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 םיקסע יושירב המרופר

 .רשנ תייריע לש דיחא טרפמ

 

 ,םירקי םימזיו םיקסע ילעב

 

 םיניינועמה לעו םיקסעה ילעב לע ןתינה לככ לקהלו יושירה יכילה תא לעיילו רפשל התרטמש ,םיקסע יושיר םוחתב  המרופרה תא תמדקמ  רשנ תייריע

 .ויתורטמו םיקסע יושיר קוח תוארוה לע הדפקה ךות, תאז לכ ,ריעה םוחתב םישדח םיקסע חותפל

 

 םיתורישה ללכ תא םכנעמל תזכרמה םיקסע יושירו םודיק תקלחמ י"ע חוקלל ןווכמ תוריש ןתמ הניה המוחתב םיקסעה םודיקל הייריעה תורטממ תחא
 . םינתינה

 

 .החימצל רוקמו ילכלכ ףונמ המוחתב םילעופה םיקסעה ןווגמב האור רשנ תייריע

 םיקסע יושיר וצב טרופמכ םיקסע יגוסל סחייתהבו )"קוחה" ןלהל( 1968- ח"כשתה ,םיקסע יושיר קוח תושירדל םאתהב םסרופמ יתושרה דיחאה טרפמה

 לכו םירחא םייטנוולר םיקוח ,רזע יקוח , םיקסע יושיר תונקת , םיקסע יושיר קוחב עבקנה לכב דומעל קסע לכ לע . 2013- ג"עשת )יושיר ינועט םיקסע(

 .  ןיד לכ פ"ע השירד
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 :המרופרה ירקיע ןלהל •
 

 דיחאה טרפמה . קסע ןוישיר תלבק ךרוצל הלשממה ידרשמ -" רושא ינתונ" ידי לע םישרדנה םיכמסמהו םיאנתה לש דיחא טרפמ תריצי .1

 תוריתס וא תודיחא רסוח לש בצמ ענומו םהמ שרדנ המ שארמ תעדל קסע תמקהב םיניינועמל, םינפה דרשמ לש טנרטניאה רתאב םסרופמ

 .תושירדב

 

 ךכ תימוקמה יושירה תושר לש תושירדהו תוינידמה, םיאנתה ,םיכמסמה תאלעה י"ע  ותופיקשו עדימה תשגנה ינוריע דיחא טרפמ .2

 ינתונ תושירדל ףסונב תאז , םיקסע יגוס לע יושירה תושר הליטמ תולבגמ ולאו םהמ שרדנ המ שארמ תעדל ולכוי קסע םיקהל םיניינועמהש

 .םייתלשממה רושיאה

 

 יונישל ,ןכ םא אלא ,םהינבמ םדקומה ךיראתה יפל ,ןוישירה שודיח דעומב וא םינש שולש רחאל ולוחי םיקסעה ילעבל ועבקייש םיפסונ םיאנת .3

 .יושירה תורטמ תא חיטבהל תנמ לע תופיחדב יאנתה תלחה תובייחמה תוביסנ תומייק וא קסעה לע הטעומ הכלשה שי

 

 טעמלו דיחאה טרפמב עיפומה יאנת תוברל( ןוישיר שקבמ וא קסע לעבל בצוהש יאנת לש ןיינעב עגונה םרוגל הגשה תשגה תורשפא  -הגשה .4

 .ןוישיר תלילש וא קסע ןוישיר ול תתל בוריס לע וא ) קוקיחב עבקנש יאנת

 

 .םישרדנה םיאנתב ותדימע לע ריהצמו םישרדנה םיכמסמה תא שארמ שיגמ ןוישירה שקבמ הז ךילה תרגסמב םיקסעל זרוזמ יושיר ךילה .5

 .יושירה תושרמ זרוזמ רתיה תלבק רחאלו השקבה תשגהמ שדוח ךות וקסע תא ליעפהל ליחתי שקבמה

 

 םהב םירקמב יושירה תפוקת רוציק ,םיבר םיקסע יגוסל יושירה תפוקת תכראה ,יושירה ינועט םיקסעה תא עבוקה םיקסע יושיר וצ ןוכדע .6

 .רשפאה תדימב לכה ,רושיאה ינתונמ קלח לש רושיאב ךרוצה לוטיב ,םיקסעהמ קלחל ןוישירב ךרוצה לוטיב ,תאז םיבייחמ קסעה ינייפאמ

 .קסעה ןוישירמ יאנת םימייקמ םניאש םיקסע לע תוסנק ליטהל תורשפא     .7               
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 תונוישירה ףקות ,יושירה יכילהל םיעגונה םיבר םייונישו תופסות םינוקית ללוכ , 2019 ראונימ לחה תויתגרדהב ףקותל סנכנש םיקסע יושיר קוחל 34 ןוקית

 .םידיחאה םיטרפמב קסוע הז ךמסמ  .ותוא דומלל ץלמומו הזב אצויכו

 דרשמ י"ע ומסרופ הכ דע . םיקסע יושיר קוחל 34 ןוקית תויתגרדהב ףקותל סנכנ 2019 ראונימו .2013/11/05 -המ לחה ףקותל הסנכנ המרופרה
 .םיטירפ  20-ל םידיחא םיטרפמ םינפה

 . םינפה דרשמ רתאב ןכדעתהל שיו םיפסונ םיטרפמ ומסרופי תעל תעמ

 :ומסרופש םיטרפמה •

 . תחקרמ תיב - 1.1

 .םייניש תדבעמ – 1.7

 .םילכימ ןוקית זג - ה2.1

 .קולדתו קלד תנחת – ויגוסל קלד - א2.2

 .הטיחש תיב ,הריחנ תיב ,םייחבטמ תיב - 3.1

 .םתריכמ – יאלקח שומישל לער ירמוח ,הרבדה ירמוח – ג3.4

 .םידספ דוביע – 'ב3.6

 .םוקמב הכירצל םירכשמ תואקשמ תוברל הדעסמ ,הפק תיב - א4.2
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 .קסויק –' א 4.7

 .םוקמב הכירצ םשל םתשגה ותוליעפ רקיעש קסע לכו הדעסמ ,רב ,באפ – םירכשמ תואקשמ – 4.8

 .התלבוהו הפוסיא – םינכוסמ םירמוח תלוספ טעמל ,תלוספו  הפשא  --     ב5.1

 .תוילכמב םתלבוה – םיחלוקו  םיכפש  --     ג5.3

 .וז תפסותב רחא טירפ יפל יושיר ןועטה קסעב תולכור  –  ' ב 6.9

 .תרחא תולכור  --  'ג 6.9

 :הלאמ דחא וניאש ר"מ 800 -מ לודג וחטשש רשוכ ןוכמ – 7.5

 1988 – ח"משתה ,טרופסה קוחב םתרדגהכ ,דוגיא וא תודחאתה ,טרופס ןוגרא ,טרופס תדוגא ידיב לעפומו קזחומה רשוכ ןוכמ .א

 .דבלב םהיאטרופס תא שמשמה ,

 דסומב םימושרה ןיינמה ןמ םידימלתה תא שמשמה ,ההובג הלכשהל דסומ תוברל ךוניח דסומ ידיב לעפומו קזחומה רשוכ ןוכמ .ב
 .דבלב

 ובש    ,הדובע םוקמב וא , 1969-ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחל 52 ףיעסב ותרדגהכ ,ףתושמ תיב םחתמב יוצמה רשוכ ןוכמ .ג

  ףתושמה תיבה ירייד תא שמשמו בחרה רוביצל חותפ וניאש דבלבו , 1.000 לע הלוע וניא םחתמב וא ןיינבב םידבועה רפסמ

 .דבלב םוקמה ידבוע וא

 .דבלב ןולמה יחרוא תא שמשמה ןולמ תיבב רשוכ ןוכמ .ד

 .תיזכרמ תבכר תנחת ,הרובעתה תדוקפב התרדגהכ תיזכרמ תנחת – םיעסונ תעסה  -  ב 8.4

 ).זגב םיענומה בכר ילכ תוברל( העיבצו תוחחפ ,תיללכ תואנוכמ  - ךסומ –' א 8.9

 .םירקת ןוקית – ךסומ –' ד 8.9
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 .ירי חווטמ –' ב 9.1

 .םוקמב םתריכמ ךרוצל אלש – יוקינ וא יוטיח ירמוח – 'ב 10.8

 

 , רשנ תייריע לש םידיחאה םיטרפמה ךשמהב ואבוי ,ןימז לשממ רתאב טרופמכ םיינוציח יושיר ימרוג ,םידיחאה םיטרפמל ףסונב
 .)םיפסונ םיטרפמ ופסוותי תעל תעמ( ,םיפסונ יושיר יטירפל יושירה תוצובק 10-ל הקולחב

 הקיטמסוקו תוחקור , תואירב – 1 הצובק

  היגרנאו קלד – 2 הצובק
  םייח ילעב ,תואלקח – 3 הצובק
  ןוזמ – 4 הצובק

  תלוספו םימ – 5 הצובק

  תונושו רחסמ – 6 הצובק
  טרופסו שפונ , ירוביצ גוניע – 7 הצובק

 הרובעתו בכר – 8 הצובק

 תשומחתו קשנ , החטבאו הרימש יתורש – 9 הצובק

 םיבצחמו הימיכ , הכאלמ , הישעת – 10 הצובק

 –" דיחאה טרפמה דצל תוארוה" םינוכמה םינוש הקיקח ירבד יפל קסע לעבמ םישרדנה םיכמסמו םיאנת םג םיטרופמ דיחאה טרפמה תרגסמב !בל ומיש

 .יצראה טרפמב קודבל ץלמומ ןכל ,וטרופ אל םא םג תובייחמ דיחאה טרפמה דצל תוארוהש ןייצל בושח

 דרשמ  ,הלצהו תואבכ תושר ,לארשי תרטשמ, הביבסה תנגהל דרשמ(  "רושיאה ינתונ – " םייתלשממה םימרוגה םעטמ תושירדה תולח קסע לכ לע

 .רשנ תייריע –" יושירה תושר" לש תושירדה םג ףסונבו )תואירבה דרשמו רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ ,הלכלכה
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 :ליעל םירכזומה םיבלשהמ דחא לכב רומאה לכ תא םייקלו רובעל ךילע ,דיחאה טרפמה תא אורקל ךאובב–  קסע לעב �

 .םינפה דרשמ רתאב םידיחאה םיטרפמב םיעיפומה ,םיוסמה קסעה גוס/קוסיעה טירפל םייטנוולרה רושיאה ינתונ תושירד לכ םויק : 1 בלש

 .םיקסעמ תויללכ תושירד קרפב  רשנ תייריע לש דיחאה טרפמב תועיפומה יושירה תושר תושירד םויק  :2 בלש

 קסעה    לעב לעו טרפמהמ בייחמו דרפנ יתלב קלח ןניה "םיקסעמ תויללכ תושירד" הז קרפב תועיפומה תושירדה לכ יכ תאזב רהבוי

 . וקסעל תויטנוולר ןניהש לככ ןהב דומעל

 קרפב  רומאל ףסונב תאז ,ןמייקלו וקסע יבגל תויטנוולר תושירדמ ולא ןוחבל ,תויללכה תושירדה תא אורקל קסעה לעב תוירחאב
 .םיקסעמ תוינטרפ תושירד

              קסעה לעב תוירחאב םיקסעמ תוינטרפ תושירד קרפב  רשנ תייריע לש דיחאה טרפמב תועיפומה יושירה תושר תושירד םויק : 3 בלש

             תועיפומה תולבגמהו תושירדה לכ תא םייקלו וקסע לש יפיצפסה טירפה רפסמ תחת ,הלבטב תועיפומה תוינטרפה תושירדה תא אורקל

 .הז טירפ רפסמ תחת

 םיקסעל תויללכ תושירד

 תויטנוולר ןניהש לככ ןהב דומעל קסעה לעב לעו דיחאה טרפמהמ בייחמו דרפנ יתלב קלח ןניה הז קרפב תועיפומה תושירדה לכ יכ תאזב רהבוי
 . וקסעל

 .ךשמהב טרופמה םיקסעמ תוינטרפ תושירד קרפב רומאל ףסונב תאז

 המצעל תרמוש הייריעה .)2019 ילויל ןוכנ ,ומסרופש קוסיע יטירפ 20 ללוכה( יחכונה דיחאה טרפמל תופסוותמו תויטנוולר  הייריעה לש תויללכה תושירדה

 .םיקסע יושיר וצב קוסיעה יטירפ ראשל סחיב ומסרופיש םיאבה םידיחאה םיטרפמב תויללכ תושירד עורגל וא ףיסוהל תוכזה תא
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 יללכ .א

 קוח תושירד לכו הז קוסיע טירפל םייטנוולרה רושיאה ינתונ לש תושירדה לכ םג תולח ,הז ךמסמ ךשמהב עיפומה קוסיע טירפ לכ לע .1

 .תורחא תויטנוולר

 . הז ךמסמב תועיפומ ןניא ןידה תוארוה םא ףא ,וילע לחה ןיד לכ תושירד םויקמ קסע לעב רוטפל ידכ הז ךמסמב רומאב ןיא .2

  ךליאו ןידה תארוה םוסרפ םוימ םיקסעה לע לוחי ,ולא תושירד יאושנ םיקסע לע לחה ןידה תארוהב יוניש לכ ,ולא תושירדב רומאל ףסונב .3

 .קוחה תוארוה ורבגי הריתס לש הרקמ לכב .קסעה תא בייחיו

 .קסעה תוליעפל םייטנוולרה םיינוריעה רזעה יקוחל םאתהב וקסע תא ליעפי , רשנ תייריע ימוחתב קסע לעב .4

 . ןיד לכ יפלו קוחה יפל םימיאתמה םירושיאה תלבקמו קסע ןוישירל השקב תשגהמ ,ןוישיר שקבמה תא רוטפל ידכ הז ךמסמב רומאב ןיא .5

 .קוחה לע הריבע הווהמ ינמז רתיה וא ןוישיר אלל קסע לוהינ       
 
 םיאנתה םג םהילע ולוחי ,2013  - ג"עשת ,)יושיר ינועט םיקסע(םיקסע יושיר וצ יפל יושירב םיבייחה םיפסונ םיקוסיע קסעב םימייקו היה .6

 .םיקוסיע םתואמ דחא לכל ,דיחאה טרפמבש םימיוסמה

 : םג דומעל ןוישירה שקבמ וא קסעה לעב לע ,םידיחאה םיטרפמבו רזעה יקוחב , תונקתב , קוחב רומאל ףסונב .7

 :יטנוולרה קסעה לע םילחה הייריעה תושירדו תויחנהבו הינבה רתיה תוארוה וא/ו ריע ןיינב תינכת תוארוהב 7.1

 .ע''בת ,ראתמ תינכת )א

 .הסדנה תקלחמ רושא תא לבקל שי – הייריעל ךיישה הנבמב קסע )ב

 .רומישל םינבמ )ג                     

 . םינכוסמ םינבמ)ד

 .םיקסע יושירו םודיק תקלחמל תונפל שי ל''נה םינבמב קסע תחיתפל תורשפא תקידבלו רושיא תלבקל
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 : )םיקסע יושיר קוחל 34 ןוקית ךותמ יללכ עדימ ( היינבהו ןונכתה יניד תוילכת םויק

 . הינבהו ןונכתה קוח תוילכתב קסעה תדימע קדובה , ומעטמ ימ /למרכה תודרומ  תיבחרמה הדעווה  רושיאל תרבעומ קסע ןוישירל השקב לכ •

 תתל איה תיאשר ,םיקסע יושיר קוחל 34 ןוקית רואל םלוא ,היינבהו ןונכתה יניד תא םייקמ וניאש קסעל רתיה וא ןוישיר ןתית אל יושירה תושר •

 םיקסע יושיר קוחל ,1' א 8 ףיעסב תוטרופמה תורטמב עוגפל ידכ קסעב היינבהו ןונכתה יניד תרפהב ןיא יכ הרבס םא , רומאכ רתיה וא ןוישיר

 הרפהה לש הפקיה וא ,המוקימ , הביט לשב  היינבהו ןונכתה יניד תוילכתב תיתוהמ העיגפ הרפהב  ןיא יכ רשיא היינבלו ןונכתל הדעווה סדנהמו

 .)קוחב טוריפ ואר (קוחב טרופמכ

 .קוחה תוארוהל ףופכבו הדעווה סדנהמ לש ותעד לוקישב יוצמ, היינבה תורפה רתי לכל סחיב קסע ןוישיר תאצוהל המכסה ןתמ •

 ןונכתה יניד יפל הרפהב יכ םירובס  םה םא קסעה ןוישירל םרושיא ןתמל דגנתהל םיאשר ,םירחאו הלשממ ידרשמ ןוגכ ןוישירל רושיא ינתונ •

 .םמויק לע םידקפומ םה םהילע יושירה תורטממ הרטמב העיגפ שי ,היינבהו

 .היינבו ןונכת יניד יפל םיכילה תטיקנ עונמל ידכ ,רומאכ רתיהה וא ןוישירה ןתמב ןיא יכ שיגדהל בושח •

 .םיקסע יושיר קוחב הז אשונב ןייעל ץלמומ •
 
 

 טוליש .ב

         . 2019 -ט"עשתה ,)םיטלשו תועדומ( רשנ תייריעל רזעה קוחב רומאה לכב דומעל קסע לעב לע , טלשה תבצה םרט

 . הייריעה רתאב תומסרופמש יפכ , רשנ תייריעב טולישו יושיר םודיק תקלחמ תויחנהבו

 קסע יתב תותיזח בוציע .ג

 .הייריעה לש הסדנה תקלחמ רושיא  שרדיי ,רומישל םיתבב ללוכ קסע יתבב תותיזח בוציעל

 תואסכו תונחלוש תבצה .ד

 וא תואסכ  בוחרב דימעהל רתיה תתל תיאשר יושירה תושר , 1991-א"נשתה ,)ןויקינהו רדסה תרימש( רשנ תייריעל רזע קוחל 46 ףיעס פ"ע )1

 אצויכ רחא רישכמ וא תרחא הנוכמ וא הדילג רוצייל תונוכמ ,םייטמוטוא םיינזאמ ,תוישמש ,הפק תיב וא הדעסמ יכרוצל םידוגרפ וא תונחלוש

 .רתיהב ועבקיש םיאנתל םאתהב הלאב
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 .ףקת קסע ןוישיר לעב קסעל ןתניי רתיה )2

 . רזעה קוחל תיעיברה תפסותב עבקנש רועישב הרגא םלושת רומאכ רתיה דעב )3

 .ופקתל סנכנש הריגס וצ ול ןתינש קסעל וא הברוס קסע ןוישירל ותשקבש קסעל ,הביבסל םידרטמ םרוגה קסעל רתיה ןתניי אל )4

 תומכ לולכי רשא םישרת ףרוצי השקבל ,קסעה ילתכל ץוחמ תואסכו תונחלוש תבצהל רתיהל השקב שיגהל שרדיי קסעה לעב רתיהה תלבקל )5

 .שקובמה חטשה לדוג ,םמוקימו תונחלושה

 .םאתהב רתיה קפנוי , הייריעה תושירד ואלומש לככ ,םיקסע יושיר/הינב חקפמ י"ע קדבית ,רומאכ השקב )6

 .)םידוגרפ– ףרוח תריגס ( תיתנוע הריגס תמקה .ה

 .לירפאל 30 דעו רבוטקוא 1 ןיבש הפוקתה הניה ףרוחה תנוע )1

 .הב םיעובקה םיאנתה יפ לעו  הפקת ע"בתב תנגועמ איה םא אלא ,תרתומ הניא ףרוח תריגס )2

 תשיגנ     .ו     

 : ראשה ןיב עבקנ 'ג 'ב8 םיפיעס םיקסע יושיר קוחל 34 ןוקיתב

 תוארוה קסעב ומיוק םא אלא , ירוביצ תורש וא ירוביצ םוקמ אוהש יושיר ןועט קסעל זרוזמ רתיה וא ינמז רתיה , ןוישיר ןתית אל יושירה תושר )1

 . תושיגנה

 השרומ לש תעד תווחו תורישה תושיגנ השרומ לש תעד תווח יושירה תושר ידיל איצמי , ןיינעה יפל זרוזמ רתיה וא ינמז רתיה , ןוישירה שקבמ )2

 . תושיגנה תוארוה קסעב תומייקתמ ןהיפלש , הביבסו תוישעת םינבמ תושיגנ

 . רומאכ תעדה תווח ךמס לע  ןוישיר שקבמל תתל תיאשר יושירה תושר )3

 . קוחב תוארל ןתינ טוריפ , ריהצת וא תחא תעד תווח קר ןתנית םימיוסמ םיקסע יגוס יבגל יכ  ,קוחל 'ב 8 ףיעסב טרופמכ תורשפא תמייק ) 4

 השרומ לש תעד תווח ךמס לע השעת תושיגנה תוארוה לש ןמויק תקידבש יושירה תושרמ שקבל יאשר ןוישיר שקבמ , ליעל רומאל ףסונב )5

 .תונקתב עבקנש רועישב הרגא םלשל שי רומאכ הקידבל. יושירה תושר םעטמ וא ,קסעה לש תושיגנ



 10 
  

 הינחו העונת .ז

 : הסדנה תקלחמ לש רושיאו הקידבל רבעותש ,הינחו העונת תינכת ,קסע ןוישירל השקבה תרגסמב ושיגי םיטרופמה םיקסעה )1

 ירדסה ןונכת  שרדנ .הרובחתה דרשמ רושיאב השעי קסעה לש ימינפ ןונכת יכ שגדומ ,ןיד לכ יפ לע תושירדה ראש ןיב  -בכר ילכל ךסומ )א

 שי .קסעה ילתכ ךותב ועצבתי תודובעה לכ .שיבכה לע וא הכרדמה לע הנתמהב וא הדובעב  בכר ילכ תיינח לע רוסיא לח האיציו הסינכ

 . )טפיל ( המרה ןקתמ לכל בכר ילכ 3 לש חתפמ יפ לע הינח תומוקמ  ךסומה חטשב תוצקהל

 םולשתב תירוביצ הינחל ןומיס שי קסעה תיזחב םא ילגלג וד בכרל הרומש הינח רורמתל השקב שיגהל ןתינ - םיעונטק/םיעונפואל ךסומ )ב          

 . קסעה שרגמ/ ילתכ ךותב קרו ךא היהת םיעונטק/םיעונפוא תיינח .)ןבל לוחכ(               

 הסינכ ירדסה, םירורמת ,דבלב העונת סדנהמ ידי לע הכורע הינחו העונת תינכת תשגה שרדיי ,ןיד לכ יפ לע תושירדה ראש ןיב - ןוינח )ג

 תקלחמב ררבל ץלמומ .םיילמשח םיבכר תנעטה תבוטל תוינחה כ"הס ךותמ תושרה תייחנה פ"ע ,זוחא תדמעהו םיכנל תוינח ,האיציו

 .  תושירדהו תויחנהה ללכ תא הסדנה

 .  םיילמשח םיבכרל הניעט תודמעו האיציו הסינכ ירדסה -קלד תנחת )ד           
 תושיגנב בייחה קסעה ,תורוחס תניעטו הקירפל רדסומ  םוקמ םג תללוכה הינחו העונת תינכתל ףסונב . ר"מ 500 לעמ לוכרמ/תונח )ה 

 . םילגלג אסיכ לע תישפוח העונת תוברל קסעה ךותל דעו היינחה םוקממ האלמ

 . בוחרל רוביח  שישכ, בכר ילכ תציחר )ו 

 .תוינוכמ תריכמל קסע )ז 

 .םיקסע יושירו םודיק תקלחמב תוינכתה קדוב רושיאל הינחו העונתה תינכת תא   ,קסע ןוישירל השקבה תרגסמב ושיגי ,םיטרופמה םיקסעה )2

 :הסדנה תקלחמ רושיאל  ורבעויש

 ןכ ומכ .קסעה תינכתב הינחה ןמסל שי .דרשמה ידבועל תוחפל בכר ילכ 3 לש הדומצ תילועפת הינחב בייח  .בכר ילכ תרכשהל דרשמ )א           

 םיירחסמ  בכר ילכל תילועפת הינחל ןורתפ שרדיי .הרכשהל םידעוימ םניאש הרבחה לש בכר ילכ לש תוינחל תוריכש הזוח גיצהל שרדנ

 . בכר ילכ 10-ל םומינימ,

 . הינחו העונת תינכת תשרדנ .בכר ילכ תרכשהל קסע )ב

 .יוקינ וא הציחרל  הנתמהל  ,תוחפל בכר ילכ 2- ל תילועפת הינח תשרדנ .ןוינחב בכר ילכ לש ,םימ אלל יוקינ וא  תינדי הציחר )ג           

 יבכר תא תונחהל שי .קסעל ביבסמ רטמ 500 לש סוידרב םיפונמהו  הרירגה ,הלבוהה יבכר תיינח לע רוסיא לח .הרירגו הלבוה תרבח )ד 

 . הלא בכר ילכל דעוימה רדסומ  ןוינחב  םיפונמהו הרירגהו הלבוהה
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 . שרגמה/קסעה ילתכ ךותב קרו ךא היהת הדובעה -םירקת ןוקית )ה         

 . םיעונטקל הינח םוקמ גיצהל בייח, םיעונטק/םיעונפוא 3 לעמ ליעפמה םיחולשמל קסע - םיחולשמ )ו          

           תודעסמ ,לכוא יתב ,ןורטאית ,חוריא ,םיעושעש ,םיעוריאו החמש תומלוא ,שפונ ,ירחסמ זכרמ ,ירוביצ גוניע :ןוגכ , להק יריתע םירחא םיקסע )3

 . םיחרואה להקל היינח העונת  ירדסה שורדל יושירה תושר תיאשר -, הזב אצויכו

 ירדסה שורדל הייריעה תיאשר -היינחו בכר ילכ תעונתב ריתע קסע ,בכר ילכל םירזיבא תנקתה ,תוינומ תנחת ןוגכ -יושיר ינועט םניאש םיקסע )4

 .  היינחו העונת

 תולכור .ח

 תרימש( רשנ תייריעל רזע קוחל  72 ףיעס פ"ע .רשנ ריעה ימוחתב תולכורה הרוסא ללככ )1
 1991-א"נשתה ,)ןויקינהו רדסה

 .עבקיש םיאנתב תולכור רשאל ריעה שאר יאשר 73 ףיעס פ"ע )2
 

 םייתיישעת םיכפש .ט

 םימרזומה םילעפמ יכפש( בויבו םימ ידיגאת יללכב רומאה לכב דומעי ,םייתיישעת םיכפש םירצונ ותוליעפ ךלהמבש קסע לכ )1

  1964 – ה"כשת ,)בויבה תכרעמל

                 רישכמ תנקתה( םעה תואירב תונקתב העיפומה תפסותב ותרדגהכ ,קסע לכ)ח"זמ( תרזוח המירז תעינמל םירישכמ )2            

         עטקב ,)ח"זמ ןלהל( הייתש ימ תכרעמל  תרזוח םימ תמירז ענומ רישכמ ןיקתי ,1992 - ב"נשתה ,)תרזוח םימ תמירז ענומ               

  לכב ןיקת בצמב ח"זמה תא קיזחי קסעה לעב .תונקתב רומאכ םימה דיגאת / הייריעהמ ולש םימה תא קסעה לבקמ ובש רוניצה               

 . תורומאה תונקתב ותרדגהכ – ךמסומ ןיקתמ ידי לע תיתנש הקידב עצביו תע               

 .תוחפל םינש 3-ל םירושיאה קסעב ורמשיי ליבקמבו הייריעל ורבעוי ךמסומה קדובה לש תיתנשה הקידבה תואצות   

 . תיתנשה הקידבה יאצממב שרדנה לכ תא תידימ עצבי קסעה לעב   

             קסעה לעב תא בייחלו שרדנה ןקתל ,הייריעה לכות ,תיתנשה הקידבה תונקסמ תא וא ח"זמל תיתנש הקידב עצבי אל קסעה לעבו הדימב               

 . תואירבה דרשמ םע םואיתב םימה תקפסא תא קתנל, םימה תכרעמ םוהיזל דשח םייקו הדימבו הרוקת ללוכ ןוקיתה  תויולעב               
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   םימרזומ םילעפמ יכפש( בויבו םימ ידיגאת יללכב רומאכ םיכפש םוגיד עצבל שרדנ ,םיאבה םיקסעה יגוסמ דחא לש קסע לעב  )א

 : 1964 – ה"כשת, ,)בויבה תכרעמל

 בכר תציחר תונחתו )בכר תואנוכמ( םיכסומ -

 תודעסמ ,םיעוריא תומלוא -

 תואקשמו ןוזמ ילעפמ -

 םיגד דוביע ,הריחנ יתב ,םייחבטמ יתב ,תוטחשמ -

 העיבצ וא הנבלה ללוכ ליטסקט -

 העיבצ וא הנבלה אלל ליטסקט -

 חטש ינפ לופיטו תוכתמ יופיצ ילעפמ -

 תוסבכמ -

 קולדת תונחת -

 לול וא תפר -

 תורוע דוביע ילעפמ -

 תלוספל רבעמ תונחת -

 סופד יתב -

             ,םיסיממ ,םיטנגרטד ,םיעבצו םיקבד ,םיקורמתו הקיטמסוק ,םילקימיכ רוציי ,הקיטבצמרפ :לעפמה תוליעפ יפל הימיכ ילעפמ -

 םילקימיכ תלבוה ,קיטסלפ ,הימיכורטפ ,הרבדה  ירמוח    

 היינב ירמוח ילעפמ -

 . הביבסה תנגהל דרשמה ,הייריעה תשירד יפלש םיפסונ םיקסע יגוס )ב

          םיפירעתל  םאתהב הייריעה ידי לע ותולעבב קסעה ועצבתיש םימוגידה תולע אולמב אשיי ליעל 3 ףיעסב רומאכ קסע לעב )3
 . וינוקית לכ לע ועבקנש    

 ידימ ןפואב הייריעל קסעה לעב חוודי ,תירוביצה בויבה תכרעמל םימרזומה םיכפשל םייטנוולרה ףסה יכרעמ הגירחל ששח שי הבש הלקת לכב )4

 .הלקתה ןוקיתל הביבסה תנגהל דרשמהו הייריעה תויחנה לכ תא עצביו הלקתה לע
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 הפשאב לופיט .י

 םיידועיי םילכמב םרצאלו וקסעב םירצונו הדימב ,ןלהל םיטרופמה הפשאה יגוס תא דירפהל ביוחי ,ותוליעפ ךלהמב הפשא רצויה קסע לעב לכ )1

 : ןלהל םיטרופמהו תלוספה יגוס לע םילחה רוזחמה יללכל םאתהב

  - םיפאמו בלח ירצומ ,תוקרי ,תוריפ :ןוגכ ,תוזירא אלל ,תיגולויב םיקירפ םינגרוא םיביכרמו ןוזמ תויראש –  )הבוטר( תינגרוא תלוספ

 . עקרק ןומט לכימ וא תינסחד וא ,קורי לכימ

 .עקרק ןומט לכימ וא תינסחד וא קורי לכימ - תוזירא תלוספ טעמל ,הכומנ תוביטר תלוכת ילעב תלוספ יביכרמ –  השבי תלוספ     

  תאישנל שמשל דעונש וא שמשמה וא רצומל לוביק ילכ וא הפיטע שמשל דעונש וא שמשמה ,אוהש רמוח לכו ץפח- תוזירא תלוספ

 . הייריעה רידגתש ידועיי ןקתמב – 2011-א"עשתה תוזיראב לופיטה תרדסהל קוחב טרופמכו וילע הנגהל וא ותגצהל ,רצומ

 . הייריעה תושירדל םאתהב ןקתמ ןיקתהל שרדיי קסע לעב, םיקובקבל )בולכ( ידועיי ןקתמל ךילשהל שי –  קיטסלפ יקובקב     
 . תידועיי הרבח תועצמאב תונפלו ידועיי ןקתמל ךילשהל שי –  ריינ

 . תידועיי הרבח תועצמאב תונפל ךרוצל םאתהבו הפוקתל תחאו, התלוכת יבגל תטלושמו תופסאנה תויומכל המיאתמ הספוק ךותב –  תוללוס     

 .השרומ ןלבק וא רתאל יאמצע יוניפו יאמצע ןפואב לזרב יוניפו זוכיר –  לזרב

 .שרדייש לככ הייריעה רידגתש ידועיי ןקתמב –  תינורטקלא תלוספ

 .ע"פש ףגאב רשאמה םרוגה ידי לע רשואש הפשא תריצאל ילכב דיוצמ תויהל בייח, יושיר ןועט וניאש ןיבו יושיר ןועט אוהש ןיב ריעב קסע לכ )2

           רחאל ,רוזחמל תלוספלו הפשאל םישרדנה הריצאה ילכו  הפשאה רותסמל וא הפשאה ןתיבל ע"פש ףגא רושיא לבקל ביוחמ ריעב קסע לכ    

 .ע"פש ףגאב רשאמה םרוגל יופצה הפשאה ףקיה תא  גיציש    

           תשירד יפ לע רחא רדסה לכ וא בולכ ,שבכמ תועצמאב םינוטרקה יוניפל הנעמ ןתמב םיבייח םינוטרקו תוזירא תלוספ שי םהב םיקסע    

 .ע"פש ףגאב רשאמה  םרוגה    

          בייח ,רוזחימל תלוספ םג תרציימ ותוליעפש קסע ,1998 ח"נשתה ) רוזחימל תלוספ יוניפ תבוח( רוזחימל תלוספ יוניפו ףוסיא תונקת יפ לע    

 .ע"פש ףגא תושירד יפ לע רוזחימל ורבעוהש רוזחימה תויומכ לע חוודל    

 :קסעמ הפשא יוניפ )3

 וא ךולכל םורגל ילבמ ,יוניפ םשל עבקנש םוקמב םביצהלו הפשאה תריצא ילכמ ךותב תרדוסמ הרוצב הפשאה תא ףוסאל קסעה לעב תוירחאב

 .יושירה תושר לש וא הייריעה םעטמ חקפמ לש השירד לכל םאתהבו רחא  עגפמ
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 :הפשא רותסמ וא הפשא ןתיב )4

 ע"פש ףגאמ רשאמה םרוגל קסעב יופצה תוליעפה ףקיה תא גיציש רחאל ,ול םישרדנה הריצאה ילכל הפשא רותסמ וא ןתיבב בייח קסע ללככ )א

 .קסעה םויקל םיאנתה לבקיו

 ךילה ,קסעה ינותנל בל םישב הפשא ןתיב תיינבל השירד איצוהל יאשר רשאמה םרוגה ,םוקמב  הפשא רותסמ וא הפשא ןתיב םייק אלו הדימב )ב

 .ןיינבב סכנה ילעב לכ רושיאו הינב רתיה תאצוהב ךורכה

 רשאמה םרוגה יאשר, םוקמב תוליעפה חפנל םינטק םה םלוא הנבמב הפשא רותסמ וא הפשא ןתיב םייקש ע"פש ףגאל ררבתיו הדימב )ג

 .ןיינבב סכנה ילעב לכ רושיאבו הינב  רתיה תאצוהב ךורכ ךילהה .םלדוג תא תונשל קסעה לעבל השירד איצוהל ,קסעה ינותנל םאתהב

 יפ לעו שרדנל םאתהב הריצא ילכ ביצהלו שוכרל קסעה ילעבל השירד איצוי רשאמה םרוגה, הריצא ילכב רוסחמ םייק יכ ררבתיו הדימב )ד

 .ע"פש ףגאב רשאמה םרוגה תטלחה

 
 :קסעב)הפשא יחפ( הריצא ילכל הצלמה )5

 טורפה יפל רוזחימה ינקתמו)הפשאה ילכ( הריצאה ילכ םוקימ ןיוצי ,םיקסע יושירו םודיק תקלחמל ושגויש קסעה תוינכותב
 :אבה

 .א"כ רטיל 1100 חפנב םילכמ 2 - ר"מ 100-50   קסעה חטש .א

 .א"כ רטיל 1100 חפנב םילכמ 3 - ר"מ 150-101   קסעה חטש .ב

 .א"כ רטיל 1100 חפנב םילכמ 5 – ר"מ 300-151   קסעה חטש .ג

 .רטיל 1100 לש דחא לכימל ךרע הווש רטיל 360 לש םילכמ 3 - העידיל  *

 ." 1991 -א"נשתה ןויקינו רדסה תרימש רשנל רזע קוח תוארוהל םאתהב הייריעה י"ע עבקי םמוקימ ,הריצאה ילכ תומכ ,הריצאה ילכ גוס"

 

 ! ע"פש ףגאב רשאמה םרוגהמ יפוס רושיא תלבק ינפל )הפשא יחפ( הריצאה ילכ תשיכר עצבל ןיא                  
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 :תלוספ רוזחימ )6

 ךותל רדוסמ יוניפו רוזחימל םינושה הימרזו הפשאה יגוסל םאתהב הפשא ףוסיא אדוול בייח רוזחימל תלוספ תרצונ ותוליעפ םוחתבש קסע )א

 םימיאתמ רוזחימ ילכמ

 .ע"פש ףגאב עוצקמ םרוג תשירד יפ לע , קסעה תוליעפ יפואל םאתהב ןקתמ ןיקתהל שרדיי קסע לעב )ב

 .רוזחימל תלוספה גוסל םיאתמ ןקתמ וא הריצא ילכ ביצהלו שוכרל שרדיי רוזחמל תלוספ תרצונ ותוליעפ ךלהמבש קסע לכ )ג

 .וידבוע וא קסעה ילעב י"ע  עצבתת םתלעפהו קסעה חטשב ויהי רוזחימה ינקתמ וא  הריצאה ילכ תבצה )ד

 ףגאב רשאמה םרוגל גצוי םכסה ,תויטנוולר תורבח לומ תורשקתה םכסהל םאתהב הייוניפל דע קסעה חטשב ןסחואתו ףסאית רוזחימל תלוספ )ה

 .שרדייש לככ ,ע"פש

 .התנופש רוזחימל תלוספה תויומכ לע חוויד תבוח תמייק קסעה לעב לע )ו

 .ע"פש ףגא י"ע ועבקנש תלוספה יגוסלו םיאנתבו םינמזב אלא םיברה תושרל תלוספ איצוהל ןיא הרקמ לכב )ז

 
 רוזחימל הפשאה יגוס )7

 עבקתש רחא תלוספ גוס לכו תינורטקלא תלוספ ,ןהינימל תוזירא ,םיגימצ ,םירבצמ ,הקשמ ילכמ ,םיננסמ ,היישעת ינמש ,לושיב ןמש ,ריינ ,ןוטרק

 . ןיד לכ יפ לעו הייריעה

 ןוזמה ףנעב קסעל הגירח הפשא )8

                 דע ידועיי ררקמ ךותב רוריקב ורמשיש בטיה תורושקו תובע קיטסלפ תויקשב רמשיתו זראית ,םיגדו רשב ןוגכ יחה ןמ ןוזמ לש תלוספ     

 .ע"פש ףגא םע םואיתב עבקיש יוניפה דעומל ךומסב הפשאה תריצא ילכל ןתאצוהל     

 קסע יתבב םינוטרק ףוסיאל םישבכמ תשיכרל םינוירטירק )9

        ןוטרקה תויומכ לש ןדמואו הכרעהל םימוליצ ללוכ קסעב תרוקיב עוציב ינפל ,ןוטרק ףוסיאל םישבכמ תבצהלו השיכרל קסעל השירד אצת אל  

 .ודי לע תואצומה  

 םיקסע יושיר תקלחמב יוצמה עדימה יפל עבקי קסעה חטש .ינוריע םרוג ידי לע עצובת תרוקיבה                
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 :האבה הלבטב תועיפומ ןוטרק בולכ / שבכמל תושירדה
 ר"מ 301

 הלעמו
300-101 

 ר"מ
 דע חטש

 ר"מ 100
 ד"סמ קסעה גוס

 ןוט 10 שבכמ
 ןסחד וא
 םינוטרקל

  , ןולמ תיב ,ןוינק ,לוכרמ ,תוחמש םלוא ןוט 5 שבכמ ןוט 8 שבכמ
 הקוסעת ילדגמ הינסכא , ןויסנפ

1 

 הדעסה יתורש ,םיינפוא תויונח ,םימראפ ןוט 3 שבכמ ןוט 5 שבכמ ןוט 8 שבכמ
 םיגוניע תומלוא ,םולשתב אל/םולשתב
 ינקתמ) םיינוריע רוביצ ינבמ ךותב םיקסע,

 רויד ,תובא יתב ,(המודכו םיס"נתמ ,טרופס
 םיידועיס תודסומ ,ןגומ

2 

 תיב ,היצוציפ ,תלוכמ תונח ,תוקרי תונח ןוט 5 שבכמ ןוט 5 שבכמ ןוט 8 שבכמ
 זילטא ,הפירח היתש תריכמ ,הדעסמ/הפק
 םיגד רכממל תונח,

3 

 ךסומ ,רפס יתבו ךוניח תודסומב םיקסע ןוטרק בולכ ןוט 5 שבכמ ןוט  8 שבכמ
 בכרל ףוליח יקלחל תונח,

4 

 

 .קסעב םינוטרקה תומכ תא דומאל תנמ לע ע"פש ףגא ידי לע חטש תוקידב וכרעיי ,קסעל השירד תאצוה ינפל •

 .רחא רדסה לכ וא הינוטרק תבצהל השירדב שבכמל השירד רימהל היהי ןתינ, ע"פש ףגא תעד לוקישל םאתהב •

 תעד לוקיש יפ לעו חטשב תורוקיבה ךמס לע  םינוטרק שבכמ תבצהו תשיכר ךרוצל ונחביי ל"נה המישרב םיעיפומ םניא רשא םיקסע יגוס •

 .הייריעה

 שבכמ תבצהל קסעל תכיישה רצחה חטש וא קסעב םייקה הפצרה חטש ןובשחב  חקליי ,ןוטרקה ףוסיאל שרדנה יעצמאה תעיבק ךרוצל •

 .ןוטרקה ןוסחאו
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 .ןידה תוארוה ולוחי, , הלבטב טרופמה ןמ הנוש רוזחימ תבוח וא/ו םיפסונ םימוחתב רוזחימ תבוח ועבקי ןידה תוארוהש הרקמ לכב •

 תויחנהו תונקתה, היינבהו ןונכתה יקוח תושירד יפ לע לועפל שי ,הפשאה רדח הנבמ תא לידגהל וא תונבל שרדייו הדימב - םישדח םיקסעב •

 .ע"פש ףגא

 הביבסה תוכיא .אי

 שער )1

 .1994-ד"נשתה ,)ריבס יתלב שער(םיעגפמ תעינמל  תונקתב ותרדגהכ ,ריבס יתלב שערל ,וקסע תוליעפמ האצותכ ,םורגי אל קסע לעב )א

 תויחנה " ךמסמב רומאה יפ לע תיטסוקא תעד תווח תנכהב בייח היהי ,ריבס יתלב שערל םרוג ולש קסעה תיב יכ אצמייש -קסע לעב )ב

 תווח תא הייריעה רשאתש רחאל .הייריעב םיקסע יושירו םודיקל הקלחמל שיגי התוא  )ךשמהב ז ףיעס האר( "תיטסוקאה תעדה תווח תנכהל

 תונקתב םיעובק רשא ,שערל ףסה יכרעב דומעיש ןפואב   ,תעדה תווח תונקסמ לכ תא קסעה לעב אלמי ,םייונישב וא איהש יפכ וז תעד

 .תורומאה

     ובצוי  םילוקמר .הנבמה תותיזחב וא קסעה לש רוגסה הנבמל ץוחמ םילוקמר ליעפהלו ביצהל ןיא  .קסעה הנבמל ץוחמ הקיסומ עימשהל ןיא )ג            

       םתוליעפ רקיעש םיקסע .קסעה ילתוכל ץוחמ הקיזומ עמשת אלש ןפואב ולעפויו וזכרמל ונווכיו ,קסעה תיב לש רוגסה ללחה ךותב קרו ךא                

 .תיטסוקא האובמ תמקהב םג ראשה ןיב וביוחי ,םידוקירו הקיזומ תעמשה               

      ,ריווא גוזימ תוכרעמ ןוגכ שער תמירגל לאיצנטופ תולעב  תוכרעמ ליכמ קסעהו ,)תולעב יוניש ,שודיח ,שדח( ןוישירל השקב שיגהש קסע לעב )ד           

        תומר יבגל ןרציה ינותנ תא ףרציו ןהיגוס תאו תוכרעמה םוקימ תא קסעה לש השגהה תוינכותב ןמסי ,המודכו רוריק דויצ ,םיחופמ ,תובאשמ               

 . הלא תוכרעמ תוליעפמ האצותכ תומרגנה שערה               

   לכש ןפואב ,השגהה תינכתבש םינותנה לע הנססבתת ולא תויחנה .הייריעה תויחנהל םאתהב ןליעפיו ,תורומאה תוכרעמה תא ןיקתי קסעה לעב )ה           
 1990– ן"שתה , )ריבס יתלב שער( םיעגפמ תעינמל תונקתה תושירדב הנדומעת  קסעה תוכרעמ               

      ןגבו תוחמש םלואב שער דמ ןקתה( םיקסע יושיר תונקתבו קוחב עובקכ שער דמ תנקתהב וביוחי , םיקטוקסידו םיעוריא ינג, החמש תומלוא )ו            

 .הלא תונקתב עבקנה לכ יולימבו  2014 - ד"עשתה , ) קטוקסידב שער דמ ןקתה ( םיקסע יושיר תונקתבו , 2006 – ז"סשת, )םיעוריא               
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 םינוירטירקבו תונקתב הדימעלו תיטסוקאה תעדה תווח תנכהל תויחנה )ז

 :ךכל שרדנה קסע םעטמ תיטסוקא  תעד תווח ןכותל הייריעה לש תושירדה ןלהל

 .תעדה תווח ןיכמ לש המיתחו ךיראת םע ח"ודה ןיכמ לש וגול םע םיפד לע לבוקמכ תספדומ תויהל תבייח תעדה תווח )1(

 :םיאבה םיאשונל תוסחייתהה תא לולכי תעדה תווח ןכות (2)

             ןויסינ לע תודיעמה תודובע לש תואמגודו יטסוקאה ח"ודה ןיכמ לש םייטנוולר הלכשה לע םינותנו יעוצקמ ןויסינ טרפל שי ח''ודל המדקהב )3(

 .הקיטסוקאו שער  םוחתב     

 .קסעב תוליעפה תועשו םימי ,גוס ,דועי טוריפ )4(

 . שקובמה גוסהמ קסעל הייריעה לש תויחנההו םינוירטירקהו רזעה קוח ,תונקתה ,קוחה תושירד לכ טוריפ )5(

              גוזימ דויצ :תוברל קסעל ךיישה דויצ טוריפ ןכו םיכתחו קסעה תינכות יבג לע 'וכו םיחתפ ,תוגג ,תוריק ,תואיציו תוסינכ ,קסעה הנבמ טוריפ )6(

 .דועו רורווא יחופמ ,ןוזמ רוריק ,ריוא     

 .קסעה תוליעפמ םיעפשומ תויהל םילולעה הביבסה םישרת יבג לע הביבסב םירחאה םישומישהו םינכשה טוריפ )7(

 '.וכו ועצובש תודידמה לש ןמז ךשמ ,העש ,רושכמ ,שערה תודידמ דעומ טוריפ )8(

                םיבצמב )קסעה םקוממ וב ןיינבב ןנשיו הדימב תורידה ךותב ללוכ( םידדצה לכמ קסעה ילתוכל ץוחמו קסעה ךותב שער תודידמ יאצממ זוכיר )9(

  הדידמה תודוקנ ןויצ ךות ,הביבסב רתויב ךומנ  עקרה שער רשאכ הלילב תוברל קסעה לעופ ןהבש תיטנוולרה העשבו דויצה תוליעפ תניחבמ  םירימחמ     

 .יתביבס םישרת יבג לע     

 .שערה ןיינעל הייריע לש םינוירטירקהו תושירדב ןכו תונקתב קסעה תדימע תמר יבגל תונקסמ )10(

   קסעה ךותב לוקה תמצוע תלבגה ,קסעה תותיזחב םיחתפ ,םוטיא ,יטסוקא דודיב רופישל םיעצמא ןוגכ ,הביבסלו םינכשל שער ידרטמ תעינמל תוצלמה )11(

 .תוצלמהה תנבהל םישרדנה םיינכט םיטרפמ ףוריצב ,'וכו        

       הייריעה י''ע הרשואו  הקדבנו ודי לע הנכוהש תיטסוקאה ד''ווח לש תוצלמהה לכ ןאולמבו לעופב ועצוב ןכאש יטסוקאה ץעוי םעטמ בתכב רושיא )12(

 .שערה תונקתבו ורדגוהש םינוירטירקב הדימעל םתוליעיל החכוהו וצלמוהש םיעצמאה עוציב רחאל שער תדידמ תואצות       
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 ריווא םוהיזו חיר )2

 להונ"ב ותרדגהכו הז ןיינעל תונקתבו קוחב רומאכ ,ריבס יתלב וא קזח חירל  וא ריווא םוהיזל וקסע תוליעפמ האצותכ םורגי אל  קסע לעב )א

 . הביבסה תנגהל דרשמה לש "חיר יעגפמ תרדגהל

 םיכמסמה לכ תא הייריעב םיקסע יושירו םודיקל הקלחמל ריבעי ,וקסעמ םימרגנ ריבס יתלב חיר וא ריווא םוהיז  יכ ,אצמנש  קסע לעב )ב

 תפטושה  ןתקוזחתו תוכרעמה תלעפהל םירושקה םיכמסמה תאו קסעב ונקתוה רשא חירהו ריוואה םוהיזב לופיטל תוכרעמל  םירושקה

 .  תונורחאה  םייתנשה ךשמב,

                 תולועפלו םיעצמאל היתויחנה תא קסעה לעבל ריבעת איה ,ולא םיכמסמ קודבת  םיקסע יושירו םודיקל הקלחמהש רחאל )ג           

 .דרטמה תרסהל ודי לע תושרדנה         

  תנקתהל תוצלמה ליכת רשא  ,ינכט טרפמ םע תינכת הייריעב םיקסע יושירו םודיקל הקלחמל ריבעהל ביוחי קסעה לעב ךכל םאתהב )ד  

 ךותב קרו ךא ןקתות הבורא קסעה הנבמל תינוציח הבורא תנקתהו תפסוה רשואת אל. חירה ידרטמו ריוואה םוהיז תעינמל םיעצמא

 הסדנהה תקלחמ לומ ןוחבל היהי ןתינ , םינשי םינבמב םיגירח םירקמב . הז ןיינעל םינקתל ףופכב ןוילעה גגה לא יונבה ימינפ ריפ

 .הינב רתיה תלבקל ףופכב תינוציח הבורא

              לעב עצבי ,הייריעב םיקסע יושירו םודיקל הקלחמה ידי לע הרושיאו קסעה לעב שיגה רשא  תינכתה רושיא רחאל )ה         
 . היתויחנה תא קסעה             

 
 עקרק םוהיז )3

 .הביבסל וא רוביצה תואירבל ןוכיס הווהת עקרקהש ךכל םרוגה ,םהזמ  עקרק זג וא רמוח הב יוצמש עקרק הניה תמהוזמ עקרק )א     

               תמהוזמ עקרקה התייה םאו תמהוזמ עקרק היהת עקרקהש ךכל םרוגה ,עקרקל םהזמ  זג / רמוח לש רורחש וניה עקרק םוהיז )ב  

 .עקרק םוהיזכ עקרקל םהזמ רמוח לש ףסונ רורחש לכ וארי ,רומאכ רורחשה  םרט

             יושירו םודיקל הקלחמה ידי לע שרדיי קסעה, קסעה לעופ ובש סכנב /חטשב עקרק םוהיזל תורשפא לע עדימ וא דשח שי ובש הרקמב )ג                

 .)םוהיזה ףקיהו תוהמל םאתהב( הזב אצויכו םינוכיס תכרעה / םיחודיק/ תוקידב / עקרק רקס / ירוטסיה רקס עצבל הייריעב  םיקסע                   

            דרשמה םע םואיתב הייריעב םיקסע יושירו םודיקל הקלחמה עבקת םינוכיסה רקס / תוכרעה / תוקידב / רקסה תונקסמו תואצות יפ לע )ד     

 קסעה יושיר ךילה ךשמהל םידקמ יאנתכ עקרק יזג תרידח דגנכ ןוגימו םוטיא תינכת תוברל םוהיזב שרדנה לופיטה ךשמה תא , הביבסה תנגהל         
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 םינכוסמ םירמוח )4

 תנגהל רשה ידי לע הנוממה תאמ םילער רתיה ודיב שי ןכ םא אלא םילערב םדא קוסעי אל ,1993 – ג"נשתה ,םינכוסמ םירמוח קוח יפ לע )א

 תושירד תעיבק ןכו םתעינמל תוכרעההו םינוכיסה תניחב ,קסעב רוקיב ללוכ ,עוצקמה ישנא תקידב רחאל ןתינ םילערה רתיה .הביבסה

 ברועמ ןיבו הטושפה ותרוצב ןיב ,קוחל היינשה תפסותב םיטרופמה םירמוחה ןמ רמוח לכ אוה לער .םוריחבו הרגשב ,םהב לופיטל םיאנתו

 .םירחא םירמוחב גזוממ וא

       תונקתה יפ לע . 2003 – ג"נשתה ,)םירתיה ףקות תעיבקל הדימ תומא( םינכוסמה םירמוחה תונקתל םאתהב עבקנ םילער רתיה ףקות  )ב                 

 . הביבסלו םדאל הנכס םהמ תפקשנה )ךוראהו ינוניבה חווטל וא ידימה חווטל( ןוכיסה תומר יפל םינכוסמ םירמוחב םיקסועה םיגווסמ                      

 .הביבסה תנגהל דרשמל הנפי קסעה לעב ,םילער רתיה תלבק םשל                       

 . םילער רתיה יאנתב דומעי קסע לעב  )ג                 

 טסבסא )5

 םהו הכורא םייח תלחות טסבסאה יביסל .םיכוראו םירצ םיביס לש ישיבג הנבמ ילעב םייעבט םירמוח תצובקל יללכ םש אוה טסבסא )א    

                    תכרעמל טסבסא יביס לש הרידח ,םדא ינבב ןטרסמכ חכוה טסבסאה .םילקימיכו ינכמ חוכ ,היזורוק ,םוח ,שא ינפב םידימע      

 .תינושארה הפישחה רחאל הכורא הפוקת תועיפומה ,יופירל תונתינ ןניאש ,תושק תולחמל םורגל הלולע המישנה      

 העינמ ןיא ,תוררופתה בצמב אוה רשאכ קר תואירבל ןכוסמ טסבסאהש ןוויכמ, תאז םע ,לארשיב רוסא טסבסאב שדח שומיש לכ )ב

 .ןיקת בצמב טנמצ-טסבסא ןקתומ םהב םינבמב תוהשלמ

 :תויחנה )ג                

  וא ץופיש ,ןוקית ךרוצל ןיבו שדח שומישל םא ןיב טסבסאב הנבי אלו טסבסא תלוספ וא טסבסא ליכמה רצומ ,ןיקתי אל קסעה לעב )1(

 .םייק שומישל שודיח     

 .םיקדסו םירבש אלל ןיקת בצמב טסבסאה הנבמ תא קיזחי ,טנמצ טסבסא ליכמה הנבמב קיזחמה קסעה לעב )2(                      

 .טסבסא םיליכמה םינבמבו םירצומב הזחשהו ךותיח ,רוסינ ,שוטיל ,ףויש ,ךותיח ,חודיק תולועפ עצבי אל קסעה לעב )3(                      

   רתאל וקוליסלו טסבסאה תרסהל קסעה לעב לעפי )רובש וא קודס ,ררופתמ בצמב( םימוגפ טנמצ טסבסא תוחול קסעב ואצמיו הדימב )4(                     

 . השרומ טסבסא ןלבק תועצמאב ,קוחה תוארוה יפל השרומ                          
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 הביבסה תנגה ןיינעל ןובשחו ןיד )6

 ריוא םוהיז ,םינכוסמ םירמוח יאשונב  ",הביבסה תוכיא תנגה ןיינעל ןובשחו ןיד " הל שיגהל ,קסע לעבמ הנשל תחא שורדל תיאשר הייריעה

 .דועו םיקלד ,תלוספ, םיכפש ,םימ םוהיז ,שער,

 ינוריע רנירטוו תויחנה .בי

 לשובמו ימלוג יחה ןמ ןוזמ ירצומ רכממל קסע תחיתפל ינוריעה רנירטווה תויחנה )1

 יללכ )א

 םיליכמה םירצומ תוברל דבועמ וא ימלוג ,לשובמ ,ןשוימ ,ןשועמ ,ןנוצמ ,אופק ,ירט ,םיגד ,ףנכ ילעב ,רשב : לש גוס לכ וניה יחה ןמ ןוזמ )1(

 .יחה ןמ םרוקמש םיביכרמ

 .רוריקב ןוזמ תלבוהל בכר ,קסע ,ןרצי :ןוישיר ילעב םילעפממ ןוזמ / יחה ןמ ירצומ וסנכוי קסעל )2(    

              דיגאת םעטמ הצפהו הנסחא ,רוציי תומוקמב חקפמה רנירטו אפור לש רושיאו הקידב ורבעש רחאל קר יחה ןמ םירצומ וסנכוי קסעל )3(                

 . 01.03.2020 ךיראתמ ותוליעפ לחה רשא ירנירטווה                     

 
 חבטמה )ב

         ילב ,םיעובצ היהי הרקתה ןהו תוריקה ןה .תוחפל 'מ 1.80 לש הבוגל דע הריהב הניסרחב םיסוכמ ,ביצי רמוחמ םייונב היהי קסעה תוריק )1(   

 .םיחתפה תא וסכי תותשר .םימגפ ילבו םיקדס   

 .תויבויח תולעמ 24 דע הייהת הרוטרפמטהש ךכ ריווא גוזימ תכרעמ ןקותת חבטמב )2(  

 .תוחפל מ"ס 30 לש קמועבו ,מ"ס 40 בחורב ,מ"ס 60 ךרואב היהי הדובע רויכ )3(  

        הדובע תודמעו םילכ תפיטש לש םירוזאב םימח םימ תבוח ( היתש ימ תוכיאב םירקו םימח םימרוז םימ םע ינקת זרב ןקתוי רויכה לעמ )4(              

 .)יחה ןמ םירצומ םע                   

 .יתפוקת יוניפ רושיא / ךמסומ ןיקתמ רושיא גצוי ,ןמוש דירפמ רובל רבוחמ היהי קסעה בויב )5(  
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 .ךרוצ יפל ןקתוי )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ )6(            

 .םיאתמ קיטסלפ יוסיכב ונגומי השגה םרט ןוזמ הנכה חטש / חבטמה תורונמ )7(

 .ןוזמ ןסחמלו חבטמל רישי רשק היהי אלש ךכ ומקוי םיתוריש )8(

 .הפצרהמ תוחפל מ"ס 30 הבוגבו ןוזמ לכמ דרפנב ונסחואי ,ןוזמה תיישעתל םיידועיי היהי יוקינ ירמוח )9(

 םיימינפ םירודיסו דויצ )ג

 .ץע יושעה דויצ חבטמב אצמיי אל .ןוזמה תיישעתב שומישל רשואש רחא רמוח לכ וא הדילחמ יתלב תכתממ ייושע היהי חבטמב דויצה )1(

 .ריקל עובקה יטנגמ ספל ודמצוי הדובע ילכ )2(            

 .הטסורינ ילכ ןוגכ לקנב יוקינל םינתינה םימלשו םייקנ םילכ ךותב וקזחוי רשב ירצומ )3(

 האפקה / רוריק ינקתמ )ד

 .ןיעל טלוב םוקמב ןקתויש הרוטרפמט דמב דיוצי איפקמ / ררקמ לכ )1(

 יחה ןמ ןוזמ ירצומ קיזחהל ןיא .הפצרהמ תוחפל מ"ס 30 לש הבוגב היהי ןותחתה ףדמה ,םיפדמ ג"ע ןוזמ ירצומ ונסחואי האפקה / רוריק רדחב )2(

 .הפצרה לע תורישי

 .לקנב תפיטשל ןתינו דילחמ יתלב רמוחמ םייושע ויהי םיאיפקמ/ םיררקמב רשב ירצומ ןוסחאל םיפדמ )3(

 הדובע ירודמ )ה

 :ויגוס יפל יחה ןמ ןוזמב לופיטל םידרפנ הדובע ירודמ ורדגוי

 . ףוע / ודוה רשב תנכהו לופיטל רודמ )1(

 .רקב רשב תנכהו לופיטל רודמ )2(

 .םיגדמ םירצומ תנכהו לופיטל רודמ )3(

 .דבלב םיימלוג םירצומ תנכהו לופיטל ושמשי ל"נה םירודמה )4(

 .דרפנ ןחלוש / הדובע חטשמל םתנכה רחאל ורבעוי ימרת לופיט ורבעש םירצומ )5(

 .זרב ,רויכ ,רוריק ינקתמ ,הניחט תונוכמ ,הדובע יחטשמ ,הדובע ילכ :לולכת הדרפהה )6(

 .לדפ ידי לע חתפנה הסכמ םע הפשא חפ ,ימעפ דח ריינ תובגמ / ילזונ ןובסל ןקתמ ןקתוי רודמב )7(
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 יחה ןמ םירצומב לופיטה )ו

 םירמגומ / םיימלוג יחה ןמ םיננוצמ םירצומ ןוסחא  )1(

 .) +2 דע ישוס ירצומ( סויזלצ תולעמ +4 דע לש הרוטרפמטב וקזחוי םיימלוג יחה ןמ םיננוצמ םירצומ

      ,םיגד ,רקב ,רשב( תפתושמ היצלוקריסל תורשפא אלל תדרפנ רוריק תדיחי לעב דרפנ רוריק רדח/ררקמב קזחוי יחה ןמ רצומ גוס לכ  

 .)ףנכ ילעב  

 .םיימלוג םירצוממ דרפנ ררקמב וקזחוי םירמגומ ןוזמ / יחה ןמ םירצומ

 יחה ןמ םיאופק םירצומ ןוסחא )2(

 .סויזלצ תולעמ -18 תוחפל לש הרוטרפמטב איפקמב ונסחואי םיאופק םירצומ

            םיגד ,ודוה / ףוע ,רקב רשב ןיב םידרפנ םיפדמב ןוסחאב הדרפה םייקתתש דבלבו ףתושמ איפקמב יחה ןמ םירצומ ןוסחאל ןתינ         

 .ףקותו רוציי יכיראתו רצומ ןומיס תיוות תלעב הניקת תירוקמ תינוציח הזיראב םיזורא ויהי םירצומה רשאכ ,רחא         

 .םירמגומ יצח/ םירמגומ ןוזמ ירצומ וקזחוי אל םיימלוג יחה ןמ םירצומ איפקמב

 אופק רחא / יחה ןמ רצומ תרשפה )3(

 .סויזלצ תולעמ +4 דע רצומ ךותב הרוטרפמט דע דבלב רוריק ןקתמב עצבתת

 .ידועיי רוריק ןקתמ היהי רחא ,םיגד ,ףוע ,רקב :יחה ןמ רצומ לש גוס לכל

 .רדחה ללח / זרב ימב הרשפה לע רוסיא לח

 .איפקמל וא ררקמל ץוחמ וקזחוי אל רחא/יחה ןמ ןוזמ ירצומ

 רחא / יחה ןמ םירצומ לש תוביקע תרימש )4(

 .תירוקמ ףקות  /ןרצי תיוות ילעב ויהי קסעה םוחתמ םיימלוג רחא/יחה ןמ םירצומ

 ףקות יגפ ,רחא / יחה ןמ םירצומ )5(

 .םתזירא יבג לע ןמוסמהו ןרציה ידי לע םהב שומישל ןורחאה ךיראתל רבעמ קסעה םוחתב ונסחואי אל רחא / יחה ןמ םירצומ                

 .ןכוס/ןרציה לומ יוכיז ךרוצל הקירה תירוקמה הזיראה רמשתו הפשאה ןקתמב ודמשוי וא םפקות גפ םרטו ךומסב קפסל ורזחוי םירצומה                

 .ףקות יגפ םירצומכ ובשחי ףקות גפ/רוציי ינמיס אלל יחה ןמ םירצומ



 24 
  

 

 םיאופק)תופועו םיגד ,רשב( םלג ירמוחל. קסעה תיבב הדובע יכילהתב הדובע תליחת ךיראת וא ,ירוקמ רוציי ךיראת ןומיס לש תוביקע )6(

 שדח ןוסחא/עוניש ילכל הדימצהלו תירוקמ הזיראמ םתטשפה רחאל ירוקמ ףקותו רוציי ךיראתו תירוקמ ןרצי תיוות םושרל שי -םהירצומו

 .הדובע תנמ/הווצא לכב

             הזיראמ םתטשפה רחאל הרשפה תליחת ךיראת רומשלו דימצהל םושרל שי – םהירצומו םיאופק )םיגדו תופוע ,רשב( םלג ירמוחל                        

 . הדובע םוי ותואב שומישל הדובע תנמ/הווצא לכל – םייניב רצומל הנכה ךיראת םושרל וא, תירוקמ                        

 

 ןשוימ  רקב רשב )ז

 .תויבויח סויזלצ תולעמ 4-0 רוריקב ןסחואי - םימי 14 דע ןרציה ידי לע עבקנש ףדמה ייח לעב ןשוימ/ןנוצמ רקב רשב )1(

 .הזיראה תחיתפ עגרמ תוחפל םייתעש ךשמל ררקמב רורווא רחאל קר רשבב שומיש )2(

 .דבלב תועש 48 רשבה לש ףדמה ייח, הזירא תחיתפ רחאל )3(

 .ןשוימ רשב תאפקה לע רוסיא לח )4(

 
 )הייפא ,ןוגיט ,לושיב( ימרת לופיט רבעש רחא / יחה ןמ ןוזמ ןוסחא )ח

 .סויזלצ תולעמ +65 תוחפל לש הרוטרפמטב קזחוי םח ןוזמכ השגהל דעוימה ןוזמ )1(

 .סויזלצ תולעמ +5 דע לש הרוטרפמטב קזחוי ןנוצמ ןוזמ )2(

 

 תוימלוג םיציב )ט

 .םירמגומ ןוזמ ירצוממ דרפנבו תולעמ +20 דוע לש הרוטרפמטב וקזחוי )1(

 דבלב םיציבל דעוימה ןקתמ בייחמ רוריק ןקתמב ןוסחא )2(

 .ושומישל ןורחאה ךיראתה רבעמ / םיציבב שומיש עצובי אלו ורכמי אל ,ןכ ומכ ,תורובש תוימלוג םיציבב שומיש עצובי אל )3(           
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 תורוסא תוינרצי תולועפ )י

 :ןוגכ תוינרצי תולועפ הנעצבתת אל )1(

 .רחא / יחה ןמ ןוזמ רצומ ןושיי ךרוצל םוקאו תנוכמב שומיש )2(

       .תינשב האפקה רובעי אל שומיש ךרוצל הרשפה רבעש ,אופק רחא / יחה ןמ ןוזמ רצומ .ןנוצמ רחא / יחה ןמ ןוזמ רצומ תאפקה )3(         

 .ופקות תכראה ךרוצל האפקה רובעי אל ימרט לופיט רבעש רחא / יחה ןמ ןוזמ רצומ         

 .וגוסל יטנוולרה רודמו ימצע רוריק ןונגנמ תלעב .הניחט תנוכמב עצבתת יחה ןמ םירצומ תניחט )4(                      

 .ןרצי ןוישיר תלבקו תושירד , םיאנתב הדימע וא ,חוקלה יניעל ,ןכ םא אלא ,יחה ןמ ןוזמ לש םירצומ תזירא עצבתי אל )5(          

 

 םידבועה )אי

 .ןוזמ תריכמ / תנכהל ידועיי שאר יוסיכו שובלב ויהי )1(

 .םהילע תשובחת הנשי םא וא ויתועבצא / וידי לע םיעצפמ לבוסה/הלוח םדא קוסעי אל )2(

 . הדובעה םוקמבו חבטמה םוחתב דבוע ןשעי/ לכאי/ התשי אל )3(

 

 

 
 תונוש )בי

 .ףטושה לועפתל םיכייש םניאש דויצ/ תורוחס / םיצפח וקזחוי אל קסעב )1(

 .קסעה תביבסו םיררקמה ,קסעה לש ידוסי ןויקינ לע רומשל שי )2(

 .עוציבה לע םידיעמה םירושיא רומשלו ךמסומ ריבדמ ידי לע תופטוש תורבדה עצבל הבוח )3(           

 .ישיא דויצל םירקול ובצוי / םידבועה ידגב תיילתל םוקמ רדגוי קסעב )4(

 .הזכש םוקמל רישי רשק ול היהי אלו םירוגמ םוקמכ קסעה שמשי אל )5(
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 זילטא תחיתפל ינוריעה רנירטווה תויחנה )2

 יללכ )א           

        םיננוצמ וא םיאופק -םהירצומו םיגד ,תופוע ,רשב :ןוגכ יחה ןמ ןוזמ ירצומ תריכמל ןוישיר םישקבמל רוזעל ודעונ הלא תויללכ תויחנה   
 .אשונב םיקסועה םינושה םיווצהו תונקתה ,םיקוחב אצמתהלו   

 .תבייחמה איה קוחה ןושל ,הרקמ לכבו דבלב תויללכ הלא תויחנה יכ שגדוי        

 .ןוישירה תלבק םרט םהירצומו םיגד ,תופוע ,רשב רוכמל רומח רוסיא לח יכ רוכזל שי

 הנבמה )ב         

  םאתהב קסעו קסע לכל דרפנ ןפואב עבקת חטשה תשירד .רשב גוס לכ רובע תאזו תוחפל ר"מ 25 היהי רשבה ירצומ תריכמ חטש )1(

 .ופקיהו וב רכמייש רשבה גוסל    

 .הכירב תבצומ וב םוקמב תשרדנ חטש תפסות .ר"מ 30 תוחפל םיגד תונח חטש )2( 

 .תופוע / רשב תריכממ דרפנ ןפואב םידבוע תווצ / קסע תבייחמ םייח / םיננוצמ םיגד תריכמ )3( 

 .דבלב םינוק תנתמהל שמשיו ץפח לכמ ייונפ היהי קסעה חטשמ עבר תוחפל )4( 

 .)םימסרכמ תרידח תעינמל( ביצי רמוחמ םייונב ויהי קסעה תוריק )5(            

 .םימגפ ילבו םיקדס ילב ,םיעובצ ויהי הרקתה ןהו תוריקה ןה ,תוחפל 'מ 08.1 לש הבוגל דע הריהב הניסרחב וסוכי תונחה תוריק )6(

 .קסעל הסינכב לעפוי ריווא ךסמ .םיקרחו םיבובז תסינכ תעינמל תשרב ופוצי תונחה תונולחו תותלד לכ )7(

 . ינוריעה ירנירטווה לש ותעד תחנהל תקפסמ הרואת היהת קסעב )8(            

 .תויבויח תולעמ 20 דע הייהת הרוטרפמטהש ךכ ריוא גוזימ תכרעמ תלעפה תבוח )9(            

 .הפצרה םוסחמ ןוויכל הנבי הפצרה עופיש .הפצרהו תוריקה תפיטש רשפאיש ןפואב ימוג רוניצ םע םימ זרב ןקתוי )10(           

 .חיר תולוטנו תויקנ תויהל תובייח זוקינה תולעת .םימ זוקינ תולעת ונקתוי )11(           

    רודמלו ףנכ ילעבב לופיט רודמל דומצבו םידרפנ םירויכ ונקתוי .תוחפל מ"ס 30 לש קמועבו ,מ"ס 40 בחורב ,מ"ס 60 ךרואב היהי הדובע רויכ )12(           

 .רקב רשבב לופיט                  

 .היתש ימ תוכיאב םירקו םימח םימרוז םימ םע זרב ןקתוי רויכה לעמ )13(          
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 .לדפ ידי לע חתפנה הסכמ םע הפשא חפ ,ריינ תובגמל ןקתמ ,ילזונ ןובסל ןקתמ ןקתוי רויכה דיל )14(        

 .דבלב םיגד תונחב עצבתת םיננוצמ / םייח םיגדב לופיטו הריכמ )15(        

 .ךרוצ יפל )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ ןקתוי .יתפוקת יוניפ רושיא / ךמסומ ןיקתמ רושיא גצוי ,ןמוש דירפמ רובל רבוחמ היהי קסעה בויב )16(        

 םיאתמ קיטסלפ יוסיכב ונגומי תורונמ )17(        

 

 םידבועל שומיש תיב )ג            

 .תונחהו שומישה  תיב ןיב רישי רשק היהיש רוסא לבא, תונחל ךומסב ןקתוי םידבועל שומישה תיב )1(       

 .םירקו םימח םימרוז םימ םע רויכ תויהל בייח שומישה תיבב )2(       

 .הפשא חפו ריינ תובגמל ןקתמ ,ילזונ ןובסל ןקתמ ןקתוי רויכל ךומסב )3(      

 .םיתורישהמ האיצי לכב ןובסב םהידי ץוחרל וחנוי םידבועה )4(      

 

 םיימינפ םירודיסו דויצ )ד           

 .יוטיחו ןובס ,םימב הפיטשל ןתינש ,ןוזמה תיישעתב שומישל רשואש רחא רמוח לכ וא הדילחמ יתלב תכתממ ייושע היהי תונחב דויצה )1(     

 .הדילחמ תכתממ וא ץעמ דויצ תונחב אצמיי אל           

 .םירישכמ ,הדובע ילכל תודרפנ הטסורינמ םיפדמ ונקתוי  )2(    

            תונוכמ ,הדובע יחטשמ ,הדובע ילכב :הדרפה ללוכ םידרפנ ויהי םירודמה .רקב ירצומב לופיטלו ףנכ ילעבב לופיטל םידרפנ הדובע ירודמ ורדגוי )3(    
 .זרב רויכ ,רוריק ינקתמ ,לקשמ  הניחט          

 

 םיאיפקמו םיררקמ )ה           

     אלל תדרפנ רוריק תדיחי לעב תויהל בייח , ףוע ,רקב רשבל רוריקה ןקתמ .דרפנ איפקמ / ררקמ ןקתוי )םירחא ,םיגד ,ףוע ,רקב רשב( גוס לכל )1(    

 .תפתושמ היצלוקריסל תורשפא          

 .סויזלצ תולעמ 4-0 לש ררקמ ןקתוי םיננוצמ םירצומ רובע )2(    
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 .סויזלצ תולעמ 18- לש איפקמ ןקתוי םיאופק םירצומ רובע )3(   

 .ןיעל טלוב םוקמב ןקתויש הרוטרפמט דמב דיוצי איפקמו ררקמ לכ )4(   

 .הפצרה לע תורישי יחה ןמ ןוזמ ירצומ קיזחהל ןיא .הפצרהמ תוחפל מ"ס 30 לש הבוגב היהי ןותחתה ףדמה ,האפקההו רוריקה ירדחב )5(   

 . יוטיחו יוקינל ןתינ ,דילחמ יתלב רמוחמ םייושע ויהי םיאיפקמ / םיררקמב רשב ירצומ ןוסחאל םיפדמ )6(   

 .ןותנ ןמז לכב קסעה ךות םיאצמנה יחה ןמ םירצומה חפנל םיאתמ היהי םיאיפקמ/ םיררקמה לש םלוביק חפנ )7(   

 

 הריכמה ןחלוש )ו             

 .הדילחמ יתלב תכתממ ייושע היהי ןחלושה )1(   

 .םלג ירצומל םינוקה ןיב עגמ ענמיש ןפואבו הפצרהמ תוחפל 'מ 1.60 לש הבוגב (הנירטיו) תיכוכז ןיקתהל שי הריכמה ןחלושל )2(   

 

 ץוציקל לוב )ז             

 .יוטיחו יוקינל , הזזהל ןתינ חישק יטסלפ רמוחמ תויהל לובה לע )1(   

 .דרפנ הדובע לוב ןקתוי רודמ לכל )2(   

 

 יוקינ ירמוח )ח            

 .ןוזמ לכמ דרפנב ונסחואיו וזכורי )1(   

        30 הבוגב וקזחוי יוקינ ירמוח .םנכות לע דיעמה ןומיס ילעב םילכמבו ןוזמה תיישעתב שומישל םירשואמה יוטיחו יוקינ ירמוחב שמתשהל הבוח )2(   

 .ןוזמל דומצב אלו הפצרהמ תוחפל  מ"ס        

 
 םיטיהרה םילכה ןויקינו תומלש )ט            

 .תע לכב םייקנו םימלש ויהי םילכהו םיטיהרה לכו רשב ךותיחל תונוכמ ,םיווה ,םירוסמ ,םינזרגה ,םיניכסה ,םיינזאמה ,תונחלושה ,םיפדמה )1(   

 .םיגד/ רקב / ףוע רשבל הדובע ילכ דרפנ עבצב ןמסלו הדובעה יניכס לש תואנ ןוסחאו שובייל שמשמה יטנגמ ספ ריקל דימצהל שי )2(   
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 םיפפועמ תודוכלמ PVC ןוליו / ריוא ךסמ )י            

 .םיפפועמ תסינכ ענמתש ןפואב ריוא ךסמ קסעל הסינכב ןיקתהל שי )1(   

 .םיפפועמ תדיכלל קסעב תוילמשח תודוכלמ ביצהל הבוח )2(   

 .תותלד תחיתפ תעב איפקמ/ררקמ ךותב תוחל תתחפהו רוריק תרשרש תרימשל PVC תונוליו ןיקתהל שי איפקמ/רוריק ירדחל הסינכב )3(   

 

 הפשא )אי           

 .לדפ םע  חפב שומיש ץלמומ .תע לכב רוגס היהי הפשאה חפ .הסכמ םע יטסלפ רמוחמ דחא הפשא חפ תוחפל הדובע ןחלוש לכ דיל היהי קסעב )1(   

 .וערקי לבל םיאתמה יבועב תוימעפ דח ןוליינ תויקש ילעב ויהי ,ימינפה םקלחב ,הפשאה יחפ )2(   

 .ינוריעה האורבת תקלחמ להנמ לומ םאותי קסעהמ הפשא יוניפ להונ )3(   

 

 רוסמ )בי           

 .רוסינ תלועפ לכ םותב עצובי ידוסי יוקינ )1(   

 .תרוסנב רחא / לכאמל שומיש עצובי אל )2(   

 

 
 םידבועה )גי            

 :ב תע לכב םישובל ויהי םידבועה   

 .םירצק םילוורש לעב יקנו ןבל קולח )1(

 .יקנו ןבל עבוכ  )2(   

 .םייכרבהמ הטמל דע וכרואש יוקינל ןתינהו םילזונ גפוס וניאש רחא רמוח וא ימוג יושע רניס )3(   

 .ויתועבצא וא וידי לע תשובחת הנשי םא וא ויתועבצאו וידי לע םיעצפמ לבוסה וא הלוח םדא קוסעי אל )4(   

 .שארמ ךכל דעויש םוקמב אלא הדובע/הריכמה םוחתב דבוע לכאי אלו התשי אל )5(   
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 תונוש )די            

               תוינרצי תולועפל םישמשמה הדובע ילכ / ירישכמ וא יחה ןמ ןוזמ ירצומ תריכמל קסעל םיכייש םניאש תורוחס וא םיצפח קסעב קיזחהל רוסא )1(   

 .רחא ,קינקנ ירצומ תיישעל הנוכמ ,םוקאו תנוכמ :ןוגכ תורוסא        

 .קסעה תביבסו םיררקמה ,קסעה לש ידוסי ןויקינ לע רומשל שי )2(   

 .עוציבה לע םידיעמה םירושיא רומשלו ךמסומ ריבדמ ידי לע תופטוש תורבדה עצבל הבוח )3(   

 .ישיא דויצל םירקול ובצוי ,םידבועה ידגב תיילתל םוקמ רדגוי קסעב )4(   

 .הזכש םוקמל רישי רשק ול היהי אלו םירוגמ םוקמכ קסעה שמשי אל )5(   
 

 ןוחט רשב )וט            

 .דבלב חוקלה יניעל אלא שארמ רשב ןוחטל ןיא )1(   

 .הרוטרפמט תרקב דמ תלעב הייהתו סויזלצ תולעמ 2-0 הרוטרפמטב ימינפ רוריק ףוגב תדיוצמ הייהת הניחטה תנוכמ )2(   

 .ידועיי הדובע ןחלוש לע עצבתת רשבה תניחט )3(   

 .תדרפנ הניחט תנוכמ הייהת ,)רקב ,ףנכ ילעב( יחה ןמ רצומ גוס לכל )4(   

 

 יחה ןמ םירצומב לופיטה )זט            

 .ירנירטווה  דיגאת םעטמ םתצפהו םרוציי תומוקמב רנירטו אפור י"ע רושיאו הקידב ורבע אלש םהירצומו םיגד ,ףוע ,רשב ירצומ קסעל לבקל ןיא )1(   

         ףקות יגפ וא/ו םדא לכאמל םייואר םניאש יחה ןמ םירצומ רחאל ריבעהל וא רוכמל ,קיזחהל רוסא וירודמב וא האפקהה / רוריקה ינקתמב ,קסעב )2(   

 .םתוכיאו םביט יבגל קפס םייקש וא ,איהש הביס לכמ םדא לכאמל םייואר םניאש יחה ןמ םירצומ .שומישל         

 .האפקה / רוריק ינקתמב קרו ךא וקזחוי יחה ןמ ןוזמ ירצומ )3(   

 

 יחה ןמ םירצומ תפיטע )זי            

 . םינותיעב וא םישמושמ הפיטע ירמוחב יחה ןמ ןוזמ ףוטעל רוסא )1(   

 ןוזמה תיישעתל רשואמה רחא הפיטע רמוח לכב וא דבלב שדחו יקנ ןבל ריינב קר שמתשהל רתומ )2(   
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 יחה ןמ םירצומ לש תוביקע תרימש )חי            

 .םלגה ירמוח לש הגופתו רוקמ םתוביקע תרמשנ םא קרו ךא עצבתת יחה ןמ םירצומ לש הריכמל הגצהו ןוסחא )1(   

 .ןידכ קסעו ןרצי ןוישיר לעב ןרצי ידי לע שארמ ונמוסו וזראנ רשא םיננוצמ / םיאופק םירצומ תריכמ תרתומ קסעב )2(   

 

 תורוסא תוינרצי תולועפ )טי            

 .םיננוצמכ םתריכמו םיאופק ןוזמ / יחה ןמ םירצומה תרשפה לע טלחומ רוסיא לח  )1(   

 .םיאופקכ םתריכמו םיננוצמ יחה ןמ םירצומ תאפקה לע רוסיא לח )2(   

        ', ג ,2ב ,1ב', א תוירוגטקב םיזילטאל תואירב דרשמ לש תויחנהב הדימע יא וא/ו ףקותב ןרצי ןוישיר אלל רוציי תולועפ עוציב לע טלחומ רוסיא לח )3(   

        הזיראה קוריפ ,םוקאוו תפיטעב רשב תזירא ,שארמ תוזיראב ירט רשב תזירא ,ירט רשב תאפקה ,תוקריב שומיש ,הדנירמב שומיש ,לובית :ןוגכ         

 .תרחא תינרצי הלועפ לכ וא םיאופק יחה ןמ םירצומ לש תוימצע הנשמ תוזיראב שדחמ         

    דיתעב רשאכ, םיזילטאל תוירוגטק 4 רידגמ תואירב דרשמ ,ינוריעה ירנירטווה תורישל תונפל שי תוירוגטק יפל םיזילטאל תושירדו ףסונ עדימ תלבקל )4(   

 . 1'ב הירוגטקל ודחואי 2'ב -ו '1ב תוירוגטק בורקה        

 2020 ראוני םימייקה תוירוגטק יגוס 4 :ןלהל        

 , דבלב שארמ זורא רשב תריכמ – )יסיסב זילטא( –' א הירוגטק                 

 ,ותשקב יפלו ויניע דגנל חוקלל תוריש – 1'ב הירוגטק                 

 ,שארמ הזירא "הריכמל הנכה" – 2'ב הירוגטק                 

 . ףקותב ןרצי ןוישיר תרגסמב הריכמו רוציי –' ג הירוגטק                 

 ףקות יגפ יחה ןמ םירצומ )כ            

         ךיראתל  רבעמ קסעה םוחתב ונסחואי אל אופק ,ןנוצמ ,ירט ,םיחרממ ,םיטלס ,םילישבת ללוכ םהירצומו תופוע ,םיגד ,רשב ןוגכ  יחה ןמ םירצומ )1(   

 .םתזירא יבג לע ןמוסמה ,םהב שומישל ץלמומה ןורחאה        

 .ןרציה לומ יוכיז ךרוצל הקירה תירוקמה הזיראה רמשתו הפשאה ןקתמב ודמשוי וא םפקות גפ םרטו ךומסב קפסל ורזחוי םירצומה )2(   

 .ףקות יגפ םירצומכ ובשחיי ,ףקות גפ / רוציי ינמיס אלל יחה ןמ םירצומ )3(   
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 .)ןשוימ רבעשל( רשפומ רשב )אכ            

 ".ןשוימ רשב לש הריכמו קוויש ,רוציי"ל תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב ויהי ןשוימ רשבב לופיטהו הריכמל הגצה )1(   

 .ירט רקב רשב תריכמל קסע ןוישיר לעב קסעב קר תרתומ ותריכמ )2(   

 .דבלב תינועמק הזיראב רכמיי רשבה )3(   

 

 םיגדב לופיט )בכ            

 .לוכרממ קלח הניה הקלחמה םאב םידרפנ םידבוע םע תדרפנ הקלחמכ רדגומ )1(   

 .תוחפל ר"מ 30 היהי וחטש ,רקב רשב ירצומ ,ףנכ ילעב ירצומ רכממל זילטאמ דרפנ קסע )2(   

 .םיגד רכממל קסעב םג ןיינעה יפל תופקת זילטאמ תושרדנש תויטנוולרה תויחנהה לכ )3(   

 .ןגמ תופפכב שומיש ךות םיגדה ייוקינ רובע תוחפל םיעובר רטמ 9 לש חטשב דחוימ הדובע רדח הצקוי ,םיאופק אל םיגד רכממל קסעב )4(   

 .םיאתמ לדוגב תלוספ ףוסיאל לכימ היהי קסעב )5(   

 .תוולנה תושירדה ראשו זרב ,רויכ ללוכה הטסורינמ ןחלוש יבג לע קרו ךא השעי םיגדה יוקינ )6(   

 ..םייחה םיגדה םע חוקלה לש עגמל תורשפא לכ היהת אלש ךכ תישממ תיזיפ הדרפה ןיקתהל שי ,םייח םיגד םירכומ ובש קסעב )7(   

 .גדה ידי לע הריקד תורשפא לכ תעינמל םיאתמ שובלו תופפכ םע תאז ושעי ,םיגדה םע עגמב םיאבה םידבוע 8)(   

 :רוביצל הרהזא טלש םיגדה תריכמ רוזאב ביצהל הבוח )9(   

 ".הריקד תובקעב םיידיב םישק םיעצפל םורגל לולע וקונ אלש םיגד םע עגמ" ."וקונ אלש םיגדב תעגל רוסא" )10(   

 .םימיזהו םיריפנסה תרסהו ללוכ יוקינ רחאל קרו ךא ורכמי םיגדה )11(   

         .ילמינימה ר"מ 30 ל חטש תפסות בייחמ .ורושיאבו ינוריעה ירנירטווה ידי לע ועבקי םיוולנה םירזיבאהו המוקימ ,הלדוג – םייח םיגדל הכירב )12(   

 .םייח םניאש םיגד ויהי אל הכירבב ,היתש ימ תוכיאב ויהי םימה          

 .םישקשקמ םייוקינו םתתמה רחאל קר חוקלל ורסמי םיגד )13(   

          ענמיש ,ךכ הנירטיו ררקמב הטסורינ ילכב וקזחויו סויזלצ תולעמ 0 לע גדה ךותב הלעת אלש הרוטרפמטב ,חרק יתיתפב וסוכי םייח םניאש םיגד )14(  
 .םינכרצה לש רישי עגמ         
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 .ח"זמ ללוכ היתש ימ רוקממ חרק רוצייל הנוכמ ןקותת קסעב )15(   

 .ףוסיא תשר ללוכ םימ זוקינ תולעת ונקתוי )16(   

 

 םייטנוולר תויחנהו םיקוח )גכ            

 .1960  - א"כשת ,) ריזח רשבו םיריזח( – רשנ תייריעל רזע קוח )1(   

      יושיר וצל', ו-'ב4.4', ד–' ג4.7 םיטירפ( םילוכרמב זילטא תקלחמב וא םיזילטאב ,ףנכ ילעב רשבו רשב לש ,םוקמב הריכמל רוצייו לופיטל תויחנה )2(   

 .04.08.2016 תואירב דרשמ ) םיקסע        

 .לירגב ףוע לש םוקמב הריכמו הנכה אשונב תויחנהו זילטאב ףנכ ילעב רשבו רשב לש הריכמל רוצייו לופיטל תואירב דרשמ תויחנה )3(   

 . 2008 תואירבה דרשמ ," םילוכרמל םיתואנ האורבת יאנת" אשונב תויחנה )4(   

 .ןשוימ רקב רשב לש קווישו הלבוה ,הנסחא ,רוציי ,ןוזמה תוריש ,תואירבה דרשמ תויחנה )5(   

 .םיגד רכממל תומוקמל םידחוימ םיאנת ,רשב רכממל תויונחלו םיזילטאל םידחוימ םיאנת ,םיקסע יושיר קוח )6(   

 2015 – ו"עשתה ( ןוזמ) רוביצה תואירב לע הנגהה קוח )7(   

 

 טרופס תומלואבו םייתליהק םיזכרמב םיקסע .גי         

           קוסיעה גוסל קסע ןוישירב ךרוצה  תא הייריעב  םיקסע יושירו םודיק תקלחמב קודבל שי ,טרופס םלואב , יתליהק זכרמב קסע תלעפה ינפל )   1

 .שקובמה טירפהו       

 .יושירה ךילהב םירשאמה םימרוגה תעיבקל היצקידניא הווהמ, )םיבשומ 500-מ תוחפ וא רתוי(  םלואב יוצמה  םיבשומה רפסמ, ללכ ךרדב ) 2  

 .שרדנ אל וא קסע ןוישיר הניגב איצוהל  שרדנ םאה העיבק םשל הייפוא יפל ןחבית םלואב תעצבתמה תוליעפה )3   

     הלוע םהב םיבשומה רפסמ רשא תומלוא יושירו םיבשומ 500 דע וניה םהב םיבשומה רפסמ רשא תומלוא יושירל קלחתמ טרופס תומלוא יושיר )4   
 .םיבשומ 500 לע        

 .)יושירה ימרוג לש טוריפ שי םיקסע יושיר וצב( .ןוישירה ןתמל םישרדנה רושיאה ינתונב וניה םהיניב יושירה ילדבה   5) 

 .קסע יושיר ןועט םיבשומ 500 לעמ םינומיא םלוא . קסע יושיר ןועט וניא ,םיבשומ 500 דע להק אלל םינומיא םלוא    6)
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 .הלא תויוליעפ יגוסל קסע יושיר ןועט וניא ,םע ידוקיר ללוכ םידוקיר דומילו תודקרהל שמשמה םלוא 7)  

 .קסע ןוישיר ןועט ,םלואב םיבשומה רפסמל רשק אלל ,םולשת אלל וא םולשת םע ,להק תוחכונב טרופס יקחשמו הגיל יקחשמל שמשמה םלוא ) 8

 .יושיר ןועט וניא ,םיבשומה רפסמל רשק אלל , דבלב דסומה תא שמשמה יכוניח דסומב טרופס םלוא ) 9

 .קסע יושיר ןועט וניאו םלואב  יכוניחה דסומה לש שומישכ בשחי ,טרופסה םלוא יוצמ  וב יכוניח דסומ ותוא ידימלת ןיב טרופס יקחשמ) 10

 .קסע יושיר תנועט היהת אל םלוא ותואב םיגוח תוליעפ ) 11

 .קסע יושיר הנועט הניא , להק תוחכונ אללו  הגיל יקחשמ אלל ,דבלב םינומיא יכרצל תינבבוח טרופס תוליעפ ) 12

     ,ל"כנמ ירזוח ,תוארוה ,תויחנהה ,תונקתה ,םיקוחה לכ ,םיקסע יושירל רשק לכ אללו תומלואב תויוליעפה לע םילח, ליעל רומאל ףסונב יכ שיגדהל שי ) 13

       ,הביבסה תנגה ,םינפה ,תואירבה ,עדמו טרופסה ,ךוניחה  ידרשמ : ןוגכ םיפסונ םימרוגו "רושיא ינתונ" תושירדו תויחנה ןכו ןיד לכ יפ לע שרדנה לכו       

 .דועו ,ףרועה דוקיפ ,הלצהו תואבכ ,הרטשמ , תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה להנימ -החוורהו הדובעה דרשמ -ת"מתה       

 .)םיינורטקלא םיקחשמ ( םיקחשמ תכירעל תומוקמ .די           

                     ןכו תרחא ךרדב וא ילמשח וא ינכמ ןפואב תולעפומה תונוכמ תועצמאב םיקחשמ - " םיקחשמ" רידגמ םיקסע יושיר קוחל  ב.2 ףיעס )  1

 .הזב אצויכו תויבוק ,םיפלק ,דראיליב  יקחשמ      

     ךותמ םג ,ןמזל ןמזמ וא עובק ןפואב , הז קוח יפל התוכמסב שמתשהל יושירה תושר תיאשר ,םיקחשמ ןודעומ ללוכ  םיקחשמ תכירע לש קסעב   2)

 : הלא םיניינעל ףא ,םייכוניח םימעט וא רוביצה םולש ,ירוביצה רדסה יכרצב תובשחתה      

 . םימיוסמ םירוזאב םיקחשמ תכירעל םוקמ תחיתפ רוסיא )א

 . םימיוסמ םירוזאב תונוישירה רפסמ תלבגה )ב

 . םיקחשמ לש םימיוסמ םיגוס רוסיא )ג

 . םימיוסמ םיקחשמ יגוסל תונוישירה רפסמ תלבגה )ד

 .םיקחשמ תכירעל םוקמל הסינכה תועש תלבגה )ה

 .רומאה םוקמל הסינכב םירתומה ליג תלבגה )ו

 .םירצח םתואב תפסונ תוליעפ לש הלבגה וא רוסיא )ז
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 תכירעל םוקמה חטשש יאנתב קסע ןוישיר ןתמ  ליעל רומאל ףופכב ןחבית ,18 ליג דע רעונ ינבו םידליל יוליב םוקמכ שמשמה םוקמ לכב ) 3

 .רעונ/םידליל יוליבה םוקמ חטשמ עבר לע הלוע וניא םיקחשמה

 .םירוגמ תוריד ליכמ ובורבש םירוגמו רחסמל בלושמ ןיינבבו םירוגמ ןיינבב , םיקחשמ ינודעומ ללוכ םיקחשמ יקסע ורתוי אל )4

 .הזב אצויכו ,רקופ ,וגניב ןוגכ רומיה לש יפוא ילעב םיקחשמ ורתוי אל )5

 .קסעה ילתכ ןיב תפסונ תוליעפ רתות אל )6

 .קסעה ילתכל ץוחמ ללכ תעמשנ הניאש יאנתב דבלב עקר תקיזומ תעמשה תרתומ )7

 .ןוישירה יאנת םויק לע יארחאה םדא ,עבק ךרד אצמי קסעב )8

 

 תוחמש תומלואו לכוא תיב תמקהל תויתשת .וט

 :יללכ

 עונמלו ותוחיטבו רוביצה תואירב לע רומשל, םיתואנ האורבת יאנתב קסעה תלעפה תא רשפאל ודעונ , לכוא תיב תלעפהל תושרדנה תויתשתה )1
 .םייתביבס םיעגפמו םידרטמ, תוערפה

 . ןוזמ רוציי טעמל ול הצוחמ וא םוקמב הכירצל ןוזמ לש השגה וא הנכה םוקמ -' לכוא תיב' רדגומ םיקסע יושיר וצב )2             

       ,קסעב הריכמו הנכהל רתומה ןוזמה והמ ראשה ןיב עבקנ ,1983-ג"משת , )לכוא יתבל םיתואנ האורבת יאנת (  םיקסע יושיר תונקתב )3             
 . דועו הקוזחת ,רורווא ,דויצ ,םיעצמא ,תויתשת ,םינקתמ ,האורבת יאנת , קסעה תלעפהל םישרדנה  םיילמינימה םיחטשה םהמ                

 . קסעה תחיתפ םרט דוע אשונה תא םלומ קודבל בושח ןכלו שקובמה קסעה גוסל םאתהב תואירבה דרשמ ידי לע תועבקנ תויתשתה )4             

 .יופצה םידעוסה רפסמו שקובמה קוסיעה יפ לע םלדוגו םירודמה רפסמ תא עובקלו ירלודומ ןפואב לכואה יתב תויתשת תא ןנכתל איה המגמה )5             

 . םיגד רודמ ףסונב ןנכתל שרדיי ,םיגד םג ןיכהל שקבמה קסע .רשב רודמ ןנכתל שרדיי ,ימלוג רשבמ רשב ילכאמ ןיכהל שקבמה קסע :אמגודל )6             

 . דועו הייפא רודמ ןנכתל שרדיי , הפאמ ירבד תופאל םג שקבמה קסע                

 .  הבישיה תומוקמ רפסמ יפ לע תשרדנ חטש תפסות ,לכואה תיב גוסל םאתהב ,רומאכ קסע לועפתל  םומינימה יחטש טוריפ  ,יללכ ןפואב  ןלהל )7             

 ןוזמה גוסל טוריפ שי ,ןכ ומכ .יטנוולר יעוצקמ םרוג רושאל ףופכב יושירה תושרו תואירבה דרשמ תעד לוקישל ןותנ  םייפוסה םיחטשה תעיבק
  . )ליעל 3 ףיעסב טרופמכ תונקתב ואר טוריפ ( .םוקמב הריכמלו הנכהל רתומה
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 קסעה גוס ילמינימ חטש )םיקסעהמ קלחל ( הריכמו הנכהל רתומה ןוזמה גוסו םיחטשה טוריפ

 .םלואה לש יללכה חטשהמ %20 אוה חבטמה  חטש

 םלואה לש יללכה חטשהמ %12 אוה ןסחמ

 .םלואה לש יללכה חטשהמ %68 םה דחיב םיתוריש ירדחו לכוא רדח

 . תונקתב עבקנכ ,םידבועל השבלה ירדח שרדנ

 ףקיה פ"ע
 תוליעפה

 תוחמש םלוא

 .ר"מ 35 -)םיתורישל אובמ ללוכ( םיתוריש ירדחו הבישי םלוא ,ר"מ 8 – ןסחמ ,ר"מ 12 -חבטמ

 :הבישי תומוקמ 30 לעמ הבש הדעסמב ".מ 55 כ"הס

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 0.4 ןסחמלו חבטמל ופסוי .1

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 1.0 לכוא רדחל ופסוי .2

 :םידחוימ םישגדה

 .תינכט השרפב טרופמל םאתהב עבקית חטש תפסותל השירד

 . תולשובמ תוחורא רוכמלו ןיכהל רתומ הדעסמב

 הדעסמ ר"מ 55

 תנכהל לכוא תיב ר"מ 55 הדעסמ לש םיאנתל המודב םישגדהו םיאנת
 רחא רשב ,טוקירטנא
 ה'צנלפה לע,

 .ר"מ 29 -)םיתורישל אובמ ללוכ( םיתוריש ירדחו הבישי םלוא ,ר"מ 6 -ןסחמ ,ר"מ 10 -חבטמ

 .ר"מ 45 כ"הס

 

 הפק תיב ר"מ 45
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  םידחוימ םישגדה

 :הבישי תומוקמ 30 לעמ ובש הפק תיבב

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 0.3 ןסחמלו חבטמל ופסוי .1

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 0.5 לכוא רדחל ופסוי .2

 :רתומ הפק תיבב

 םיליכמ םניאש םילישבתו םיטלס וא תותיבח ,גוס לכמ םיכרכ ,םימח תואקשמ רוכמלו ןיכהל

 .םוקמב הכירצ םשל  יחה ןמ ןוזמ

 יפל ןוישיר לעב רוקממ ונקנ םירצומהש יאנתב םירק תואקשמ וא תודילג ,םיקתממ , תוגוע רוכמל

 .םיקסע יושיר קוח

 ףוע רשב ,םיגד תוברל יחה ןמ ןוזמ םיליכמה םילכאמ רוכמל וא קיזחהל ,ןיכהל :רוסא הפק תיבב
 .תויקינקנ וא קינקנ טעמל

  

 -כ"הס .)םיתורישל אובמ ללוכ( ר"מ 29 -םיתוריש ירדחו הבישי םלוא ,ר"מ 6- ןסחמ ,ר"מ 10 -חבטמ
 ר"מ 45

 הנכהל לכוא תיב ר"מ 45
 לופ ,סומוח תשגהו

 םיטלס

 ר"מ 6 – ןסחמ ,ר"מ 10 -חבטמ

 :םישגדו תורעה ר"מ 39 כ"הס .)םיתורישל אובמ ללוכ( ר"מ 23 – םיתוריש ירדחו לכוא רדח

 אופק  סקרוב ,קסעל ץוחמ וא םוקמב הכירצ םשל סקרוב רוכמלו םיאופק םיסקרוב תופאל רתומ.1

 .ףקותב ןרצי ןוישיר לעב ןוזמ ןרצימ קפוסי

 .תויקינקנו קינקנ טעמל םיגד וא ףוע , רשב  םיליכמה םילכאמ רוכמל וא ,קיזחהל , ןיכהל רוסא.2

 .קסעב תוליעפל םאתהב םיפסונ םיחטש ועבקיי ,םיפסונ ןוזמ ירבד םיניכמ ובש סקרוב ןונזמב.3

 היפאל לכוא תיב ר"מ 39
 סקרוב תשגהלו
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 .ר"מ 23 -) םיתורישל אובמ ללוכ( םיתוריש ירדחו הבישי םלוא ,ר"מ 6 -ןסחמ ,ר"מ 10 -חבטמ
 .ר"מ 39- כ"הס
 

 :םידחוימ םישגדה

 . םוקמל ץוחמ וא םוקמב הכירצ םשל הציפ רוכמלו ןיכהל רתומ .1

 טעמל ,ףועו רשב ,םיגד תוברל  יחה ןמ רשב םיליכמה םילכאמ רוכמל וא קיזחהל ,ןיכהל רוסא .2

 .תויקינקנו קינקנ ,םיגד ירומיש

 :הבישי תומוקמ 30 לעמ הבש היירציפב

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 0.3 ןסחמלו חבטמל ופסוותי .1

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 0.5 לכוא רדחל ופסוותי .2

 הינח תוצקהל שי ןכ ומכ ,הסדנה  תקלחמ רושיא לבקל שי ,הציפ יחולשמל  םיעונטק השולש לעמ
 .םיחולשמה יעונטקל תילועפת
 
 
 

  היירציפ וא  היירציפ ר"מ 39
 םיחולשמ םע
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 .ר"מ 23 -)םיתורישל אובמ ללוכ( םיתורישהו לכוא רדח ,ר"מ 4 -ןסחמ ,ר"מ 8 -חבטמ

 .ר"מ 35 כ"הס

 :םידחוימ םישגדה

 :הבישי תומוקמ 30 לעמ ובש ןונזמב

 .ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ  0.3ןסחמלו חבטמל ופסוי .1

 ףסונ הבישי םוקמ לכל ר"מ 0.5 לכוא רדחל ופסוי .2

 :רתומ ןונזמב

 .םוקמב הכירצל םיטלס וא תותיבח ,גוס לכמ םיקרמ ,םיכירכ ,םימח תואקשמ שיגהלו ןיכהל

 יפל ןוישיר לעב רוקממ ונקנ םירצומש יאנתב םירק תואקשמ וא תודילג ,םיקתממ ,תוגוע רוכמל

 .םיקסע יושיר קוח

 :רוסא ןונזמב

 טעמל ףועו רשב ,םיגד תוברל יחה ןמ ןוזמ םיליכמה םילכאמ רוכמל וא קיזחהל ,םילישבת ןיכהל
 .תויקינקנ וא קינקנ

 לכוא תיב  ,ןונזמ ר"מ 35

 תשגה תוברל רחא
 םירכשמ תואקשמ
 םוקמב הכירצל
 רקיעש קסע וניאשו

 תשגה ותוליעפ
 םירכשמ תואקשמ
 םוקמב הכירצ ךרוצל
 ,באפ : ןוגכ השגהה
 . האבסמ ,רב

 
 .ר"מ  31 -)םיתורישל אובמ ללוכ( םיתוריש ירדחו הבישי םלוא ,ר"מ 4 -תואקשמ ןסחמ

 .ר"מ 35 כ"הס

 :םידחוימ םישגדה

 .םירכשמו םילק תואקשמ שיגהל רתומ קסעב

 ללכ ךותמ  ןסחמהו חבטמה לש םיפסונה םיחטשה ועבקי , ןוזמ תנכה םג  םייקתמ ובש באפב
 .קסעב תעצבתמה תוליעפל םאתהב חטשה

 וא רב וא באפ ר"מ 35
 סנאד וא  ,האבסמ
 תשגה םע רב
 םירכשמ תואקשמ
 םוקמב הכירצל
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 ר"מ 6 – ןסחמ ,ר"מ 10 -חבטמ

 ר"מ 39 כ"הס .)םיתורישל אובמ ללוכ( ר"מ 23 – םיתוריש ירדחו לכוא רדח

 

 תשגהל לכוא תיב ר"מ 35
 רוקממ הנכומ הדילג
 רשואמ

 35 כ"הס .)םיתורישל אובמ ללוכ( ר"מ 23 -םיתורישו לכוא רדח ,ר"מ 4 ןסחמ ,ר"מ 8 -חבטמ
 .ר"מ

 הנכהל לכוא תיב ר"מ 35
 חיבס תשגהלו

 . )םיתורישל אובמ ללוכ( ר"מ 15 -םיתורישו לכוא רדח ,ר"מ 6 -ןסחמ ,ר"מ 10 -חבטמ

 .ר"מ 31 כ"הס

 :םידחוימ םישגדה

 םשל םיירט ,םילשובמ אל תוקרימ לפאלפל תופסות ןיכהל ,לפאלפ ןגטלו ןיכהל רתומ םוקמב.1

 .םוקמב הכירצ

 .ףועו רשב ,םיגד תוברל  יחה ןמ םילכאמ שיגהל וא קיזחהלו ןיכהל רוסא.2

 .ימצע תורישב הריכמה הרוסא םוקמב.3

 לפאלפל לכוא תיב ר"מ 31

 אל הריכמ םלוא חטש "תינכט השרפ"ל ףופכב וב תוליעפל םאתהב עבקיי קסעה חטש

 .ר"מ 15 -מ חתפי

 :םידחוימ םישגדה

 .דבלב תואנועמקב הריכמה .1

 גוסל םאתהב
 יפואו

 תוליעפה

 הנכהל לכוא תיב

 ץוחמ ןוזמ תריכמו

 -ותנכה םוקמל

TAKE AWAY 

 םיחולשמ

 יתבל םיתואנ םייאורבתה םיאנת -םיקסע יושיר תונקת יפ לע לכוא תיבל תושירדב דומעי קסעה.1

 .1983 לכוא

 תא תללוכה תטרופמ "תינכט השרפ" םג קסעה תינכתל ףסונב תואירבה דרשמ רושיאל שיגהל שי.2

 .)דועו םומיח ,רוריק( הריכמה םרט םתקזחאו ןוזמה תנכה יכילהת
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 .שקובמה קסעה גוסל תושורדה תויתשתה םויק תא רשפאמ קסעל דעוימה סכנהש אדוול ינויח :רוכז

 יפ לעו יושירה ימרוג לכ תושירדו ,תויחנה ,םיטרפמ ,רזעה יקוח ,תונקתה ,םיקוחה לכ קסעה לע םילח ,ליעל רומאכ יללכה עדימל ףסונב
 . ןיד לכ

 

 ןגומ רויד ,ידועיס דסומ ,תובא תיב .זט

 :תורדגה

 .םיקסע יושיר וצל  'ג  7.1 טירפ יפ לע יושיר ןועט קסע וניה    -  "תובא תיב" )1

 .קסע יושיר ןועט וניא    -"ידועיס דסומ" )2

 .קסע יושיר ןועט וניא       -  "ןגומ רויד" )3

 השירפה ליגל ועיגהש ,םינקזל םירוגמ םוקמ ,וקלחב וא ולוכ ,שמשל דעונה וא ,שמשמה םוקמ - םיקסע יושיר וצב רדגומ "תובא תיב" )א

 .םעה תואירב תדוקפל 25 ףיעסב ותעמשמכ יאופר דסומ טעמל ,םתחפשמל ץוחמ םהשכ 2004-ד"סשתה ,השירפ ליג קוחב ותועמשמכ

        תיב תועצמאב םישישקל םיקפוסמ םיתורישה לכו תויאמצע רויד תודיחי םניאש םירדח תכרעמב וא רדחב םניה ,תובא תיבב םירוגמה )ב               

 .  תובאה                   

 .םוקמב תוליעפל םאתהב יושיר יטירפ רפסמ ליכהל לוכיו בכרומ וניה תובא תיבל ןוישיר )ג   

   ןוינח, רוקידפ ,'גסמ ,הרפסמ ,הסבכמ ,רשוכ ןוכמ ,היחש תכירב ,לכוא תיב ,הדעסמ ,חבטמ ,לכוא ירדחל םניה םיירשפא יושיר תושירדו  יטירפ )ד              

 . דועו                  

         דרשמ ,הביבסה תנגה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,הלצהו תואבכ : ןוגכ רושיא ינתונ לש םירושיא ראשה ןיב שרדנ יושיר יטירפ םתוא לכל )ה              

 . דועו תושיגנ ,הדובעה                  

  יטירפ תא גווסתו עבקת  םיקסע יושיר תקלחמש תנמ לע תובאה תיבב תוננכותמה תויוליעפה לכ תא קסע ןוישירל השקבב לולכל דאמ בושח )ו              

 . תושירדהו תויחנהה תאו קסעה ןוישירב םישרדנה יושירה                 

   'םעה תואירב תדוקפ'ב שרדנב םג ראשה ןיב דומעל וילע םלוא, קסע יושיר ןועט וניא רומאכו ,םילוח תיב/יאופר דסומכ רדגומ- ידועיס דסומ )ז              

 .ןיד לכ יפ לעו                  
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           םיעצומ ובש ,םיכומס םינבמ המכב וא דחא הנבמב יונבה ,םירייד ירוגמל דעוימה תוריד ץבקמכ  ןגומה רוידה קוחב רדגומ - ןגומ רויד )ח            

 . הרימש וא ןויקינ ,הקזחא יתוריש לע ףסונ םיתוריש ,םדצמ םולשת תרומת, םיריידל                

 . הרידב ומע ררוגתמה וגוז ןב ןכו ןגומ רויד תיבב הרידב ררוגתמו םינש םישיש ול ואלמש ימ  וניה רדגומ רייד )ט

   יאמצע תיב קשמ להנל  ןתינ הריד לכב רשאכ ןגומ רוידב םייאמצע םייח לוהינ תלוכי וניה ןגומ רויד ןיבל תובא תיב ןיב יתוהמה לדבהה ,ךכיפל )י            

 . דסומה דעוימ םהל םיאליגה לדבהבו               

  החוורה דרשמב  ןגומ רויד יתב לע הנוממה םעטמ 'הלעפה ןוישיר'  םג ךירצ  ןגומ רויד ,ןיד לכ יפ לעו תונקתהו קוחה תושירד לכב הדימעל ףסונב )אי           

 . םייתרבחה םיתורישהו                

 

 יתוריית חוריאו ןוסכא ינקתמ ,הינסכא ,ןויסנפ ,ןולמ יתב .זי

      םינקתמה ןונכת, יושירה תושרו הביבסה תנגה ,הדובעה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,הלצהו תואבכ ,הרטשמ :ןוגכ רושיאה ינתונ תושירדל ףסונב )            1

 . תורייתה דרשמ לש תושירדהו םינקתב םג הדימע בייחמ  םייזיפה                

 . שקובמה קסעה גוסל םמעטמ  תויחנהו תושירד  עדימ תלבקל תורייתה דרשמל   תונפל דאמ בושח )2

     םייתביבס םיעגפמ םויק יא ,םיחרואל החונ השיג, תושיגנ ,תויולבגומ ילעב ןויווש קוחב הדימע ראשה ןיב בייחמ, קסע תלעפהו תמקה ,ללככ  ) 3           

 . ןיד לכ יפ לעו תונקתהו םיקוחה לכו ,ףרועה דוקיפ תויחנה ,םייזיפ םינקת ,הינחו העונת ירדסה ,םייטסוקאו                 

  .   תויחנהו עדימ תלבקל   הייריעב םיקסע יושירו םודיקל הקלחמל תונפל ,רומאכ קסע תמקה ינפל ץלמומ )4

 םינוינח .חי 

                   םילח הז גוסמ ןוינח לע .קסע ןוישיר ןועט וניא ,בחרה להקל חותפ וניא רשאו ןוינחב הינחה לע םולשת םיבוג אלש ,ירוביצ וניאש ןוינח )          1

 . ןיד לכ יפ לע תויחנהו תושירד              

        ,הרואת ,טוליש ,רעשו הסינכ הנבמ ,םיכנל ללוכ הינחה תומוקמ ןומיס ,תויתשת ,בוציע :ןוגכ תושירדו  תויחנה םילח יושיר ןועט ןוינח לכ לע )          2

 . ןיד לכ יפ לעו דועו רורמת , העונת ירדסה הביבסה תנגה ,הלצהו תואבכ ,הרטשמ תושירד , תושיגנ ,ןויקינו רדס ,הקזחא ,תוחיטב ,רזע ינקתמ              

         תולעת ,ריווא ימהזמל םיאלג ,םיחופמ ,םיררוואמ תוכרעמ ראשה ןיב תללוכה ץלואמ רורווא תכרעמ ןיקתהל ושרדיי, םייעקרק-תת םינוינח )         3

 .םינושה יושיר ימרוג תושירדו שערו ריווא תוכיא ינקתב הדימעו םהוזמ ריווא תכלוה             

 . תוימדקמה תושירדהו תויחנהה תלבק ךרוצל ,הינבו ןונכתל הדעו/הסדנה תקלחמל תונפל ץלמומ )         4
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 לוכרמ .טי

 יושיר טירפ -ןוזמ יחולשמ ללוכ ןוזמב לופיט וב שיש לוכרמ ןיבל  'ב .4.7 יושיר טירפ - םיחולשמו ןוזמב לופיט וב ןיאש לוכרמ ןיב לידבהל שי ) 1

                  'ד                 7.4  

 .הנש - ןוישירה ףקותו תואירבהו תואלקחה ידרשמ רושיא שרדנ זילטאל  . 'ג 4.7 -ףסונ יושיר טירפ שרדנ לוכרמב לעופה זילטאל )  2

 . 2009 – ט"סשת )ןוזמ תולכורב םיתואנ האורבת יאנת ( םיקסע יושיר תונקתב  ראשה ןיב רדגומ ןוזמב לופיט )3

 וא יזיפה בצמה תא הנשמה תרחא הלועפ לכ וא , שדחמ הזירא,הפיטש,הטיחס,םומיח,היפא,הרשפה,לובית,בוברע,הניחט,קוריפ,הסירפ,ךותיחכ
 .ןוזמה לש ימיכה

 . )ןוזמ (רוביצה תואירב לע הנגה קוחבו )ןוזמ(רוביצה תואירב תדוקפב , םעה תואירב תדוקפב ראשה ןיב רדגומ ןוזמ )4

 .דועו )ר"מ 300 דע ריהצת  לולסמ( הלצהו תואבכ , תואירבה דרשמ ירושיא שרדנ לוכרמל )5

 .םינוש  םיעצמאו  ןונכת שרדנו  תונוש תויחנהו תושירד שי  )דועו םינילבת ,םיחוציפ , היינדעמ ,הפאמ ,םיגד ,זילטא ( לוכרמב הקלחמ לכל )6

 .יטסיגול ילועפת חטש שרדנ ןכו )לוכרמה לש ללוכה חטשל  םאתהב ( הריכמה חטשמ %30 וא %20 תוחפל היהי ןסחמה חטש )7

 .תוחוקלה להקל ,םישיגנ ללוכ םיתוריש יאת שרדנ )            8

 . תורוחס תניעטו הקירפ תועשו ירדסה ,השיגנ  הינח  ללוכ הינחו העונת ץעוי לש ןונכת שרדנ )9

 . ןוזמה   ןוסחא חטשמ דרפנב םיקפסל םירזוחש םירצומו תורזחהל חטש שרדנ )           10

 .םיעגפמו תוחיר תעינמו לוכרמה תוכרעממ שער תעינמל תונורתפ םישרדנ )           11

 .יושירה תושר ,יושירה ימרוג תושירדו תויחנה ,םיטרפמ , תונקתה ,םיקוחה ,םינידה לכ םויק ,ףסונב )12
 .תושירדהו תויחנהה לכ תלבקלו םדקומ עדימל םיקסע יושירו םודיק תקלחמל תונפל ץלמומ )           13
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 םיחפנתמ  םיקחשמ ינקתמ .כ

 .םיעושעש ינקתמ -'א 7.10  טירפ יפ לע קסע ןוישיר בייחמ ,םיחפנתמ םיקחשמ ינקתמל עובק רתא תלעפה )1

 .קסע ןוישירל שרדנ וניא ,םיחפנתמ קחשמ ינקתמל דיינ רתא ליעפמ )            2

            תושירד ,םינקת ,תונקת ,קוחב שרדנב דומעל  ,םיחפנתמ םינקתמ  םיליעפמ ובש רתא וא רומאכ קסע לכ  לע ,קסעה ןוישירל רשק אלל )            3

    , הרטשמ ,תוברתהו טרופסה דרשמ תושירדו תויחנה ,ךוניחה דרשמ תויחנהו ל"כנמ ירזוח ,תוחיטב סדנהמ רושיא ,תוחיטב יאשונב  תויחנהו                

 .ןיד לכ יפ לעו דועו ליעפמ תדועת ,רתאב תוליעפה תא םאותה חוטיב ,הלצהו תואבכ                

 . ךוניחה תכרעמב ללוכ םהב  שומיש רוסיא לחש םיחפנתמ םינקתמ יגוס שי )           4

 .רומאכ תוליעפל קסע ןוישיר תלבקב ךרוצ םיקסע יושירו םודיק תקלחמב קודבל שי )           5

 

 היחש תכירב .אכ

 . םיקסע יושיר וצב תרדגומ , 'א7.4 טירפ , היחש תכירב )           1

       םירמוח ןיינעב תיתביבס הדיחי ,הינבו ןונכת ,הרטשמ ,תואירבה דרשמ ,הלצהו תואבכ רושיא ,ראשה ןיב  שרדיי יושירה ךילה תרגסמב )           2
 .הנש ידימ ףקותב תוחיטב ירושא ,םידרטמ תעינמו םינכוסמ               

        שורדל םיאשר ,יושירה םרוג וא יושירה תושר .דבלב הצחרה תנועב החותפ הכירבה םא םג ,םינש 5 הניה היחש תכירבל ןוישירה תפוקת )          3

 . הצחר תנוע לכ תארקל םיינכדע םירושיא              

        אוהש לכ ףוג ידי לע תקזחומ הניאו הסינכ ימד הב םיבגנ אל ,בחרה להקל החותפ הניאש ,דבלב ןיינבה ירייד שומישל תדעוימה היחש תכירב )          4

 . ןיד לכ יפ לעו תואירב ,האורבת ,תוחיטב תושירד לכב דומעל הכירבה לע תאז םע .קסע ןוישיר הנועט הניא ,חוור תרטמל              

        הדימב  הכירבל קסעה ןוישיר ןתמ לע עיפשהל רבדה לולע ,הינבו ןונכת ינידב םידמוע םניא הכירבה םחתמב םייוצמה םינבמהמ קלח רשאכ )          5

 . תושרב הסדנהה ימרוג לומ תאז קודבל שיו הכירבה תא םיתרשמ  הלא םינבמו              

 .קסע ןוישיר הנועט , םייפרתורדיה םילופיטל תשמשמה תירוביצ ןיבו תיטרפ ןיב הכירב )          6
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      ותרגסמבש לכוא תיב םייק םאב ,עוריאב ףתתשהל םירומאה םישנאה רפסמב ,עוריאה גוסב יולת  היחש תכירבב עוריא תכירעל קסע ןוישיר )            7

         םיקסע יושירו םודיק תקלחמב קודבלו תונפל שי .המודכו ןוזמ ינכוד , הקיזומ תעמשה ,םידוקיר ,םיעפומ ללוכ עוריאה םאה ,עוריא םייקתמ                

 . םאתהב תושירדו תויחנה תלבקו שקובמה עוריאל קסע ןוישיר תאצוהל  ךרוצה                

      ןיב  בייחמה רבד , 7.9 טירפ  "םיעוריא ןג"ל קסע ןוישיר תאצוה בייחמ ,המודכו הווצמ תב/רב ,הנותח ןוגכ הכירבה םחתמב  םיעוריא םויק )            8

 . דועו תושיגנ .חבטמ ןוגכ םימיאתמ תויתשת תמקה ראשה                

      לכ ךכיפלו  הליעפכ הכירבה בשחת , עוריא/עפומה ןמזב הייחש  תורשפא הלולכ אל םא םג ,הכירבה םחתמב םיעפומו םיעוריא םויק  ןמז לכב )            9

 . הכירבה חטשב םיחכונ ויהי, דועו הכירב ליעפמ ,הנושאר הרזע ,ליצמ : ןוגכ הכירבה לש עובקה  הלעפהה  תווצ                

 .הכירבה לש יושירה תבוחל רושק וניאו הבוח הניה ,עפומה וא עוריאל קסע ןוישיר תאצוה )10

 .דרפנ קסע ןוישיר שרדנ אל ,קסע ןוישיר הנועטה הכירבמ דרפנ יתלב קלח הווהמה יזוק'גל ,הקיספה יפ לע )11

  .ג 7.4 טירפ יפ לע ותלעפה ןיגב דרפנ קסע ןוישיר שרדיי ,םישנא לש בר רפסמ תרשמו אפס םחתמב יוצמה ןוגכ  ומצע ינפב לעפומה יזוק'גל )12

   ןוישיר תאצוהב ךרוצה תא  ,יזוק'גה לש  תוליעפה גוסו  תוהמ  ,םוקימ יפ לע ,םיקסע יושירו םודיק תקלחמב ררבל ץלמומ )13
 . קסע      

 

 םיקסע לש תיללכ תולהנתה  .בכ

 : 1991 – א"נשתה ,)ןויקינהו רדסה לע הרימש( רשנל רזע קוחב בותכה פ"ע ףסונב           

 יפ לעו הייריעהמ דחוימ רתיה תלבקב ביוחמ ,תיטמוטוא רכממ תנוכמ ורצחבו וחטשל ץוחמ ליעפהלו ביצהל   שקבמה יושיר ןועט קסע לכ )1
 .ןיינעה

 .רתיה תלבק תבייחמ עובק ןקתמ/ןכוד לע קסעה חטשל ץוחמ עבק ךרד הרוחס תאצוה )2

     הילע אצמת אלש ןפואב , חותפ קסעהש תועשבו םימיב שיבכה תפשל דע וקסעב תלבוגה הכרדמה תא תוקנל בייח קסע לעב,  תוכרדמ יוקינ )            3

 .היקנ היהתו תיתיב תלוספ                 

 .ריע ןיינב תינכת יפ לע לעפי , יושיר ןועט קסע לכ )            4


