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 םי תירק תייריע
 

  .2021 םיפסכה תנשל המולשת ידעומו הנונראה ירועיש רבדב העדוה
 

-ג"נשתה)ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה קוחל 10 ףיעס חוכמ
 םוימ ריעה תצעומ תבישיב רשואש יפכ, הייריעה לש ףקתה הנונראה וצל םאתהבו 1992

 ידי לע םלושת תיללכה הנונראה :ןלהל טרופמכ תיללכ הנונרא הזב תלטומ ,24/06/2020
 לע עבקיי הרועישו 1964 ד"כשת )שדח חסונ( תויריעה תדוקפ תוארוהל ףופכב סכנב םיקיזחמה
 .31/12/2021 םויב הלכו 01/01/2021 םוימ לחה הפוקתל הז וצב טרופמכ תוארוהה יפ
 
 :םירוזא .א
 

 םירוזאל תיללכה הנונראה בושיח גוריד ךרוצל קלוח ריעה טופיש םוחת .1
 :םיאבה

 
 'ב רוזא טעמל םי תירק תייריע טופיש חטש לכ ללוכ  - יללכ 1.1

 :ןלהל טרופמכ   
 'חר ,םיטבשה 12 רוזא – ש"גא ,'ג םי תירק חטש ללוכ  - 'ב רוזא 1.2   
 .'א םי תירקב םיטנ'גרסה תיב ןכו לטפסוי ארויג     

 
 

  הנונרא בושיח ךרוצל תורדגה .ב
 

 .עובר רטמ לכל יתנש םוכסב ,סכנב קיזחמ לע תלטומ תיללכה הנונראה :יללכ
  

 םירוגמ תוריד חטש .1
 

 ,ד"ממ ,םיתוריש ,חבטמ תוברל ,)ץוחו םינפ תוריק ללוכ ( הרידה חטש לכ ללוכ
 יתיב ןסחמ ,הקסה רדח ,חוכ רדח ,תוחלקמ ,תויטבמא ,לוה ,הרוקמ תספרמ
 םהש ןיב ,וב קיזחמה וא/ו סכנה תא שמשמה חטש לכ ןכו רזע ינבמ ,הככס וא/ו
 םידחא םיסלפמב וא דחא סלפמב םהש ןיב ,םינבמ רפסמ וא דחא הנבמב
  .תובא תיבב רויד תדיחי תוברלו

 .ר"מ 7.5 דע ביוחי אל דבלב טלקמ ךרוצל שמשמה טלקמ
 

  גג תוילע
 

 רשאו 'מ 1.80 לע הלוע ותרקת ןיבל ותפצר ןיב קחרמה רשא ונממ קלח וא הנבמ
 .וב שומישו עיציל הילע רשפאמה דיינ וא עובק הילע ןקתמ ול שי
 

 הרוקמ תספרמ
 

 אוהש רמוח לכמ יונבה הקעמב םוחתה םירוגמל שמשמה ןיינבב הרוקמ חטש
 .רחא סלפמ וא הרידה סלפמב תאצמנ ותפצר רשאו
 

  החותפ תספרמ
 

 לכמ יונבה הקעמב םוחתה ,םירוגמל שמשמה ןיינבב הרוקמ וניאש ףצורמ חטש
 .רחא סלפמב וא הרידה סלפמב תאצמנ ותפצר רשאו אוהש רמוח

 
 הינח

 

 שמשמה ןיינבמ קלח הווהמה רומאכ שומישל דעוימה וא הינחכ שמשמה םוקמ
 םירוגמל
 



 2 

 םירוגמל שמשמ וניאש הנבמ חטש .2
 

 ,תומוקה לכב הנבמה לש ץוחה תודימ י"פע הנבמה לש יונבה חטשה לכ ללוכ
 ירדח ,תוירלג ,םיעיצי ,תוספרמ ,תוככס ,םינסחמ ,תונורדסמ ,םירבעמ תוברל

 דחא הנבמ םיווהמ הלא םא ןיב ,קיזחמ ותוא שמשמה רזע הנבמ לכו ,םיתוריש
 .םיסלפמ רפסמב וא דחא סלפמב םייוצמ םהש ןיבו םינבמ רפסמ וא
 
 )הירלג( עיצי

 

 הלוע והבוג םא ,אוהש רמוח לכמ יונבה םירוגמל שמשמ וניא רשא ןיינבב עיצי
 ,דרשמל שמשמ אוהו ,עיציל היילעל תועיבקב שמשמה ןקתמ םייקו 'מ 1.80 לע
 .הדיחיה חטשב ללכיי – רחא ירחסמ ןיינע לכל וא הגוצתל וא ןוסכא
 

 *ןולמ תיב .3
 ןולמ ,הארבה יתב ,)םירמיצ( חוריא ירדח ,תוינסכא ,החראה יתב ,םינויסנפ
 ןוסכא ןקתמ לכ וא/ו )םינוש םילעב תולעבב תויוצמה רויד 'חי ללוכה( תוריד
  .רחא יתוריית
 ,תומוקה לכב הנבמה לש ץוחה תודימ י"פע הנבמה לש יונבה חטשה לכ ללוכ
 ,תומלוא ,םיעיצי ,תוספרמ ,תוככס ,םינסחמ ,תונורדסמ ,םירבעמ תוברל
 הלא םא ןיב ,קיזחמ ותוא שמשמה רזע הנבמ לכו ,םיתוריש ירדח ,תוירלג

 רפסמב וא דחא סלפמב םייוצמ םהש ןיבו םינבמ רפסמ וא דחא הנבמ םיווהמ
   .םיסלפמ
  .דחא רוזאכ בשחיי ריעה לש טופישה םוחת לכ
 

 ר"מה רפסמל יללכה החטש קלחתי - םישומיש ינשל לעופב תשמשמה הריד .4
 .יסחיה וחטשל המאתהב סכנה גוס י"פע ביוחיו ,שומיש לכל
 

 תיאלקח המדא הניאש הייריעה םוחתבש עקרק לכ - הסופת עקרק .5
 .ןינב םע דחי אלש הב םיקיזחמו הב םישמתשמש

 
 

  .תורייתה דרשמ י"ע רשואמו רכומ תויהל יתורייתה ןוסכאה ןקתמ לע *
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 םירוגמ ינבמל הנונראה םוכס .ג
 

 'ב רוזא  יללכ      םירוגמ תוריד
        
 43.12  52.70   םירוגמל שמשמה ןינב 1.1 

  10.51  12.72 הינח ,גג תוספרמ ,תוחותפ תוספרמ 1.2
 

 
 םירוגמ םניאש םיסכנל הנונראה ירועיש .ד

 

 רחסמו םיתוריש םידרשמ .1
 

 )םיעיצי ללוכ(רוביצ תודסומ ,םידרשמ ,תויונח תוברל אוהש גוס לכמ קסע  א
 'ב רוזא  יללכ  .רחא גוויסב ורדגוהש םיסכנ טעמלו

 

 199.44  242.73   ר"מ לכל ר"מ 20 דע חטשב
 118.45   177.93   ר"מ לכל ר"מ 21-50 ןיבש חטשל
 111.60  159.82  ר"מ לכל ר"מ 51-100 ןיבש חטשל
 91.91  123.55  ר"מ לכל ר"מ 101-150 ןיבש חטשל
 90.09  116.53  ר"מ לכל ר"מ 151 לעמש חטש לכל

 
 

  254.64  254.64  לסרפוס ,הבונת ,טקרמרפוס ןוגכ םילוכרמ         .ב
 .'דכו לכרפיה

 
 282.42   282.42     תחקרמ תיב .ג
 

 253.08   253.08  רזעה ינבמו ןהינבמ לע( קלד תונחת  .ד
      )םילכימה ללוכ 
 
 400.49   400.49   תוינומ תנחתל שמשמה הנבמ .ה
 
 183.96  183.96   םיאנש תנחתל שמשמה הנבמ .ו
 
 ב רוזא  יללכ   
 
 83.96  83.96     עונלוק תיב .ז
 
 206.11  206.11    םייטרפ םילוח יתב .ח

 
 253.16  253.16     םינופלט תזכרמ  .ט
 
 90.00  90.00     ןולמ יתב .י
 
 

 חוטיב תורבחו םיקנב .2
 

 1440.65  1440.65 קנב ףינסל וא קנבל שמשמה ןיינב – םיקנב  א
 עיצי תוברל רחא יפסכ דסומ וא
 

 451.26  451.26 חוטיב תונכוסכ שמשמה ןיינב – חוטיב תויונכוס ב
 
 הישעת .3
 

 126.85  126.85 תוברל אוהש גוס לכמ היישעתל שמשמה ןיינב  .א
 ר"מ לכל עיצי
 

 63.41   63.41 ר"מ לכל היישעתה ינבמ תא שמשמה ןסחמ .ב
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 הכאלמ .4
 

 126.85  126.85 ר"מ לכל  עיצי תוברל הכאלמל שמשמה ןיינב  א
 

 63.41  63.41  ר"מ לכל הכאלמל שמשמה ןסחמ  ב
 
 

 הסופת עקרק  .5
 

 0.135  0.135  י"ע תקזחומה תדחוימ הסופת עקרק  א
 )לאפר( דוד ןוכמ

  
 12.17  12.17 םיקסע וא היישעת ינבמ לש תרחא הסופת עקרק .ב
 
 12.17  12.17  קלד תונחת לש תרחא הסופת עקרק .ג
 

 12.79  12.79    ידי-לע תקזחומה עקרק ד
  תרושקת תורבח 
 

  םולשתב םינוינח .6
  
  24.64   24.64   ר"מ לכל םולשתב םינוינח  א  

 
 

 םירחא םיסכנ    .7
 
 28.95  28.95   יטרפ שומישל היחש תוכירב .א 
 
 49.59  49.59   ירוביצ שומישל היחש תוכירב .ב 
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 תוחנהו םולשת יאנת תרדגה  .ה
 

 ףופכב 1/1/2021 וניה  2021 תנשל התומלשב תיללכה הנונראה םולשתל דעומה .1
 לע הדמצה ישרפהו תיביר( תוימוקמה תויושרה קוח - תויריעה תדוקפל
 ףיעסה לש בייחמה ופקותמ תונשלו עוגפל ילבמו 1980 מ"שתה )הבוח ימולשת
 6 – ב הנונראה תא םלשל םימושינה תוחונל הייריעה תצעומ תרשפאמ ,ל"נה
 1 ,יאמב 1 ,ץרמב 1 ,ראוניב 1 :ןלהלדכ םידעומב םיישדוח וד םידומצ םימולשת
 לכל 1-םויב םימולשת 12-ב עבק תארוהב וא/ו רבמבונב 1 ,רבמטפסב 1 ,ילויב
 .בקוע שדוח

 דמעוי יתנשה בויחה אולמ יכ ךכל םורגי םימולשת ינש לש דעומב ןועריפ יא .2
 .1/1/2021 ךיראתמ היבגל

 
 )שדח חסונ( תויריעה 'פל )א(324 ףיעס יפל הדועת תתל הייריעה השרדנ .3

 תכשלב איהש לכ הלועפ עוציבל יאנתכ תובוח קוליסו ןובשח רמג לע הדיעמה
 הביס לכמ וא/ו אתנכשמל סכנב תויוכז תרבעהל )ובאט( ןיעקרקמה םושיר
 סיטרכב וא ןמוזמב הייריעל קיזחמה םלשי ,ב"צויכ רחא רושיא לכ וא/ו תרחא
 .רושיאה ףקות ךיראתל דע ונממ עיגמה הנונראה בויח תא םג דבלב יארשא

 
 םירוגמ ינבמ לע תיללכ הנונראל תוחנהו םירוטפ .ו

 
 תנשל תונקתב רצואהו םינפה ירש לש תרחא היחנה לכל ףופכב ןניה הז קרפ תוארוה

2011. 
 

 סכנ םתולעבב ןיאו הנש 62 הל ואלמש השיא וא םינש 67 ול ואלמש רבג .1
 :ףסונ
I. הלא תואבצקמ תחא חוטיבה קוח יפ לע םילבקמ םה םא: 

 
 העיגפ לשב תוכנ וא ,םייולת תבצק ,םיראש תבצק ,הנקז תבצק
 דבלב ר"מ 100 יבגל 25% לע הלוע הניאש החנה - הדובעב
 .הרידה חטשמ

 
II. תלמג םילבקמ םה 'א הנשמ תקסיפש הבצקל ףסונב םא 

 דבלב ר"מ 100 יבגל 100% דע רועישב החנה – הסנכה תחטבה
 .הרידה חטשמ

III. יבגל 100% רועישב החנה ,תוכנל המלשה תפסותב הנקז תבצק 
 . הרידה חטשמ דבלב ר"מ 100

 
 קוחל )ו"ל( 127 ףיעסב התועמשמכ האלמ תישדוח הבצקל יאכזה הכנ .2

 – הלעמו 75% רועישב איה ותורכתשה רשוכ יא תגרד רשא ,חוטיבה
 .80% לע הלוע הניאש החנה

 
 90% רועישב איה ןיד לכ יפ לע תחכומה תיאופרה ותוכנ תגרד רשא הכנ .3

 – רומאכ תוכנ ול העבקנ הנקזה תבצק תלבק םרטש ימ וא ,הלעמו
 .40% הלוע הניאש החנה

 
 66% לע הלעת אלש החנה – ןלהל תוטרופמה תואלמגה תחאל יאכזה .4

 יאכזה םע םירגה החפשמה ינב רפסמ הלע .סכנה חטשמ ר"מ 70 יבגל
 .סכנה חטשמ ר"מ 90 יבגל ,רומאכ החנה - 4 לע

 
I. קוח יפל תוכלמ גורה לש החפשמ ןבכ וא ןויצ ריסאכ הלמג 

 .1992 – ב"נשתה םהיתוחפשמ ינבלו ןויצ יריסאל םילומגתה
II. 1957 – ז"ישתה םיצאנה תופידר יכנ קוח יפל תוכנ תלמג. 

III. תופידר לשב הינמרג תלשממ ידי לע תמלושמה תוכנ תלמג 
 םינשהמ )BEG( םייוציפל ילארדפה קוחל םאתהב םיצאנה
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 לש התעד תחנהל רומאכ ותואכז החכוהש ימל 1953 – 1965
 .תימוקמה תושרה

 
 החנה , 1958 – ח"ישתה דעסה יתוריש קוח יפל רוויע תדועת לעב .5

 .90% לע הלוע הניאש
 

 ,סכנה חטשמ דבלב ר"מ 100 יבגל 90% לע הלוע הניאש החנה – הלוע .6
 םשרמב םשרנש םויב םיליחתמה םישדוח 24 ךותמ םישדוח 12 ךשמל
 .1950 – י"שתה ,תובשה קוח יפ לע הלועכ ןיסולכואה

 
 :70% לע הלוע הניאש החנה – ןלהל תוטרופמה תואלמגה תחאל יאכזה .7

 
I. םומינימ תסנכה תחטבהל םולשת וא ,הסנכה תחטבהל הלמג 

 .1993 – ג"נשתה ,ביצקתה קוח יפל תותד יניינעל דרשמהמ
 

II. 1972 – ב"לשתה )םולשת תחטבה( תונוזמה קוח יפל םולשת. 
 

III. חוטיבה קוחל 'ו קרפ יפל דועיס תלמג. 
 
 

יפל ,הנושארה תפסותב הטרופש תעצוממ תישדוח הסנכה לעב .א  .8
 עבקנש רועישב החנה – סכנב ותיא תוררוגתמה תושפנה רפסמ  
 הרומאה תפסותבש הסנכהה ירוט יפל  
 

 לשו סכנב קיזחמה לש וטורב הסנכה – "הסנכה" – וז הנקתב  ב
 תוברל ,אוהש הסנכה רוקמ לכמ ותיא םיררוגתמה הלא
  – טעמל םהל םלשמ ימואל חוטיבל דסומהש םימולשת

 
 ימואלה חוטיבה קוחל 'ה קרפ יפל תמלושמה הבצק .1

 םהיתוחפשמ ינבו םילייחל תוקנעהה תונקת יפלו
 םידלי תואבצק תמלשה ףיעס יפלו 1970 – ל"שתה
 דעב הל יאכזש ימל – תותד יניינעל דרשמה  ביצקתבש
 .רתויו םידלי 4

 
 םיררוגתמה תב וא ןב לש תישדוחה םתסנכהמ תיצחמ .2

 .סכנב קיזחמה םע
 

 םוכסב – ותריד תרכשה דעב םדא לבקמש תוריכש ימד .3
 הריד דעב םלשמ אוהש תוריכש ימד לע הלוע וניאש
 .וירוגמל רכשש תרחא

 
 .תעצוממ תישדוח הסנכה
 

 ,'קוא :םישדוחה תשולשב תישדוחה הסנכהה עצוממ - ריכשכ .1
 ספוטל 'א 1 ףיעסב טרופמכ הסנכה תורוקממ ,2020 'מצד 'בונ
 'ב ףיעסב טרופמכ םיפסונ תורוקממו היינשה תפסותבש 1
 .רומאה ספוטל

 
 יפ לע בשוחש ) 1( הנשמ תקספב רומאכ עצוממ - יאמצעכ .2

 הסנכה סמ תמושב העבקנש יפכ סמב תבייחה ותסנכה
 תמאותמו 12 -ב תקלוחמ איהש ,ודיבש הנורחאה תיתנשה
 תפסותב 2020  'מצד ,'בונ ,'קוא :םישדוחה לש עצוממה דדמל
 ףיעסב טרופמכ תורוקממ םירומאה םישדוחל תעצוממ הסנכה
 .המושה תעדוהב םילולכ םניאש רומאה 1 ספוטל 'א 1
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 ,)הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת ) 8( 2 הנקת( הנושארה תפסותה ןלהל
 1993-ג"נשת

  
     1220 םיפסכה תנשל הניה וז הלבט

  2020 םיפסכה תנשב םישדח םילקשב תעצוממ תישדוח הסנכה תושפנ רפסמ
1 2,889 2,889-3322 3,322-3,755 3,755-5,300 
2 4,334 4,334-4,984 4,984-5,634 5,634-7,951 
3 5,027 5,027-5,781 5,781-6,535 6,535-9,223 
4 5,720 5,720-6,578 6,578-7,436 7,436-10,494 

5 7,239 7,239-8,325 8,325-9,411 9,411-13,282 
11,387-16,070 6 8,759 8,759-10,073 10,073-11,387 

 
 החנהה רועיש
 % - ב

 
 80% דע
 

 
 60% – דע

 
 40%  דע

 
 20%  דע 

7 10,279 10,279-11,821 11,821-13,362 13,362-18,858 
8 11,798 11,798-13,568 13,568-15,338 15,338-21,646 
9 13,318 13,318-15,316 15,316-17,313 17,313-24,434 
 

 הלעמו 10
 

 שפנל  1,480 דע
 

 שפנל 1,702 דע
 

 שפנל 1,924 דע
 

 שפנל 2,715 דע
 

 החנהה רועיש
 % - ב

 
 90% דע

 
 70% דע

 
 50% דע

 
 30% דע

 
 

 לארשיב בשויה וגוז ןב היהש ימ וא וגוז ןב תוברל – םלועה תומוא דיסח .9
 ימ – "םלועה תומוא דיסח" וז הקספב ,66% לע הלוע הניאש החנה
 "םשו די" ןורכיזה תושר ידיב םלועה תומוא דיסחכ רדגוהש

 
 1992 – ב"נשתה ,תוירוה דח תוחפשמ קוחב ותרדגהכ דיחי הרוה אוה .10

 .20% דע החנה
 

 ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח יפל םילומגתל יאכזה הכנ .11
 רוטפ( תוימוקמה תויושרה קוח תוארוה וילע ולוחי 1970 – ל"שתה
 קוח ןלהל( 1953 – ג"ישתה ,)הנונראמ םירטושו ,המחלמ יעגפנ ,םילייח
 .רוטפה קוחל ) 2( 3 ףיעסב ותועמשמכ הכנ היה וליאכ ,)רוטפה

 
 ימואלה חוטיבה תונקת יפל הלמגל יאכזה סכנב קיזחמה לש תב וא ןב .12

 החנה – 1980 ם"שתה )הכנ דליל םירודיסו םידומילל הרזע ,היחמ ימד(
 .סכנה חטשמ ר"מ 100 יבגל 33% דע

 
 תוגירח תואצוה ול ומרגנש קיזחמ – "קקזנ" הז ןיינעל – קקזנל החנה .13

 :הלאמ תחא לשב דחוימב תוהובג
 

I. ותחפשמ ןב לש וא ולש ,ךשמתמ וא ימעפ דח יאופר לופיט. 
 

II. ובצמב היופצ יתלב תיתועמשמ הערהל איבה רשא עוריא 
 .ירמוחה
 החנה תתל תכמסומ אהת רשא תוחנהה תדעוב ןודית השקבה
 .70% דע רועישב
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 היישעתלו קיר ןיינבל תיללכ הנונראמ תוחנה .ז
 

 המייתסהש םוימש ,קיר שדח ןינב לש ןושארה לעבה אוהש קיזחמל .1
 הפוצר הפוקת ךשמב וב םישמתשמ ןיא ,שומישל יואר אוהו ותיינב
 :ןמקלדכ החנהל יאכז היהי ,ןלהל טרופמכ
I. 100% דע רועישב החנה – םישדוח השיש דע.  

 
II. 30% דע החנה – םישדוח הרשע הנומש דע םישדוח השיש לעמ 

 םימעט שי יכ הענכוש הדעוהש רחאלו ןלבק אוה םא
 תריכמבש ימ ,"ןלבק", הז ןיינעל ןיינבה סולכא יא םיקידצמה
 ןושאר קרפב 'ב קלח יפל הסנכה סמ ויבגל בייח היהי סכנה
 .הסנכה סמ תדוקפל

 
III. תחא םעפ קיר ןינבל ןתנית ) א( הנשמ תנקתב רומאכ החנה 

 .ולש תולעבה התנוש אל דוע לכ ,דבלב
 

 שמשל לחהש םוימ הפוקתל השדח היישעתל שמשמה ןינבב קיזחמל .2
 :ןלהל טרופמכ םירועישב החנה ןתנית רומאכ

 
 75% -  הנממ קלחב וא הנושארה הנשב .א
 50% -  הנממ קלחב וא היינשה הנשב .ב
 25% -  הנממ קלחב וא תישילשה הנשב .ג
 

 םוחתב םקוהש שדח יתיישעת לעפמ – "השדח הישעת" – וז הנקתב
 .תרחא תימוקמ תושר םוחתמ קתעוהש וא תימוקמה תושרה
 
 

 קסעל הנונראמ תוחנה .ח
 
 ויבגל ומייקתנש קסעב קיזחמל החנה תתל תיאשר תוחנהה תדעו .1

 :הלא םיאנת
 

I. ףסונ קסע ותולעבב ןיאו קסעה לעב אוה קיזחמה. 
II. ר"מ 75 לע הלוע וניא קסעה לש וחטש 

III. 60 הל ואלמש השיא וא םינש 65 ול ואלמש רבג אוה קיזחמה 
 .הנש

IV. ךרע סמ קוחל 1 ףיעסב ותועמשמכ "ריעז קסוע" וניה קיזחמה 
 .1976 – ו"לשתה ףסומ

V. אוה הב םירוגמה תריד רובע הנונראמ החנהל יאכז קיזחמה 
 .תונקתל ) 8( 2 הנקת יפל קיזחמ

 
 דע היהת ) א( הנשמ תנקת יפל ךכל יאכזש ימל ןתניתש החנהה .2

 ר"מ 40 יבגל ןתניתו ותקזחהבש םירוגמה תריד לע ןתינש רועישה
 .קסעה חטשמ םינושארה

 
 
 יללכ .ט
 

  – תוחנה ןתמל השקב .1
 

 לע ונתניי ) 11 – 12 , 10 – 8 ,6 – 3( 'ו ףיעס י"פע הז וצב ועבקנש תוחנה
 תפסותבש 1 ספוט יפל תימוקמה תושרל שקבמה איצמיש השקב יפ
 .30/4/2019 דע היינשה
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 קקזנ – תוחנה ןתמל השקב .2
 

 המותח השקב יפ לע ונתניי ) 13 ( 'ו ףיעס י"פע קקזנל הדעו תוחנה
 תפסותבש – ספוט יפל הדעול שקבמה איצמהש םיכמסמ ףוריצב
 30/6/2021 דע היינשה
 

 סכנה לע הלטוהש הנונראה תרתי תא האולמב ערפ אלש החנהל יאכז .3
 העבקנש החנהה היהת ,הנש התוא לש רבמצדב 31 דע םיפסכה תנשב
 .הנונראה תרתיל ףסוויתו םוי ותואמ הלטב ול

 
 ,החנה יאכזל ןתנית ,הלא תונקת יפ לע תונוש תוחנהל תואכז תמייק .4

 קיזחמל החנה לכ ןתנית אלו ,ןהיניבמ ההובגה יפל ,דבלב תחא החנה
 .החנה הנתינ ויבגלש סכנב ףסונ

 
 דחא סכנל החנה ןתנית – רתוי וא םיסכנ ינשב קיזחמה החנהל יאכז .5

 .ןהיניבמ ההובגה יפל ,דבלב
 

 הלטוה הילעש םיפסכה תנשמ קלחב סכנב קיזחמ רשא החנהל יאכז .6
 םהבש םישדוחה רפסמל יסחי רועישב החנהה ןתנית – הנונראה
 .סכנב קיזחה

 
 הנונראה תרתי המלוש ןכ םא אלא ,הלא תונקת יפל החנה ןתנית אל .7

 יפל וא ,עבק תארוהב ,שארמ דחא םולשתב סכנה לע הלטוהש תיללכה
 .תימוקמה תושרה לש התעד תחנהל רחא םימולשת רדסה

 
 :תיללכ הנונרא תעיבק לע ררע .8

 
 :ןמקלדכ הדוקפה ןכות רוביצה תעידיל הזב אבומ
 

 :הגשה .1
 

 תלבק םוימ םוי 90 ךות יאשר ,תיללכ הנונרא םולשתב ביוחש ימ )א
 תונעטמ הנעט דוסי לע הנונראה להנמ ינפל הילע גישהל ,םולשתה
 :הלא

 
 יפכ רוזאב יוצמ וניא םולשתה שרדנ ולשבש סכנה .1

 .םולשתה תארוהב עבקנש
 

 ןויצב תועט הילע םיגישמש םולשתה תעדוהב הלפנ .2
 .וב שומישה וא ולדוג סכנה גוס

 
 269 – ו 1 םיפיעסב ותועמשמכ קיזחמ וניא אוה .3

 .תויריעה תדוקפל
 

 תדעו תא וא הנונראה להנמ תא ךימסהל ידכ הז קוחב רומאב ןיא )ב
 תושרה לש הצעומה השעמש הנעטב טילחהל וא ןודל ררעה
 יאב עוגנ היה ,הימוכס תעיבקב וא הנונראה תלטהב תימוקמה
 .) א( ןטק ףיעס לש ) 3 ( דע ) 1 ( תואקספב רומאכ אלש ,תויקוח

 
 םולשתב ביוחש ימ ,) ב ( ) א ( םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע  )ג

 יפל הנעט דוסי לע עובקה דעומה ךות גישה אלו תיללכ הנונרא
 ,טפשמה תיב תושרב ,יטפשמ ךילה לכב יאשר , ) 3 ( ןטק ףיעס
 .הז קוח אלוליא התולעהל יאשר היהש יפכ הנעט תולעהל
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 :הנונראה להנמ תבושת .2
 

 .הגשהה תלבק םוימ םוי 60 ךות גישמל בישי הנונראה להנמ .א
 

 וליאכ רבדה בשחיי – םוי 60 ךות הנונראה להנמ בישה אל .ב
 ךות ,ררעה תדעו הכיראה םא תלוז ,הגשהה תא לבקל טילחה
 םידחוימ םימעטמ ,הבושתה ןתמ דעומ תא וז הפוקת
 .םוי 30 לע הלעת אל הכראהה תפוקתש דבלבו ,ומשרייש

 
 רוערעו ררע .3

 
I. לע הנונראה להנמ תבושתב חפוקמ ומצע האורה 

 הבושתה ול הרסמנש םוימ םוי 30 ךות ,יאשר ותגשה
 .ררעה תדעו ינפל הילע רורעל

 
II. הנונראה להנמו ררועה םיאשר ררע תדעו תטלחה לע 

 וטופיש רוזאבש יזוחמה טפשמה תיב ינפל רערעל
 30 ךות שגוי רוערעה :תימוקמה תושרה םוחת  אצמנ
 .רערעמל הטלחהה תריסמ םוימ םוי

 
III. ןיאו דחא טפושב רוערעב ןודי יזוחמה טפשמה תיב 

 .םולכ אלו וניד קספ ירחא
 

 
 
 

 רוצ ןבא דוד
 ריעה שאר

 


