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 םיללכ תונורקע - תוכימת ןתמ להונ .1
 

 להונה תרטמ .א
 
 םינושה םיפוגל םי-תיירק תייריע ידי לע תוכימתה תקולח ןפוא רידסהל דעונ הז להונ
 תויושרה ידי לע רוביצ תודסומב תוכימת להונל םאתהב תאזו הדי לע םיכמתנה
 )"פ"השמ תוכימת להונ" :ןלהל( 1םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחב םסרופש תומוקמה
 אלל היתוכימת קלחל תיאשר הניא תימוקמ תושר יכ תעבוקה הקיספ תובקעבו
 .2ינויווש הדימ הנקב ןחבת ןהיפל ףוג לכ תשקב רשא םירורב םינוירטירק

 
 תויללכ תויחנה .ב
 
 ףופכ אוהו פ"השמ תוכימת להונב תועובקה תויחנהל םאתהב חסונ הז להונ .1

 .ול
 

  :תורדגה .2
 

 ,הייריעה תודסוממ וא הנידמה תודסוממ דסומ וניאש ףוג – "ךמתנ ףוג" 2.1
 לש הרטמל אלש לעופה רחא דיגאתכ וא התומעכ םושרו דגואמ רשאו
 ,החוור ,תונמא ,עדמ ,תד ,תוברת ,ךוניח לש הרטמל ,םיחוור תיישע
 .המוד הרטמ וא טרופס ,תואירב
  :ךמתנ ףוגל ובשחי אל
 

 ;תיתלשממ הרבח 2.1.1
 הייריעה , רשא דיגאת וא תינוריע תב תרבח וא תינוריע הרבח 2.1.2

 בוצקתב ףתתשהל הזוחב ףא הבייחתהו וב תוינמ תלעב
 .ותוליעפ

 ;ינוריע דיגאת 2.1.3
 .רש לש ותוכמס חוכמ וא קוחב םקוהש דיגאת 2.1.4

 
 הייריעה   ל"כנמ םירבח הב הכימת תושקב תניחבל הדעווה – "הדעווה" 2.2

 .הייריעה לש יטפשמה ץעויהו הייריעה רבזג ,
 

 .םי-תיירק תייריע – "הייריעה 2.3
 

 םסרופ רשא םינפה דרשמ לש תוכימת ןתמ להונב התרדגהכ – "הכימת" 2.4
 ,הפיקע ןיבו הרישי ויב האנה תבוט ןתמ תוברלו 4/06 ל"כנמ רזוחב
 תיינק טעמלו רחא יפסכ עויס וא תוברע ,האוולה ,קנעמ תוברל
 םינבמו תועקרק תאצקה להונל םאתהב ןיעקרקמ תאצקה וא םיתוריש
 .3םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחב םסרופש ,תילמס הרומתב וא הרומת אלל

 

 
 .)12.9.2006(  5 'מע ,4/2006 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח 1
 הפיח תייריע 'נ ןיקצומ הפיח ינוריע םישנ לסרודכ ןודעומ תתומע 10285/04 צ"גב :לשמל 2
 ,7/2005 ;)14.7.2004( 9 'מע ,7/2004 ;)12.2002( 35 'מע ,6/2002 ;)12.9.2001( ,4 'מע ,5/2001 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח 3
 .)4.9.2005( 1 'מע
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 פ"השמ תוכימת להונ יפל אלא הכימת קינעת אל הייריעה 3.1 .3
  .הז להונב םיעובקה םינוירטירקהו
 

 הייריעה העבקש רשואמה ביצקתהמ הנגורחת אל תוכימתה לכ ךס 3.2
 .תוכימת ןתמל

 
  רבעוי להונה תוארוה י"פע עצובי לעופב תוכימתה תרבעה ןפוא 3.3

 .)תופיקע תוכימתב טעמל( ךמתנה ףוגה לש קנבה ןובשחל
 
 .הז ךמסמב םיעובקה םינוירטירקל םאתהב עבקי ךמתנ ףוגב הכימתה לדוג .4
 
 םיכמסמה ףוריצבו ב"צרה םיספטה יבג לע הייריעל שגות הכימתל השקב .5

 להונה תלעפה תנשב הנש לכב לירפאב ןושארה םוימ רחואי אל םיוולנה
 .ל"נה דעומה רחאל ושגוהש תושקב ףא ונודי הנושארה

 
 הנממ קלח לכ וא הכימת לכ לטבל וא איפקהל תיאשר היהת הייריעה 6.1 .6

 .הייריעה ביצקת לש םילוקישמ
 

 יגצמ בקע הנתינ יכ החכונ םא הכימתה לטבל תיאשר אהת הייריעה 6.2
  .ךמתנה ףוגה דצמ אווש

 
 .ךמתנה ףוגה לש תפטושה תוליעפה עוציבב תינתומ הכימת לכ 6.3

 
 יסכנ לע דובעש וא לוקיע לש ומויק בקע תיטמוטוא לטובת הכימת לכ 6.4

 .'ג דצל הכימתה יפסכל תוכזה תאחמה וא ךמתנה ףוגה יפסכ וא
 
 תוכימת ןתמל םיגייס .ג
 
 תרגסמב הניה תכמתנה תוליעפה רשאכ קר ךמתנ ףוגל ןתנית הכימת .1

 .ימוקמה ןוטלשה ינידל םאתהב הייריעה לש הידיקפתו היתויוכמס
 
 ףוגה לש תויופצה תוסנכהה ןיבש שרפהה הבוגב היהת תיברמה הכימתה .2

 ויתואצוה ןיבל )םינוש םימרוגמ םילובקתו םייאמצע תורוקממ( ךמתנה
 םיריחמ לע תוססובמ ולא תואצוה ויהי םא ,ןלהל טרופמכ דבלב תורכומה
  .םיריבס
 .תכמתנה תוליעפה תולעמ 75% לע הכימתה הבוג הלעי אל הרקמ לכב
 דבלב תחא הנש ךשמב לעופה ףוגל סחיב ,פ"השמ תוכימת לוהינל םאתהב
 תוליעפה תולעמ 60% דעש רועישל הכימתה לבגות השקבה תשגה דעומב
 .שדח ףוג ותוא לש ,תכמתנה
 

 תישענ תוליעפל הנמזההשכ וא/ו םייטרפ םיתבב תישענה תוליעפ רכות אל .3
 י"ע םינגרואמה םייטרפ םיגוח תלעפה רכות אל ןכו םיישיא םירשק סיסב לע
 יכוניח דסומ ידימלת רובע םירוה
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 ימוחתב םילעופו םימייקה םיכמתנ םיפוגל קרו ךא הנתנית תוכימת 4.1 .4
  .ריעה םוחתב תמייקתמה תוליעפ ןיגבו ,םי-תיירק

 
 הכימת תתל םיגירח םירקמב הייריעה תיאשר ,1 ק"סב רומאה ףא לע 4.2

 ןתונ ףוג ותוא יכ חכוה םא ,המוחתל ץוחמ לעופו םייקה ךמתנ ףוגל
 יבשותל ישממ ןפואב תמרות ותוליעפו םי-תיירק יבשותל םג םיתוריש
 הכימת לבקמ וניא יכ ךכל ףופכב אהת רומאכ ףוגל הכימת .ריעה
  .תרחא תימוקמ תושרמ
 

 תודסומ לש היינבו חותיפ התרטמש הכימת תתל תיאשר אהת הייריעה 4.3
 .ךמתנה ףוגה

 
 ,םיפסונ םיטרפ איצמהל הכימת ישקבמ םיפוגמ שורדל תיאשר אהת הדעווה .5

 ךרוצל םילהנמ תורהצהו םינוש םידיקפת ילעבל םימולשת תודוא םיטרפ ללוכ
 .הכימתה הבוג תעיבקו םינותנ תומיא

 
 תורהצההו םינותנה תא איצמי אל רשא ףוגל הבצקה לכ רשואת אל .6

 רותיוכ הומכ – דעומב תורהצהה וא םינותנה תאצמה יא .דעומב םישקובמה
 .הייריעהמ הכימת לבקל ונוצר לע ףוגה

 
 .הייריעל ךמתנה ףוגה תובוח לכ תרדסהב תינתומ הרשואש הכימת תרבעה .7

 .הכימתהמ זזוקי ,רדסוי אלש בוח
 

 םידחוימ םיקנעמ רובע תוצלמה .ד
 
 לע תונועה תולועפ םודיק םשל "דחוימ קנעמ" קינעהל תיאשר הייריעה .1

 הייריעהש תימעפ דח הכימת וא ,חותיפ וא תודייטצה ךרוצל םינוירטירקה
 .תיפיצפס תוליעפל והשלכ ףוגל רשאל הנכומ

 
 םישדח םיכמתנ םיפוג .ה
 
 :ןתנית םישדח םיכמתנ םיפוגל הכימת .1
 

 –הניה הכימתה תשקבתמ המשל םתוליעפ יכ רהבוהש רחאל קר 1.1
  .ריעה יבשות לש תישממה םתבוטל

 
 .רקובמ יפסכ ח"וד תשגה רחאל 1.2

 
 רועישב הייריעה תפוקמ אלש םייפסכ תורוקמ םויק לע החכוה רחאל 1.3

 .תועצומה תויוליעפה ףקיהמ 40% תוחפל לש
 
 
 
 
 

 תונושה תויוליעפה לע חוקיפ .ו
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 הנתינש הכימתב שומישה לעו הכימתה ןתמל םיאנתה יולימ לע חקפל תנמ לע .1

 חוקיפה תא םייקיש ,הייריעה ידבוע ןיבמ םידבוע וא דבוע הייריעה שאר הנמי
  .)"חקפמה" :ןלהל( רומאה

 
 .הדעוה ידי לע ועבקיש םיללכל םאתהב חקפמה ידי לע השעיי חוקיפה .2
 
 הנשב םיימעפ תוחפל רקבל חקפמה לע ,ליעל 2 ףיעסב רומאה ןמ עורגל ילבמ .3

 :יכ ,רתיה ןיב ,אדוול תנמ לע ,םיכמתנה םיפוגה לש הלועפה תומוקמב
 

 ;הנתינ המשל רשא הרטמל תשמשמ הכימתה 3.1
 

 תאו הכימתל רשקב הייריעה העבקש םיאנתה תא םייקמ ךמתנה ףוגה 3.2
 ;הכימתה הנתינ הניגב תוליעפה

 
 עיפשהל ידכ םהב היהש ,ךמתנה ףוגל עגונב םייתוהמ םייוניש ולח אל 3.3

 ;הרועיש לע וא הכימתה רושיא לע
 

 ועבקנש םינקתל וא םיללכל םאתהב ותוליעפ תא םייקמ ךמתנה ףוגה 3.4
 .ןידב

 
 .שרדיש יפכ םייתפוקת תוח"וד חקפמל שיגי ךמתנה ףוגה .4
 
 הארנה עדימ וא ךמסמ לכ שורדל חקפמה יאשר אהי חוקיפה תבוח םויק ךרוצל .5

 .ךכ םשל ץוחנ ול
 
  .הדעוול ויאצממ לע חוודי חקפמה .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  תוכימת ןתמל םינוירטירק .2
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 תוכימת ורשואי םהיבגל םיפוגה .א
 
 יאנפה תוברתב וא/ו ךוניחב םיקסועה םיפוג .1
 

 .רזע ירועיש תוברל ,םיגוח תלעפה 1.1
 .רעונל תוליעפו רעונ  ינוגרא 1.2
 .ירגתא /יממע טרופס 1.3
 )םייונמו םיסיטרכ תריכמ( הרוגס תוברת תוליעפ 1.4
 .)בחרה להקל( החותפ תוברת תוליעפ 1.5

 
 :םיאבה םימוחתב תויתליהק תולועפב וא/ו החוורה םוחתב םיקסועה םיפוג .2
 

 .תושלח תויסולכואל עויסל םילעופה םיפוג 2.1
 .תוידוחיי תויסולכואל תוליעפו םידחוימ םיכרצ ילעב םישנאב הכימת 2.2
 .הילע תטילקב קוסיע 2.3
 .יאופר דויצ תלאשה ,תואירב יאשונב הרזעו עויס 2.4
 .הליהקב תובדנתה 2.5

 
 תינרות תוליעפב הכימתבו תד אשונב םיקסועה םיפוג .3
 

 .תד תודסומ 3.1
 .םידגסמו ,תויסנכ ,תסנכ יתב תמגודכ הליפת יתב תלעפהו לוהינ 3.2

 
 םיפנעה לכב ינעוצקמהו יתורחתה טרופסה םודיקב םיקסועה םיפוג .4

 
 :תופידע רדס יפל םיפנע תמישר

 לסרודכ 4.1
 לגרודכ 4.2
 )'דכו היחש ,ףורגא ,טייש ןוגכ( םירחאה טרופסה יפנע לכ 4.3

 
 הדעווה תעד לוקיש .ב
 
 הדעווה .הילוקיש קמנל הדעווה לע אהי הדעווה תעד לוקיש לש ןוירטירקה תרגסמב
 :םיאבה םילוקישה תא לוקשל תיאשר
 
 הכימתה שקבמ ףוגה ןיב ,ולוהינב תילאמרופה תופתושהו הלועפה ףותיש תמר .1

 הלועפ ףותישל רתוי הטונ הכימתה שקבמ ףוגהש לככ .הייריעה תוליעפ ןיבל
 יעוריאב הכימתה שקבמ ףוגה לש םיגיצנ תופתתשה ,םיפתושמ םיעוריא(
 .הכימתה הבוג לדגי )'וכו הייריעה
 ןתינ םהב םימוחתב ,הדעווה תעד לוקש תרגסמב ,ןובשחב חקליי אל הז לוקיש
 .הלועפה ףותיש תמרל םיזוחאב לקשמ

 
 עובק יפוא תאשונ תוליעפהש לככ – העובק וא תיתנוע ,תנמדזמ תוליעפה תויה .2

 .הב הכימתה הבוג לדגי רתוי
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 תוליעפהש לככ – ריעה יבשותל קר וא רקיעב תדעוימ וא תירוזא תוליעפה תויה .3

 .הב הכימתה הבוג לדגי דבלב ריעה יבשותל רתוי תדעוימ
 
 תורגסמ רתוי תומייקש לככ – םוחת ותואב תוקסועה תופסונ תורגסמ לש ןמויק .4

 .הכימתה שקבמ ףוגב הכימתה הבוג ןטקי םוחת ותואב תולפטמה
 

 יתנש הכימת ביצקת עבקי תוצובקה 4 ןיבמ םיפוג לש הצובק לכל יכ רהבומ
 יסחי ינויווש ןפואב הירוגטק התואל םיכיישה םיפוגה ןיב קלוחי רשא שארמ
 .ןלהל רומאכ
 

 הכימתה הבוג עבקי םהיפ לעש םינוירטירקה .ג
 
 םיאתמה גוויסל םאתהב הכימת תשקב לכ ןודית םהיפ לע םינוירטירקה טוריפ ןלהל
 .הכימתה תשקבתמ היבגל תוליעפל
 
  תוברתב וא/ו ךוניחב םיקסועה םיפוג .1
 

 תוליעפ ףוגה
 שקבמ ףוגה
 הכימתה

 תומכ
 םיגוחה
 םתורידתו

 ףקיה
 םיפתתשמה

 המורת
 הליהקל

 ףותיש
 םע הלועפ
 הייריעה

 תויגוציי
 ריעה לש

 דוקינה 
 

20% 40% 20% 10% 10% 

 תלעפה 
 ,םיגוח
 תוברל
 רזע ירועיש

     

 רעונ ינוגרא 
 תוליעפו
 רעונל

     

 טרופס 
 יממע
 ירגתאו

     

 תוליעפ 
 תוברת
 תרחא

     

 
 
 - ינויווש ןפואב קלוחת הז אשונ הכימתל דעוימה ביצקתה ךותמ ןתניתש הכימתה
 .שקבמ ףוג לכ לביקש דוקינה י"פע יסחי
 
 
 .םי-תיירק ריעה בשות וניאש ימ ןובשחב חקליי אל הייסולכואה ןוירטירקב
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 םיאבה םימוחתב תויתליהק תולועפב וא/ו החוורה םוחתב םיקסועה םיפוג .2
 
 

 ףקיה שקבמה ףוגה תוליעפ ףוגה
 תוליעפה
 )םיליעפ(

 הייסולכואה
 תפתתשמה

 המורת
 הליהקל

 תובישח
 תירוביצ

 דוקינה 
 

20% 40% 20% 20% 

 עויסל םילעופה םיפוג 
 תושלח תויסולכואל

    

 לופיטו העינמ 
 תונוש תויורכמתהב

    

 ילעב םישנאב הכימת 
 םידחוימ םיכרצ
 תויסולכואל תוליעפ
 תוידוחיי

    

     היילע תטילקב קוסיע 
 ,תואירב יאשונב עויס 

  יאופר דויצ תלאשה
    

     הליהקב תובדנתה 
 
 
 
 .םי-תיירק ריעה בשות וניאש ימ ןובשחב חקליי אל הייסולכואה ןוירטירקב
 – ינויווש ןפואב קלוחת הז אשונ הכימתל דעוימה ביצקתה ךותמ ןתניתש הכימתה
 .שקבמ ףוג לכ לבקיש דוקינה י"פע יסחי
 
 תינרות תוליעפב הכימתבו תד אשונב םיקסועה םיפוג .3
 

 
 הכימתה שקבמ ףוגה תוליעפ

 םינוירטירקה יגוס
 ףקיה
 םילעפה

 היסולכוא
 תפתתשמ

 המורת
 הליהקל

 ךרוצה תביס
 הכימתב

 דוקינה
 
 

20% 50% 20% 10% 

 הליפת יתב תלעפהו לוהינ
 ,תויסנכ ,תסנכ יתב תמגודכ
 .םידגסמו

    

     תד תודסומ

 
 
 
 
 
 
 םיפנעה לכב - יעוצקמה/יתורחתה טרופסה םודיקב םיקסועה םיפוג .4
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  ףס יאנת 4.1

 
 .ימואל דוגיא וא תודחאתהב קוחכ םושר הכימתה שקבמ ףוגה 4.1.1
 י"ע רכומה ףנע וא יפמילוא טרופס ףנעב קסוע הכימתה שקבמ ףוגה 4.1.2

 .םייתכלממה טרופסה תודסומ
 םג ללוכ ףוגה םש( המשבו םי-תיירק ימוחתב לעופ הכימתה שקבמ ףוגה 4.1.3

 .)םי-תיירק םשה תא
 קוח י"פע לעופו ,םיכמסומ םינמאמ קיסעמ הכימתה שקבמ ףוגה 4.1.4

 .טרופסה
 
 םינוירטירק
 

 יתורחתה טרופסה יפנעל דוקינ 4.2
 

 סחייתהב ,םיאבה םינוירטירקה י"פע עבקית הלא טרופס יפנעב הכימתה
 .ליעלד ףסה יאנתב םידמוע רשא םיפוגל
 
 – ףוגה הרחתמ הב הגילה .1

 ףוגב רבודמו הדימב ,רתוי ההובג הגילב הרחתמ ףוגהש לככ ןתנית תופידע
 תושרה אהת ,ףנע ותואב תימואלה הגילב וא לעה -תגילב הרחתמה ינעוצקמ
 .ותלעפהב ךורכהו שרדנה לכל תסחייתמה תפסונ הכימת ןתיל תיאשר
 

 ירוביצה ןיינעה ףקיה .2
 ףוגה לבקי ךכ רתוי תבחרנ היסולכוא תניינעמ םיאטרופסה תלעפהש לככ
 .רתוי הובג דוקינ
 

 שקבמה ףוגב םייקה ןומימה ףקיה .3
 .רומאכ דוקינ םישקבמה םיפוגה ולבקי ךכיפל
 

 םיגשיה .4
 םיישיאה םהיגשיה וא/ו םייתורחתה םהיגשיה רשא םיפוגל ןתנית תופידע
 הז ןוירטירקב .ףנע ותוא תרגסמב ,רתוי םיבושח ויה םהב םיפתתשמה לש
 ,םיעיבגב הייכז ,הגיל תיילע ,ןוגכ םיגשיהב בשחתהל תיאשר תושרה אהת
 .המודכו תויופילאב םימדקתמ םיבלשל העגה
 

 תופידע ןתיל תיאשר תושרה אהת הז ןוירטירקב – םיליעפהו תולועפה ףקיה .5
 .םישנו רעונ םידלי לש תוליעפ ףא תמייקתמ םתוליעפ תרגסמב רשא םיפוגל
 
 
 
 
 

 /גורד/הגיל טרופס ףנע
 המר
 20% 

 ןיינע
 ירוביצ

25% 

 ןומימ ףקיה
  10% םייק

 תוליעפ ףקיה 25% םיגשיה
 םיליעפהו

20% 
      לגרודכ
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      לסרודכ
 םיפנע
 םירחא

     

 
 יסחי - ינויווש ןפואב קלוחת תושרה לש םהל דעוימה ביצקתה ךותמ ןתניתש הכימתה
 .שקבמ ףוג לכל ןתינש דוקינה י"פעו םיפנעה י"פע
 

 :האבה אמגודה תנתינ תוכימתה תקולח לש השחמהה םשל 4.3
 

 ךסב רשואמה ביצקת םוכס עבקנ םיוסמ טרופס ףנעב הכימתל יכ החנהב
100,000 ₪ . 

 
 ףנע ותואב םיקסועה םיפוג לש תושקב 3 הייריעב ולבקתה הז ףנע תרגסמב
 וללה םישקבמהמ דחא לכ תיעוצקמה הדעוה ןחבת זא .ףסה יאנתב םידמועו
 :אמגודל דוקנ םהל קינעתו
 

  
 הגיל

20% 

 ןיינע
 ירוביצ

25% 

 ןומימ ףקיה
 10% םייק

 םיגשה
25% 

 ףקיה
 תוליעפ
 םיליעפו

20% 

 כ"הס

 95 20 25 5 25 20 'א הדוגא
 70 15 15 5 15 20 'ב הדוגא
 55 5 10 10 15 15 'ג הדוגא

 
 
 .ןמקלדכ ינויווש יסחי ןפואב הז ףנעל הכימתה קלוחת ךכיפל
 
 

  ₪ 100,000 דוקינ 
 X 100,000  95/220= 43,000 95 'א הדוגא
 X 100,000  70/220= 31,000 70 'ב הדוגא
 X 100,000  55/220= 26,000 55 'ג הדוגא
  ₪ 100,000 220 כ"הס

 
 

 םיטרופמה םימוחתה וא םיפנעהמ דחא לכב עצובי הז יסחי – ינויווש הקולח ןפוא
 .הז להונב ליעל
 
 .הכימת תשקב ספוט ב"צמ ,פ"השמ להונל םאתהבו םישקבמה תויחונ םשל 
 
 
 םי-תיירק תייריע       
 
 
 

 הייריעה ילהונו פ"השמ להונל םאתהב השקבל ףרצל שי םתוא םיכמסמ תמישר
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  .התומעה לש המיתחה ישרומ י"ע םותחו אלמ הכימת תשקב ספוט .1
 
 יכו השקבה תשגה דעומב התומעה לש המיתחה ישרומ לע ח"ור וא ד"ועמ רושיא .2

  .השקבה לע ומתח המיתחה ישרומ
 
 ףוגה לש יטפשמה דמעמה לע ד"וע תאמ רושיא וא דיגאתה םושיר לע הדועת .3

  .הכימתה שקבמ
 
  .היבשותלו תושרל ותמורת לעו דיגאתה תוליעפ לע תיתיצמת ח"וד .4
 
 :)'כו ןונקת ,ריכזת( הכימתה שקבמ ףוגה לש םינכדועמה דוסיה יכמסמ .5
 
 הנשל רקובמה יפסכה ח"ודה ופרוצי – 30.06 -ל .01.01 ןיב תשגומ השקבה םא .6

 תפוקת רחאלש םויב הליחתמה הפוקתל ןחוב ןזאמו ,תמדוקה הנשל המדקש
 :השקבה תשגה ינפל םוי 60 דע לש דעומב תמייתסמו רכזנה רקובמה יפסכה ח"ודה

 
 המדקש הנשל רקובמ יפסכ ח"וד ופרוצי – 30.09-ל 01.07 ןיב תשגומ השקבה םא
 הליחתמה הפוקתל ןחוב ןזאמו תמדוקה הנשל רקוסמ יפסכ ח"וד ,תמדוקה הנשל
 60 דע לש דעומב תמייתסמו רכזנה רקוסמה יפסכה ח"ודה תפוקת רחאלש םויב
 :השקבה תשגה ינפל םוי
 

 תמדוקה הנשל רקובמ יפסכ ח"וד ופרוצי – 31.12 -ל 01.10 ןיב תשגומ השקבה םא
 רכזנה רקובמה יפסכה ח"ודה תפוקת רחאלש םויב הליחתמה הפוקתל ןחוב ןזאמו
 :השקבה תשגה ינפל םוי 60 דע לש דעומב תמייתסמו
 
 םיטרפ לולכיו ,םילבוקמה תואנובשחה יללכ יפל יפסכה ח"ודה ךרעי הרקמ לכב
 :םהיתורתיו םיקנבב תונובשח ,תונודקיפ ,תועקשה ,דסומה יסכנ לע

 
 הניגב םיפסכה תנשל הכימתה שקבמ ףוגה לש ביצקת תעצה וא רשואמ ביצקת .7

 הז ללכבו ,תושקובמ וא תויופצ תוסנכה לש אלמ טוריפ תוברל הכימתה תשקובמ
 ןה םירחא םיירוביצ ,םיפוג וא תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ תופתתשה
 :הדובע רכשל תללוכה האצוההו םידבועה רפסמ ,הפיקע ןהו הרישי הכימתב

 
 תיינק תוברל ,םידיגאתה תושרל שגוהש יפכ הובגה רכשה ילבקמ 5 תולע לע ח"וד .8

   .תוינובשח תועצמאב תורש
 
 .ףסומ ךרע סמ ידרשמב הכימתה שקבמ ףוגה דמעמ רושיא .9
 

 .הסנכה סמ תויושרמ יתנש רושיא .10
 

 עבקנש יפכ ,תויללכו הלהנהה תואצוה תרקתב שקבמה תדימע רבדב ח"ור רושיא .11
 .1985 – ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל )ו(א3 ףיעס יפל יללכה להונב

 
 היה :ןיקת לוהינ לע תותומעה םשרמ ףקת רושיא ףרצי התומע וניהש שקבמ .12

 לוהינ לע ףקת רושיא ףרצי ,התומע וניאש חוור תרטמל וניאש דיגאת שקבמה
 .רומאכ םירושיא קיפנמ םשרהש לככ ,ןיד יפל םיאתמה םשרה ןמ  ןיקת
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  .התומעה לש המיתחה ישרומ י"ע המותח ,ךמתנ ףוג תובייחתה .13

 
 יפכ ,תויללכו הלהנה תואצוה תרקתב ירוביצה דסומה תדימע רבדב ח"ור רושיא .14

  .1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל )ו(א3 ףיעס יפל יללכה להונב ועבקנש
 

  .תוליעפל ףקות רב קסע ןוישיר ואיצמי - קסע ןוישירב קוח י"פע םיביוחמה םיפוג .15


