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 דקש תרייס תתומע תוליעפ                 
 .2020 תנשל םוכיס חווד -                               
 
 

 יללכ
 .)1 ץבוקב חפסנכ ב"צרה( ,2020 'טפסב ץפוהש יתנש יצחה חודל ךשמה וניה הז חוד  .1
 ,2020 תירדנלקה הנשה תא םכסמ ,2020 'מצד דע 'טפס -מ התומעה תוליעפ תא טרפמ חודה  .2
 )2020 ץרממ קר שדחה ר"ויהו דעווה תווצ םע תלעופ התומעהש תורמל( הז יותיעב ץפומ אוה  .3
  יובירו ,תואירבה דרשמ תויחנהל ףופכב םינפ לא םינפ רדוסמ ןפואב שגפיהל תלוכיה יא רואל     
 .םכנוכדע תא םיבייחמה םיאשונה     
     . 
      

 ךמסמה תרטמ
 .הנודנה הפוקתב וכרענש תויוליעפה ןווגמ לע התומעה דעו ירבח תא ןכדעל גיצהל  .4
 .הפיגמה תולבגממ קלחכ תמצמוצמ תוליעפ הניה וז הפוקתב העצובש תוליעפה םירבדה עבטמ  .5
 .םיגשיהל ועיגה םגו םוזיל לועפל וכישמה תוליעפה יתווצו התומעהש קופיסב רמול ןתינ תאז םע דחי     
 
 

 .תויוליעפה טוריפ ןלהל
 

 .התומעה לש ימשרה טנרטניאה רתא  .6
 ,תונכת תמלשה תארקל אצמנ רתאה דלש  -     
 .ריוואל רתאה הלעי 2021 'רבפ תליחת תארקלש חינהל ריבס  -     
  ,רתאה תועצמאב רבח ימד ימולשת תייבג תליחת היהי ןושאר בלשב רתאב בושח קלח  -     
 .תפלוחה הנשה ךלהמב השענ אלש רבד        
  םתיא תורשקתהה יטריפ תא ונידיב שי רשא הדיחיה ירגוב לש המישר הכרענ ןורחאה שדוחב  -     
  תוריש תלבק אלל רישי ןפואב תועדוה תחילש תרשפאמה היצקילפא תרזעב        
 .םולשת תרומת רורבד תרבחמ        
 םתוא ןכדעל  מ"ע , המישרב םיעיפומה םירבחה תמישר י"פע העדוה חלשת 2021 'וני שדוח ךלהמב  -     
 .רתאה לש הצופתה חולל םתסנכהו רתאה תמקה לע        
 םירבחה יטרפ ץבוקב שומיש יאו תוידוס לע הרימש תרהצה לע ומתח רתאה תמקה תווצ ירבח לכ -   
 .)התומעה ש"מעוי י"ע רשואו חסונש ךמסמ( התומעה תוליעפמ קלח וניאש רחא שומיש לכל        
 
 

 



 
 
 

 .ןויכראה רתאו תולוכשה תוחפשמה םע רשקה  .7
  רחא בקוע ,תולוכשה תוחפשמל רשקה שיאו  התומעה גיצנכ שדוקה תדובעב ךישממ רינ  -     
 םיכרצב לפטמ ,לוכשה תחפשמ םע רשק לע רמוש ,הרכזאה יסקטב ףתתשמו םיללחה תורכזא        
 . החפשמו החפשמ לכ לש        
 תעיבק ,אשונב תוחישו תושיגפל ךשמהב ,הדיחיה לש םיללחה תמישר ןוכדעל רינ לש תוליעפ תובקעב  -     
  לש ותיבב הכרענש אשונב הבישי םוכיסל םאתהבו הדיחיה יללח םה ימ תקיודמ הרדגה        
 ,2020 'טפס -מ התומעה לש יתנש יצחה תוליעפה חוד י"פעו  2020 ילוי 15 -מ 015 ש/ס/ע - רצנ יצנב        
 קיודמב ודגוה ,ט"בהשמב תשרומו תוחפשמ החצנה ףגא ל"כנמס לצרה לאומש םע השיגפ הכרענ        
 .הדיחיה יללח תמישר יבגל םינוירטירקה        
 יל"הצה רוכזי רתא לומ םיללחה תמישר ןורכנסב לפטי רינ ןכ ומכ        
 םתורש ךלהמב ולפנ אל הדיחיה יללח תומישרב םיעיפומה םיללחהמ קלחש תורמלש םכוס ינורקע ןפואב  -    
 .הדיחיה יללח תמישרמ וערגי אל םה החצנההו המישרהמ קלח םהש תוברה םינשה רואל ,הדיחיב        
 .םיללח 120 -:וניה םיללחה לש םכוסמהו יפוסה רפסמה        
 .)2 ץבוקב חפסנכ ב"צר( לצרה לאומש םע השיגפה םוכיס  -     
 הפיגמה תולבגמ לשב התומעה דעו תבישי התע דע הכרענ אל יתנש יצחה חודב םכוסמה תורמל  -     
 .דעוה ינפב רדוסמ ןפואב וגצוה אל ןויכראה רתאו םיללחה יאשונו        
 
 
 

 .באוי תדוצמב הדיחיה לש החצנהה רתא גורדש  .8
 הדובעה ,יחרזמ םע דחי ןמפיש לש ותפוקתב דוע ,החצנהה רתא גורדש אשונב הטמ תדובע התשענ  -     
 .םילפונה תונומת תא רפשל רינ לש ותמזוי םע שדחמ ררועתה אשונה .עוציב לש בלשל עיגה אל        
 .החצנהה רתא לש קומע גורדשל תינורקע השקב ונגצה ,לצרה לאומש םע ט"בהשמב ךרענש ןוידב  -     
 .)ב"צרה השיגפה םוכיס האר( ,הרשוא תינורקעה ונתשקב        
 ט"בהשמלו החצנה ירתא גורדשב החמתמה ןלבק םע הדובעל הצלמה ונלביק ,ינורקעה םוכיסל רבעמ -     
 .הרבז תרבח /ןהכ ידוא -:ותא יבויחו בר ןויסינ שי         
 .הקיבצו רינ ,יחרזמ ,רקוצ תא ללכש טקיורפה לוהינ תווצ םקוה  -     
  רתאה גרדש תוהמ תא תטרפמה המרגורפ הבתכנ ,הרבז תרבח לומ תוליעפ הלחה -     
 .רתאב הרבז םעטמ טקיורפה להנמ לאכימו ידוא םע תושיגפ רפסמ וכרענ .)3 ץבוקב חפסנכ ב"צר(         
 .טקיורפה עוציבל ריחמ תעצהו )4 ץבוקב חפסנכ ב"צר( תגצמ התייה וז תוליעפ תואצות  -     
  ,רתאב רוקיב ותא םאותו ט"בהשממ לצרה לאומשל וחלשנ ריחמה תעצהו תגצמה  -     
  ריחמה תעצהו באה תינכת ,ינורקע ןפואבו באוי תדוצמב ט"בהשמ יגיצנ רוקיב ךרענ 'בונ 5 -ב        
  2021 -ב תחא המיעפב וא תויורשפא יתשב( ידרו תדעו ינפב הגצהל ורשוא        
 .)2021/22 -ב תומיעפ יתשב וא        
 'ש ףלא 540 לש ביצקתב גורדשה טקיורפ תא הרשיאו ידרו תדעו הסנכתה 'מצד 2 -ב -     
 .)םישרמ גשיה והזש קפס ןיא( .2021/22 םינשב 'ש ףלא 270 לש תומיעפ יתשב        
  באה תינכת תכיפהו תודובעהו ןונכתה טוריפל רתאב ףסונ רויס ךרענ ביצקתה רושיא רחאל  -     
 .)5 ץבוקב חפסנכ ב"צר רתאב םיביכרה םוקימו הסירפ(,עוציבל תוטרופמ תינכתל        
 
 
 
 
 
 



 
 .)ךשמהה רודל דיפלה תרבעה( תשרומה תווצ  .9
 .תואירבה דרשמ תויחנה לע הרימש ךות תוליעפב תווצה ךישמה הפיגמה תולבגמ תורמל  -     
 .חטשב םירחא םירוזאב וא פ"אבב םיפ"ממה םע םישגפמ וכרענ  -     
 ,יאודבה ר"סדגה ,דקש ,רבצ ,םתור( םישדחה םיסייגתמה לש םירוזחמה לגס םע םישגפמ וכרענ  -     
 .)תיתדה הגולפה( רמות        
 .התמוכ עסמו העבשה םייתרגשה םישגפמה וכשמנ  -     
 .םילאצב ןומיאב םיאצמנה דקש לש םידקפמה םע דקש תייכונחב ןושאר רנ תקלדה  -     
 דחוימ ןפואב שגרמ עוריא ,2020 'בונ םישדחה םינוריטה םע תועיצק ח"אבב ןורחא רנ תקלדה  -     
 .2020 'בונ רוזחמ דע 2002 'בונ רוזחממ תוליעפ תונש 18 ןייצמה עוריא        
 ....ל"הצל וניסויג זאמ הנש 50 - תישיא הניחבמ ךכל רבעמ        
  .םודא םורד יעוריא תארקל תונגראתהו םימואת תליחת  -     
 
 

 .יתנשה הרכזאה סקט ןוגראו יאודבה רזגמה םע רשקה תווצ .10
 רשקהו תושיגפ רפסמ וכרענ תאז תורמל ךא ונתוליעפ המצמוצ הפיגמה לשב םירבדה עבטמ -     
 .ןופלטבו םוזב רתוי אוה        
 .שמח רפסמ הניכמ תכרענ ולא םימיב ,הלודג החלצה הניה יאודב רעונ ינבל תיאבצ םדקה הניכמה  -     
 .םיכינח 24 תיחכונה הניכמב ,ןנחוי תמרל רוד ןיעמ רבעוה הניכמה םוקמ  -     
 .100 % - ל בורק ללכ ךרדב וניה הניכמה ירגוב לש ל"הצל םיסייגתמה זוחא        
 .דקש תרייס תתומע םעטמ הניכמה םע רשקה תא ליבומ ינפג ןור  -     
 
 .ריזרז תיבב יצרא טולייפ תוליבומ  shearitt תרבח םע דחי "דקש תרייס תתומע"ו "דחי בוט תתומע" -     
  ךשמהבו םינכשה םירפכהו רפכה לש םיבשותה ןיב ילאוטריו עבטמ תועצמאב ןיפילח רחס טקיורפ        
 .ץראה לכב        
 םיוסמ תיבב שומיש םהב ןיאש ,'דכו תיב ילכ ,םידגב ןוגכ ,ןיפילח רחס טקיורפה תרטמ -     
 .ףסכ םיכסוח םיבשותה ךכ ,ךרוצ םהב שי רחא תיבב ךא        
 'דכו רחא רצומ שוכרל לוכי אוה ותועצמאבו ילאוטריו עבטמ לבקמ רצומ ןתונש ימ  -     
 הצעומה תאו ריזרז תיב יבשות תא תפחוס המזויה ,ץראב הז טולייפ לחה םהב תומוקמ המכמ הנושב -     
 .בירזמ רינ לש ףוצר עויסבו בירזמ רימא תושארב        
  "דחי בוט תתומע" תיל"כנמו תדסיימ תופתתשהב ריזרז תיבב רוקיב ךרענ םימי רפסמ ינפל -     
  הצעומה שארו טקיורפה לש תוליעפמה םע שגפמ ,יודנל ןורודו  shearitt יגיצנ ןומצע תיריא        
 ורפיסו בושיה ס"נתמב םירצומל עצקוהש םחתמב רויס ונל וכרע רשא בירזמ רימא        
 .הצואת תרבוצה אשונב תוליעפה לע        
 
 

 .הדיחיה ירגוב ברקמ הקוצמב םירבחו ברק ימולהל עויסה תווצ .11
 תוליעפה ,ןיבור השמו ןומולס הכימ ,רימא ןועמשל עויס רשקב ךישממ ,םוחתה תא זכרמ רצנ יצנב -     
 .70 'גוא רוזחממ םירבח רפסמ לש הכימת תצובק תרגסמב תישענ        
 תויווח ורבעש םירבחה םע רשק לע הרימשב תוליעפו הבר תובישח שידקמ תכרובמה ותוליעפב יצנב -     
 ןיאו רדגומ חנומ אוהש  "ברק ימולה" חנומה םע רהזיהלו דיפקהל שי( תושקו תויתועמשמ המיחל        
 עויסה ךילהתב םיבושחה םיביכרמה דחאש השוחת ךותמ )לפטל ואו עובקל םילכ ונתאמ דחא ףאל        
 .םירבחה י"ע םישוטנ םניאו דבל אל םהש השוחת םהל תתל וניה        
 



 תא םילשה םינורחאה םימיבש ןמדלוו המלש וניה יתועמשמ ןפואב אשונה תא םירבחה ןיבמ ףיצהש ימ  -     
 טקשב םילבוסה םימחול לש םרופיס תא רפסמה ,דקש תרייס לש ברק ימולה לע רפס לש ותביתכ        
 .ונבילמו וניינעמ ומלענ םוי םויה טהלב םיתיעלו םינש        
  תויתועמשמ המיחל תויווח ורבעש םימחול הוולמה התומע םייחה ליבשב תתומע םע רשק רצי םג המלש  -     
 תליחת לע םכוסו תותומעה יתש תולהנה /יגיצנ ןיב השיגפ הכרענ 'בונ 1 -ב .םהל תעייסמו תושקו        
 )6ץבוקב השיגפה םוכיס חפסנכ ב"צר( ףתושמ טולייפ תרזעב הלועפ ףותיש לש הקידב        
 קלח ןיבל םייחה ליבשב תתומע תלהנה ןיב השיגפ תועובש השלשכ ינפל הכרענ וז השיגפל ךשמהב -     
 התייה ,התומעה ישנא לש תומשרתה יפל ,םורדב שפונ לש עובש ףוסב ויהש ,73 יאמ רוזחמ ירבחמ        
 םישקבמ םירבחהש ךכב המייתסה השיגפה ,הבר תוניינעתה התייהו תולאש ולאשנ ,תניוצמ השיגפ        
 .םייחה ליבשב תתומע םע רשקה תא ךישמהל        
 .רוזחמה ירבח לכ ונמזוה הילאש רתא ילוא לש ותיבב ר"זא רפכב 2021 'וני 7 -ב תפסונ השיגפ העבקנ  -     
 .שגפמל עיגהל וצריו םיניינעתמ הברה וירבדל ,התומעה ןיבל רוזחמה ןיב רשקה תא זכרמ ויז ריאמ  -     
 השיגפה םויסב עיגהל הרטמה .םייחה ליבשב התומעה תלהנהו םירבח 15/20 לש תופתתשהל וניה יפצה -     
 .ךרדל תאצלו הצובק שבגל עסמב ףתתשהל םיניינועמה םירבח לש המכסהו תוביוחמל        
 ג"לש תמחלמ תפוקתמ םימחול םינחנצ לש הצובק םע חלצומ טולייפ לש בלש םייתסה םייעובשכ ינפל  -     
 .ונלש טולייפה ימחול םע תוליעפב ומשוייש םיבר םיחקל התומעל ,הלעמו םישימח ינב םירגובמ םירבח        
  הרומד תווחב 2021 'רפא רוזאב תוליעפ ימי השלשל תאצל הנווכה הצובקה שוביג רחאל  -     
 .ןורימ רה תודרומב        
 .חילצתש הוקתב תכרובמ תוליעפ  -     
 
 

 .דקש תרייס קראפ חותיפו המקה ךשמה .12
 ןונכת תמלשהו לגר יכלוהל רשגל תבכרה רשג תכיפה םיירקיע םימוחת ינשב תוליעפה הדקמתה הנשה  -     
 .םיליבשה לש ללוכה ךרעמה        
 תננכותמ םינוש םיבוכיע רחאל הדובעה ,לזרבה רשג תבסהל זרכמב הכזש ןלבק םע הזוח םתחנ ץרמב  -     
 .2021 'רבפ תארקל םייתסהל        
 םיכלוה רשאכ רשגה תיתחת תא תוארל היהי ןתינש תשר ךרדמ רשוא אל תושיגנה ץעוי תולבגמ ללגב  -     
  ,ענכשל ונחלצה ,רשגה לע רבעמהו רוקיבה תיווחמ קלח והזש ונרבס ,ףקותב ךכ לע ונדמע ,וילע        
 הווהיש 'מ 6 לש ךרואב תיכוכז תונולח רשגה ךרואל ויהיו לקש ףלא 360 דוע טקיורפל ופסונ        
 .רשגה לע יתיווח רבעמו תיתוריית היצקרטא        
 .עוציב בלשל רובעיו 2021 'וני עצמא דע םלשוי םיליבשה ךרעמ ןונכתש םיוקמ  -     
 רשגה לש ימשר החיתפ סקט לולכיו רשגה לע תודובעה תמלשהל דומצב םייקתי הנשה תועיטנה סקט  -     
  ריעה 'ר ,םיבחרמ תצעומ 'ר ,םירתא רומישל הצעומה ל"כנמ ,ל"קק לש שדחה ר"ויה ונמזוי לגר יכלוהל        
 .)הרבעש הנשב ומכ( ל"קק י"ע להוניו ןגרואי סקטה .םהיתוחפשמו הדיחיה ירגוב ןבומכו םיקפוא        
 .דרפנב ץפויו םכוסי ךיראת        
 .)7 ץבוקב חפסנכ ב"צר( קראפה חותיפו תמקה טקיורפב םילשהל דוע שיש םיאשונ תמישר  -     
 
 

 .לאירא ריעב דקש תרייס ימחול רכיכ תמקה .13
  ,לאיראב דקש תרייס ימחול רכיכ תמקהל השקב לש תוליעפ הלחה רדיבא רנבא לש ותמזויב  -     
 ,עבקנ אל ןידע המקהה דעומו רכיכה םוקימ ,הרשוא ונתשקבש ונרשבתה םינורחאה םימיב         
  .הטיסרבינואה ןוויכל הלועה ריצב היהי םיווקמ ונא        
 .ןבומכ היריעה םע םואת ךות ,ונתוירחאב היהי רכיכה בוציע  -     
 
 
 



 
 
 

 .םוכיס
 

  2020 תנש רבעל רוחאל עיבהל טלחהב ןתינ יתנש יצחה חודה תמישרו וזה תויוליעפ תמישר לע טבמב  .14
  הלעפ הירמש לע הדקש אל התומעה םירגסהו םיישקה תולבגמה לכ םע ,קופיסב תפלוחה        
 .םיגשיהל עיגהו        

  םיליעפו תושדח תומזויל הוקתב תכרובמה םתוליעפ לע םיבדנתמה לכל תודוהל תונמדזה םג וז  .15
 .היישעה לגעמל ופרטציש םיפסונ        
 
 
 
 
 
 
      
 .הכרבב                                                    
 
 רקוצ לאומש                  ןהכ הקיבצ                                                                            
 התומעה ר"וי                 התומעה ריכזמ                                                                     
 
 
 
 
 
 -:םיחפסנ
 

 2020 'טפסמ יתנש יצח חווד - 1 ץבוק
 .תשרומו תוחפשמ ,החצנה ףגא ט"בהשמב השיגפ םוכיס  - 2 ץבוק
 .באוי תדוצמב החצנהה רתא גורדשל המרגורפ  - 3 ץבוק
 .באוי תדוצמב החצנהה רתא גורדשל בא תינכת תגצמ  - 4 ץבוק
 .ביצקתה רושיא רחאל באה תינכת ןוכדע  - 5 ץבוק
 .םייחה ליבשב תתומע םע השיגפ םוכיס  - 6 ץבוק
 .דקש קראפ חותיפו תמקה תמלשהל םיאשונ תמישר  - 7 ץבוק
 
 
  
          
     
 

 
 
          
       
  
           
 
         
           
         
         


