
 

 

 

 

 

 

 

  םייתילכת וד םיירוביצ םיטלקמב שומיש תושר ןתמ להונ

 

  יללכ .1

 

  .ריעה יבחרב םירזופמה )"ירוביצ טלקמ" :ןלהל( םייתילכת וד םיירוביצ םיטלקמב הקיזחמ רשנ תייריע

 ,הז להונב תוטרופמה תורטמל ,םשימשהלו העיגר תעשב םיירוביצה םיטלקמב שומיש רשפאל הז להונ לש ותרטמ

 רוביצה תבוטל םהיתולועפב עייסל ודעונשו להונב םיטרופמה םיאשונב תושרה םוחתב םילעופה םינוש םיפוגלו םידיחיל

  .םיימוקמ םינמוא םדקל וא/ו ותחוורו

 םינוירטירקל םאתהב תאזו םינוש םיפוגלו םידיחיל םייתילכת וד םיירוביצ םיטלקמב שומיש ריתהל הנכומ הייריעה

 םייתנש דע וא םישדוח 6 דע( רצק וא ךורא ןמז קרפל םיכמסומה םיפוגה תויחנהו ןידה תוארוהל ףופכבו םיינויווש

 .)המאתהב

  .םיטלקמב שומיש תושר ןתמל )םיניחבת( םינוירטירק עובקלו רידסהל דעונ הז להונ

 

 ועצובי )םיכמסמה ללכ תלבקו ,םימולשת תוברל( םהיפ לע םיכילהה תמלשהו םיזוח תמתחה ןיינעב ,הז להונ תוארוה

 רשנ תייריע לש תיטפשמה הקלחמה ידי לע

 םוריחו ןוחטיב הנוממ ידי לע ועצובי ,םיטלקמה תוליעפ לוהינו חוקיפ ןיינעב ,הז להונ תוארוה

 

  םיטלקמ תדעו בכרה .2

 :ןמקלדכ םימרוגה תא לולכת )"םיטלקמה תדעו" :ןלהל( םיטלקמב שומיש תושר ןתמל הדעווה

 ומעטמ גיצנ וא הייריעה ל"כנמ .א

 ומעטמ גיצנ וא םיסכנ תקלחמ להנמ .ב

 וגיצנ וא הייריעה לש יטפשמה ץעויה .ג

 וגיצנ וא הייריעה רבזג .ד

 וגיצנ וא םוריחו ןוחטיב הנוממ .ה

 

  םיטלקמה תדעו תויוכמס .3

  .םיירוביצ םיטלקמב שומיש תושר ןתמל תושקבב ןודת םיטלקמה תדעו הז להונ ןיינעל 3.1

 .וב ועבקנש םיניחבתה ידי לע החנותו הז להונ יפ לע לעפת םיטלקמה תדעו 3.2

 הייריעה ילהנ
 תיטפשמ הקלחמ

 :להונה ת\בתוכ
 – ד"וע – קלופ ןיעמ

 ש"מעוי תינגס
 

   :ךיראתמ הלוחת
 תצעומב ורושיא םוימ

 הייריעה



 

 

 םיטלקמה תדעווב הנחבנו הנודנ השקבהש רחאל קר אלא ירוביצ טלקמב שומיש תושר ןתמל השקב רשואת אל 3.3

 .הדי לע הרשואו

 .םיטלקמב שומישה ימד םוכס תא עובקל הדעווה תוכמסב 3.4

 .ירוביצה טלקמב שומישה דעב הבגנה םולשתמ החנה תתל וא םולשתמ רוטפל הדעוה תוכמסב 3.5

  .הייריעה רבזגו הייריעה שאר רושיאב תונתומ הדעוה תוצלמה 3.6

 

  שומיש תושר ןתמל השקב תשגה ןפוא .4

 שומיש תושר תלבקל ןווקמ השקב ספוט חלשי הז להונ יאנת לע הנועהו ירוביצ טלקמב שמתשהל ןיינועמה םרוג 4.1

   .םישרדנה םיכמסמה ףוריצב הייריעה לש טנרטניאה רתא ךרד )הז להונל 1 חפסנ( ירוביצ טלקמב

 .שקבמה לש ותוליעפ יפואו גוס ,סכנב שומישה תורטמ תא ,רתיה ןיב ,ןייצתו תקמונמ אהת השקבה 4.2

 .השקבב ןוידה ךרוצל ,התעד לוקש יפל ,םיפסונ םיכמסמ וא םיטרפ שקבמהמ שורדל תיאשר םיטלקמה תדעו 4.3

 

 :תושקב תשגהל ףס יאנת םיווהמה םינוירטירק 4.4

 ;)ז.ת חפס/בשות רושיא תגצהב הנתומ( רשנ בשות שקבמה .א

 ;ילילפ רבע אלל שקבמה .ב

 

  םיטלקמב שומיש ןתמל םינוירטירק .5

 :הלא תודסומו םיפוגל םיירוביצ םיטלקמב שומיש רתוי 5.1

 .םייתגלפמ אל םיירוביצ םיפוג .א

 .רשנ ריעב ףינס ולעפי רשא ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחל םאתהב תורכומה רעונ תדעונת .ב

  .הירלג וא וידוטס לש שומישל רשנ יבשות םיימוקמ םינמוא .ג

 ,עדמ ,החוור ,רעונ ,תואירב ,תוברת ,ךוניח :אשונב רשנ ריעה םוחתב םילעופה םישנא וא/ו םיפוג וא/ו תודסומ .ד

 ותחוורו רשנ יבשות רוביצ תבוטל םהיתולועפב עייסל ודעונש ב"צויכו תונמוא ,הקיסומ ,הליהק ,טרופס ,ללח

 .)רשנ יבשות(

 ,טרופס ,החוור ,רעונ ,תואירב ,תוברת ,תונמוא ,ךוניחה ימוחתב( רשנ יבשותלו םידליל תימניח תיתליהק תוליעפ .ה

 .)ב"צויכו הליהק

 

 :הלא תורטממ תחאל וא/ו םיאבה םירקמב םיירוביצ םיטלקמב שומיש רתוי אל 5.2

 .םייתגלפמכ םיהוזמה רוביצ תודסומו תוגלפמ שומישל .א

 .תיתגלפמו תיטילופ הרבסהל םיסנכ םויקל .ב

 .םייתחפשמ םיעוריא םויקל .ג

 .)המודכו 'ג ידדצל הרכשה ,תוטלקה ןפלוא ,ןוגכ( חוור תורטמל ירחסמ יפוא תולעב תולועפ םויקל .ד



 

 

 .םייתרבח םיתורישל הקלחמה תצלמהבו םוקיש לש םירקמב טעמל ,ילילפ רבע ילעב םישנא וא/ו םיפוגל .ה

   .תכמסומ תושר וא/ו ןיד לכ תוארוה וא/ו ףרועה דוקיפ תויחנהו יללכ םע דחא הנקב הלוע הניא רשא תוליעפל .ו

 ,םיסימו שומיש ימד ןוגכ תע התואב הייריעה יפלכ האלומ םרטש תיזוח תוביוחמ םהל שיש םישנא וא/ו םיפוגל  .ז

 .םיטלקמה תדעו לש תעד תווחל ףופכבו טלקמב העיגפ ,טלקמה לש התואנ הקוזחת רסוח

 

 :תושקבה ןיב הריחבה ךילה 5.3

 םיטלקמ ורכש אלש( םישדח םישמתשמ םניהש םישקבמ ןיב םיטלקמב שומישל םיכוזה לע טלחוי ןושאר בלשב

 .)הכורא הפוקתלו תונורחאה םייתנשה ךלהמב

 םהב שומיש ריתהל ןתינש םייונפ םיטלקמ ורתווי ןיידע ,הייכזה ךילה רחאלו הדימב ,יטנוולר היהי רשא ,ינשה בלשב

 םניהש םישקבמ ופתתשי וב ףסונ ךילה ךרעיי – )םישדחה םישקבמה רפסממ לודג עצומה םיטלקמה רפסמש ןוויכ(

 .)ואל םא ןיבו ,ןוניצה תפוקת םניינעב הפלחש ןיב( םיקיתו םישמתשמ

  

  םיטלקמה תדעו תניחבל םינוירטירקו םילוקיש .6

 :םיאבה םינותנה תא ,הינפלש תושקבב ןוידה תעב ,ןובשחב תחקל תיאשר םיטלקמ תדעו 6.1

 ,טרופס ,הליהקו תוברת ,החוור ,ךוניח ,הרבח ,תונמוא ימוחתב תוליעפל תופידע ןתנית .שקבמה לש ותוליעפ .א

 .רשנ יבשותמ קלח וא/ו ללכ תחוורל םירחא םיפסונ םיתורישו ,תרוסמ ,םיריעצ ,רעונ ,עדמ ,תואירב

 ,תונמואה ,תוברתה ,טרופסה ,החוורה ,הרבחה ימוחתב תוירוביצ תורטמל וא/ו הליהקל ותמורתו שקבמה תוליעפ .ב

 קלח וא/ו ללכ תחוורל םירחא םיפסונ םיתורישו הזב אצויכו תרוסמהו ,הליהק ,עדמ ,תואירב ,רעונה ,ךוניחה

 .רשנ הייריעה יבשותמ

 םיטרפ/םיפוגל תופידע ןתנית .ףוג ותואל רוביצה תוקקדזהו שקבמה לש ויתוליעפב תירוביצה תופתתשהה רועיש .ג

 :רשנ תייריעב שקובמה שומישה םוחתב הליהקה ןעמל המורתב תחכומ החלצה םהלש

 .טלקמב עצובתש תוליעפב הלשממ ידרשמ םע הלועפ םיפתשמה םיפוגל תופידע ןתנית •

 םא אלא ,רתויב לודגה םיבשותה רפסמ תא תרשמהו ךרוצ רדגב הניה ותוליעפ רשא טרפ/ףוגל תופידע ןתנית •

 הנוכשה תייסולכוא תא קזחלו תרשל האבה תוליעפ ,ןוגכ יפיצפס דעי להק תתרשמ ותוליעפ רשא ףוגב רבודמ ןכ

 .בבוסה םירוגמה םחתמ וא/ו

 ,תוליעפה תועש ונחבי הז לוקיש תרגסמב .רתויב יברימה היהי ודי לע סכנה לוצינש טרפ/ףוגל תופידע ןתנית •

 .םירחא םייטנוולר םילוקישו םיפתתשמה רפסמ

 שומיש שקבמה רחא ףוג לש תוליעפ םע ודי לע תשקובמה תוליעפה תא בלשל םיכסי רשא ףוגל תופידע ןתנית •

 לוקישל םאתהב הלועפ לכב טוקנל הייריעה תיאשר היהת ,םידדצה ינש ןיב המכסה היהת אלו הדימב .טלקמב

 .התעד

 .ותקזחהל תופטושה תואצוהב וימע וא/ו ודי לע סכנה תקוזחתו ןפוא תוברל ,שקבמה םע רבעה ןויסינ .ד

 .תוריכשה ימדל רבעמ םוריחלו הרגשל אלמ ןפואב םיטלקמה תקוזחת לע תוירחא תחיקל .ה



 

 

 .רבדה שורד םא ,שקבמה לש ויתולועפב םיאתמ ימשר םרוג וא/ו יתלשממ דרשמ לש הרכהה ימ .ו

 .ןהב םיפתתשמה ףקיהו ןייפוא יפל הביבסל שקבמ ותוא לש ויתויוליעפ תומרוגש םידרטמה וא/ו הערפהה ימ .ז

 םיתורישה תוצלמה יפ לע ,םינושה םימוחתב וירושיכ םודיקל וא/ו ול קקזנה לש ומוקישל סכנה לש ותמורת .ח

 .םייתרבחה

  .םיימוקמ םינמוא םדקמש שומישל תוחפל םיטלקמ 3 תאצקהל תופידע ןתנית .ט

 .תע התואב םתונימז ימו םיטלקמ תאצקהל תושקבה ףקיה .י

 .סכנה שקבתנ המשלש הרטמ התואל ,םיבאשמ תאצקהב םירחא םיפוג תופתתשה .אי

 .שקובמה טלקמה יוצמ וב רוזאב הייסולכואה יפואו לדוג תא ןחבת הייריעה .בי

 .השקבב וא שקבמה ףוגב םידגואמה םיבשותה רפסמב בשחתת הייריעה .גי

 תורטמו םיכרצה תניחבמ טרפה/ףוגה ןיבל שקובמה טלקמה ינותנ ןיב המאתה שי םא ןובשחב חקית הייריעה .די

 תייסולכואל החונ תושיגנ ,הרובחת יקרועל החונ תושיגנ ,הינח ירדסה תניחבמ ,תשקובמה תוליעפהו שומישה

 .תרחא תידוחיי הייסולכוא לכו םיכנ ,םישישק ,לגר יכלוה ,ןוגכ תורישה

   .ןיד לכ תוארוהב וא/ו הז להונ תוארוהב שקבמה ימע .וט

 

 .תחא שומיש תפוקת רחאל טלקמ ותואב רכוש ריאשהל תושרה תובייחתה ןיא 6.2

 הנוע הניא םתוליעפ תוהמ רשא םישקבמב בשחתהל ,םידחוימ םימעטמ ,םיטלקמה תדעו תיאשר ,הלא םיאנתל ףסונב 6.3

 בתכב טרפת םיטלקמה תדעווש דבלבו ,רשנ יבשות רוביצ תוליעפל םורתל ידכ םתוליעפב שי םלואו ליעלש םיאנתה לע

  .היקומינ

 המצע תעד לע טילחת וא/ו הינפב ואבויש םיפסונ םיקומינב בשחתהל תוכזה תא המצעל תרמוש םיטלקמה תדעו 6.4

 טרפת ש  דבלבו ,רחא יטנוולר לוקיש וא קומינ לכ וא/ו הינפב דומעל תויושעש תושדח תוביסנל ,העשה יכרוצל םאתהב

 .התצלמה דוסיב ודמעש היקומינ בתכב

 תא לצני רשא ,טרפ/ףוג תשקבל תופידע ןתנית ,המוד הרטמ רובע טלקמב שומישל תוליבקמ תושקב ןנשיו הדימב 6.5

 ,הייריעה לש םיקומינלו םיירוביצ םיסרטניאל םאתהבו ;ונחביש תורחא תושקבל האוושהב יבטימה ןפואב טלקמה

 ,םוריחלו הרגשל םינקתמה לש האלמה הקזחאה תא ומצע לע חקיי היפל תובייחתה איצמיש ימו ;בתכב וטרופי רשא

 .םינקתמה תוארנב העקשהו תוריכשה ימד לע ףסונ

 

 תושרה לבקמ תובייחתה .7

 חסונב ,הייריעה םע םכסה לע תושרה לבקמ םותחי ,הז להונ תוארוה יפ לע ירוביצ טלקמב שומיש תושר הרשוא 7.1

 תליחת םרט םכסהה תרגסמב םישרדנה םיכמסמה לכ תא איצמיו ,הייריעה לש תיטפשמה הקלחמה ידי לע ול אצמויש

   .רושיאה דעוממ םוי 30 ךות תאזו ;שומישה

  .רומאכ םיכמסמ תאצמהו םכסה לע המיתח אלל ירוביצ טלקמב שומיש רשפאתי אל 7.2

 

 



 

 

 

 תא תונפל )3 חפסנ( תימוקמה תושרמ הייחנה תלבקל ףופכבו םוריח תעב בייחתמ טלקמב שומישה תושר לבקמ 7.3

 העדוהה תלבקמ תועש 4 ךותב ץפחו םדא לכמ טלקמה

 

 םיישדוח שומיש ימד .8

 .שומיש ימד הייריעל םלשי תושרה לבקמ 8.1

 .ריכשמה י"ע טלקמה םוקישב העקשה דגנכ ויהיש םיישדוח דע לש םולשתמ רוטפ רשאל תוכמסה םיטלקמה תדעוול 8.2

 .חוור תורטמ אללו הריכמ אלל הירלגכ שמשל דעונש טלקמל םולשתמ ריכשמ רוטפל תוכמסה םיטלקמה תדעוול 8.3

 .םיטלקמה תדעו רושיאל ואבויו םייתנש ידמ ונכדועי שומישה ימד 8.4

  :ןלהלדכ םניה ועבקנש םיישדוחה שומישה ימד 8.5

 
 םיישדוחה שומישה ימד הבוג ר"מב טלקמה חטש טלקמ לדוג

 ₪ 500 ר"מ 50 דע ר"מ 20 -מ ןטק
 ₪ 1,000 ר"מ 75 דע ר"מ 51 -מ ינוניב
  ₪ 1,250 ר"מ 120 דע ר"מ 76-מ לודג

 

 .למשחו םימ ,הנונרא םולשתב תושרה לבקמ אשיי שומישה ימדל ףסונב 8.6

 תפוקת ןיגב למשחהו םימה תכירצ דעב הייריעה םלשת ,רוביצה וא/ו הייריעה יכרצל סכנה תסיפת לש הרקמב 8.7

  .הסיפתה

 לע ורוה הייריעה וא/ו םינושה ןוחטיבה תועורז וב הרקמ ןיגב הייריעה דגנכ העיבת תוכז לכ לע רתוומ תושרה לבקמ 8.8

  .טלקמהמ תידיימ האיציו שומישה תקספה

 

 חוקיפ .9

 ירוביצה טלקמב שומישה לעו שומישה תושר לבקמ לש תויובייחתההו םיאנתה יולימ לע חקפי םוריחו ןוחטיב הנוממ  9.1

 .ןתינ המשלש הרטמל

 שומישה ךשמה לולשל ומעטמ ימ וא םוריחו ןוחטב הנוממ ידי לע הל רסמייש חוויד י"פע ,תכמסומ םיטלקמה תדעו 9.2

 תוברל ,סכנל רשקב ועבקנש תויובייחתהבו םיאנתב דמע אל תושרה לבקמ םא ירוביצ טלקמב שומישה תושר לבקמ לש

 .סכנה ןתינ המשלש הרטמב

 ,הנונרא ,שומיש ימד תוברל םינושה םימולשתב תושרה לבקמ ימע רחא בקעמ עצבי ,ומעטמ ימ וא הייריעה רבזג 9.3

   .בויבו םימו למשח

 

 יללכ .10

 .הייריעה תצעומו םיטלקמה תדעו לש רושיא ןועט הז להונ 10.1



 

 

 יעצמאבו הייריעה לש טנרטניאה רתאב םיטלקמב שומיש תושר ןתמל םיאנתהו םיניחבתה תא םסרפת הייריעה 10.2

   .הייריעה תושרל דמועש ףסונ םוסרפ

 רב םכסה לע המיתחו ,םיטלקמ תדעו תטלחה ,ליעלש םיניחבתב הדימעב הנתומ הז להונ יפ לע שומיש תושר ןתמ 10.3

 .תושר

 יפל םיטלקמב שומיש תושר ןתיל םיטלקמה תדעוול תרשאמ ,הז להונ רשאל התטלחהב ,הייריעה תצעומ תאילמ 10.4

   .הז להונ תוארוה

  :רבעמ תארוה 10.5

 לוחי – להונה לש ורושיא דעומב ורכשוה םרטש םיטלקמ .הייריעה תצעומב ורושיא םוימ ףקותל סנכיי הז להונ .א

 תוארוהל םאתהב וניה שומישה ךשמה ,להונה לש ורושיא דעומב שומישבש םיטלקמ יבגל ,ואולמב הז להונ

  .םיטלקמב םישמתשמ תריחב תוברל ןאולמב תוארוה ולוחי 2021 ראוני שדוח תליחתמו להונה

 .םהילע לח הז להונש םיטלקמה לע הנמנ רשא יונפ טלקמ לכב שומיש תושר ןתמ לע ידימ ןפואב לוחי הז להונ .ב

 יכ יאנתבו 2021 ראוני שדוח ףוס דע טלקמב שומישב ךישמהל לכוי ,וילע לח הז להונש טלקמב םייק שמתשמ .ג

 איצמיו הייריעל ויתובוח םלשי ,תושר רב םכסה לע ,הז להונ לש ףקותל ותסינכ דעוממ םוי 14 ךות םותחי

 הז להונו טלקמה תא שמתשמה הנפי ,רומאכ םיאנתה לכ ואלמתי אלו היה .םיאתמ םיחוטיב םויק לע רושיא

 .טלקמב שומיש תושר ןתמ לע לוחי

       

 :םיחפסנ .11

 .טלקמ תלבקל השקב ספוט – 1 חפסנ

 טלקמ תרזחה/תריסמ ספוט - 2 חפסנ

 םוריח תעשב טלקמ יוניפ וצ/ספוט – 3 חפסנ

 ירוביצ טלקמ שומיש םכסה - 4 חפסנ

 

 

 

 

  



 

 

1 חפסנ  

:דובכל  

םיטלקמ תדעו   

 

יתילכת  - וד ירוביצ טלקמב שומיש תושר תלבקל השקב ספוט  

 
 :שקבמה יטרפ .1

 
          :שקבמה םש .א

 
          :ר.ע/ז.ת רפסמ .ב

 
     :רחא / דעו / הדוגא / התומע / יטרפ :תודגאתהה ןפוא .ג

 
          :תבותכ .ד

 
           :ןופלט .ה

 
           :סקפ .ו

 
           :ליימ .ז

 
 

 :השקבה יטרפ .2
 
            : שומישה תרטמ .א

              

              

              

              

               

 
        :םישמתשמה רפסמ .ב

 
         :שומישה תורידת .ג

 
         :לדוג / םוקימ .ד

 
 



 

 

 
 :ףרצל םישורדה םיכמסמ תמישר .3

 

 :םייטרפ/םינמא .א
 בשות רושיא/חפס + ז.ת םוליצ §
 םאתהב רחא קוסיע לע וא/ו ןמואכ וקוסיע  לע ריהצמה ךמסמ לכ וא םינמא דעו / תתומע / וגאב רבח ועת §

  .להונה תורדגהל

 

 :תורבח ,תותומע ,תודוגא .ב
 .דסומה לש יטפשמה דמעמה לע ירוביצה דסומה לש ןידה ךרוע תאמ רושיא וא דיגאתכ םושיר לע הדועת §
 .דסומה תמתוח ףוריצב דסומה םשב םותחל םיאכזה ףוגה ירבח תומש תא רשאמה ח"ור/ד"וע רושיא §
 .דסומה לש תונקת וא ןונקת §
 .םינורחא ןחוב ןזאמו רקובמ יפסכ ח"וד §
 .השקבה תשקבתמ הדעבש םיפסכה תנשל דסומה לש ביצקת תעצה וא רשואמ ביצקת §
 .ףסומ ךרע סמ ידרשמב דסומה דמעמ רושיא §
 .הסנכה סמ תויושרמ יתנש רושיא §
 .יטנוולרה םשרה תאמ ןיקת לוהינ לע רושיא §
 .םייטנוולר הלשממ ידרשממ םירושיא §

 

 

 הייריעה רתאב שיגהל שי ספוטה ףוריצב םיכמסמה תא
 
 
 
 

 שקבמה תמיתח   אלמ םש   ךיראת
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 

'א2 חפסנ  

 :דובכל

 הייריעה ל"כנמ

 

 

 .                                    'חרב                       'סמ טלקמ תריסמ ספוט :ןודנה

 

   'בג/רמל ל"נה טלקמה תוחתפמ תא יתרסמ     םויב יכ רשאמ יננה .1

 . 

 :רומאה ובצמב ,ןלהל טרופמה דויצה תמישר תא ללוכ אוה יכ יתאצמו סכנה תריסמ םויב ידי לע קדבנ טלקמה יכ רשאמ יננה .2

 .    )המיסח רדעהו רפסמ ןייצל( רורווא יחתפו תוטנוו .א

 .       םירבעמו הסינכ יכרד .ב

 :)םיעקתו תורונמ יתב ,למשח חול( הניקת למשח תכרעמ .ג

     הנומ תאירק 'סמ                        למשח הנומ 'סמ

 .    םוימ

 :הניקת םימ תכרעמ .ד

      ןועש תאירק 'סמ                       םימ ןועש 'סמ

 .    םוימ

 .        םיניקת םימ ילכמ .ה

 .       )רפסמ ןייצל( םילספס .ו

 .      )רפסמ ןייצל( שומיש יתבב תולסא .ז

 .      )רפסמ ןייצל( םיימיכ םייתוריש .ח

 .   )רפסמ ןייצל( כ"בא ינגומ םיטלקמב( יוטיח ירוזא וא/ו תוחלקמ .ט

 .      םוריח תעשל יוטיח ירמוחו תונורא .י

 .       )רפסמ ןייצל( הצחר תורעק .אי

 .        )רפסמ ןייצל( םיזרב .בי

 .       )הליענו תומיטא( תונולח .גי

 .       )הליענו תומיטא( תלד .די

 

 

 



 

 

 

 .         טוליש .וט

 .        )טרפל( רחא דויצ .זט

 

 

 המיתח  דיקפת  קדובה םש  ךיראת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'ב2 חפסנ  

 

 טלקמ תרזחה ספוט

 :דובכל

 הייריעה ל"כנמ

 

 

 .                                    'חרב                       'סמ טלקמ תרזחה ספוט :ןודנה

 

 

      'בג/רמ      םויב יכ רשאמ יננה .1

 .ל"נה טלקמה תוחתפמ תא ה/ריזחה

 ובצמב ,ןלהל טרופמה דויצה תמישר תא ללוכ אוה יכ יתאצמו סכנה יוניפ/תרזחה םויב ידי לע קדבנ טלקמה יכ רשאמ יננה .2

 :רומאה

 .    )המיסח רדעהו רפסמ ןייצל( רורווא יחתפו תוטנוו .א

 .       םירבעמו הסינכ יכרד .ב

 :)םיעקתו תורונמ יתב ,למשח חול( הניקת למשח תכרעמ .ג

     הנומ תאירק 'סמ                        למשח הנומ 'סמ

 .    םוימ

 :הניקת םימ תכרעמ .ד

      ןועש תאירק 'סמ                       םימ ןועש 'סמ

 .    םוימ

 .        םיניקת םימ ילכמ .ה

 .       )רפסמ ןייצל( םילספס .ו

 .      )רפסמ ןייצל( שומיש יתבב תולסא .ז

 .      )רפסמ ןייצל( םיימיכ םייתוריש .ח

 .   )רפסמ ןייצל( כ"בא ינגומ םיטלקמב( יוטיח ירוזא וא/ו תוחלקמ .ט

 .      םוריח תעשל יוטיח ירמוחו תונורא .י

 .       )רפסמ ןייצל( הצחר תורעק .אי

 .        )רפסמ ןייצל( םיזרב .בי

 .       )הליענו תומיטא( תונולח .גי

 

 



 

 

 

 .       )הליענו תומיטא( תלד .די

 .         טוליש .וט

 .        )טרפל( רחא דויצ .זט

 .         תורעה .זי

 

 

 

 המיתח  דיקפת  קדובה םש  ךיראת

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 םוריח יכרוצל טלקמ תחיתפ/יוניפ לע העדוה -3 חפסנ

 דובכל
 

_______________________ 
 
 

 ,בר םולש
                                    
                                                                     

 יתילכת וד ירוביצ טלקמ –  יוניפ :ןודנה
 

 
 לע ףרועה דוקיפ םע ףותישב הייריעה הטילחה ,םוריח תעשל תונכומה תמר תאלעהו ,םוריח בצמל הייריעה תוכרעה חכונ .3

 .םיירוביצה םיטלקמה תחיתפ

 

 טלקמה תא תונפל םכילע ,)תינופלט העדוה ללוכ( ףרועה דוקיפ וא/ו הייריעה יגיצנ י"ע הייחנה תלבק םע ,םכבל תמושתל .4

 .תועש 4 ךותב ץפחו םדא לכמ

 

 תומלעיה לע תיארחא אהת אל הייריעה )ולא תויחנהל דוגינב וא/ו םכדצמ החגשה יאמ האצותכ( טלקמב רתוויש יטרפ דויצ .5

 .וב העיגפ וא

 

 האיציו שומישה תקספה לע ורוה םינושה ןוחטבה תועורז וב הרקמ ןיגב הייריעה דגנכ העיבת תוכז לכ לע רתוומ תושרה לבקמ .6

  .טלקמהמ תידיימ

 

 .וז הייחנה י"פע תידימ לועפל אנ .7

 
 

 ,בר דובכב                                                               
 

__________ 
 
 

 :הז בתכמ תלבק רשאמ ינירה
 

______________________________ 
 העשו ךיראת ,המיתח ,אלמ םש                    

 :םיקתעה
 הייריעה שאר
 ל"כנמ
 ש"מתדעוי

 םוריחו ןוחטיב הנוממ


