
 

 

 
 
 
 
 
 .רחמה ליבשב תתומעל - דקש תרייס תתומע ןיב הלועפ ףותיש             
 
 

 .יללכ
 )הנושארה תורכיהה תשיגפ  רחאל( ךשמה השיגפ הכרענ ר"זא רפכב ,2020 'בונ 1 -ה 'א םויב  .1
 .רחמה ליבשב תתומע יגיצנ םע     
 

 .השיגפה תרטמ
  יאבצה םתורש ךלהמב תויטמוארט תויווח יעגפנב תכמותה התומעה םע הלועפ ףותיש תורשפא תקידב  .2
    .דקש תרייס ימחול/ירגוב לש      

  ,תיביטקפא איה הכימתה ךכ לכ הכורא הפוקת ירחא םאה ,ךרוצ םייק םאה הקידב  .3
  .65+ יאליגב תרגוב הייסולכואב ךומתל היונב רחמה ליבשב תתומע םאה     

 .רומאכ הלועפ ףותיש תכרעמ תמקהל תומישמו תוירחא ימוחת ,תויוליעפ תכרעמ לש הציקס תעיבק  .4
 

 -:ופתתשה
 -:רחמה ליבשב תתומע םעטמ  .5
 .התומעה ר"וי - הפי תנע  -     
 .ל"כנמ - ךביירפ רמות  -     
 .יעוצקמ להנמ - םורמ ןורוד  -    
  .החנמ - רתא ילוא  -    

 -:דקש תרייס תתומע םעטמ  .6
 .התומעה ר"וי - לאומש רקוצ  -     
 .ברק םלה יעגפנל עויס תווצ 'ר  - רצנ יצנב  -     
 .)דקש קראפ תמקה תווצ 'ר( דעו רבח  - תומר )ןמפיש( הירא  -     
 .דעו רבח - ןרוג קיציא  -     
 .דעו רבח - דיפל יטומ  -     
 .התומע רבח - ןמדלו המלש  -     
 .דעו רבח - יחרזמ יטומ  -     
 .דעו רבח - יודנל ןורוד  -     
 .התומעה ריכזמ - ןהכ הקיבצ  -     
 
 
 
 



 
 .ומכוסו ונודנש םיאשונה ןלהל
 

 .התומעה תוליעפ תא וגיצה רחמה ליבשב תתומע יגיצנ  .7
 -:דקש תרייס ירגוב םירבחב הכימתו הלועפ ףותישל סיסבכ תובושחה תודוקנה  .8
  תויהל םילוכי םה ,)תויושרה י"ע( םירכומ ברק ימולהב יפיצפס ןפואב תלפטמ הניא התומעה  -     
  .םהב דקוממ אל הכימתה ךא הכימתה תצובקמ קלח        
  תיטמוארט היווח ורבעש םימחולמ תבכרומ הצובקה רשאכ ,תיתצובק הכימת הניה הכימתה  -     
  .העיגפ אלל םקלחו ועגפנ םקלח רשאכ ,ברקב תפתושמ        
  רבדל וענמנ םהילעש םיאשונ לע םימחולה ןיב םילגעמ תריגס  -  :ינורקע ןפואב הכימתה ךרד  -     
 .םינש ךשמב                                                      
  ורשנש םירבח בולישו םירבח ןיב תרושקתו ףותיש שודיח  -                                                  
 .םתעיגפ רואל םייתרבחה םירשקהמ                                                     
  ןפואב דחי םינדו םיחתופ רשאכ הצובקה לש המצועה רותיא  -                                                  
 ,המשאה ישגר ,םילוכסתה ,םיבאוכה םיאשונה לע הנכו חותפ                                                     
                               .'דכו השובה                                                     
  ,הכימתה תצובק יפואל םימיאתמ םניאש םימחול ,םיישיא תונויאר םיכרענ הצובקה שוביג ינפל  -     
 ,םיבלושמ אל ,םינייארמה לש תיעוצקמה םתעיבק י"פע תונוש תוביס ללגב        
 .תוליעפה יפואל תורושקה תועיגפ וא םינוכיס עונמל מ"ע        
 תוליעפה רחאל בקעמ תושיגפו ישיא רשק ללוכ ,םיפתתשמה םע ךשמתמ רשק תללוכ הכימתה  -     
 .םימי השולש לש תינושארה תזכורמה         
  תובלתשה :וניה ירקיעה דדמה רשאכ ,תיתצובקה הכימתה תחלצה תא ךירעהל הסנמה תכרעמ התומעל  -     
 ,תיטמוארטה היווחל םירושקה םימוטפמיסה תקספה ואו םוצמצ ,םייביטמרונ םייחל הרזחו        
 .רדענ אוה םהמ תורבחה ירשקב שדחמ תובלתשה        
 ףתתשמל לקש ףלא לש תופתתשה תמייק ,רחמה ליבשב תתומע י"ע ןמוממ הכימתה תוליעפ בור  -     
 .םילשהל ונילעש         
 

  ךרוצ ללוכה יתועמשמ וניה אשונה וינפ לעש ,ויה דקש תרייס תתומע יגיצנ לש תויוסחייתהה לכ  .9
  טלחהב םיקוקזה םינושה םירוזחמה םע תויורכהה י"פע םירבח םימייק .ונתניחבמ רורב      
 .הז גוסמ הכימתל      
  ירגוב תייסולכואל םיאתמ אשונה םאה קיודמב עדנ אל הסננ אלש דעש המכסה ועיבה םלוכ  -     
  תעדוי רחמה ליבשב  תתומע םאהו )'דכו עוריאהמ קחרמה ,רגובמה ליגל רשקהב( הדיחיה        
 .הז רגתאל המצע תא םיאתהל        
 הארנש ןוויכמ תיללכ תומשרתהמ רתוי הקימעמ הקידב לש תכרעמ רוציל שיש המכסה ועיבה םירבחה  -     
 .הז גוסמ לופיטל הדיחיה ירגוב ברקמ םימחולל ךרוצ םייק טלחהבש ,םירבדה ךותמ        
 
 
 

 .םוכיס
  י"פע ,ראותש גוסהמ הכימת תצובקו הלועפ ףותיש לש תישעמ הקידבל דחא רוזחמ לש טולייפ ךרעי  .10

 .הלועפה ףותיש ךשמה עבקי טולייפה תואצות        
 
 



 
 
      

 -:תוירחא ימוחתו םידיקפת  .11
 .רדענש ליתש יחימעו השיגפב ופתתשהש םירבחה וניה דקש תרייס תתומע תניחבמ ליבומה תווצה  -       
  .התומעב ברק ימולהו םיעגפנל עויסה תווצ 'רכ רצנ יצנב - תוליעפה לע תללוכ תוירחא  -       
  תפתושמ תיטמוארט היווח ורבעש םימחול 12-15 לש הצובק רותיא ,טולייפה תמקהל תוירחא  -       
 .ןמדלוו המלש - רחמה ליבשב תתומע םע טולייפה יאשונב הלועפה ףותיש יווילו           
         
 -:תויורשפא יתש וגצוה טולייפכ ,הנושארה הכימתה תצובק תוליעפב תופתתשהל ,תוצובקכ  -     
 .73 יאמ רוזחממ םימחול  .        
 .כ"הוי תמחלמ תפוקתמ הדיחיה הטמ  .        
  אשונה תא גיצהל הנוכנה ךרדה תא ושבגי המלש םע דחי רחמה ליבשב תתומע יגיצנ  -     
 .טולייפב םתופתתשהו טקיורפל םירבחה לש םסויגל לועפלו         
 .טולייפה תומדקתהו תויוליעפה לע תווצל חוודי המלש  -    
 

  ,םינמז חול .12
 בלשל עיגהל המגמ ךותמ ,םירבחל הינפה ןפוא שוביגל רשפאה לככ םדקומ לעפי המלש      
 .רחמה ליבשב תתומע יגיצנ םע דחי הרחבנש הצובקה ינפב אשונה תגצה      
 

  חוריאה לע רחמה ליבשב תתומע ירבחלו רתא ילואל ונידוה השיגפה םותב .13
 .וז הכורב תוליעפב הלועפ ףתשל בוטה ןוצרהו       
 
 
 
 
 .החלצהבו הכרבב                           
 
 
 לאומש רקוצ               ןהכ הקיבצ                                                                       
 .התומעה ר"וי             התומעה ריכזמ                                                                 
         


