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              דובכל

 בגר ירימ כ״הח
 טרופסה תוברתה תרש

 

 לארשיב עונלוקה 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 ,עונלוקה תיישעתב 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 עונלוקה תיישעת .3

 ישנא לכ .תו/םיכרועו תו/םינריקחת ,תו/םינקחש ,טס תו/ידבוע ,הקפה תו/ירזוע ,תו/םיאטירסת
 שולתב אלו ,םידדוב וא הקפה תורבח ידי לע "םירסנלירפ"כ םיקסעומ וללה םידבועהו עוצקמה
  .ךדיאמ הלטבא ימד לבקל תלוכי אללו דחמ הקוסעת אלל עגרכ םיראשנ הלא לכ ,ךכיפל .רכש

 
 .קשמב התבשההמו תורימחמה תויחנההמ תוקומע םיעגפנ רבכ ,תו/םידבועהו תו/םירצויה ,ונא .4

 היזיוולטהו עונלוקה תיישעת לש התסירקל איבהל הלוכיו תכשמתמו תיתוהמ הניה וז העיגפ
 לש ילכלכה םבצמו םתחוורל גואדל תימואל הבוחו המישמ יהוז ,תאז רואל .הישנא לשו לארשיב
 .עונלוקה תיישעתב עוצקמה ישנאו תו/םידבועה ,תו/םירצויה

 
 םתרטמש ,םילקש ןוילימ 20 ךס לע דומעתש עונלוקל "םייוציפ ןרק" תמקה םיעיצמ ונא ,ךכ םשל .5

 עונמל ידכ ,ועגפנ וא/ו ולטוב ,וחדנ ,ורצענ רשא תוקפהב תו/םידבועלו תו/םירצויל םייוציפ ןתמ
 ,הזע ףטוע רוזאל םייוציפ ןרקל המודב ,תאז .םהיתוחפשמ תונבו ינב לשו םהלש תוקסרתה
 ,)העש תארוה( )ףיקע קזנו המחלמ קזנ( )םייוציפ םולשת( םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקת״ תמגוד
 .רצואה רש ןקיתש ״2019-ט"עשת

 
 תונרק לש ןביצקת תרגסמב תירוקמ תילארשי הריציב העקשהל ושמשי וז ןרקב םיפסכה תרתי .6

 .עוצקמ ישנא יפלא תסנרפו ףנעה תוליעפ ךשמה תא רשפאל תנמ לע ,עונלוקה
 

 



 

 

 
 

 תבוטל וז ״םייוציפ ןרק״ תיינבב םיפתושכ ונמצע םיאור ,הז בתכמב םימותחה םידוגיאה ,ונא .7
  תו/םירצויו ,םירורב םינוירטירק תלעב היהת וז םייוציפ ןרק .היישעתה תו/ידבועו תו/ירצוי תלצה
 .רדוסמ להונל ףופכב ילכלכ עויס שקבל ולכוי םתסנרפ העגפנש תוו/םידבועו

 
 קלח הווהמ ,וז רבשמ תפוקתב הדובע תקספה לע עוצקמה ישנאו תו/םירצויה ,תו/םידבועה יוציפ
 תלוכי אלל ורתונ תושפנ יפלא ,תאז העשב .עונלוקה תיישעתב תביוחמה העקשההמ דרפנ יתלב
 .ןרק התואל ,הלא םימיב רבכ ,ירשפאה םדקהב רובעי ןומימהש יואר ןכל .ןתחפשמ תא סנרפל
  

 םייתריצי תונורתפ אוצמל ךממ םישקבמ ונא .ימלוע רבשמ לש ומוציעב םיאצמנ ונאש לכל עודי .8
 םויק ךשמה תא רשפאלו םהיתוחפשמ ינבו עונלוקה תיישעת תורבחו ירבח תא ליצהלו ןגהל ידכ
 .ףנעה

 

 

 ,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

 טרופסהו תוברתה דרשמ ל״כנמ - יבערש יסוי
 עונלוקה תצעומ ר״וי – סרוב לייא


