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 2019 רבמבונ

                                                    תונחבה יכרדל תומאתה :ןודנה
 ____________________דימלתה ירוהל

 ,בר םולש

  -םכיבגל םייטנוולר דואמ ןלהל תויחנההו עדימה לכ ןכלו ףקותב ןוחבא ונשי םכידליל

                                                                                                                                .םישדחה םילהנה תא םכתעידיל איבהל וננוצרבו תונורחאה םינשב םייוניש רבע הדימלל תומאתהה אשונ

 תוירפס תיב תודעו תואצות רחאל ךליאו א"י התיכמ  קר ולוחי םהו דבלב הצלמה רדגב םניה ןוחבאה תוצלמה .1

   .תויזוחמו

 הדימ וזיאב עבקי וב ,ס"היבב ףיקמ ןויד רחאל השעת תיזוחמ וא/ו תירפס תיב המאתה תדעוול השקבה תשגה .2

 לש ובצמו ךרענש ןוחבאה ,דימלתה םע תורכיה לע ססבתמ ךוניחה תיב תווצ רשאכ .תומאתהל קוקז דימלתה

 .םויכ תידומיל הניחבמ ךינחה

 אוה  תויזוחמ תודעוול תושקב תשגהל ינושאר יאנת .תינוציח תיזוחמ הדעוול וחלשי  )2+3 תומרב( תומאתהה לכ .3

  .תורגבה תניחבב תשרדנה המרב עדיו )'דכו תנקתמ הארוה ,קוסיעב יופיר(  תיעוצקמ תוברעתה ,ןוחבא לש  ומויק

 תווצה לש תיעוצקמ הדמעו םידומילל היצביטומ ,םירועישב תוחכונ , ידומיל דוקפת ןובשחב וחקליי ןכ ומכ

  .המאתהה תוציחנ יבגל יכוניחה

 -השקבה תשגה ךילהת

 םינמז חולב תומייקתמ המאתהל תושקבב תונדה ,תוירפס תיבה תודעווה םג ומכ תויזוחמה המאתהה תודעו

 םיכמסמה לכ תא תוללוכ ןניאש וא ןמזב תושגומ ןניאש תושקב .ינדפק םינמז חולב דומעל םישרדנ ונא .רצק

  .תיזוחמה הדעוול וחלשי אל םיקיתהו ונודי אל םישרדנה

 לש הנושארה תיצחמב ךורענ ,תונושה תומאתהה תוציחנ תחכוהל םינחבמה לכ תא ,םייתוכיא םיקית תונבל ידכ

 )הז בתכמל חפסנב -המאתה לכל שרדנה תוניחבה רפסמ טוריפ(.תיחכונה םידומילה תנש

 םידימלתה רובע ,וכרעי ולא םינחבמ .)הבכשה לש םינחבמ חולה יפ לע( םיוושמ םינחבמ וכרעי 'א תיצחמ ךלהמב

 לש התמורת ןחבת ןכמ רחאל .ןהידעלב היינשה םעפבו תוצלמומה תומאתהה םע תחא םעפ  ,םינחבואמה

  המאתהה תוציחנ תא םיעבוקו רתויב םייתועמשמ ולא םינחבמ .התוציחנו המאתהה

  .)תומאתהה תזכרל םריבעהלו םיירוקמה םיקתועה ינש תא רומשל דימלתה תוירחאב
 תיזוחמ הדעוול קית  תנכה -רפסה תיב תוירחאב

 ,'יו 'ט התיכ םינויצ תודועת םוליצ •

 .םיוושמ םינחבמב םיוולמ תועוצקמה לכב םייעוצקמ םירומ תעד תווח ףוסיא •

 .ךילהתה ךשמהל תוטלחה תלבקו ,ןחבואמ דימלת לכ יבגל תירפס תיב הדעו םויק •

 .תיזוחמה הדעוול םיספט יולימ •
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  -)םינמזה חולל בל ומיש( דימלתהו םירוהה תוירחאב
  .)2019 רבמטפס ףוס דע (םינחבאמה לש תמתוחו המיתח םע ,)ךליאו ז התיכמ( ףקותב ןוחבא תאבה •

 בושח 'וכו םיגולוריונ ,םירטאיכיספ :םייאופר םיכמסמ ,םימדוק םינוחבא םנשיו הדימב -ךמות ךמסמ לכ תרבעה •

 .םפרצל דואמ

 ספוט ואר( הדעוול תוידוס רותיו לע )םישורג וא םידורפ םירוההו הדימב םהינש וא םירוהה דחא( םירוהה תמיתח •

 )רבמצד ףוס דע,( ,)ףרוצמ

 דע(.)ךמסמה ףוסב תבותכ-ליימב םג ריבעהלו םלצל ןתינ( םידלי חפס ללוכ ,םירוהה דחא לש ז"ת קתוע םוליצ •

 .)רבמצד ףוס

 תזכרל םתרבעהו -דימלתה לש םינחבמו םינחב ,תודובע ללוכ . הנשה לכ ךרואל דימלתה ינחבמ  ףוסיאו הרימש •

 .תומאתהה

 םמיע ותודדומתהו ויישק תא ראתמה דימלתה לש ודי בתכב ,תיזוחמה הדעוול דימלתה לש ישיא השקב בתכמ •

 .)א תיצחמ םויס דע(

 .תומאתהה  תזכרל םתוא ריבעמו םתובישח תא ןיבמ ,םיוושמה םינחבמל שגינ ןכא דימלתה יכ אדוול םירוהה לע •

 .תיטנוולרה המאתהה תא ורובע שקבל לכונ אל ,םיוושמה םינחבמל תשגל אל רחביש דימלת

 םיגאוד ונא .)הבכשה תצעויו ת/ךנחמ( יכוניחה תווצהו תומאתהה תזכרל םירוהה ןיב רשקל הבר תובישח הנשי •

 קית תנכהל ונתא דחי גואדלו לואשל ,ררבל םינמזומ םתא .וכרואל םירוהה תא עדיל םיביוחמו ךילהתב תופיקשל

 .םכידלי תא יבטימ ןפואב ףקשיש

  תדעו ,םינוידה םויס םע .רפסה תיב ךרד אלא ,תיזוחמ תומאתה תדעוול הרישי הרוצב תונפל םילוכי םניא םירוה

 .םירוהל חלשי .הדעווה תבושת לש קתוע .רפסה תיבל היתובושת תא תחלוש תיזוחמה תומאתהה

 רפסה תיבו םירוהה ןיב קודה הלועפ ףותישל הבר תובישח שי ,ברה םיכמסמה ףקיהו ףופצה םינמזה חול לשב

 .ינדפק םינמז חול לע הרימש ךות ,תוירחא תקולחו

 הז הרקמב .תומאתומ תונחביה יכרדב ןחבהל םכדליל רשאת אל הדעווה יכ תורשפא תמייק םכתעידיל

  .ס"היבב םיימינפה םינחבמב םג שומיש הב השעיי אלו תלטובמ המאתהה

 רפסה-תיב תועצמאב-הנוילע םירוערע תדעוול ררע תשגהל היצפואה תנתינ ,תיחדנ השקבה םהב םירקמב

 .הנורחאו תיפוס איה הנוילע םירוערע תדעו תטלחה  .דבלב

 

 

 ,הכרבב

 

 רוצ הענ                          וקסילג -לסר תאיל                 גירש-רומלט תירוד               

 תומאתה תזכר                       הבכשה תצעוי          ןולובז-למרכ ךוניח תיב תלהנמ       
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 ךיאו ימל ,תיזוחמה הדעוה לש רושיא תושרודה תומאתהה טוריפ -חפסנ

 :1 המרמ תומאתה

 .םירחאל אל ךא דימלתל אירק דימלתה לש דיה בתכ -קותעש

 :תיזוחמה הדעוול חולשל שי

 .תורוש 15-כ לש ףקיהב תולאשל תובושת יתש תוחפל ללוכה דימלתה לש ודי בתכב דחא ןחבמ

 .הניחבה קתעשמל םשרש תא אירקי דימלתה .די בתכב קתעושמ ןחבמ ותוא תאו

 דילקי דימלתה -הבוחה תועוצקמב ,תיזוחמה הדעווה ידי-לע רשואת המאתההו הדימב ,תורגבה ינחבמב

 .ישונא בתוכ ידי-לע הניחבה קתעושת -הריחבה תועוצקמב .בשחמ יבג לע ויתובושת תא

 

 :2 המר תומאתה

 שרדנה תא ןיבהל ידכ ,בותכה תארקהל קוקז דימלתה -ןולאש תארקה

 :תיזוחמה הדעוול חולשל שי

 -םיימעפ ןחבי וילע ,ארקנה תנבה לש ןחבמב ןחביהל דימלתה לע ,םינוש ללמ-יבר תורגב תועוצקמ ינשב

 .)םינחבמ העברא לכה-ךס( ותארקה םע םעפו ותארקה אלל םעפ

 רוביח+)ל"חי 5 וא 3,4( דמול אוה הב דומילה תמרל םאתהב טסקט לע ןחביהל דימלתה לע -תילגנאב

 ןוחבאב תילגנאל תיפיצפס הבחרה תשרדנ ןכו                

 יאצממ .הארקה םע הניחבה ןויצ ןיבל הארקה אלל הניחבה ןויצ ןיב ,ריבס רעפ שרדנ ,הדעוול החילשל

 .וז הדימל תוקלב םיכמות ןוחבאה

  וא בותכה תא דימלתל ואירקי ,תיזוחמה הדעווה ידי-לע רשואת המאתההו הדימב ,תורגבה ינחבמב

 .הניחבה עוצקמב יולת ,בשחממ הטלקהל בישקי דימלתהש

 

 דימלתה ,ומצעל רורב וניא ודי בתכש וא ,די בתכב אטבתהל השק דימלתל -ילארטינ ןחובל הבתכה

 .הבתכה בצקב ןויער תא חתפל חילצמ

 :תיזוחמה הדעוול חולשל שי

 תובושת 2 תוחפל ללוכה ףקיה בחר ןחבמב ןחביהל דימלתה לע ,םינוש ללמ-יבר תורגב תועוצקמ ינשב

 הפ-לעב חסנתי םעפו ודי בתכב ,ליגר ןחבמכ םעפ -םיימעפ ןחבי וילע .תוחפל תורוש 15 תונב תולאשל

 .)םינחבמ העברא לכה-ךס( .ויתובושת תא ילארטינ םדאל ביתכיו

 דומילה תמרל םאתהב טסקט לע ןחביהל דימלתה לע -)םידילקמ אל הדעול( ןחבמה תדלקה -תילגנאב

 .ןוחבאב תילגנאל תיפיצפס הבחרה תשרדנ ןכו רוביח +)ל"חי 5 וא 3,4( דמול אוה הב

 יאצממו .הבתכה םע הניחבה ןויצ ןיבל הבתכה אלל הניחבה ןויצ ןיב ,ריבס רעפ שרדנ ,הדעוול החילשל

  .וז הדימל תוקלב םיכמות ןוחבאה

  ,תיזוחמה הדעווה ידי-לע רשואת המאתההו הדימב ,תורגבה ינחבמב

  .בשחמ יבג לע ויתובושת תא דילקי דימלתה -הבוחה תועוצקמב
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 .ילארטינ ישונא בתוכל ויתובושת תא ביתכיו חסנתי דימלתה -הריחבה תועוצקמב

 

 :3 המר תומאתה

 תא דימלתל תעטוק ילארטינ ןחובל תובושת תבתכהו בתכב אטבתהל השק דימלתל :הפ-לעב הניחב

 .חסנתהל חילצמ וניאו הבשחמה טוח

 :תיזוחמה הדעוול חולשל שי

 תובושת 2 תוחפל ללוכה ףקיה בחר ןחבמב ןחביהל דימלתה לע ,םינוש ללמ-יבר תורגב תועוצקמ ינשב

 הרומל הפ-לעב םעפו ודי בתכב ,ליגר ןחבמכ םעפ -םיימעפ ןחבי וילע .תוחפל תורוש 15 תונב תולאשל

 ןחובל הבתכה לש המאתה םע םינחבמ חולשל שי ,ףסונב .ויתובושת תא ללמתי רשא ,עוצקמ ותואמ

 .)םינחבמ הנומש לכה-ךס( .וז המאתה תוליעי רסוח תא םיחיכומ רשא ,ילארטינ

 5 וא 3,4( דמול אוה הב דומילה תמרל םאתהב טסקט לע ןחביהל דימלתה לע -בשקותמ ןחבמ -תילגנאב

 .ןוחבאב תילגנאל תיפיצפס הבחרה תשרדנ ןכו )ל"חי

 יאצממו .הפ-לעב הניחבה ןויצ ןיבל תמאתה אלל הניחבה ןויצ ןיב ,ריבס רעפ שרדנ ,הדעוול החילשל

  .וז הדימל תוקלב םיכמות ןוחבאה

 תועוצקמל םאתהב ,דילקי וא טילקי וילע -בשחמ לומ וא ישונא ןחוב לומ ןחבי דימלתה ,תורגבה ינחבמב

 .םינושה

 

 יביטקייבוא ישוק ןכו לפטו רקיע ןיב לידבהל ישוק ,ןורכיזב רכינ ישוק שי דימלתל -םאתומ ןחבמ

  .בר ידומיל רמוח ףקיה תדימל םע דדומתהל

  .דאמ ההובג תוקהבומ תומרב הדימל ייוקילל המיאתמ וז המאתה

  -תיזוחמה הדעוול חולשל שי

  ,םינוש םייתורגב תועוצקמ ינשב םינחבמ ינש -ללמה יבר תועוצקמב

 םיקומינל סיסב תווהמה ,ויתורעה תא ריעמ הרומה וילע ,רשפאה לככ בחרנ רמוח ףיקיש יוצר ןחבמ לכ

 .םאתומ ןחבמל קוקז דימלתה המל

 .הדעוה תושירדל םאתהב ףקיה בחר דחא ןחבמ -ןושלבו הקיטמתמב

  .הנוש םאתומה ןחבמה ,עוצקמ לכב -תורגבה תוניחבב

 ."ליגר"ה ןחבמל שרדנה רמוחל ההז םאתומה ןחבמל שרדנה רמוחה ףקיה ,תועוצקמה לכב

  ."ליגר"ה ןחבמל תיסחי םאתומ ןחבמב תולאשה תריחבב תמיוסמ הלקה שי ,ללכ ךרדב

 .התוא תרשאמ תיזוחמה הדעוהש רידנ  ,וז המאתהל תקהבומו תיפיצפס הדימל תוקל תשרדנש ינפמ

 

 .עוצקמ ותואב קותעשו ילארטינ ןחובל הבתכה שקבל רשפא יא •
 .עוצקמ ותואב הפ-לעב ןחבמו םאתומ ןחבמ שקבל רשפא יא •
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 :תיזוחמ הדעו לש רושיא תושרודה ,ןוחבאב ________________ל תוצלמומה תומאתהה

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 רבעש תוברעתהה ךילהת תא ,הדעווה ינפב גיצהל שי ,3-ו 2 המרב תושקובמה תומאתהה לכל

 .הדימלה תוקל  לעו םע רבגתהלו דדומתהל ידכ ,םינשה ךרואל דימלתה

 

 
 ------------------------------------------הענל םותח י/רזחהו ןאכ  י/שולת-----------------------------

 

 

 
 םינחבמה ידעומ ונכדועי הב פאסטוו תצובקל ךייתשהל תניינועמ/ןיינועמ ינא �

 .םיפסונ תומאתה יעוריאו
 

 םינחבמה ידעומ ונכדועי הב פאסטוו תצובקל ךייתשהל תניינועמ/ןיינועמ אל ינא �
 םיפסונ תומאתה יעוריאו

 

 

 _____________________:ןופלט  __________________:םי/הרוהה םש

 ירפס-תיב ןויד ךרוצל יתב/ינבמו ינממ שרדנה תא יתנבהו בתכמה יטרפ תא יתארק •
 תומאתה קית תיינבב

 .תומאתהה קית תיינבל הלועפה ףותיש תובישח יל הרורב •

  _______________________ :דימלתה םש
 

 ______________________המיתח ________________________ :םי/הרוהה תו/םש


