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 יללכ
 .1/20 'סמ התומעה דעוו תבישי הכרענ הוקת חתפב תורדתסהה תיבב ,2020 ילוי 15 -ה 'ד םויב  .1
 .2020 ילוי 14 -מו 2020 ינוי 29 -מ תורוכזתו 2020 ינוי 22 -המ ןומיזל ךשמהב הכרענ הבישיה  .2
  .דעווה תבישיב ןוידל םיאשונ תמישר טורפ וללכ תונמזהה     
 

 .הבישיה תרטמ
 .ליעל תוטרופמה הבישיל תונמזהב וטרופש םיאשונה םוכיסו ןויד  .3
 

 -:ופתתשה
  ,רוטקפס השמ ,רנורג ימולש ,ןמפלה יסוי ,ןליו ןושרג ,רצנ יצנב ,ץכ הלאפר ,ןרוג קיציא ,רקוצ לאומש  .4
   .ןהכ הקיבצ ,ןהכ רינ ,הנק רהזי ,דיפל יטומ     
 

 -:ומכוסו ונודנש םיאשונה ןלהל
 .התומעה דעוול םירבח תפסוה
  ,דיפל יטומ -:םישדחה םירבחה תומש תא טרפו דעוול םירבח תפסותל םיקומינה תא ריהבה התומעה ר"וי  .5
 .ןרוג קיציא ,זפ לאומש ,סילקרא )ימינ( דורמנ ,יחרזמ יטומ     

 .דחא הפ הרשוא התומעה דעוול םירבחה תפסות  .6
 

 דעוול ףסונ רבח תפסוהל העצה
 .דחא הפ הרשוא וז תפסות  - יאודבה רזגמה גיצנכ דעוול בירזמ רינ תא ףיסוהל עצוה  .7
  תולוכשה תוחפשמה תגיצנכ םג שמשת )ל"ז ץכ יפר לש תיניחא( ץכ הלאפרש עצוה ןכ ומכ  .8
 דחא הפ הרשוא העצהה  - )תולוכשה תוחפשמב לופיטה תא זכרמש ןהכ רינ לש ודצל( התומעה דעווב
 
 

 
 



 התומעה לש ןכדועמה ןונקתה רושיא
 ,תופסותו  תועירג ,םייוניש ,םינוקית םינויד לש המילש תכרעמ הכרענ םורופל ןונקתה תגצה ינפל  .9
 התומעה אישנל ןכדועמה ןונקתה גצוה ןכ ומכ ,יפוסה ושוביגל דע זפ לאומש ד"וע לש ותיחנהב       
    .ותכרב תא לביקו דעווה תבישי תארקל םצמוצמ םורופו      

  ,םינוש םיאשונב תורהבהו םינויד ויה ,ףיעס רחא ףיעס טורטורפב ןודינו גצוה ןכדועמה ןונקתה .10
 .יטפשמה ץעויה לש ףסונ רושיא ורבעיו ומלשוי ןוקית םיבייחמה םיאשונה ,םייונישו םינוקית תורעה ומשרנ       
      

  בצמה רואל תורשפא קדבית ,התומעה לש האבה תיללכה הפיסאה תרגסמב גצוי ןונקתה .11
 . התומעה לש תיללכ הפיסא םייקל רשפאתיש דע ףקת ןונקתכ תותומעה םשר י"ע ןונקתה רושיאל      

 .)ועצוהש םינוקיתל ףופכ( דחא הפ ןונקתה רשוא ,ןכדועמה ןונקתה לש תטרופמו הכורא הגצה רחאל .12
 

 םיגיצנ תפיסא
  ,דקש רגוב אוהש יד( עיגמש ימ לכש בצממ ,תיללכה הפיסאה ילהנ יוניש וניה ןונקתב םיפיעסה דחא .13

  תיללכה הפיסאב ףתתשמו ףרטצמ ,)רורב אל ורפסמו רדגומ וניאש םירבח תואמ לש לולכמ     
 ורחביש םהיגיצנ וא םירוזחמ ישאר תצובק לע ססבתת דיתעב הפיסאהש בצמל .העבצה תוכז ול שיו     
 .רוזחמה תרגסמב     

  גיצנל ,התומעה לש תיללכה הפיסאב רוזחמה גיצנכ )תימש( עובק גיצנ היהי רוזחמ לכל ונייהד .14
 .העבצה תוכז אלל ךא הפיסאב ףתתשהל םילוכי םיפסונ םירבח ,ןונקתב רדגומכ העבצה תוכז היהת     
  תרדוסמ המישר היהת ,רוזחמה גיצנכ רדוסמ ןפואב םושרה דבלב רוזחמה גיצנל העבצה תוכז(     
 .)םירוזחמה יגיצנ לש     

 הדיחיל ועיגהש הדיחיה ירגוב גיצנ ,םיפסונ םיגיצנ השלש ויהי םירדגומה םירוזחמה יגיצנל ףסונב .15
 ,רשקהו הדקפמה ילייחל גיצנ ,הדיחיל רדוסמ סויג היה אל ןיידעש הפוקתב וא רדוסמ רוזחמ תרגסמב אלל      
 .הדיחיב ותרשש תונבל הגיצנ     

  תיללכה הפיסאל םהיגיצנ תא עובקל הז םדקומ בלשב רבכ םירוזחמה לעש הניה תועמשמה .16
      .)הפיסאב רוזחמה גיצנ םג היהי רוזחמה 'רש וא(      
      

 יטפשמ ץעוי יונימ רושיא
 .דחא הפ רשוא יונימה - התומעה לש יטפשמ ץעויכ עבקנ זפ לאומש ד"וע 'לימ מ"לא .17

     
 התומעה לש ימשר טנרטניא רתא

  התומעה לש ימשר רתא תונבל םימוכיסה שדחמ וררשוא ,התע דע וכרענש םימוכיסהו תוליעפה הגצוה .18
  .בורח תרייס לש םייק רתא דלש סיסב לע     

 ןמפלה יסוי י"ע וגצוה םישרדנה םיבלשהו תויוליעפה.19
  ,דבלב רתאה ךרד סנכיהל היהי רשפא םהילאש םירתא ינשל םירושיק ויהי ימשרה רתאל .20

 ןמפלה יסוי י"ע להונמ תויהל ךישמיש קינדקש רתאל ,ןהכ רינ י"ע םקומה ןויכראהו ןורכיזה ,החצנהה רתאל      
  ךילהתל יארחא היהי תווצה ,ןהכ הקיבצ ,ןמפלה יסוי ,ץכ הלאפר תא לולכי רתאה תמקה תווצ .21

 .םירכזומה םירתאה תשלש ןיב תויוליפכ הניהת אלש אדווי תווצה ,ךשמהב רתאה לועפתו המקהה      
  לש רדוסמו יקוח לוהינל רושקה לכ לע תוירחאב אשיי אוהו ןהכ הקיבצ לש ומש לע היהי רתאה .22

 יסויו הלאפר עויסב רתאה      
 .הלאפרל התומעה לש ןשיה רתאבש םירבחה לש םיישיאה םיטרפה יצבק תא ריבעהל גאדי ימולש .23
  תנמזה םע שגפמל עיגנ .רשפאה לככ םדקומ ,זיוודנרב תרבח להנמ םע השיגפ םאתי הקיבצ .24

  סחייתי יטפשמה ץעויה ,הרבחה לש ריחמה תעצה לע תססבתמה רתאה תמקה תליחתל הדובע      
     .התומעה ןיבל זיוודנרב תרבח ןיב הזוח/םכסה ןיכהל שיש וא הרבחה לש העצהה לע המיתח הקיפסמ םאה      

 .דחא הפ רשוא – זיוודנרב תרבח תעצה יפ לעו בורח תרייס לש דלשה סיסב לע רתאה תמקה .25



 
 דקש קראפב תוליעפה רורשא

 םויה דע 80 -ה תונשמ לחה ,קראפה תמקה ךילהת תא תמכסמה תרבוח םיפתתשמל הקלוח .26
  ,המקהה ךילהתב םירושיאהו םינוכדעה ,תויוטבלתהה ,תוטלחהה ךילהת תא תטרפמ תרבוחה     
  .רומאכ םירושיאהו תוטלחהה םירשאמה םוקמ יארמו םיכמסמ ,טוריפ ללוכ     

  ,טרופמה ןונכתה רושיא ,ינורקעה ןונכתה רושיא ,ע.ב.תה רושיא -:וללכ םיטרופמה םיאשונה .27
  ירבח לש תומזוי ,קראפב ןכותה יאשונל המרגורפ ,החצנההו ןורכיזה סקלפמוק      
  .התומעה ירבחו המקהה תווצ      

  המקהה ךילהת תא דחא הפ ,שדחמ רורשאב הביגו קראפה תמקה תווצ תא ךרב םורופה .28
 .טקיורפה לש ויביכר לכ לע     
 

 .קראפב - השתהה תמחלמ ימימ םיזועמה וקו ץאוס תלעת םגד תמקהל העצה
  וזה העצהה תא רקוצ הלעה ,יגיג ינד ל"קקב םורד בחרמ להנמ ןיבל התומעה ר"וי ןיב שגפמב .29

  .בחרמה להנמ ינפב      
  ןונכתה אשונ תא חתפנ ונחנא םג ךכ םא ,תיעמשמ דח התייה בחרמה להנמ לש ותבוגת .30

 תיביצקתו תינונכת הניחבמ םישקתמ ונא םהב םינוש םיאשונ הנשנו ,שדחמ רשואמה      
 .םיצור םתא המ וטילחתו ושבגתתש דע המקהה ךילהת תא רוצענ ךכל רבעמ     

  ,הדיחיה תודלות תא תוראתמה ,דקש ליבש ךרואל עדיימה תודמעמ תחא וניה השתהה תמחלמ אשונ .31
  ןכותה תרבח ,הנרקהה רדחב גציימ תרזעב םג וז הפוקת שיגדהל רשפא הפוקתה תובישח רואל     
 .רתויב הבוטה תידותמה הרוצב אשונה תגצה ןפוא המ טילחת עבקיתש      
 

 2020 תנשל ביצקת תגצה
 .דחא הפ רשוא ביצקתה ,ביצקתה תא גיצה התומעה רבזג .32
 המקה תולע 5000( 'ש 7000 2020 תנש תואצוהל ףיסוהל שי ,טנרטניאה רתא תמקה תליחת רושיא רואל .33

 .)םייתנשל הקזחא תולע 2000 - ו      
 .הנשה ךלהמב רבחה ימד םולשת לש תמצמוצמ דואמה היבגה אשונ הלע .34
  ינפל וליפא רבחה ימד תייבג תרבגה םוזילו תורשפא קודבל ץכ הלאפר לע ליטה התומעה ר"וי .35

 .טנרטניאה רתא תמקה תמלשה      
      

 .םוכיס
 -:םיאבה םיאשונה רתיה ןיב וגצוי 2/20 'סמ - האבה דעווה תבישיב  .36

 .ןויכראהו ןורכיזה ,החצנהה ,הדיחיה יללח ,תולוכשה תוחפשמה אשונב תוליעפה - ןהכ רינ       
 .דיתעב תידדהה הרזעה םוחת חותיפל תונויערו ברק ימולה אשונב תוליעפ - רצנ יצנב       
 .תוליעפל שורדה ביצקת טורפ – תווצה תוליעפ – לרפ ינד       
 ךשמהב דרפנב ץפוי )תולבגמלו בצמל ףופכ( ןומיז       

 הבישיב תופתתשהה לע ,הז ןוידב תונלבסהו חורה ךרוא לע םיפתתשמל הדוה התומעה ר"וי .37
 .ךרדה ךשמהב החלצה התומעלו ונלוכל לחא .תולבגמהו םיישקה לכ םע     
 
 
 הכרבב                                                                      
 
 רקוצ לאומש                ןהכ הקיבצ                                                                                   
 התומעה ר"וי              התומעה ריכזמ                                                                             
 



      
 


