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 .םוכיס -דקש תרייס תתומע תיתנשה תיללכה הפיסאה              
 
 
 .יללכ
 טורפ ללוכ ,שדוחה ךלהמב תורוכזתהו 2020 'רבפ 4 -המ הפיסאה ןומיזל ךשמהב  .1
 .יטפשמה ץעויהו התומעה ר"וי י"ע  ורשואש ,הפיסאב ונודייש םיאשונה     
  םירוזחמה ישאר םורופ ללוכ פאסטווה תוצובק תועצמאב הנמוז הפיסאה(     
 )תומדוק תופסאמ רתוי הבר התייה תופתתשהה לעופבו      
 .דקש תרייס תתומע לש תיתנשה תיללכה הפיסאה 2020 ץרמ 3 -ה 'ג םויב הכרענ     
 

 -:)הבישיה רדס י"פע( - ופתתשה  .2
 ,ןמפלה יסוי ,ןומיר לאכימ ,םהרבא סידוד ,רלג השנמ ,דקש ישמש ,יקסנטוב המלש     
 ,ירהד יזוע ,דיפל יטומ  ,רימוה יש ,תירטש םרוי ,דורמנ סילקרא ,לרפ ינד ,ןרוק השמ     
 ,לאומש רקוצ ,קולממ בדנ ,ןינרמ גרבנרא ,יפוקס ימע ,ימר ינורהא ,לאומש ץיבונורהא     
  ,רוטקפס השמ ,יודנל ןורוד ,יחרזמ יטומ ,רדיבא רנבא ,ןח )יצפ( היצמא ,ליתש יחימע     
 ,הנק רהזי ,הדיוא יפר ,רטלפש ילא ,ןליו ןושרג ,רצנ יצנב ,תומר )ןמפיש( הירא     
 .ןמקלופ יסד ,זפ לאומש     
 

 ומכוסו ונודינש םיאשונה ןלהל
 .הפיסאה ר"ויל דחא הפ רחבנ ןח )יצפ( היצמא  .3
 2019 ךלהמב התומעה תויוליעפ תא גיצה תומר )ןמפיש( הירא התומעה ר"וי  .4
 התומעב תויוליעפה יתווצ ישארמ דחא לכ ,התומעה ר"וי לש יללכה רואיתל רבעמ  .5
 -:תווצה תויוליעפ תא גיצה     
 
 .לרפ ינד - )לגדה תרבעה( תשרומ תווצ  -     
 ,סייט סרוקו יתעבג 'טח ינוריט םע תשרומהו תיכוניחה תוליעפה תא גיצה        
 .קראפב הרבסהה תוליעפו םירויסהו תועיטנה סקט ,םודא םורדב תוליעפה תא        
 . 2002 תנשמ הדמתהבו תופיצרב תעצבתמה תוליעפ        
 
 
 



 
 
 יודנל ןורוד - יאודבה רזגמה לומ תוליעפו יתנשה הרכזאה סקט םואתו זוכיר  -     
 תא טרפ ,ןופצב רקיעב יאודבה רזגמה םע הנשה וכרענש תויוליעפה תא גיצה        
 תבייחתמה תונגראתההו הרבעש הנשב יתנשה הרכזאה סקטמ םיחקלה        
 .הנשה סקטה תארקל        
 
 
 ןהכ רינ - הדיחיה ןויכרא תמקהו תולוכשה תוחפשמב לופיט  -     
  ,בחרתמו ךלוה ותוליעפ רואלש תולוכשה תוחפשמה םע רשקה תא גיצה        
 .רוזעלו וילא ףרטצהל םירבחל ארקו בושחו שיגר אשונה המכ דע ריהבה        
  ירתאב םילפונה לש םימושירה אשונב רדסה יא םייקש ןכדע ךכל רבעמ        
 .ןורכיזהו החצנהה        
 
 .ןהכ הקיבצ – קראפה תמקה תווצ  -    
 תנשב ןנכותמ המו 2019 תנשב עצוב המ קראפה תמקהו חותיפה בצמ תא גיצה       
 .)טרופמ תוליעפ חווד תרבוח השגוה( .תיחכונה הדובעה       
 
 .רצנ יצנב – ברק םלה יעגפנב לופיט  -     
 השעמלו םהב לופיטה הרזעה תובישח תאו ,ברק םלהמ םיעגפנה אשונ תא טרפ        
 .םהייח תלצה        
 
 

 התומעה ביצקת ,םייפסכה םיאשונה  .6
  הנק רהזי התומעה ח"ור  -     
 .2019. תנשל ןזאמה תא טרפו גיצה        

 יפסכה חודה תא רשאל הצילממ ןזאמה תקידבו ןויע רחאל תרוקיבה תדעוו  .        
 .ילולימה חודהו           
 .דחא הפ רשואו העבצהל הלעוה ילולימה חודהו ןזאמה רושיא           
  רשאל התומעה ר"ויו רבזגה תא הכימסמ הפיסאה ,תומלשה הניהתו הדימב           
 .ויהיו הדימב תומלשההו ןזאמה תא םתמיתחב           

 .46 ספוט התומעל היהי תיחכונה הדובעה תנשבש לוכה השעיש חיטבה הנק רהזי  .        

 .תובדנתהב התומעה ןעמל הרוסמה ותדובע לע הנק רהזיל ודוה הפיסאה ירבח  .         

 ןליו ןושרג לש ותוליעפל הכרעהו אלמה הלועפה ףותיש תא ןייצ הנק רהזי .          
 .התומעה לש םייפסכה םיאשונב לופיטל רושקה לכב           
 



 
 ןליו ןושרג - התומעה רבזג  -     
 2019 תנשל התומעה לש יפסכה בצמה תא גיצה        
 .דחא הפ רשואו העבצהל הלעוה יפסכה  חודה         
 
 

 תרוקיב תדעוו חווד  .7
 קולממ בדנ - תרוקיבה תדעוו  -     
 חוטיבה אשונ ,הקידב םיבייחמה םיאשונ רפסמ ןייצ ,תרוקיבה תדעוו חוד תא גיצה        
 .דקש קראפב התומעה תויוכז אשונ ,תוליעפה יתווצל        
 .)ריכזמלו ר"ויל הפיסאה תארקל חלשנ בתכב חווד(        
 
 

  התומעה ר"וי ריהבה 2019 תנשב התומעה תויוליעפ לע חווידה םותב  .8
 ,ודיקפת תא םייסל ותנווכבש תומר )ןמפיש( הירא     
 .דיקפתב ותוריש תפוקת ךלהמב ול ורזעש םירבחה לכל הדוה     
 התומעה ר"וי דיקפתל תודמעומ גיצהש דיחיה דמעומה תא גיצה     
  תטרופמה םיאשונה תמישרמ קלחכ תודמעומ שיגהל האירקל ךשמהב(     
 .רקוצ לאומש - )הפיסאל הנמזהב     
 
  דיקפתל דמעומה תריחב תא העבצהל תולעהל ןווכתה התומעה אישנ     
 .רקוצ לאומש - התומעה ר"וי     
 ךרדהו ןוזחה תא גיצהל ,ותודמעומל םיסחייתמו םיעיבצמש ינפל שקיב רקוצ לאומש ,ךא     
 .עיבצהל םירורב ויהי םירבדהש רחאל זא קרו התומעה תא להנל ןווכתמ אוה הב     
 'רבפ 25 -ה דע הלבגוה דיקפתל תודמעומ תשגהש תורמלש םורופהמ שקיב ךכ ומכ     
 .הפיסאה דמעמב םתודמעומ גיצהל םיפסונ םידמעומל רשפאל     
 .רקוצ לש ותשקב תא ורשיא הפיסאהו התומעה אישנ     
 .תפסונ תודמעומ גיצה אל דחא ףאש רבתסה     
 

  ךרדהו ותנשמ תא תגצמ יווילב תרדוסמו תיניינע הרורב הרוצב גיצה רקוצ .9
 .התומעה תא להנל ןווכתמ אוה הב     
 הלש ןוזחלו התומעה תויוליעפל םאתויש ןפואב ןונקתה יוניש ויה םירבדה ירקיע     
 .הטלחה לכל םילברוסמ םירושיאו תויוליעפ בייחי אלו ליעי לוהינ רשפאיש יוניש ,דיתעל     
      

 התומעה ר"וי דיקפתל העבצהל רקוצ לאומש לש ומש הלעוה םירבדה תגצה םותב.10
 .דחא הפ העבצהב הרשוא ותודמעומ     
 
 ותלועפ ךרדל הפיסאה רושיא ןכו דיקפתל תידימ הסינכל התכמסא הווהמ רושיאה     
 .גיצהש תגצמבו וירבדב רהבוהש יפכ התומעה לוהינב     
 



 
 

 דבלב םירבח 16 -ל םצמוצי התומעה דעוו ,וגצוהש םירבדל הפיסאה רושיא י"פע .11
 םה תרוקיב תדעוו ח"ור רשאכ( התומעה תלהנהב םידיקפתה ילעב תא לולכי      
  לש תוליעפה יתווצ ישארו )העבצה תוכז אללו דעוו ירבח אל ךא הלהנההמ קלח      
 -:אבה טוריפה י"פע התומעה      
 
 .התומעה אישנ  - ןח )יצפ( היצמא  -     
  ר"וי  - רקוצ לאומש  -     
               - רנורג ימולש  -     
                   - ןליו ןושרג  -     
                - קולממ בדנ  -     
               - תירטש םרוי  -     
                   - הנק רהזי  -     
    - תומר )ןמפיש( הירא  -     
                     - לרפ ינד  -     
                      - ןהכ רינ  -     
                     -רצנ יצנב  -     
               - רדיבא רנבא  -     
   - יודנל ןורוד  -     
                -רוטקפס השמ  -     
 ריכזמ - ןהכ הקיבצ  -     
 

 .הפיסאה י"ע תולוק בורב ורשואו דחא דחא העבצהל ולעוה ולא םידיקפת ילעב
 רתא תווצ 'רו תרוקיבה תדעווב ףסונ רבח תוחכונ יא ללגב םורופה תרגסמב ורשוא אל
  .טנרטניא
 
 השרומכ תומר)ןמפיש( הירא תא ףילחי אוה התומעה ר"ויכ רקוצ לאומש ותריחב רואל
 -:םניה התומעב המיתחה ישרמ ונייהד המיתח
 רקוצ לאומש  -     
 ןליו ןושרג  -     
 .סילקרא )ימינ( דורמנ  -     
 

  ליחתהל םיבורקה םימיב רבכ ותנווכבש רקוצ ריהבה התומעה דעוו תעיבקל ךשמהב.12
 תא ריכהל המגמ ךותמ םידיקפת ילעבו תוליעפה יתווצ ישאר םע תושיגפ בבסב     
 הבורקה דעווה תבישי תרגסמב תויופידע עובקלו תוטלחה לבקלו התומעה תויוליעפ     
 .בבסה םותב עבקתש     
 
 
 
 



 
 
 

 תויוכמס תרגסמב התומעב הלועפ רשפאל מ"עש רקוצ עבק ןושאר ףוחד אשונכ.13
 .2020 ץרמ ףוס דע ינכדעה ןונקתה תטויט תא םילשהל שי תוימשרו תויקוח     
 םכסל שי ךכ ךרוצלו התומעה ירבח םע רשקתל תלוכיה וניה תופידעב ףסונ אשונ     
 .התומעה לש ימשרה טנרטניא רתאה אשונ תא תופיחדב     
 
 

 התוליעפ ךשמה תבוטל ודיקפתב רקוצל החלצה ולחיא אצויה ר"ויהו התומעה אישנ.14
 .התומעה לש תכרובמה     
 
 
 
 ונלוכל החלצהב                             
 
 
 

 
 רקוצ לאומש         ןהכ הקיבצ                                                                       
 התומעה ר"וי        התומעה ריכזמ                                                                 
 
 
      
            
 
      
         

 


