


םיימואלה תודסומה
 תורדתסהה
תימלועה תינויצה

1897

לארשיל תמייק ןרק
1901

דוסיה ןרק
1920

תידוהיה תונכוסה

1929



 תורדתסהה
 תינויצה
תימלועה

 קבאמ
תוימשיטנאב

 הירפירפ
 תוברועמו

תיתרבח

 םילעפמ
םיינויצ

םיפסכ סויג

 תוליעפ
תוצופתב

ךוניח

 רשקו ןוגרא
 םילארשי םע

תוצופתב

 לארשי
 תחצנהו

האושה

ץולח רעונ
ךשמה רודו

 דודיע
הילע

 תירבע
 תוברתו
תידוהי

 תוברת
 הפשו
תירבע



 שוביגו חופיט הרשכה חותיפ
 לע שגדב ,ונמעב הריעצה תוגיהנמה
 רעונה תועונת לש תורגובה תובכשה
 תועונתה ירבחו תוימלועה תוינויצה
 לש תובחר תובכש םע דחי .תומישגמה
 ןזכרמבש ,תונווגמ תורגסמב םיריעצ
 תיטרקומד-  תידוהי לארשי תנידמ
.תונויצה יכרעו

ךשמהה רודו ץולח רעונ תקלחמ ןוזחה



 ירטקלאה םרזהו רוטיקהחֹכ םע דחי"
 תראפתו זֹע חור ,םלועל השדח חור האב
 "תינויצה העונתה לע ףחרת תאזה חורה

הקלחמה

ןייטשלדא ויגרסטכיבגדלוג לאירא

ןסינ ןולאהייאס ןימסי

לצרה ז.ב



DCTC תיזכרמ הרטמ

שוביג חופיט הרשכה חותיפ
ונמעב הריעצ תינויצ תוגיהנמ



 תמצעה
רעונה תועונת

פ"תש
ינוגרא

רוד
ךשמהה

תיגטרטסא תינכות



הקלחמה ירגתא

תוימשיטנא תועפות יוביר

תינוגרא תושגנתה

הנורוקה רבשמ

ימלוע ילכלכ רבשמ

שדחה ריעצה רודה תוהז םע תודדומתה

תינוגרא תיטרקוריב תובכרומ



תוגיהנמ שוביגו חופיט ,הרשכה ,חותיפל יביטרגטניא ךילהת

הביל

הרשכה תנש

תוריעצ תוינויצ תוצעומ IL רנימס

תינויצ תוגיהנמל הימדקאה גנירוטנמ

תוינויצ תויצרדפ

דיתע



םיטקיורפו תומזוי

הרשכה תנש

 הימדקאה
תינויצ תגיהנמל

תינויצ הביל

ןאכ יננה

הממח

רשק

ןויצ תדוקנ

ימלוע סנכ

רקחמ



רקחמה
 תועונת תוליעפב יכוניחה לאיצנטופה תכרעה
 תמצעה ןעמל תאז ,תוימלועה תוינויצה רעונה
 תורודל יזכרמ ילככ ובוצימ ,יתעונתה ךוניחה
 .קימעמ ימלוע רקחמ עוציב ידי לע םיאבה



הממח

 אלה ידוהיה ךוניחה חותיפו םודיק
 הכימת ידי לע תוצופתב ילמרופ
 םיירוקמ ,םייכוניח םיטקיורפב
 לש םיכרצה לע םינועה ,םיינשדחו

 .םלועה יבחרב תוידוהיה תוליהקה



רשק תינכות

 תועונת לומ לא רשקה םודיק
 תונושה תוליהקב תוינויצה רעונה
 םיגיצנ תועצמאב םלועה יבחרב
 תנמ לע תאז .הקלחמה לש
 תא שבגלו רישכהל ,חתפל ,חפטל
 תוצופתב הריעצה תוגיהנמה
.ךשמה רוד תריציו



םיטקיורפ

רקחמ

2 ימלוע סנכ

JCCA + תוחילש

ב"הרא סנכ

WAY

2 הימדקא

APP

הממח



תינויצ תוגיהנמל הימדקאה

 ,םינויצ ,םיריעצ םיגיהנמ לש הליהק תריצי
 ףותישב ,םלועה יבחרמ םיביוחמו םירשכומ
 תוחילשב םילעופה םיגיהנמ .ל"קק םע הלועפ
 ועייסיש ,תוצופתב לארשיו ידוהיה םעה ןעמל
 סיסב לע ידוהיה םלועב םיטקיורפ םודיקב
.הלועפ יפותיש



ינויצ רעונל ימלועה סנכה

 .הרשכהו הבישח ,חיש ךות דיתעה רוד תא רישעהלו רישכהל ,רבחל
 םיריעצה לש תוביוחמה ךשמה תא חיטבהלו תוסנל תנמ לע תאז לכ
 לש הקוזיחלו תידוהיה תוהזל ,תונויצל ,םלועב תויתליהקה תורגסמהו

 יתנש סנכ תרגסמב םלועב ידוהי לכל ימואל תיבכ לארשי תנידמ
 .ימואלניב



 תומישגמו תוימלוע רעונ תועונת



 תועונת לש תיכוניחה היישעה תא
.תוימלועה תוינויצה רעונה
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