
 

 

 2022 ץיק הקיזומו תונמוא תלייט תוליעפ ןונקת

 דע ילוי ישדוח ךלהמב ךשמתמ ץיק עוריא רוציל םיניינועמ םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע
 םיילקיזומ םיבכרה לש תועפוה רשפאל ןכו ,)"תלייטה"( םיה ףוח תלייט ךרואל ,2022 רבמטפס
  .תו/םירמזו

 :ורשפאי םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע ,ךכ םשל

 םיקסע ילעבו םירצוי ,םינמוא ידי לע די תודובעו יונ ,תונמוא ירצומ תריכמל ןכוד תדמעה -
 .)"ליעפמה"(

 .םי תיירק תייריע י"ע ךכל רדגומה םוקמב העפוה עוציבו הרבגה דויצ תלאשה -

 תימוקמה תושרה לש םוסרפה יעצמאב םסרופי רשא ארוק לוק תועצמאב עצבתת ןכודל המשרהה
 .)פאסטאוו תוצובק ,קובסייפ ףד ,טנרטניא רתא( םיס"נתמה תשרו

 תופתתשהל םיאנת

 .)ינכדע תוריכש הזוח וא תוהז תדועת חפס ףרצל שי( םי תיירקב םירוגמ .1
 הרוחס ימוליצ ,טנרטניא רתא ,תומייק תודובעל תואמגוד :רצומה גוס רבדב תוחכוה ףרצל שי .2

 .המודכו
 רשא ההזמ הדועתו ח"ש 005 ס"ע ןוחטיב ק'צ קפסל שי :די תודובעו תונמוא ינכוד רובע .3

 .שומישה יאנת תרפה לש הרקמל שמשיו ,םי תיירק םיס"נתמה תשר ידרשמב ודקפוי
 ,םילקש יפלא לש תולעב הרבגה דויצב רבודמו רחאמ :תלייטב םיאקיזומ תעפוה רובע .4

 תיירק םיס"נתמה תשר ידרשמב ודקפוי רשא ההזמ הדועתו ח"ש 0001 ס"ע ןודקיפ רסמיי
 וא דויצל תרחא העיגפ לכ וא יקלח וא אלמ ןבוא/יקלח וא אלמ קזנ לש הרקמל ושמשיו ,םי

 .םיטרופמה שומישה יאנת לש הרפה
 ינפל םייסל ןתינ .23:00 דע 18:00 תועשה ןיב ,ישימחו יעיבר םימי :הלעפהה תועשו ימי .5

  .18:00 העשה ינפל ןכוד םיקהל ןתינ אל ,23:00 העשה

 שומישה יאנת

 :תונמוא ןכוד תלעפה

 יפיצפסה םוקימה תריחב .ןכוד תדמעהל םישרומ םירוזא רבדב הנווכה ןתנית ןכודה יליעפמל .1
 אל םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .דבלב ןכודה ליעפמ ידי לע השעת ןכוד לכל
 .םינכודה תלעפהו תמקה ימוקימ לש תרחא הרדסה לכ וא הדובע רודיס ועצבי

 ,תונמוא ירבד – ארוקה לוקב רהצומה תא םימאות םניה ןכודב הריכמל םישרומה םירצומה .2
 םירזיבא וא םיעוצעצ ,תואקשמ ,ןוזמ תריכמ רתות אל .המודכו םיטישכת ,די תודובע
 .המודכו די תדובעב םניאש םיירחסמ

 תשרו םי תיירק תייריע .ןכודהו הרוחסה תומלש לע םיידעלבה םיארחאה םניה ןכודה יליעפמ .3
  .ןכודה תלעפהמ האצותכ ףוגל וא שוכרל קזנל תוירחאב ואשיי אל םי תיירק םיס"נתמה

 ןכודה ליעפמ .תואסכ 2-ו לפקתמ ןחלוש וקפסי םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .4
 יא לש הרקמב .הלעפה םוי לכב 23:00 העשה דע ותומלשב דויצה תא ריזחהל ביוחמ
  .ןודקיפה ףיעס לעפוי ,דויצב רסוח וא דויצה תוניקת

  .ןכודה תביבס ןויקינל תוירחאב אשיי ןכודה ליעפמ .5
 לש ותואכז תא לטבל תוכזה תא תורמוש םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .6

 הרהזא אללו ידדצ דח ןפואב שומישה יאנת לש הרפה לש הרקמב ןכוד ליעפהל ליעפמה
  .תמדקומ

 בוקנה ףירעתה תא תובגל תוכזה תא תורמוש םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .7
 .ליעל םיטרופמה שומישה יאנת תרפה לש הרקמב ןוחטיבה ק'צב

 

 



 

 

 :הקיזומ תעפוה

 ולא םימוקימב תירשפא העפוהה .דיינה העפוהה חטשמ םוקימל תויורשפא ונתניי םיעיפומל .1
 .העפוהה תקספה וררגי רחא םוקימב תועפוה .דבלב

  .המשרהה ספוטב המשרהה יטרפל תמאות היהת עיפומה תוהז .2
 תייריע .העפוהה חטשמו הרבגהה דויצ תומלש לע םיידעלבה םיארחאה םניה םיעיפומה .3

 האצותכ ףוגל וא שוכרל קזנל תוירחאב ואשיי אל םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק
  .עפומהמ

 עיפומה .הרבגה דויצו העפוה חטשמ וקפסי םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .4
 יא לש הרקמב .הלעפה םוי לכב 23:00 העשה דע ותומלשב דויצה תא ריזחהל ביוחמ
 .ןודקיפה ףיעס לעפוי ,דויצב רסוח וא דויצה תוניקת

 לש ותואכז תא לטבל תוכזה תא תורמוש םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .5
 הרהזא אללו ידדצ דח ןפואב שומישה יאנת לש הרפה לש הרקמב ןכוד ליעפהל ליעפמה
  .תמדקומ

 בוקנה ףירעתה תא תובגל תוכזה תא תורמוש םי תיירק םיס"נתמה תשרו םי תיירק תייריע .6
 .ליעל םיטרופמה שומישה יאנת תרפה לש הרקמב ןוחטיבה ק'צב

 

 ________________   :ה/ליעפמה םש

 ______________    :)תוריכש הזוח וא/ו חפס םע םוליצ ףרצל שי( תוהז תדועת רפסמ

 _______________ :דיינ ןופלט

 ______________  :םירוגמ תבותכ

 _________________________________ :ןכודה תלעפה תועשו יכיראת

 

 

 ____________________ ורפסמש ______ ךס לע ןוחטיב ק׳צ ןתינ

 

 

     __________________                                            __________________ 

                    םי תיירק תייריע                                                           ליעפמה תמיתח           

 םי תיירק םיס"נתמה תשר                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 דויצ חפסנ – ׳א חפסנ
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     __________________                                            __________________ 

                    םי תיירק תייריע                                                           ליעפמה תמיתח           

 םי תיירק םיס"נתמה תשר                                                                           

 


