
 

 
 
 
 
 
 
 

 דקש תרייס תתומע תוליעפ                    
 יתנש יצח חווד -                                                
 .יללכ
     התומעה ר"ויכ רקוצ לאומש רחבנ וז הפיסאב ,התומעה לש תיללכ הפיסא הכרענ 2020 ץרמ 3 -ב  .1
 ךות ,רגסו תולבגה יאנתב התומעה תוליעפ לש הנש יצח הרבע זאמ .)תומר)ןמפיש( הירא תא ףילחה(     
 .םיישקהו תולבגמה תרגסמב התומעה תוליעפ תא ךישמהלו תלחגה לע רומשל ריחמ לכב ןויסינ     
      

 .ךמסמה תרטמ
 הנורחאה הנש יצחה ךשמב ,התוליעפ ןווגמ לע התומעה תוליעפ תא דעווה ירבח תא ןכדעלו גיצהל  .2
 .2020 'טפס דע 2020 ץרממ     

 .תיתועמשמ הדימב תמצמוצמ תוליעפ ,םירבדה עבטמ ,הפגמה לש תולבגמהו הירטמה תחת תוליעפ  .3
 

 .תויוליעפה טוריפ ןלהל
 

 תיללכה הפיסאה  .4
 ןוידל םיאשונה טוריפ םע ןומיז ץפוה 2020 'רבפ 10 - ב  -     
  ,2019 תנש םוכיסל התומעה לש תיתנשה תיללכה הפיסאה הכרענ  2020 ץרמ 3 - ב  -     
 .ביבא לתב ןייל 'ץנאפב         
 .2020 ץרמ 4 -מ 20/1 ש/ס/ע – הפיסאה םוכיס  -     
  ר"ויה ןוזח תא הרידגמה תטרופמ תגצמ הגצוה ,התומעה ר"ויכ רקוצ לש ותריחב רחאל  -     
 .העבצהב הרשוא וז הלועפ ךרדו ןוזח - ותסיפת י"פע התומעה לוהינ ךרד תאו          
 

 .התומעב םידיקפת ילעבו תוליעפה יתווצ ישאר םע תושיגפ  .5
 םידיקפת ילעבו תוליעפה יתווצ ישאר םע תושיגפ תרדיס הכרענ רקוצ י"ע התומעה תוליעפ דומילמ קלחכ  -     
 .התומעב        
 ,ןהכ רינ ,ןליו ןושרג ,תומר )ןמפיש( הירא ,רנורג ימולש ,רדיבא רנבא ,לרפ ינד -:ונשגפנ םתיא םירבחה  -     
  ,ליתש יחימע ,זפ לאומש ,הנק רהזי ,יודנל ןורוד ,רצנ יצנב ןח )יצפ( היצמא                                         
 ןוסירה חתפי ,ןמדלוו המלש ,רטלפש ילא ,ןמפלה יסוי ,ץכ הלאפר ,קולממ בדנ                                         
 .)תושיגפ רפסמ וכרענ ,רצנ יצנבו  ןליו ןושרג ,רדיבא רנבא םע(                                         
  ,תווצה תוליעפ םע תורכה ללוכ ,ינשה ירחא דחא תוליעפ תווצ השעמל ונרבע ולא םישגפמב  -     
  םיתווצה ישארמ קלח םע תישיא תורכה תאז םע דחי ,דיתעל תוינכותו תויועמשמ        
 .ריכה אל רקוצ םתוא םידיקפתה ילעבו        
                 



 .הנורוקה לצב התומעה תוליעפ - יבגל ןוכדע םסרופ 20/2 ש/ס/ע ,2020 ץרמ 20 -ב  .6
 .ויתולבגמו בצמה רואל תויוליעפה ךשמה תויורשפאו תולבגמה  -     
 

  ןוכנ התומעה תוליעפ תא טרפמה 1 'סמ חווד - םסרופ 008 ש/ס/ע 2020 ץרמ 23 -ב  .7
 ומוסרפ דעומל     
 

 .באוי תדוצמב תיתנש תיזכרמ הרכזא  .8
  תלהנה םע תוצעייתהב ,יודנל ןורוד לש ותושארב תיזכרמה הרכזאה ןוגרא תווצ ,בצמה רואל  -     
 סקטה תטרסהל רושקה לכ תא ןגראו םזי ימולש ,ילאוטריו סקט םייקל טלחוה - התומעה        
  .תולוכשה תוחפשמל ןורכיזו תופתתשה לש דבוכמ בתכמ איצוה רינ        
  םיביכרה לכ ללוכ םיפתתשמ אלל קר הנש לכב ומכ סקט ןגרוא יחרזמ בקעי לש הברה ותרזעב        
 .    .שגרמ םואנ אשנ רקוצ ,ליגרה להונהו        
  הדיחיה ירגובו התומעה ירבח ולביק 2020 'רפא 28 -ב יתכלממה ןורכיזה םויבו טרסוה סקטה  -     
 .דאמ תויבויח ויה תובוגתה ,סקטה ןוטרס תא        
 
 

 .20/1 התומעה דעוו תבישי  .9
  רחבנש דעווה לש הנושאר הבישי ,התומעה דעוו תבישי הכרענ 2020 ילוי 15 -ב  -     
 .2020 ץרמב התומעה תפיסאב        
 -:םיינורקע םיאשונ רפסמ ומכוס וז הבישיב .2020 ילוי 18 -מ 0018 ש/ס/ע דעווה תבישי םוכיס  -     

 ופוסבו ףיעסו ףיעס לכ לע ןויד ךרענ ,התומעה לש ןכדועמ ןונקת תטרופמ תגצמ תרזעב גצוה  .        
 רושיאל גצוי ןונקתה( םינוקיתו םייוניש תורעה רפסמל ףופכב ,דחא הפ דעווה י"ע ןונקתה רשוא            
 .)האבה תיללכה הפיסאב           
  לש קדקודמ רושיא רבע ףיעס לכ רשאכ ,ןונקתה ןוכדעל הדובע התשענ 2020 ץרממ לחה           
 .יטפשמה ץעויה           

  ןכ ומכ - ותמקה תונורקעו הנבמ ,הלוכת ,התומעה לש ימשרה רתאה תמקה אשונ רשוא  .        
  .הגצוהש העצהה י"פע המקה ביצקת רשוא            

 ,קראפה תמקה ךילהת תא תראתמה םיפתתשמל תספדומ תגצמ הקלוח/הגצוה ,דקש תרייס קראפ  .        
 המקהה ךילהתב ולבקתהש םירושיאהו תוינונכתה תוטלחהה ,םימוכיסה לכ תא דחא הפ רשיא דעווה           
 .השיגפה דעומ דע           

 .)הבחרהב םיטרופמ םה השיגפה םוכיסב ,תורתוכ םניה ןאכ םירכזומ םיאשונה(  .        
 
 
 .זפ לאומש יטפשמה ץעויה םע םינויד .10 
 התומעה לש יטפשמה ץעויה םע תויובתכתהו תושיגפ לש בר רפסמ וכרענ ,2020 ץרממ לחה  -      
  ,התומעה לוהינ יאשונ לכב         
 .תותומעה קוח ילהנ י"פע קיודמב לועפל הניה המגמה רשאכ         
 
 
 
 



 
 .התומעה לש ימשרה טנרטניאה רתא .11

 הלבקתה ,התומעב ר "ויכ ןמפיש לש ותפוקת לכ ךרואל וכשמנש םינויד לש הכורא הפוקת רחאל  -      
 .בורח תרייס לש רתאה דלש סיסב לע התומעה לש ימשרה רתאה תא םיקהל דעווה י"ע הטלחה         

 ,המקהה תווצ לש תושיגפ רפסמ וכרענ ,וניכרצל בורח רתא לש הבסההו ,ונלש רתאה דלשו הנבמ םכוס  -      
 .זפ לאומשו רקוצ םע דחי םקלח         
  ריחמה תעצה י"פע ,רתאה תמקהל זיוודנרב תרבח םע הזוח םתחנ 2020 'גוא 13 -ב  -      
   .דעווה ינפב הגצוהש         
 זיוודנרב תרבחל םלישש ,רחש לואש הדיחיה רגובמ המורת לבקל ונחלצה הזוחה תמיתח ינפל עובש  -      
 .רתאה תמקה תולע אולמ תא         
 . )יטפשמה ץעויה י"ע ורשוא המורתה אשונו הזוחה תטויט(         

 באשי וילא ,רתאל ןתינש רמוחה ברימ זכורי ובו יזכרמה רתאה תא הווהי התומעה לש ימשרה רתאה  -     
  .דקש תרייס אשונב םימייקה םירתאה לכמ - םכוסש רתאה דלש הנבמ י"פע - יטנוולר רמוח לכ         
  .ןויכראה רתאו קינדקש רתאל ימשרה רתאהמ רושיק היהי ךכל ףסונב         
 ילכ ,ןיינעתמש ימ לכל ףוקשו הנכ ןפואב התומעה תוליעפ תגצהו ןוכדעל ילכ רתאה שמשי ןכ ומכ  -     
  )ןונקתב רדגומש יפכ( התומעה ירבח םה ימ עדנ ותועצמאב רשא         
  ,תולקבו תוטשפב התומעל המורת ואו רבחה ימד םולשתל תינכדעו תינרדומ תכרעמ שמשי ןבומכו        
 
 
          

 .ןויכראה רתאו ,תולוכשה תוחפשמה ,החצנהה .12
 ןויכראה רתאו תולוכשה תוחפשמה ,החצנהה אשונב רצנ יצנב לש ותיבב השיגפ הכרענ 2020 ילוי 14 -ב  -     
 .הקיבצו יצנב ,רינ ,רקוצ -:תופתתשהב        
 םיללחה רפסמש הדיחיה יללח אשונב ןוכדע ,ותוליעפ יבגל רינ לש הריקס התייה השיגפה תרטמ        
 אשונו באוי תדוצמב החצנהה ריקב םירופיש אשונ ,ןכדעתמו הנתשמ אשונל סנכינ רינש זאמ        
 .ןויכראה רתא        

  תחת תמאותמו תרקובמ תוליעפכ ,רינ לש ותוליעפ םואת לש תכרעמ תונבל ,יללכ ןפואב  -     
 .התומעה תלהנה לש הירטמה         
 .2020 ילוי 15 -מ 015 ש/ס/ע -:השיגפה םוכיס -     
  יתעבג 'טחב םיעגפנה תניצק םע תושיגפ וכרעיש עבקנ השיגפה םוכיסמ קלחכ        
 .ט"בהשמב תשרומו תוחפשמ החצנה ףגאה םעו        
  ,ןויכראה רתאו תולוכשה תוחפשמב לופיטה ,םמושירו םיללחה אשונ ,החצנהה תוליעפ  -     
 .האבה דעווה תשיגפב רינ י"ע דעווה ינפב וגצוי        
 

 

 .הדיחיה ירגוב הקוצמב םירבחו ברק םלה יעגפנל עויס  .13
  לע רפס בתוכה ןמדלוו המלשו םוחתה תא ליבומה רצנ יצנב םע תושיגפ רפסמ אשונב וכרענ  -     
 .הדיחיה ירגוב ברק ימולה         
 ,ברק ימולהב תלפטמה "רחמה ליבש" תתומע םע ןמדלוו המלש תמזויב השיגפ הכרענ הנורחאל  -     
 .התומעה תוליעפ תרגסמב ברק םלה יעגפנ לש הז םוחת ליבומ רשא רצנ יצנב לש ותיבב         
 .הלועפ ףותישל בחרנ רכ םייקש רבתסה ,תויפיצ םואתו תורכה תשיגפ וז התייה         



  ,2020 'טפס 18 -מ השיגפה םוכיס  -     

  ,2020 'קוא 15 -ב "רחמה ליבש" תתומע םע ךשמה תשיגפ תננכותמ  -     
            .פ"תש תויורשפאו ןוויכ אוצמל המגמ ךותמ        
  ,דיפל יטומ ,תומר )ןמפיש( הירא ,ליתש יחימע ,ןמדלוו המלש ,ןרוג קיציא ,רצנ יצנב -:וז השיגפל ונמוז        
 .ןהכ הקיבצו לאומש רקוצ ,יודנל ןורוד ,יחרזמ יטומ        
 
 

 .ט"בהשמב תשרומו החצנה ,תוחפשמ ףגא םע השיגפ  .14
  ףגאה ל "כנמס לאומש לצרה םע השיגפ רמושה לתב ט"בהשמ ידרשמב הכרענ 2020 'גוא 13 -ב  -     
 הקיבצו רינ ,רקוצ - ופתתשה התומעה םעטמ ,ןירפלה רשאו        
    ,)הדיחיה יללח תחצנהו םושירל רושקה לכ( החצנהה אשונ תא דומלל המגמ ךותמ הכרענ השיגפה  -    
  באוי תדוצמב החצנהה רתא לש ידוסיו קומע גורדש רושיאל השקב        
  דקש תרייס קראפ לע הזרכהו םינפה רש תמיתחל םינפה דרשמ לע ץחלו זוריזל השקבו        
 .)תויביצקתה תויועמשמה לכ םע(ימשר החצנה רתאכ       
  ,םיאשונה תשלש יבגל יבויח םוכיס םע וז השיגפמ ונאצי  -    
 .דקש יללחכ םימושר םניאש הדיחיה יללח תמישר תא ןכדעי ףגאה גיצנ םע םואתב רינ       
  .באוי תדוצמב החצנהה רתא לש קומע גורדש תינורקע רשוא       
 תצלמהו רושיא תובקע ב(ימשר החצנה רתאכ דקש קראפ לע הזרכהב םינפה דרשמ לומ לפטמ ףגאה       
 .)ט"בהשמ םעטמ הדעוו       
 לועפל חיטבה ,)רבעשל ל"קק ל"כנמ( ימואלה חוטיבה ל"כנמ רלגיפש ריאמ םע השיגפ הכרענ ליבקמב       
  .אשונה םודיקב עייסל םינפה דרשמב       
 
 

 .באוי תדוצמב החצנהה רתא לש ידוסיו קומע גורדש .15
  ,דאמ יתועמשמ אוה ט"בהשמב תשרומו תוחפשמ ,החצנהה ףגאמ ונלביקש ינורקעה רושיאה -      
 קומע יתועמשמ גורדש עצבל הלא ,םינש המכ לכ ,םיאלטב גרדשל םעט ןיאש ןיבהל ונל ונתנ         
    .ובש םינכתה תניחבמ ןהו ובוציע תניחבמ ןה ,יתוהמ ןפואב ותוא רפשיו רתאה ינפ תא הנשיש         
 רבטצהש ןויסינהו ברה עדיה תא ךילהתה ךותל וקציו עוציבהו ןונכתה ךילהת תא וולי ףגאה ישנא  -     
   .ץראה יבחרב תורחא תודיחי לש החצנה ירתאב         
  םיטקיורפ עוציבו ןונכתב הסונמ ,החצנה ירתא גורדשב קסועה עצבמ/ןנכתמ לע ץילמה ףגאה   -     
 .ףגאה ישנא לע תלבוקמ ותדובע ךרדו הז גוסמ         
 ,המכוסו המרגורפה הנודנו הגצוה רתאב ךרענש רויסב  רתאה גורדשל המרגורפ תטויט הבתכנ  -    
 ,תויולע ןדמואו ינורקע ןונכת ןיכי רשא ןנכתמה םע תושיגפ יתש וכרענ         

 .רתאה גורדש בוצקתו רושיאל ט"בהשמב ףגאה םע רויס ךרעי ורושיא רחאלו דעווה ינפב גצוי ןונכתה  -     

 .ןנכתמה י"ע תינורקעה תינכתה תמלשהל םיניתממ הז בלשב  -     
 
 

 דקש קראפ תמקה תומדקתה .16
 ןלבקה םע הזוחה ,לגר יכלוהל רשגל ותבסהו לזרבה רשג רומיש לע הדובע הלחה 2020 'גוא תליחתב  -    
  תועיטנה סקט תארקלש הווקמ ,יופצכ םיבוכיע רבכ םנשי ,םישדוח עבראל הדובעה ךשמ תא רידגמ       
 .ותחיתפ תא ךונחל לכונ האבה הנשב       



      י"ע העיגפו 4X  4  בכר ילכ םע ליבשה תייצח תעינמל )ןוטבה ליבש( דקש ליבש דצב םירדלוב וק םקוה  -    
 .קראפה בל לש יגולוקאה םקרמבו תיסכתב סיילוק תורשע תריצי       
  הליג ינד ,דאמ הבוט השיגפ ,םורד בחרמ להנמ יגיג ינד ןיבל רקוצ ןיב תורכה תשיגפ הכרענ  -    
 רידא יטארקוריב ןונגנמ לומ ל"קק תרגסמב ולש םיישקב תא םג ריהבה ,בוט ןוצר דאמ הברה       
 .ירטנמלאו טושפ טקיורפ םודיקב יוזה םינמז חול איה ולש האצותהש ,לברוסמו       
  ,ןונכתה ,חטשה ,רתאה םע תורכהל טרופמ ידומיל רויס ךרענ ,בחרמה להנמ םע השיגפל ףסונב       
  .קובקב יראווצו םיתיעב םיאשונ ,טקיורפה יקלח תמקהל יפצו םיבלש       
 ,םיחותפה םיחטשה לע הרימשל ןרקה לומ תושיגפו תויובתכתה ,דאמ הבר תוליעפ התשענ  -    
  לקש ןוילימ תאצקה רושיא יבגל תילילשה םתטלחה יונישל 'ג'גח יש םיבחרמ תצעומ שאר םע דחי       
   .תואצות אלל התע דע .קראפה תבוטל       
  תא תרציימה ןותחתה לילגב אנכ רפכב היירגסמב רויסו לזרבה רשגב רויס תושיגפ וכרענ  -    
 ,ןומלש ירמוע הצעומה ל"כנמ םע ללוכ ,תשרומ ירתא רומישל הצעומה םע דחי - רשגל םיכרדמה        
 .לקש ףלא 600  - לזרבה רשק רומיש רובע לבקל ונחלצה        
  םקומ תויהל ךישממ קראפה טקיורפ ל"קקב םורד בחרמ לש םיטקיורפהמ לודג קלח תאפקה תורמל -    
 .בצמה תורמל        
  ךישמנ ,ןוגראב םיבחרמה תוליעפ לע הנוממה ל"קקב ק"פמ להנמ םע השיגפ תננכותמ  -    
 .ונתלוכי לככ טקיורפה םודיק תא ףוחדל        
 
   

 .יתעבג תביטח לומ תוליעפ  .17
 .בצמה רואל ותוליעפ תא יתועמשמ ןפואב םצמצ ,ךשמהה רודל דיפלה תרבעהו תשרומה תווצ  -    

 םא ףתתשהל המגמ ךותמ ,ט"חמהו םיד"גמה הביטחה תדקפמ לומ ןוכדעהו רשקה רמשנ לוכה תורמל  -    
 .הנתשי בצמה רשאכ תוליעפה ךשמהל םינכומ תויהלו הביטחה יעוריאב רשפא       
 .ץנימדלוג תיבב םירוזחמ ינש לש פ"מ תמרב  ,םידקפמ תרשכה סנכב ףתתשה תווצה  -    
 
 

 םוצב תואצרה  .18
  םילטונ םהב הילאוטקא יאשונב םוזב תואצרה תוירוזחמ הרצונ ןמפלה יסוי לש ותמזויב -    
 .הדיחיה ירגובו התומעה ירבחמ םיבר םיפתתשמו קלח       
 
       

 .לאירא ריעב דקש תרייס םש לע רכיכ ,19
 לאירא ריעב תורכיכה תחאל אורקל תינורקע המכסה לביק םיישיאה וירשקב רדיבא רנבא לש המזוי  -    
 .דקש תרייס םש לע       
 .הכרבל איה וזכ המזוי לכ ,תאז םדקל הסננ ,וילותיחב ןידע אצמנ אשונה  -    
 
 
 
 
 
 



 .טיוול קיציא םע השיגפ ,יתעבג תתומע םע הלועפ ףותיש  .20
 .ביבא לצב הזלפ ןולמב יתעבג תתומע ר"וי טיוול קיציא םע השיגפ הכרענ ,2020 'גוא 3 -ב  -    
 .תותומעה ןיב הלועפ ףותיש לש תויורשפא קודבל השיגפה תרטמ       
  הלוכי באוי תדוצמש הרזעה רקיעבו תותומעה ןיב עגמ שי םהב םימוחתו םיאשונ ונודנ  -    
 -:םיאבה םיאשונה ומכוס ,דקש תתומעל קינעהל       
 חלש יחרזמ השיגפה תרחמל ,טהורמ ,התומעה רובע באוי תדוצמב רדח ידימ ןפואב לבקנ  .       
 .ונתושרל דמועה רדחה לש םימוליצ          
 .הנש ידימכ ,דיתעב תיתנשה הרכזאב סקט ןוגראב ונל עייסל היעב םוש היהת אל  .       

 .דקש תרייס קראפל יתעבג תתומע ןיב רשקה תא ריבגהל ותלוכי לככ השעי קיציא  .       

 .דקש תרייס יללחל דרפינ קלח היהי הדוצמה רצחב ןנכותמה החצנהה ריקב  .       

   .ונלש החצנהה רתא גורדש ךילהתב ותלוכי לככ עייסי קיציא  .       
 
 
 

  .םוכיס
 הבורקה דעוה תבישיל דעומ ,רשפאה לככ םדקומ עבקנ ,רשפאתי רשאכ ,רגסה רחאל .20

 
  התומעה ,בצמה תורמל ,הז חודה םיטרופמה םיאשונ רובצממ הארנש יפכ .21

 .הברו הפנע תוליעפ וליפאו תוליעפ תמייקתמ ,הירמש לע תטקוש אל      
      

  ,)תובדנתהב םלוכ( וז תנווגמ הישעב קלח םיחקולה לכל הדות .22
 ,דחמ םיבדנתמהו םיליעפה ילגעמ תא לידגהל ףאשנ דימת      
 .ךדיאמ הנונקתו התומעה ןוזח תא םימאותה םישדח םיאשונו תומזוי      
 
 
 
  תכרבב                            
 תואירב                            
  הבוט המיתח רמגו                            
 
 
 
 לאומש רקוצ                  ןהכ הקיבצ                                                              
 התומעה ר"וי                 התומעה ריכזמ                                                        
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