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 לארשיב היזיוולטה תיישעת ידבוע לע הנורוקה תפגמ תוכלשה :ןודנה

 

 ,בר םולש
 

 לש הארוה הנתינ ,הנורוקה סוריו תוטשפתהמ ששחהו םוריחה תוכרעיה תובקעב ,ךל עודיכ .1
  .ךוניחה תורגסמ תריגס ןכו רתויו םישנא 10 לש תויוסנכתה לע רוסיא לע לארשי תלשממ
 

 תוקפהה לכ לש רתלאל הקספה :תכל תוקיחרמ ןהש ,הלא תוארוה תויועמשמ םג ךל תועודי .2
 ,השדח העדוהל דע הרפ יבלשב תואצמנה תוקפה תייחד ,עונלוקו היזיוולט ,תעכ תומלוצמה
 יפלא תורשע .דועו הלא םימיב הצפהל תאצל םידיתעש / םישדח תורדסו םיטרסב השק העיגפ
 םתסנרפ לרוגב הלעי המ םיעדוי םניא ףיקעו רישי ןפואב הלא תוקפהמ םיסנרפתמה םישנא
 .ללכבו םיבורקה םישדוחב
 

 ,תו/םיאמבמ לחה ,תו/םידבועו תו/םירצוי – תועוצקמ ללשמ תבכרומ עונלוקהו היזיוולטה תיישעת .3
 ישנא לכ .תו/םיכרועו תו/םינריקחת ,תו/םינקחש ,טס תו/ידבוע ,הקפה תו/ירזוע ,תו/םיאטירסת
 שולתב אלו ,הקפה תורבחו רודיש יפוג ידי לע "םירסנלירפ"כ םיקסעומ וללה םידבועהו עוצקמה
  .הלטבא ימד לבקל תלוכי אלל עגרכ םיראשנ הלא לכ ,ךכיפל .רכש

 
 ,הקפהה תורבח ,תו/םימלצהו תו/םיכרועה ,ןכותהו תונויערה ישנא ,תו/םידבועה ,תו/םירצויה ,ונא .4

 ,םילודגו םינטק םיקסע ,םיקפס ,םילעפמ יפלא תורשע תסנרפמש היישעתמ יתוהמ קלח םיווהמ
 תיגולונכט היישעת לכמ התובישחב התוחנ הניאו תונידמ תורשעל הירצות תא תאציימש היישעת
 .תרחא
 

 המישמ יהוז ,תאז רואל .קשמב התבשההמו תורימחמה תויחנההמ עגפיהל םינושארה ונא .5
 היזיוולטהו עונלוקה תיישעתב עוצקמה ישנא לש ילכלכה םבצמו םתחוורל גואדל תימואל הבוחו

 .לכב רודיבבו תוברתבו ,טרפב
 

 ,תרושקתה רש ,ךילא םינופ ונא ,תירוקמה תילארשיה הריציב ותוואגב עודי טקש ימיב םגש ימכ .6
 .הברה הקוצמה ןורתפב עייסל
 
 



 

 

 ןיב בכרותש ,םירורב םינוירטירק תלעב ,היזיוולטהו עונלוקל "םייוציפ ןרק" תמקה םיעיצמ ונא .7
 םוכס לע םויכ םידמועה – רודישה תוינייכז לש רודישה יקיפא רובע ולבקתהש םיפסכמ ראשה
 ,היינשה תושרה קוחל )1()ב(ו62 ףיעס פ"ע םידעוימו - )תיביר ללוכ אל( ₪ ןוילימ 35 לש
 אלו הנידמה תפוקב םיאצמנ רבכש הלא םיפסכ .תויונק תוימוקמ תוקפה ןומימל ,1990-ן״שתה
 תוריצי םוחת תלצה איהו הלענה הרטמל תעכ שמשל םילוכי םיפסונ םיפסכו שומיש םהב השענ
   .םהיתוחפשמו הישנא ,היישעתה לש םתודרשיה תחטבהו ,לארשיב רוקמה
 

 קלח םיווהמ ,וז רבשמ תפוקתב הדובע תקספה לע עוצקמה ישנאו םידבועה יוציפ ,ונתסיפתל .8
 יואר ןכלו ,םתחפשמ תא סנרפל תלוכי אלל ורתונ תושפנ יפלא .תוימוקמ תוקפהב העקשההמ
 .7 ףיעסב הבותכה םייוציפ ןרק התואל וישכע רבכ ,ירשפאה םדקהב רובעי ןומימהש
  

 לע ןגהל םייתריצי תונורתפ אוצמל ,תרושקתה רש ,ךממ םישקבמו ימלוע רבשמב םיאצמנ ונא .9
 .ףנעה םויק ךשמה תא רשפאלו םהיתוחפשמ ינבו היזיוולטה תיישעת ידבוע

 

 ,הכרבב

 לארשיב היזיוולטו עונלוקל םיקיפמה דוגיא

 םיאמבהו תויאמבה דוגיא

 לארשיב םיאטירסתה דוגיא

 לארשיב ירטנמוקודה םורופה

  לארשיב היזיוולטו עונלוקה תיישעת תו-ידבוע דוגיא - ט״קא

 לארשיב םינקחשה דוגיא - ם״חש

 לארשיב טסופה תועוצקמ דוגיא – םיכרועה דוגיא

 לארשיב היצמינאה תועוצקמ דוגיא

 

 :םיקתעה

 תרושקתה דרשמ ל״כנמ - ןהכ )יתנ( לאנתנ

 ןייוול ירודישו םילבכ ירודישל הצעומה ר״וי – ןוטיב רשא

 וידרלו היזיוולטל היינשה תושארה תצעומ ר״וי – ׳ץיבוקרב בולאמש הילוי

 


