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 פ"שת ,בא ד"י
 2020 ,טסוגוא 4

 
 ,בר םולש

 
 בויח ךרוצל ,םיסכנ לש םישומישו תודידמ עוציבל 4/2020 'סמ יבמופ זרכמ - תורהבה ךמסמ :ןודנה

 .)"זרכמה" : ןלהל( םי תירק תייריע רובע טוליש רקסו םינותנ בויטו הנונראב
 

 יללכ .1

 וחלשנש הרהבהה תולאשל תובושת תמכסמ הלבטב ב"צמ זרכמה תוארוהל םאתהב 1.1

 .)"הייריעה / ןימזמה" – ןלהל( םי תירק תייריעל

 וללכנ וליאכ ובשחיי ,הז בתכמב םירומאה םייונישהו תורהבהה ,תובושתה לכ 1.2

 .הליחתכלמ זרכמה יכמסמב

 ידי לע לאשנש חסונל חרכהב ההז ןלהל טרופמה תולאשה חסונ ןיא יכ רהבוי 1.3

 .םיפתתשמה

 לע תרחא ךרד לכב וא בתכב וא הפ לעב ןתינש שוריפ וא רבסה לכ לע ךמתסהל ןיא 1.4

 םידיחיה םייונישה .איהש הרוצ וא םורופ לכב ,ןתינש לככ ,ןימזמה םעטמ ימ ידי

 בתכמב טרופמכ םניה ,םהל תורהבההו םישוריפה לכ ןכו זרכמה יכמסמב רומאהמ

 .ואציש לככ ,ןימזמה םעטמ ואציש םיפסונ תורהבה יבתכמבו ,דבלב הז

 ודי לע םותח הז ךמסמ ותעצהמ קלחכ שיגהל עיצמ לכ לע זרכמה תוארוהל םאתהב 1.5

 .העצהה תשגה תעב

 םייונישהו תורהבהה ,תובושתה תלבט ןלהל .2
 זרכמב ףיעסה ירודיס 'סמ

 תסחייתמ ויבגל
 הלאשה

 הרהבהה/הבושתה הלאשה

 :הבושח הרהבה   

 עבקנ אל הז זרכמב יכ שיגדהל שקבא

 .תויומשרתהל דוקינ

 רועיש הבוג וניה דיחיה ןחבמה

 י"ע תעצומה )הדיחא( החנהה

 .ףסה יאנתב דמעש יאנתבו ףתתשמה

 החנה רועיש םע העצה תשגה **

 .ןחבית אלו לספית דיחא וניאש

 

 קוחמל שי סופד תועטב רבודמ ׂ◌BTH X)( תויתואל הרהבה 1.6 1

 תויתואה תא

 



 
 םיסכנ תקלחמ / תיטפשמ הכשל

 

2 
 

  עבוקה תוברעה ףקות והמ )6 'מע( 19 2

 .זרכמב תופתתשהל

 31/012/2020 - תוברעה ףקות 

 31/12/2019 וניה עבוקה דדמהו

 תועצה לולקש ןפוא והמ 29 3

 הכוזה תניחבל ריחמה

 הדיחא החנה ןתיל עיצמה לע

 עיפומל םאתהב וניה ושיחה

 .27 'עס 7 'מעב

 תצלמה רידגהל שקבנ  )3 'מע( 1.6 4

  .סדנהמ/היבג להנמ/רבזג

 תוצלמה ףרצל רושיא שקבנ

 ישפוח חסונב

 .15 'מעב רדגומ - "רבזג" **

 'אי ךמסמ תא שיגהל שי **

 ףסונבו םותחו אלמ אוה רשאכ

 חסונב תוצלמה שיגהל ןתינ

 ישפוח

  3 ירודיס 'סמב הבושת  )7 'מע( 27 5

 םיסכנ רקס תנווכ המ -א )1 'מע( 1 6

 ?ללוכ

 בושיח חוד תלבקל השקב -ב

 יגוס יפל 2019-2020 הנונרא

 םיסכנ

 3.2 'עסב עיפומה יפכ -א

 וניה זרכמה 15 'מע

 יולת תרגסמ זרכמ

 .הייריעה י"ע תונמזה

 םיפרוצמה תוחודה -ב

 םניא )1-3 םינמוסמ(

 תושרה תא בייחמ

 יללכ ןדמוא םיווהמו

  .דבלב

 תא לולכל ןיא בל םישב -ג

 לאפר 'בח יחטש

 תוברל המיחל תוכרעמ

 הסופת עקרק ,םינבמ

 ,היישעתל ןסחמ ,לאפר

    )םיקסעו היישעת ינתיב

 םילימה תא ריסהל םישקבמ 49 'מע( 4.4 7

 ןכו "הגירח הינב יחטשו"

 ןונכת קוחל 116 ןוקית"

  ."הינבו

 תדרפנ הרומת שקבנ ןיפולחל

 הינב תוגירח תקידב ןיגב

 

 תרשואמ הניא השקבה
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 יתדבוע הנעמ רידגהל שקבנ )50 'מע( 4.12 8

 שומיש ,לדוג(הדידמה תודוא

 )ךוישו

 להנמל ןיכהל" 4.12 'עס

 תוגשהל תובושת הנונראה

 םע רשקב ושגויש םיררעו

 םיסכנב רקסה יאצממו תואצות

 "ןלבקה לופיטל ורסמנש

 ילטיה" םילימה תרסה )52 'מע( 10.5 9

 "חותיפ

 .רשואמ

 רשואמ 10.6 ףיעס תת תרסה )52 'מע( 10.6 10

 2 ירודיס 'סמב הנעמ ןתינ תוברעה ךיראת אשונ  19 11

 דחא קתועב השגה םירשאמ דחא קתועב השגהל השקב 11 12

 יבג לע קתוע + )תריינ( ספדומ

 קסיד( ילאטיגיד ןוסחא יעצמא

  )יק ןוא

 לוהינ לע רושיא -'ב חפסנ  13

 תונובשח יסקנפ

 ףד יבג לע 'ב חפסנ תשגה רשואמ

 ותמיתחבו ןובשח האור לש וגול

  חוטיב חפסנ  14

 -ןיקיזנ 26.1 תת 26 'עס 15

 ודבל"  םילימה תפלחה.1

 -ב "תטלחומו האלמ תוירחא

 הרוש( "ותובח רועישב"

 )הנושאר

 אצוי ילב" םילימ  תעירג .2

 )היינש הרוש( "ללכהמ

 יעבדכ השענ הדובעהש ןב" .3

 ."תונלשרב התשענש ןיבו

 םילימב "וא/ו" ףילחהל

 הרוש( "ומרגנ רשאו"

 )תיעיבש

 הלימה תא עורגל שי .4

 )9 הרוש( "ללכבו"

 םילימה תא עורגל שי .5

 ףיסוהלו )םה()ה( ול עיגיש"

 ותובח תחכוהל ףופכ"

 "הפקיהו תיקוחה

 :םכסהב חוטיב יפיעס

 לע ראשיי רשואמ אל .1

 .ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .2

 .ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .3

 .ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .4

 ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .5

  ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .6

 .ונכ
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 םילימה תא עורגל שי

 "שארמו ןיטולחל"

 לכב" םילימה תא עורגל שי.6

 "איהש הליע

 26.2 'עס תת 16

 )28 'מע(

 "וא/ו" הלימה תא ףילחהל

 "ומרגנ רשאו" םילימב

 )היינש הרוש(

 תא ףיסוהל שי אפיסב

 ותובח תרקתל דע" םילימה

  "תיקוחה

 לע ראשיי רשואמ אל .1

 .ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .2

 ונכ

 26.3 ףיעס תת 17

 )28 'מע(

 םילימה תא ףילחהל

 רועישב" םילימב תומלשב

 "תיקוחה ותובח

 תא ריסהל שי היינש הרוש

 "איהש הליע לכמ" םילימה

 םילימה רחאל ,אפיסב

 ףיסוהל שי "ד"וע ט"כש"

 לש ותובח תחכוהל ףופכ"

 "הפקיהו ןלבקה

 ראשיי רשואמ אל .1

 ונכ לע

 ראשיי רשואמ אל .2

 ונכ לע

 ראשיי רשואמ אל .3

 ונכ לע

 26.4 ףיעס תת 17

 28 'מע

 םילימה תא ףיסוהל שי

 ותובח תחכוהל ףופכ"

  "הפקיהו תיקוחה

 ראשיי רשואמ אל

 .ונכ לע

 26.7 ףיעס תת 18

 28 מ"ע

 םילימה תא ףילחהל שי

 -ב "הייריעה ןוצר תועיבשל"

 ףופכו תולח ןיד קספב"

 תיקוחה ותובח תחכוהל

 "הפקיהו

 ראשיי רשואמ אל

 ונכ לע

 26.8 ףיעס תת 19

 28-29 'מע

 ףופכ םילימה תא ףיסוהל שי

 ןלבקל בתכב העדוה תחילשל

 רחאל "שארמ םוי 14 לש

 הנממ םיעיגמה" םילימה

 "ןלבקל

 .רשואמ

 :ךכ הארי )28-29'מע( 26.8 ףיעס

 הזב רהצומ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ"

 רשא ,יוציפ וא/ו םוכס לכש ,םכסומו

 היהי הייריעה לעש וא/ו הייריעל ועיגי

 ,'ג דצ י"ע עבתתש תמחמ םהב תאשל

 וא/ו ןלבקה ילדחמ וא/ו ישעמ ןיגב
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 ט"כשו היתואצוה ללוכ ,ויקסעומ

 זזקל תיאשר הייריעה היהת ,ד"וע

 ןלבקל הנממ םיעיגמה םימוכסהמ

 לש ןלבקל בתכב העדוה תחילשל ףופכ

  .שארמ םוי 14

 םאתהב ןכדועמ חוטיב חפסנ ףרוצמ  חוטיב 'ג חפסנ 20

 1'ג חפסנ תא ףילחמה שדחה טמרופל
 40-41'מע

 20 'עס הבושת  1'עס 21

 20 'עס הבושת  2'עס 22

 םילימה תא ףילחהל שי 3 'עס 23

 םילימב "תובחה אולממ"

 "תיקוחה ותובחמ"

 ונכ לע ראשיי רשואמ אל

 רומאכ" םילימה רחאל 4'עס 24

 תא ףיסוהל שי "ליעל

 ותרבעהל ףופכ" םילימה

 לע ותקידבו שדחה טמרופב

 "ונדי

 

 20 'עס הבושת

 לוכמ" – תיעיבר הרוש 5 'עס 25

 תא ףילחהל שי "הבוח

 הלימב "איהש" הלימה

 "תיקוח

 :ךכ הארי 5 ףיעס – רשואמ

 הייריעה תויוכז יכ םכסומו רהצומ"

 םייונישה תשירדלו הקידבה תכירעל

 הייריעה לע תוליטמ ןניא ליעל טרופמכ

 וא הבוח לכ הייריעה םעטמ ימ לע וא

 םיחוטיבה יבגל איהש תוירחא לכ

 ,םביט ,םיחוטיבה תכירע רושיא אשונ

 ןיאו ,םרדעה יבגל וא ,םפקותו ,םפקיה

 תיקוח הבוח לכמ עורגל ידכ ןהב

 וא הז םכסה יפ לע ןלבקה לע תלטומה

 ושרד םא ןיב תאזו ,ןיד לכ יפ לע

 םא ןיבו ליעל טרופמכ םייוניש תכירע

 תכירע רושיא תא וקדב םא ןיב ,ואל

 ."ואל םא ןיבו םיחוטיבה
 

 

 םילימה רחאל ףיסוהל שי 6 'עס 26

 םילימה תא "זרכמה יאנתב"

 .רשואמ אל
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 ןלבקה יאשר ןיפוליחל וא"

 "ותעצהמ וב רוזחל

 שי – היינש הרוש .1 7 'עס 27

 םילימה תא ףילחהל

 הלימב "ןיד לכ"

  "ןיד"

 תא ףילחהל שי .2

 "יהשלכ" הלימה

 תיקוח הלימב

 םילימה רחאל(

 ןלבקה תא ררחשל"

 "תוירחאמ

 לע ראשיי רשואמ אל .1

 .ונכ

 לע ראשיי רשואמ אל .2

 ונכ

 

 תא ףיסוהל שי )אפיס( 8 'עס 28

 םלוא" םילימה

 תוירחאמ רוטפה

 לוכי אל ליעל רומאכ

 קזנ םרגש ימ יפלכ

 "ןודזב

 לע ראשיי רשואמ אל

 ונכ

 םנושלכ וראשיי  10-11 'עס 29

 לוהינ לע רושיא 'ב חפסנ 30

 תונובשח יסקנפ

 - 'ב חפסנ יולימ םוקמב

 רושיא" ףרצל ןתינ

 יסקנפ לוהינ לע ימשר

 יפל תומושרו תונובשח

 םיפוג תואקסיע קוח

 תושר תאמ "םיירוביצ

  םיסימה

 

 
 בר דובכב

 
  תבש בקעי ד"וע
 תיטפשמ הכשל

 ןורש ירוא – הייריעה רבזג :קתעה



 'א חפסנ

 )DD/MM/YYYY(רושיאה תקפנה ךיראת םיחוטיב םויק רושיא

 .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי

 .רושיאה שקבמ םע ביטימ
 *רושיאה שקבמ דמעמ *הקסעה יפוא חטובמה *רושיאה שקבמ

 םש
 םי תירק תייריע 

  םש
 ן"לדנ☐
  םיתוריש☒
 םירצומ תקפסא☐
 תודידמ רקס עוציב :רחא☐

 

 
 ריכשמ☐
 רכוש☐
 ןייכז☐
 הנשמ ינלבק☐
 םיתוריש ןימזמ☐
 םירצומ ןימזמ☐
  תימוקמ תושר :רחא☒

 

 .פ.ח/.ז.ת
500296009 

 .פ.ח/.ז.ת

 ןעמ
 םי תירק 10 תרש השמ 'חר
 

 ןעמ

 

 םייוסיכ
 חוטיבה גוס

 
 תוירחא תולובג יפל הקולח

 חוטיב ימוכס וא

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ףקותב םיפסונ םייוסיכ חוטיב םוכס /תוירחאה לובג םויס ךיראת הליחת ךיראת
  םיגירח לוטיבו

 'ד חפסנל םאתהב יוסיכ דוק ןייצל שי
 עבטמ םוכס

  שוכר
 

       

       
       
       

 טיב  'ג דצ
 תינכדע

 וצ ןתמ
 תלחתה
 הדובע

 1,000,000  הנש
  רלוד

 301,302,307,309,311 
315,318,319,321,322, 

324,328,329 

 20,000,000 הנש    םידיבעמ תוירחא
 הרקמל ₪
 הפוקתלו

  

        רצומה תוירחא

 ךישמהל שי הנשל   תיעוצקמ תוירחא
 חוטיבה תא
 יאנתל םאתהב
 ךשמל חוטיבה
 םינש 3

  301,302,307,309,311 
315,318,319,321,322, 

324,328,329 

        רחא

 

 :*)'ג חפסנב תטרופמה המישרה ךותמ תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ
 044-ו 045

 102 - תודידמ רקס

 

 

 * הסילופה יוניש/לוטיב
 וא יונישה רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי 60 אלא ףקותל סנכיי אל  ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש
 .לוטיבה

 

 רושיאה תמיתח
 :חטבמה

  .ףקותב םניאש תודשכ הלא תודש ןמסל ןתינ יללכ חוטיב רושיאב *

  



 'ב חפסנ

 )DD/MM/YYYY( רושיאה תקפנה ךיראת המקהב / תוינלבק תודובע חוטיב - םיחוטיב םויק רושיא

 .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי

 .רושיאה שקבמ םע ביטימ
 / חטובמה סכנה ןעמ חטובמה *רושיאה שקבמ

 *תודובעה עוציב תבותכ
 *רושיאה שקבמ דמעמ

   םש םש
 עוציבה ןלבק☐
 הנשמ ינלבק☐
 רכוש☐
 _______:רחא☐

 

 .פ.ח/.ז.ת .פ.ח/.ז.ת

 ןעמ ןעמ

 

 םייוסיכ
 הסילופה יקרפ

 וא תוירחא תולובג יפל הקולח
 חוטיב ימוכס

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופ
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  *הסילופה יוניש/לוטיב
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 רושיאה תמיתח
 :חטבמה

  .ףקותב םניאש תודשכ הלא תודש ןמסל ןתינ יללכ חוטיב רושיאב *



  םיתורישה חפסנ - 'ג חפסנ

 דוק תורשקתהה אושנ תורישה רואית
 תורישה

 דוק תורשקתהה אושנ תורישה רואית
 תורישה

 071 תוחקור 001 החטבא
 072 תועסה/היינח/םיכסומ/בכר 002 )רוריקו הבורע ינסחמ תוברל( םינסחמ /ןוסחא
 073 המילשמ האופר 003 קלדו זג תקפסא
 074 םיצופיש 004 רוזחמ יתורישו הפשא
 075 ימואל תוריש 005 תומיגדו הדבעמ תוקידב
 076 תואנולמו יאנפ ,תויומלתשה ,םיסנכ ,חוריא יתוריש 006 הנפוא /ליטסקט /דוגיב
 077 תרוקיב יתוריש 007 יוסימו ןובשח תייאר ,תיאנובשח תרוקיב
 078 ביכראו הזינג יתוריש 008 תוטחשמ /םייחבטמ תיב
 079 תד יתוריש 009 תולודג תוינלבק תודובע - הינב
 080 הנקתה /םינוקית/הדבעמ יתוריש 010 םייח ילעב
 081 דרשמ יתוריש 011 תואמשו םינקת תרוקיב ,הרקב
 082 לוהינ יתוריש 012 ךוניח תודסומ תרקב
 083 רוטינ יתוריש 013 שפנה תואירב
 084 הרקבו חוקיפ יתוריש 014 תויצקרטא /םימו םיעושעש קראפ /הכירב
 085 )הינב( הרקבו ןונכת ,חוקיפ יתוריש 015 תונועמו תובא יתב
 086 )יללכ( הרקבו ןונכת ,חוקיפ יתוריש 016 םיפסכו היבג
 087  הקיטמסוק יתוריש 017 היחמצו םוזיג ,ןוניג
 088 לועפתו הקוזחת יתוריש 018 תונמוא /תונפסא /ךרע ירבד
 089 תוכרעמ תקוזחת יתוריש 019 תויונמואו יפרג בוציע ,סופד
 090 ימי/יריווא םיתוריש 020 םידחוימ םיכרצ/תודחוימ תושירד
 091 ל"וחב םיתוריש 021 תואנדס /םיסרוק /תוכרדה
 092 )צ"לחו ר"כלמ ,םיירוביצ םיפוג :תוברל( רוביצל םיתוריש 022 הצפהו תולבוה
 093 םייטפשמ םיתוריש 023 רודיב יתוריש /עונלוק /תועפוה
 094 םייאופר ארפ םיתוריש 024 תויחנהו םילהנ םיזרכמ תנכה
 095 םייאופר םיתוריש 025 םיעסונ תעסה
 096 תורכשהו תויוריכש 026 םיעוריא תומלוא/םיעוריא תקפה
 097 םיכפש רוהיט ןוכמ / םימ ידיגאת 027 םייוניפ/תוסירה
 098 תרושקתו למשח תותשרו דויצ תקוזחת 028 תומזיו תועקשה
 099 ןח ינבא /םיטישכת 029 הנבמ ידומצו תוכרעמ גורדשו תנקתה
 100 דויצ לועפת 030 תולהנמ תורבח
 101 רלולסה תורבחו תרושקת 031 טרופס ינומיא /רשוכ רדח
 102 תודידמ רקס- 032 טרופסו רשוכ ירדח
 103 - 033 הלבוהו יוניפ ,תלוספ - םילקימיכו םינכוסמ םירמוח
 104 - 034 תואנדס/םיסרוק/ךוניח
 105 - 035 תוריקח
 106 - 036 יח/חמוצ - תואלקח
 107 - 037 תוסיט
 108 - 038 םיננכתמ/םיצעוי
 109 - 039 םדא חוכ
 110 - 040 יאסדנה ,לכירדא ,סדנהמ
 111 - 041 לכוא יתב /הדעסה יתוריש /ןוזמ
 112 - 042 םירקסו םירקחמ
 113 - 043 בושחמ
 114 - 044 עדימ
 115 - 045 יופימ
 116 - 046 דויצ תרכשה/תשיכר/תריכמ
 117 - 047 תוחיטב יצעויו ינוממ
 118 - 048 םיפלחו /תוריש /הקוזחת - תוילעמ
 119 - 049 הטילשו הרקב תוכרעמ
 120 - 050 שא יוביכו יוליג תוכרעמ
 121 - 051 םימ תכלוהו היקשה תוכרעמ
 122 - 052 תויאטלוו-וטופ תוכרעמ
 123 - 053 )"הקסעה יפוא" ףיעס תרגסמב םוחת םש ןייצל שי( רוציי לעפמ
 124 - 054  תומזיו תועקשה / ן"לדנ
 125 - 055 םידליל תוליעפ/תונטייק/)םיכירדמ תוברל( םילויטו שפונ
 126 - 056 םינבמ לוהינ
 127 - 057 ןויקינ
 128 - 058 ץפנ ירמוחו קשנ

 129 - 059 םירלקנירפס
 130 - 060 תכתמ תודובע
 131 - 061  ץע תודובע
 132 - 062 )היצלטסניא/םוטיא/למשח( ץופישו הקוזחת תודובע
 133 - 063 קיטסלפ
 134 - 064 ץראל ץוחב תוליעפ
 135 - 065 הרבגהו הרואת דויצ
 136 - 066 היזיוולט/וידר ירודיש/םוליצ
 137 - 067 ה"מצ
 138 - 068 בויבו םימ יווק תחנהו תרנצ
 139 - 069 )תויתשת תוברל( תויחרזא תודובע ןלבק
 140 - 070 )"הקסעה יפוא" ףיעס תרגסמב םוחת םש ןייצל שי( תואנועמק
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 דוק ףקותב םיפסונ םייוסיכ
 ףיעסה

 ףיעסה דוק ףקותב םיפסונ םייוסיכ

 371 - 301 םיכמסמ ןדבוא
 372 - 302 תבלוצ תוירחא
 373 - 303 תיעוצקמ תוירחא יוסיכ תרגסמב ערה ןושל תאצוהו הצמשה ,הביד
 374 - 304 יופיש בחרה
 375 - 305  היירי ילכ - 'ג דצ תבחרה
 376 - 306 ל"וחב תינמז תוהש תעב קזנ - 'ג דצ תבחרה
 377 - 307 הנשמ ינלבקו םינלבק - 'ג דצ תבחרה
 378 - 308 )תבותכו םש טרפל שי( רחא םרוג תבוטל ףולחת לע רותיו
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 385 - 315 ל"למה תועיבתל יוסיכ
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 םש טרפל שי( רחא – חטובמה ילדחמ וא ישעמ ןיגב ףסונ חטובמ
 )תבותכו

320 - 390 
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 פ"שת ,בא 'כ

 2020 ,טסוגוא 10
 
 

 ,בר םולש
 

 ךרוצל ,םיסכנ לש םישומישו תודידמ עוציבל 4/2020 'סמ יבמופ זרכמ - 2'סמ תורהבה ךמסמ :ןודנה
 .)"זרכמה" : ןלהל( םי תירק תייריע רובע טוליש רקסו םינותנ בויטו הנונראב בויח

 
 יללכ .1

 וחלשנש הרהבהה תולאשל תובושת תמכסמ הלבטב ב"צמ זרכמה תוארוהל םאתהב 1.1

 .)"הייריעה / ןימזמה" – ןלהל( םי תירק תייריעל

 וללכנ וליאכ ובשחיי ,הז בתכמב םירומאה םייונישהו תורהבהה ,תובושתה לכ 1.2

 .הליחתכלמ זרכמה יכמסמב

 ידי לע לאשנש חסונל חרכהב ההז ןלהל טרופמה תולאשה חסונ ןיא יכ רהבוי 1.3

 .םיפתתשמה

 לע תרחא ךרד לכב וא בתכב וא הפ לעב ןתינש שוריפ וא רבסה לכ לע ךמתסהל ןיא 1.4

 םידיחיה םייונישה .איהש הרוצ וא םורופ לכב ,ןתינש לככ ,ןימזמה םעטמ ימ ידי

 בתכמב טרופמכ םניה ,םהל תורהבההו םישוריפה לכ ןכו זרכמה יכמסמב רומאהמ

 .ואציש לככ ,ןימזמה םעטמ ואציש םיפסונ תורהבה יבתכמבו ,דבלב הז

 ודי לע םותח הז ךמסמ ותעצהמ קלחכ שיגהל עיצמ לכ לע זרכמה תוארוהל םאתהב 1.5

 .העצהה תשגה תעב

 םייונישהו תורהבהה ,תובושתה תלבט ןלהל .2
 'סמ

 ירודיס
 זרכמב ףיעסה
 תסחייתמ ויבגל

 הלאשה

 הרהבהה/הבושתה הלאשה

 :הבושח הרהבה   

 עבקנ אל הז זרכמב יכ שיגדהל שקבא

 .תויומשרתהל דוקינ

 החנהה רועיש הבוג וניה דיחיה ןחבמה

 יאנתבו ףתתשמה י"ע תעצומה )הדיחא(

 .ףסה יאנתב דמעש

 וניאש החנה רועיש םע העצה תשגה **

 .ןחבית אלו לספית דיחא

 

 דדמה יכ רושיא תשקב זרכמ תוברע דדמ 1

 וניה תוברעה לש עבוקה

 וניה עבוקה דדמה ןכאש םירשאמ

 15/12/19 -ב םסרפתהש הז
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 םסרפתהש 19 רבמבונ

15/12/19  

 

 'עס 'י ךמסמ 54 2

2 

 השירד ריסהל םישקבמ

 אלש הביסהמ יפסכ ףקיהל

 זרכמה יאנתב שרדנ

 .ופקותב ראשיי 'י ךמסמ .1

 הלבטב אלמל שרדנ אל ןכא .2

 ןיא( יפסכ ףקיה 'י ךמסמב

 ףס יאנת הז ןיאו ) הדומע

 תרסה םירשאמ ןכלו

 'י ךמסמב 2 ףיעסב םילימה

  ."יפסכ ףקיה"

 

 
 בר דובכב

 
  תבש בקעי ד"וע
 תיטפשמ הכשל

 ןורש ירוא – הייריעה רבזג :קתעה
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