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 דקש תרייס קראפב  - תשרומו םיכרע ,םינכת                  
 .המרגורפ תטויט  -                                                      
 
 

 קראפב ןכותה אשונש ונשגדה ,בקעמ תשיגפ ואו ןויד לכב ,טקיורפה תמקה ךלהמ לכ ךרואל  .1
  "טקיורפה בל" וניה     

 -:אשונב וכרענש םינוידו אשונה תגצהל ,תוינפל תואמגוד ןלהל  .2

 ועיבה וז השיגפב ,קראפה לש יוגיהה תווצ לש םיפתתשמ תבר השיגפ הכרענ -2016 'קוא 28 -ב  -     
 .ןונכתה ךילהתל ןכות תרבח בולישב תיעמשמ דח הכימת יוגיהה תווצ ירבח לכ        
 טולישה תינכת לע תססובמה תינויער המרגורפ חסנל שי" )2 ףיעס - םוכיסו םינמז חול קרפב(  - םכוס        
 .)ב"צרה 'א חפסנ האר( " ילינו זרא תוירחאב – יוגיהה תדעווב רשואתש טקיורפה ילכירדא לש        
 

  ןכותה תורבח תובותכו תומש תמישר תא טרפמה בחרמב ןונכתה 'חמל בתכמ חלשנ ל"נה םוכיסה רואל  -     
  המרגורפל סיסבכ םיאשונ תמישר ןכו  "לטסקה ימואל רתא" טקיורפ לע ורחתהש        
 .)ב"צרה 'ב חפסנ האר( םוכיסה י"פע בתכיהל תדמועה        
 

  – קראפל טרופמ ןונכת אשונב יוגיהה תדעוו תבישי -2017 'גוא 21 -ב  -     
  ," 'טפס ךלהמב זרכמ ןייפואי -  ןכותו טוליש" -:תוטלחה ףיעסב         
 )ב"צרה 'ג חפסנ האר( "ןכות זרכמל האיצי 'טפס ךלהמב" -:5 הקספ םינמז חול ףיעסב         
         

 ק"פמ להנמ תושארב טופיש תדעו לוקוטורפ  - 2018 ץרמ 28 -ב  -     
 ,קראפב ןכות ןונכת םדקל שקבמ " דקש תרייס תתומע םעטמ קראפה תמקה תווצ תוסחייתה          
 "רתויב בושחה אשונב רבודמ התומעה תניחבמ          
 "ןכות ץעוי םע ק"פמב םכסה תריצי ירחא םדוקי ןכותה אשונ" – 2 הקספ תוטלחה ףיעסב          
 .)ב"צרה 'ד חפסנ האר(          
 

  יוגיהה תדעוו ןומיז ואו ךילהת תליחת אל וליפא ,תרשואמ המרגורפ ןיידע םויכ ןיא ולא לכ תורמל  .3
 .'דכו תורעהל המרגורפ תטויט ואו ,)ק"פמב ןכות ץעוי רבכ שיש תורמל(     
  .המרגורפ םכסלו ליבקמב לועפל יתעד תוינעל היה ןתינ לאוגה ץעויל הנתמהה תורמל     
 .)אשונב הלחתהה תדוקנב ןיידע ונא ל"קקב ןכות יאשונל ץעוי רחבנ רבכש רחאל םג םויה ירעצל(     
 
 
 



 קראפה תמקהב ןוזחה רואל - דקש קראפב ןכותה יאשונ תונורקע תא תטרפמה המרגורפ תטויט ןלהל  .4
 .יוגיהה תדעווב תומאתה םע הרשואו ונמזב יוגיהה תדעוול העצהכ השגוהש קראפל המרגורפהו     
 
 
 
 
  דקש תרייס קראפב - תשרומו םיכרע ,םינכת                      
 .המרגורפ תטויט -                                                          

 טוליש
 -:םידבר רפסמ לולכי טולישה ךרעמ  .5

 .'דכו תואיציו תוסינכ ,תוליעפה ירוזא ,םינושה קראפה יביכרמו יקלחל הנווכה טוליש  -     

 תוחיטבו תויחנה ,הרהזא יטלש  -     

 ,עבט יאשונב -:רתאב שיש המ לכב עדיה תקמעהו ןינע רוציל םידעוימה םיטלש  - עדימ יטלש  -     
  ,תיתנועה תילולשה ,תירבדמ תואלקח ,רגנ ריצקה תוכרעמ  ,םימה תורוב יאשונ ,חמוצה ,יחה        
 .קראפב םשרתהלו דומלל ןתינש המ לכ לע עדימ השעמלו וביבס תינייפואה הייחמצהו ןייעמה        
 

 עדימ תודמע
  יטירבה לזרבה רשג ,דקש ליבש ביבס קראפה לש יזכרמה רוזאב וזכורי עדימה תודמע  .6
 .החצנההו תוסנכתהה רוזאו     
 

 יטירבה לזרבה רשג תודלותו ץראה םורדב 20 - ה האמה תליחתב תבכרה תוליסמ אשונב עדימ תדמע -     

 .רשגה ךשמהב הליסמה יאוותב קיתע תבכר ןורקב היהת הדמעהש תורשפא  .        
 
         

 .דקש תרייס תודלות אשונב עדימ תודמע -     
 
 יגולונורכ רדס י"פע  הדיחיה תודלות תא ורפסיש תודמע דקש ליבש ךרואל תודמע 8 -כ לש ךרעמ        
 .םיירקיעה היעצבמו התוליעפ תופוקת לש        
 .תוליעפה תפוקת תרדגהו התוליעפ תעפשה ,היגשיה ,הדיחיה תוליעפ לולכי רואיתה        
 .םהש לכ םיישיא םירואית ואו םיללח/םימחול/םידקפמה תומש ,הנשמה תוחוכ ירואית ויהי אל        
 
  ,תויעוצקמה ,תושיחנה ,תוערה ,תובדנתהה יאשונ לע שגד םשוי תודמעהמ תחא לכב החנמ וקכ        
 ונא םתוא םיירקיעה םיאשונה ולא "דקש חור" םיארוק ונאש םירסמ םתוא לכ  - הדיחיה תוואג ,תונשדחה        
 הדיחיה תודלות רופיסב ירקיע רבדכ עימטהל שי םתואו קראפב םירקבמל שיגדהל םיצור        
 .)לגוגב הקד לש הציחלמו םירפסמ דומלל ןתינ היעצבמו הירוטסיהה תודלותה לע םישביה םיטרפה תא(        
 

 הדיחיה תמקה דעוממ םידקפמה תמישר היהת וז הדמעב םידקפמה רכיכ תדמע היהת הנושאר הדמע  .        
 .יתעבג תביטחב דודגכ הפורצל דעו           
  וטרפי םתוא םיעצבמו תופוקתל הדיחיה תוליעפ תפוקת תקולח וז הדמעב היהת ןכ ומכ           
 .תודמעה רתי           

  םיירקיע םיעצבמ ,היגשיה ,התוליעפ תופוקת י"פע הדיחיה תודלות תא וטרפי תודמעה רתי  .        
 .תוליעפ תפוקת התואמ דומלל ןתינ המ ,הדיחיה תוליעפ לש העפשה           



 
 
             

  תיווקה המיסחה אשונב הדמע  -     

 ,תיווקה המיסחה אשונ חותיפ אשונב תפסונ הדמע היהת ,הדיחיה תודלות תודמעל ףסונב   .        
  אשונל םנויסינמ םיאודבה םימחולה תמורתו שוטשט/שושיגה תטיש חותיפ            
 .)תיווק המיסח אשונב תוליעפה תדמעל בורק םקומת הדמעה(           
 
         

 -:תופסונ עדימ תודמע םיליבשה ךרואל ויהי קראפב םיאורש המל תיפיצפס סחייתמה טולישל רבעמ  -     

 .רבדמה לובג לע הלפשה ןיב אצמנה קראפה לש דחוימה רוזאב חמוצהו יחה עבטה  .        

  ,היחמצו םילודיג יגוס ,הקיתעה תואלקחה ללוכ ,רוזאב םייגולואיכראה םיאצממה  .        
 .םיאצממה י"פע תובשייתה יגוסו היקשה תוטיש           

 השדחה תעב יברעמ ןופצה בגנב תובשייתהה  .        

         .הירוטסיהה ךרואל רוזאב תוברקו תומחלמ  .        
          
 

 .תוצובקל הלעפה תודמע /תוניפ
 

 םיכרע דומיל ךוניח לש דעי ונמצעל ונבצה םא ,יתועמשמו בושח דאמ אוה קראפב םינכתה ןונכתב הז קלח  .7
 ,רתויב םייתועמשמה םילכה דחא הז םילייח/רעונ ינב/םידימלת רקיעב תוצובקל הלעפהה תודמע/תוניפ ,תונויצו     
 .ילטנורפ רבסה ואו ןכות תאירק לכמ רתוי ןורכיזב תראשנו העדותב תברצנ תוליעפה     
 
 רוגס רתאה םש דקש קראפמ לידבהל ךא "לטסקה ימואל קראפ"ב תוארל ןתינ הז גוסמ תודמעל תואמגוד     
 .םיימוקמ םיכירדמ םנשיו רדוגמ     
 היהת םהב הכרדההש "םזילדנו יטנא" םייונבה םינקתמ לע וססבתי דקש קראפב תויתצובקה תויוליעפה     
 .הצובקה לש םיכירדמה תווצ לש המידקמ הנכה רחאל     
 

 -:הלעפהה תודמע/תוניפ יאשונ ןלהל  .8

 .תליאל ןושאר עיגמ ימ - תואמצעה תמחלמב בגנה רורחשב תוחוכה תומדקתה  -     

 .תוגיהנמו תמאותמ תוליעפ ,תווצ תדובע  -     

 .החלצהל סיסבכ תידדה הרזעו תורבח  -     

 .השיפתו םיכותיח ,תובקע רותיא ,תיווק המיסח  -     

 ןמז לש ץחלב תופולח המכ ךותמ הריחב תווצה לכ םע דעיל עיגהל ןוכנ ןונכת  -     

 .הצובקה תחלצה ןעמל - המיענ אלו הגירח ,השק תוליעפו תובדנתה  -     
 

 םיכירדמה תנכהו הכרדה רחאל ועיגיש תוצובק ,ותקזחאו קראפה תמקהב עויסב תיתצובק תוליעפ  .9
 .קראפה לש ןויקינ/הקזחא/חופיטב ורזעי     
  ףונל ,רעיל ,עבטל תורבחתה ,שוביג תוליעפמ קלחכ 'דכו ןויקינ ,העיבצ ,היקשה ,םוזיג  - ןוגכ תודובע     
 .תיתליהק תוליעפו     



 .םייתליהק /םייתצובק טרופס יעוריאו ירגתא טרופס
 

 הדבועל סחייתהב ,םתלעפה ןפואו םמוקימ תעיבק ,קראפב ולעפויש ירגתאה טרופסה יגוס תעיבק.10
 .רידת שיואמ וניא קראפהש     
 רושקה לכ , ונוסחאו דויצה קוריפ לש תורשפא םע םירחאו הריגס תורשפא םע ויהי םינקתמהמ קלח     
 תוחיטבה יאשונ לכ לש החגשהו יוסיכ םע המיאתמ הרשכה ורבעש םיכירדמ תוחכונב קר לעפוי ירגתאה טרופסל     
 .חוטיבו     
 

  תוליעפ חתפתת - ןויצ 'קנ חטשב ועבקי טווינ יצורמ תפמב ותומלשב הפומי קראפה - טווינ יצורמ.11
 .יצראה טווינה יצורמ דוגא םע )םויה רבכ םייקתמש המל ךשמהב(     
 

 ,קחרמ ,הנווכה יטלש םיאתמ טוליש עובקל שי ,םיננכותמ םיליבשה - םיינפואו ,הכילה ,הציר ילולסמ.12
 .החונמ תוניפו הפשא יחפ ,םימ 'קנ     
 .רתאה תיתשת לוצינ ךות םיירוזא/םייתליהק תודעצו םיצורמ ןוגראל תונכשה תויושרה תנמזהו םואת     
 

 .רוזאל םירושקה םיידומיל םיאשונ תעמטה ךות ,ןומטמה תא אצמ תמגודכ חטש יקחשמ חותיפ.13
 
 

 .הלוגרפב רבסההו הבישיה תניפ ,הנרקהה רדח ,עדימה ןתיב
 

 .קראפב םינכתה תרבעהל יעצמא/קלחכ וילא סחייתהב הנבמה ןונכת לע התעד ןתית ןכותה תרבח .14
 

 ,ל"קקל דקש תרייס תתומע ןיב )...אלפנה( בולישה ותמקה יבלש ,קראפה לע תימדת טרס תנכה.15
  רתאה תריחב תועמשמ ,"לזרבה רשג" טקיורפ/יתליהקה רעיה אשונ ,קראפב תיכוניחה תוליעפה     
 .בגנה תולובג לע הרימשב התוליעפו הדיחיה תודלות ,דקש קראפכ     
      

 .םירופיכה םוי תמחלמב יאמור חוכ לע טרס ,ינוקרי סומע לע טרס ,התומעה לש םימייק םיטרס תנרקה.16
 

 .םוכיס
 

 ריבעהל  קראפה ןוזחמ קלחכ ונל בושח רשא םירסמה םהמ ,םיצור ונא המ רורב יד  םיעדוי ונא יללכ ןפואב.17
 .םעה תובכשו םירוזאה ,םירזגמה לכמ ,םירגובמה ,םיריעצה ,קראפב םירקבמה ךרד - םיאבה תורודל     

 
  תיגוגדפה הפשל תאז םגרתל עדתש ,תיעוצקמ הרבח/תווצ קראפה ןונכתמ קלחכ ףרצל בושח     
 ,הנוכנהו   המיאתמה     
  סיסבה םהש - ןוזחו םיכרע ,יאשונ םתואמ והשמ םינפיו טולקי קראפב רקבמש ימש ךכ     
 .תובר הכ םינש םידקוש ונא ותמקה לעש ,קראפה תמקה תרטמו     
 

 
 הכרבב                                                                                                   
 ןהכ הקיבצ                                                                                                                               
 דקש קראפ תמקה תווצ                                                                                                              
 דקש תרייס תתומע                                                                                                                    
      



      
      
 
  
 
         
         
                            
      
      
         
         


