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 התומעה דעוו לש תיתנש יצח הפיסא                               
 .םוכיס  -                                                                       
 
 
 יללכ
   ,2019 ילוי 1-המ הפיסאל ןומיזה בתכמל ךשמהב  .1
 .התומעה דעוו לש תיתנש יצח הפיסא ,הוקת חתפב תורדתסהה תיבב 2019 ילוי 17 -ב הכרענ      
 
      

 הפיסאה תרטמ
 .התומעה תוליעפב םורופה ןוכדעו חוויד  .2
 .קרפה לע םידמועה םיאשונ םוכיסו ןויד  .3
 

 -:ופתתשה
 -:דעוו ירבח  .4
 ,רקוי חתפי ,ןמלמ יסוי ,יודנל ןורוד ,ליתש יחימע ,ןמפלה יסוי ,דיפל יטומ ,רנורג ימולש ,רוטקפס השמ     
  ,זפ לאומש ,סילקרא )ימינ( דורמנ ,רנימוה יש ,רביירט לאלצב ,יחרזמ יטומ ,רצנ יצנב     
     

 -:התומעה דעווב םידיקפת ילעב  .5
 .התומעה אישנ -         ןח )יצפ( היצמא     
 .התומעה ר"וי -   תומר )ןמפיש( הירא     
 . םינפ רקבמ -               קולממ בדנ     
 . התומעה ח"ור -                 הנק רהזי     
 . רבזג -                 ןליו ןושרג     
 . חוטיב ץעוי -             -רטלפש ילא     
 .ריכזמ -               ןהכ הקיבצ     
 
 -:ורדענ     
 .יטפשמ ץעוי -            תירטש םרוי     
 .רבוד -    דקש)שקה( ןורהא     
 

 ןונקתה י"פע הפיסאה םויק רשפאמ םיפתתשמה רפסמ  .6
 
 
 



 

 

 
 
 ומכוס/ונודנש םיאשונ ןלהל
 

  .תומר )ןמפיש( הירא - הבישיה ריכזמ דחא הפ רשוא  .7
 

 .דחא הפ הרשוא  -  2019 'רבפ  28 -מ תמדוקה דעווה תבישי םוכיס  .8
 
 

 .םיתווצה תויוליעפ תא וגיצה םהיגיצנ וא תוליעפה יתווצ יזכרמ/ישאר
 

 תשרומהו תיכוניחה תוליעפה תווצ  .9
 תוליעפה תונש ךרואל ,סייט סרוקו יתעבג ינוריט םע תווצה תוליעפ תא גיצה סילקרא )ימינ( דורמנ  -     
 .תווצה לש תוברה        
 ,התומעה תלהנה םע םימאותמ הדובע ילהנ תעיבקל ,דרפינ ןויד תווצה םע םייקתי - םוכיס  -     
 אשונב ושענ ,תויאבצ םדקה תוניכמה תלהנה םע רשק לחה( תופסונ תורגסמו םיפוג בוליש ללוכ                  
 קראפב תשרומ םוי סינכהלו בלתשהל דאמ הבר תונוכנ שי ,דקש קראפב םירויסו םישגפמ רפסמ                  
 .תווצה תלעפה תויועמשמ ונודי הז ןוידב .)האבה הנשה תארקל הרשכהה תינכתמ קלחכ                  
 
 

 .ברק ימולהב לופיטהו עויסה תווצ .10
  ימשר ןפואב אשונב קסועה תווצה תא דסמל שקיב ןכו תווצה תוליעפ תא גיצה רצנ יצנב  -     
 .התומעה תלהנה י"ע        
  לעפיש תווצ עבקי התומעה דעוו לש םדוקה םוכיסב העיפומה המישרה סיסב לע - םוכיס  -     
 .תווצה תלעפה תויועמשמ יצנב י"ע ושגוי ,תווצה תוליעפב יצנב םע דחי        
 
                   

 תולוכשה תוחפשמב לופיטו עויס .11
 ,הדיחיה יללח תמישרל תומש רפסמ תפסוה -:םיאשונ רפסמ הלעה ,תווצה תוליעפ תא ראת ןהכ רינ  -     
  םילפונה ירבקב דקש לגד תבצה ,תורסח םהיתונומתש םיללח לש ןורכיזה רדחב תונומת תפסוה        
  .ןורכיזה םויב        
  ךכל םאתהבו ןהיתוביסו תומזויה תוהמ תא רתוי טרופמ ןפואב ריהבי רינ אשונה תושיגר רואל - םוכיס  -     
 .הטלחה לבקתת                   
 
 

 רזגמה םע רשקהו תיאודבה הניכמה .12
  ףרטצהל םיפסונ םיבדנתמ םישרדנו םצמוצמ דאמ תווצה ,תוליעפה תאו אשונה תא גיצה יודנל ןורוד  -     
 .וז תוליעפל        
 בלתשהל ןוצרו המזויב בייהלא חלאס לש החפשמ יבורק התומעל ונפ הפיסאה רחאל םיימוי וא םוי  -     
 יכרדה טילחי תווצה ,ןורודל ורבעוי םתיא רשקה יטרפ ,רזגמלו החצנהל הרושקה התומעה תוליעפב        
 .אשונב לופיטה        
 
 
 



 

 

 
 
 

 טנרטניא רתא תווצ .13
  השיגפל ךשמהבו ,2019 ינוי 29 -מ אשונב יבתכמל ךשמהב - תווצה תויוליעפ תא גיצה ןמפלה יסוי  -     
 המיקה רשא הרבח ,זיוודנרב תרבחב תווצה לש השיגפ הכרענ ,תירטש םרוי ד"וע לש ודרשמב הכרענש        
 .ונייכרצ תא קיודמב םאותה רתא ,)תופסונ תודיחיו( בורח תרייס תתומעל טנרטניאה רתא תא        
 .ונלש רתאל םייקה רתאה תבסה תויועמשמו ךילהת תא טריפ ,בורח תרייס רתא תא גיצה יסוי  -     
 .הלבקתהש ריחמ תעצה י"פע תויולע וגצוה ןכ ומכ        
 .ןהכ הקיבצ ,ץכ הלאפר ,ןמדלוו המלש ,ןמפלה יסוי תא לולכי רתאה תמקה תווצ - םוכיס  -     
  לש העצהה י"פע בורח תרייס לש רתאה סיסב לע רתאה תמקה ךילהתב ךישמי תווצה -                   
 .זיוודנרב תרבח להנמ ןהכ ידא                     
 .הרבחל הנמזה אצת ,ןרושיאו תויועמשמה לכ תקידב רחאל                     
 .תירטש םרוי לש יטפשמ ץועיב וכרוא לכל הוולי ךילהתה -                  
 

 דקש קראפ תמקה תווצ .14
 קראפה תמקה תומדקתה תא גיצה ןהכ הקיבצ  -     
    .יזכרמה הינחה שרגמו הסינכה שיבכ ללסנ , ןורטאיתה ,דקש ליבש לש יברעמה קלחה תמקה המלשוה        
 רתיה תלבק ,םיליבשה תיינב ךשמה ,לזרבה רשג תבסהו רומישל זרכמ תאצוה -:םיאבה םיבלשה וגצוה  -     
 .הנרקהה רדח ללוכ תורשהו עדימה הנבמל        
 תורחת רחאל -  א"סאנ י"ע רחבנש ,דקש רגוב( ,םייח ןב יגיז לספה לש השדחה הטרדנאה הגצוה  -     
  לש הרכזל הטרדנאה תא םיקהל ,ב"הראב םינמאה יריכבמ דחא אוה ,םוחתב םינמאה ילודג םע        
  תודגנתה הנשי ויבגלש החצנהה ריק ,םוקמב השדחה הטרדנאה )היבמולוק תרובעמה        
 .החצנה ירתאל הצעומהו לייחה תחצנהל 'חיה לש        
 .רתוי טרופמ ןוכדעל קראפה תמקה תווצ לש הבישי ךרעת - םוכיס  -     
 
 
  -:)דעווה תבישי לש םדוקה םוכיסב םיטרופמו ועבקנש( םיאבה םיאשונה וגצוה אל
 

 .תומורת סויג תוליעפ תווצ .15
  התומעה ןויכרא תיינב תווצ .16
 התומעה תוליעפב הדיחיה תונב בוליש תווצ .17
 הרבסהו תורבוד תווצ .18
 .םיריעצה םירוזחמה תוברועמו בוליש תווצ .19
 .התומעה ןונקת ןוכדע תווצ  .20

 
 

 .2018 ביצקת רושיאו טורפ
 

  )ילולימה חודהו יפסכה חודה תוברל(,2018 ןזאמ תא גיצה הנק רהוז ןובשחה האור .21
 המלשה םיבייחמה םיאשונ רפסמ שיש ריהבה      

  ,םירסחה םיאשונה תמלשהל ףופכב ,רשוא ביצקתה ינורקע ןפואב .22
 .התומעה לש תילככ הפיסא תרגסמב רשואיו התומעה רבזגו ר"וי י"ע םתחיי ,םתמלשה רחאל      
 



 

 

 
 
 
 יתנש יצח חווד יפסכ בצמ חווד

  דעומל ןוכנ ,יתנש יצח ביצקתכ ,התומעה לש יפסכה בצמה תא גיצה ןליו ןושרג התומעה רבזג .23
 ,םורופה לש ילמרופ רושיא תבייחמ הניא הז יביצקת זוכיר תגצה .דעווה תפיסא       
 .ורשקהב תויתוהמ תורעה ויה אל הרקמ לכב      

 דקש סנכ תארקל התומעה יפסכמ ושכרנש תוחתפמ יקיזחמו םיעבוכ לש אשונ הלע ביצקתה תגצה ךלהמב .24
  ,םייקה יאלמה לכ תא תונקל בדנתה רקול חתפי ,םיפתתשמל ורכמנ אלו היתורודל      
 .ותושרל רובעי יאלמה התומעל םולשתה רחאל      
    

 באוי תדוצמב יתנשה הרכזהה סקט םוכיס
 ןושארה סקטהמ םיירקיעה םיחקלה תא וגיצה ןמפיש היראו סקטה תא קיפהל ומצע לע חקלש יודנל ןורוד .25

 .שדחה התומעה דעוו לוהינב      
  ,2019 ילוי 15 -המ ךמסמב יוטיב לביק סקטהמ םיחקל תקפה ןויד לש טרופמ םוכיס .26

 האלמ החלצה היה סקטה -  םקוהש הקפההו ןוגראה תווצ ירבח לכ תעד לע יללכ ןפואב      
 .םינכתהו חוריאה ,םיפתתשמה תומכ תניחבמ ןה      
 

 התומעה תרגסמב ןומירו תויקיזה ימחול בוליש
 דקש תתומעב בלתשהל םימחול לש תושקב תובקעב העצה הלעה זפ לאומש .27
 התומעה תרגסמל ובלושי ולא תודיחי יתש לש םימחולה ,אשונה תא זכרי זפ לאומש - םוכיס .28

 
       

 .הפיסאה תליחתב התומעה ר"וי ירבד - םוכיס
 

  תיפסכ האצקה אלל ,תובדנתהב ועצבתי התומעה לש תויוליעפה יתווצ לש תויוליעפ לכ .29
      .םיתווצה תלעפה תויועמשמ ונודי תויוליעפה יתווצ םע תוינטרפה תובישיב ,התומעה םעטמ       
       

  דבלב תורשע המכ הישעבו תויוליעפב םיברועמ םויכ ,םירבח תואמ לש התומע ונא .30
 ,הליהקה תבוטל םישדח םיאשונו תומזוי םע אובל ,היישעה לגעמל ףרטצהל התומעה ירבחמ םיפצמ ונא      
   .ולא תורימא שממל ואוב "דקש חור"ו תובדנתה לע דאמ הפי םירבדמ ונא       
  

 התומע לוהינ לש ןיקת להונו תותומעה קוח תא םאותה רדוסמ רתוי ןפואב לועפל תפאוש התומעה תלהנה .31
  שי תווצ לכל רשאכ ,תויוליעפה יתווצמ דחא לכ לומ תמכוסמו תרשואמ תמאותמ הדובע ךות      
 .תואצותה לעו עוציב לע םייתפוקת םיחוויד ומייקתי תוליעפ יפצ ,תיתנש הדובע תינכת      
 .התומעה לש ןוזחהו םיכרצה תויוליעפל ןונקתה תמאתהו ןוכדע וניה הז םוחתב םיבושחה םירבדה דחא      
 

 םודיקל םפסכמ םיתיעלו םנמזמ םיעיקשמה התומעה תויוליעפב םיבדנתמה לכל תודוהל םג תונמדזה וז .32
  .היתוליעפו התומעה תורטמ      
 
 הכרבב                                                              
 
 תומר )ןמפיש(הירא                             ןהכ הקיבצ                                                                         
 התומעה ר"וי                                     התומעה ריכזמ                                                                   



 

 

         
    


