכו םיינפוא ,תויעונלקל היינח רוזא ·

תירונה

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


16)2(  תינכתה יכמסמ ךותמ םייתרבח םינתשמ חותינ

 ינבמו םיתוריש
 םיירוביצ

 םחתמל הייסולכוא תפסותמ האצותכ םיכרצה תרזגנ תניחב ·
 הסינכ ףסל םאתהב ותביבסבו םחתמב רוביצ יתוריש ןווגמל הנעמ ·
...'וכו הליהק ,תד ,תואירב ,החוור ,ךוניח :ל סחייתהב רוביצ יכרצל תוקידב ·

 יוצרה

 ןונכת תוינידמל הקלחמה תעד תווח ,םיפ"צש תערוג תעצומה תינכתה ·
 .םחתמל יביטקפא פ"תש תריציב ךרוצל תסחייתמ

עצומה םחתמה לא שיגנו הנוכשב םייק פ"צלש תושיגנל תוסחייתה תשרדנ ·
  םיילאמנימ םניה םיעצומה רוביצה ינבמ ·

 תירונה

 רוביצ ינבמו תודסומ חטש
)ר"מ(

)ר"מ( םיחותפ םיחטש

רשואמ חטש

עצומ חטש

1,106

1,485

2,461

2,489

תינכותה ןונקת ךותמ תינכותה ןונקת ךותמ

 סנכנ בצמ

  אצוי בצמ

408 100 הייסולכוא ד"חי

1,429 הייסולכוא408 ד"חי
שפנ 1,000 -כ לש תכרעומ תפסות

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


17)3(  תינכתה יכמסמ ךותמ םייתרבח םינתשמ חותינ

 םישומיש בוריע
.ותביבסמ לדובמ םחתממ תוענמיה ·
הייסולכואה ללכל תושיגנ ריבגיש ןפואב םתבצהלו םישומיש בוריעל תובישח ·
 רחסמ רוזיא לש תילכלכ הקדצה ·

 יוצרה

 ?ירחסמ זכרמ םמיע רורגיש העונתה יחפנ םה המ ·

 תוליעפמ האצותכ ילאיצנטופה סמועה לכ ךותב העונת םיריידל תחטבומ ךיא ·
  ?תירחסמ

  ?רחסמה תוליעפ ןיבל םירוגמה ןיב הנחבה תרשפאמה תינונכתה העצהה המ ·

 םתוא ךורצל םייופצו ירחסמה םחתמל םג םיפתושמ םניה םיעצומה םיפ"צשהמ קלח ·
 ?ןובשחב אבוה הז םאה ,רחסמה זכרמב םילאיצנטופ םירקבמ םג

 ?רחסמה ןיבל םירוגמה ןיב םישומישה בוריע קשממ להנתי דציכ ·

 תירונה

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א


םיפתושמ םיחטש

 ןיב תויוכז ,הקוזחת תויולעל הנעמ – )היינח ,יבול( םייונב םיפתושמ םיחטש ·
 לוהינו לועפת תוירחא ,םירייד

 תוקיז ,לוהינ תוירחא ,הקוזחת תויולעל הנעמ – םיחותפ םיפתושמ םיחטש ·
 הייריעה ןיבל םחתמה ירייד ןיב תוירחאו הקוזחת תורדגה ,האנה

18)3(  תינכתה יכמסמ ךותמ םייתרבח םינתשמ חותינ

 הלא םיחטשב ןתינש לככ םצמצל עצומ ללככ ,תינכתב םיפתושמ םיחטש ורדגוה ·

םיפתושמה םיחטשה ןכיה רורב ןפואב ןייצלו שארמ רידגהל עצומ ·

)עגפמל םתכיפה תעינמל( לוהינו לועפת ןונגנמל העצה תדמצה תבייחמ הלא םיחטש תעצה ·

דוקפתבו הקוזחתב לטנה תקולח ןויצ ·

 .תינוריע תוברעתהו לוהינ םירשפאמ אלו  םייטרפ םיחטש םניה םיפתושמ םיחטש

 .דעומ דועבמ עודיה הקוזחתלו לוהינל ןורתיפ ןיא םא רתויב יתייעב תויהל לוכי

תירונה

 יוצרה

משתנים חברתיים בהתחדשות עירונית.vsd#מפת התמצאות חלק א
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םדוקה רוידה יאולחת לע הרזח ·
יניירבע ןפואב תולהונמ תוינמז/תויקוח אל םירוגמ תוריד ·
 ?םימתוח ונחנא המ לע ?טקייורפב ונלש תורידה ויהיו וארי ךיא ·
םישדחל םיקיתוו לש תוריד ןיב הנחבה תעינמל םירוגמל טרדנטס תעיבק ·
?הז ןיינעב גוהנ המ ?רג ינאש המוקה התואב הריד לבקא םאה ·
 ?רובעל םידעוימ ונחנא םיניינב הזיאל ?טקייורפב םיבלושמ היהנ ךיא ·

.דועו ?חקי ןמז המכ ?ליחתי יתמ .טקייורפה ךשממ בר ששחו תואדוו יא ·
ןמזה ביכרממ רקיעב םיששוח םיקיתווה םיחרזאה ·
 הז םאה ?תוריכש םלשנ םאה?הייחנ ןכיה :םישנאה לשו טקייורפה לש ידיתעה בצמה יבגל תואדוו יא ·

?הנוכשב הגוהנה תוריכשל םיאתמ היהי
 ?דחיב םמיע הייחנ ךיא ?עיגת איה ןכיהמ ?הינייפאמ ויהי המ :השדחה הייסולכואה יבגל תוששח ·

)םירייד( הליהק -יתליהק להנימ -היריע -םזי :רדגומ אל תולהנתהה ןפוא ·
?תינורקע המכסהו המיתח לש תועמשמה המו ?םזיה םלענ ןאל ·
?היינבה ךלהמב תלוספה לפוטת ךיא ·
 ?היינבה ןמזב ולוכ םחתמה לעפוי ךיא ·

יטרפ

הייריע
םזי

ךילהת

ןונכת

יטרפ



20םיכרצ יוהיז

םייחה ינייפאמל תורידה תמאתה – תיתדה הייסולכואה רובע ·

םויכ םג םימייק אל – היינח תונורתפ ·

 רוביצ ינבמ תפסותו םיחותפ םיחטש תבחרה ·

הרידהמ םיקחשמ םידליה תא תוארל היהי ןתינש רוביצ יחטש ןונכת ·

םיינפוא םגו תולגע םע העונתל בחרמה תמאתה ·

ךילהתב תבחס ינפ לע םוקמב ןורתיפ םיפידעמ םיקיתווה םיחרזאה ·
 המלו בלש לכב הנממ הפוצמ המו תינכתה םודיק אצמנ ןכיה תעדל הכירצ הייסולכואה ·

בלש לכב הייופצ איה
 םדיתעו םדמעמל רשאב תורהבהל םיקוקז ירוביצה רוידה ירייד ·

יטרפ

ךילהת

ןונכת

יטרפ



21 תינכתה םודיק ךשמהל תוצלמה

יטרפה בחרמה

ףתשמו חותפ ןפואב םתגצהו תוריד יסופיטל םילולסמ תיינב ·
ןומאה תרבגהל האלמ תופיקש ?המ לבקמ ימ :הרומת תורידל הוותמ תיינב ·
 ששח :תיבה קשמ ינייפאמ ךותמ םירזגנ םייזיפ תונורתפ תגצהל םזיהמ השירד ·

.םיבחר םירבעמו םיחתפל םיקוקזה םירגובמ וא םילבגומ םירייד ,תילעמב שומישמ

ןונכת

 בחרמהו םחתמה
ירוביצה

 .סמוע תועשב תיתעונת תולהנתה תניחבו םיטרופמ היינחו העונת תונורתיפ תגצה ·

  ףופיצ רואלו םוקמ תייסולכואל הנעמכ .תירוביצ הרובחת הטומ הרובחת ןונכת ·
 .םיאלמ צ"חת תונורתפ בייחמה ינברוא

 )םייתביבס םיטביה תוברל( רוביצה תואירב לע ינאברואה ףופיצה תוכלשה תניחב ·
 לוהינ ןונגנמ תגצה תוברל )םויכ םייקה ףקיהב תוחפל( הרכשהל רויד יאלמ תחטבה ·

 יאלמה
 םייטרפ םיחותפו םייונב םיחטש ןונכתמ תוענמיה ·
 רויד תודיחי לדוג ,היינח( תוילכלכה תוחנהה תנבהל טקייורפה תואמש םע תורכה ·

 רויד תודיחי םוצמצל תורשפא תניחב לע עיפשהל לוכי )המודכו
 רוביצ יתורישו יכרוצ תנבהל דיתעבו םויכ םיריידה לש ידוקפתה ךרעמה חותינ ·

 .הקוחרהו הבורקה הביבסב
רוביצ יתורישו יכרצל הנעמ ןתמב ינונכיתה לאנויצארה תורהבה ·
 אלו תירוטוטטס םינייוצמה םיחטש ןיבל םישיגנו םינימז רוביצ יחטש ןיב הנחבה ·

רוביצל תונוש תוביסמ םישיגנ
  עצומה יוניבב ןותמ יזיפ יוניש תוגיצמה תופסונ יוניב תורוצ תניחב ·
 רוביצה ינפב הגצהבו תינכתה ןונקתב טוריפ :עוציבה תויבלש ·



 םיחותפ םיבחרמ לע תוטלתשה תעינמל )םוקמ תליהק ,הייריע ,םזי( ירוביצה בחרמה לוהינל ךרעמ תרדגה ·
 .םייטרפ

)הנממ הובג %( רוקמה תייסולכוא לש התוראישה םיחיטבמה םיילכלכ םינונגנמ תגצה ·

 תעבונה הריהמ תיזיפ תורדרדתה תעינמל םינבמה תקוזחתו לוהינל )תינכתה ןונקתב ללוכ( םיכרד תרדגה ·
תפטוש הקוזחתו לופיט רדעהמ

 םלשלו םינבמה תא קזחתל ולכוי אלו תגשמ םניא םדיש םימייק תיב יקשמל לוהינו הקוזחתב עויס תחטבה ·
שדוח לכ יפסכ םולשת

22 תינכתה םודיק ךשמהל תוצלמה

 לוהינ ,ןוגרא

הקוזחתו

םיבשות -יתליהק להנימ-הייריע-םזי וק רושיי ·

םיבשותה ללכל ןונכתב תומדקתהה תגצה ·

ףטוש ןוכדעל ימינפ תרושקת ץורע תמקה ·

 בצמ ליבקמבו תינכתה תומדקתה בצמ לע םינוכדיעו תורהבה :ךילהתל רשקהב םיריידב הכימתו קוזיח ·
ןונכתב תומדקתהה

 השישקה הייסולכואל תויוכזה טוריפ :יוניב יוניפ טקייורפב םיקיתווה םיחרזאל תועיגמה תויוכזה ללכ תפישח ·

 לע דמליו רקס עצבי וא םיריידה ןיב ןולאש ריבעי םזיה יכ עצומ :םיריידה יכרצ תנבהב הקמעה תשרדנ ·
 תופדעהה

 דרפנב אלו ףתושמב עדימה תא םיריידל שיגנהל וסני םזיהו יתליהקה להנימה ,הייריעה ·

 ירוביצה רוידה ירייד לע תילמיסקאמ הנגה ךרוצל ךילהתל הפתושכ תנכשמה הרבחה /רדימע בוליש ·

םויה תיטפמה תורשקתהה בצמ תודוא תורהבהו םיריידל תיטפשמ הנגה ןתמ ·

ךילהת



 ?םיכומס תובוחרב םירגה םילעב ?םחתמב םירגה םילעב ? רוביצה ףותישב דעיה להק והימ .1
 ?םינכש ?םירכוש

 להנימה ?םזיה ?תושרה גיצנ ?תלהנמ הרבח ?םיבשותה םע רשקה לוהינ לע ןומא ימ .2
?יתליהקה

?רוביצ ףותיש עצבל שי םיכרד וליאבו םיעצמא וליאב .3

?רוביצה ףותישל תויטירקה תודוקנה ןה המ ?רוביצה תא ףתשל ךירצ יתמ .4

 בלש הזיאבו שיגנ תויהל רומא עדימ הזיא ,ךילהתב עדימ ףותישב תושיגר הברה תמייק .5
?ךילהתב

 הזיאבו לבקתה וירבדמ המ רוביצל םיפקשמ ךיא ?ןוידל רוביצה תודמע תא םיאיבמ המכ דע .6
 ?תוביסה ויה המו החדנ המו ,ךרד

23תופיקשו תוברועמ ,רוביצה ףותיש

תולודגה תולאשה



תופיקשו תוברועמ ,רוביצה ףותיש 
 ףס תונורקע

 :1 ןורקיע
אלמ םואת

 העפשה ימרוג ,הייריעה ,יתליהקה להנימה םע םואתב ,דבל לעופ אל םזיה
.הנוכשב
.םימאתומו םיקדבנ םירסמ !אלמ םואת אלל רוביצל האיצי ןיא

 :2 ןורקיע
 תויבקיע
ךילהתב

 הנממ )ךרדל םיאצוי ותיאש םומינימ הווהמש( ךילהתב ףותיש תינכת תונבל שי
 םסרופת תינכתה .ףותישהו תופיקשה ביחרהל קר רשפא , תגשל רשפא יא
 .ךילהתה תליחתב

:3 ןורקיע
םיבשות תוגיצנ

 םחתמב םיריידה ליפורפ תא תגציימה ,תרחבנ םיבשות תוגיצנ תונבל שי
 לוכי .הנש ידימ גוצייה ייוניש רשפאל ,םיכומס תובוחרמ םיגיצה םג בלשלו
 .יתליהקה להנימה לש יווילו עויסב תושעהל

 :4 ןורקיע
 תופיקש
הרומתב

 אוהש רחא ןורתיפל וא הרומת תוריד תקפסאל םינוירטירק/הוותמ הנוב םזיה
 תוברועמו ףותיש אללםירדח ירדחב ןתמו אשמל םוקמ ןיא .םימזיל עיצמ
.םיבשות

 :5 ןורקיע
תויופצ תויולע

 עבקייש ןונגנמ ךרד םא ,םיירשפא עויס ילולסמבו תויופצ תויולעב עודייו ףותיש
 הרומתב וללה תויולעב תאשל םיריידה תמכסה ךרד םאו םזיה ידי לע שארמ
 .שדח תיבל
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 תופיקשו תוברועמ ,רוביצה ףותיש

תופשה ללכב ןועידי םוסרפ ·
תונווכ תרהצה ·
ןוחנומ – ריידל םיחנומ ןולימ םוסריפ ·
ןותוכז – םיריידה תויוכז םוסריפ ·
היינפה ךרד איה המו המ לע יארחא ימ ·
)ןמז לש הביטקפסרפ קפסל תנמ לע( םינמז תכרעה ללוכ ךילהתה לע רבסה ·
?ךילהתה תא לעייל ילש תלוכיה ?עיפשהל ילש תלוכיה ·
רוביצה ףותישל םיכרדה לע ןוכדע ·
רוביצה ףותישל "ןמזב תודוקנ" לע ןוכדיע ·
  ....דועו ·

 תויסיסב ףותיש תולועפ
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22ןונכתב העמטהל תוצלמהו םישגד

 לועפתהו הקוזחתה ,לטנה תקולחב-םייתיעב םיכפוה םיחטשה לוהינו לועפת ינונגנמ ·
.הלא םיחטש לש קוזחיתו הלעפה ןונגנמ עיצהל וא רידגהל שי .םהלש

 תויהל לוכי רבדה ,תינוריע תוברעהתו לוהינ םירשפאמ אלו םייטרפ םיפתושמ םיחטש ·
.שארמ עודי קוזחלו לוהינל ןורתפ ןיא םא יתייעב

 .רוביצה תבוטל חטשה תא דעיימ וניא פ"צשה ןובשח לע הינחה תבחרה לש ןורתפה ·
.םאתהב ד"חי םצמצל :העצה .ןיקת אלו םיאתמ וניא רבדה

 לא רחסמה םחתממ .דחוימב יתרקוי טקיורפ לע דיעמ ירחסמה חטשהמ םירוגמל הסינכ ·
.םירוגמה םחתמ

 תא ונתי םיריידה יכ העצה ,ןכל .הייריעה לש התוירחאב אצמנ וניא פ"פשה בחרמ -פ"פש ·
.תויולעב -לעפתתש תלהנמ הרבח לומ םתמכסה

םירוגמה ליהמתל תוסחייתה לכ ןיא ·

 ,ירחסמה זכרמל ,הנוכשל ץוחמ העיגמש הייסולכואה תא שמשל יושע םירוגמה לש פ"צש ·
.פ"צש לש תוסכמ קיפסמ ןיא הז הרקמב ךא .פ"צשה תא תלצנמה

 יחפנו תילכלכה הקדצהל עגונב תובר תולאש ררועמ תומוק 4 ןיב ירחסמה זכרמה ·
,םיריידה תעונת לש תורשפא לומ לא העונתה

 ףקיהל תוסחייתה ןיא ךא ,ר"מ 68 לש ילאמינימ לדוגל תוסחייתה תמייק .תורידה חטש ·
  .תורידה ילדג ליהמת לע תעדה תא תתל שי .ןווגמ ליהמת לעב תוריד

 תוינחב רבודמ םאה ?תוינחב םיריידה תויוכז המ :םיפתרמב היינח ·
 אלל תוינח ולבקי םימייקה םיריידה םאה ?תולע תרזגנ ןהמ תויטרפ
?תוינחל ילועפתו ילכלכ לדומ שי םאה ?םולשת

 המ .תורוד ירודל םיריידל הריכחו םילשורי תייריעמ הריכחב הינח ·
?ןהלש לועפתו הקוזחת ןיינעל תועמשמה

 -)יתליהק גג( יתליהק חטש את לש יוניב תוארוה לש תועמשמ המ ·
  ?פ"צש וא פ"פש אוה םאה

 רוביצ יכרצל םינבמל קיפסמ חטש החיטבמ אל תינכתה ללככ ·
 הייסולכואב תפסותלו הייופצה היינבה תפסותל תידימ תרזגנכ
 .תיב יקשמב

 יחטשמ העירג ררוג רבדה ?פ"צשל תחתמ םירוגמל תיטרפ הינחל יארחא/לפטמ ימ ·
.פ"צשה

 .םיבשותה תחוורל וב םילולכה םינקתמהו פ"צשה לא תושיגנל תוסחייתה ןיא ·

 תפסותל תידימ תרזגנכ רוביצ יכרצל םינבמל קיפסמ חטש החיטבמ אל תינכתה ללככ ·
 .תיב יקשמב הייסולכואב תפסותלו הייופצה היינבה

 הרובחתה תעונתו סובוטואה תונחת לש םוקימל החטבה ןיא ·
.היסולכואה ללכל הנעמ ןתמ רשפאיש םחתמה לא תירוביצה

 תחוורל וב םילולכה םינקתמהו פ"צשה לא תושיגנל תוסחייתה ןיא ·
 .םיבשותה

 תוחפל וא םירוגמה תוריד לש םילדגה ליהמתל תוסחייתה ןיא ·
 החטבה .תונוש תויסולכוא רובע ,תונטק תורידל 20% לש האצקה
 ליהמת םימשיימ ךיא הרהבה קפסמ וניא ילאמינימ הריד חטש לש
.םילדג

 םחתמה לש תחלצומ הלעפהל יחרכה וניה םינבמה לוהינו קוזחת ·
.יחכונה

 למשח תודוקנ ,םיינפוא ,תויעונלק לש הנסחאו היינח ןוחבל שי ·
.המודכו

רויד

הרובחת

פ"צש היינח

םיפתושמ םיחטש

םירוגמו רחסמ -עקרק ישומיש בוריע

רוביצ ינבמו תודסומ
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