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 ג"פשת ,טבש 'ג

 2023 ,ראוני 25

 

 ,םולש םירוהלו םידימלתל

 

  .החלצה םכל תלחאמו ןומר ןליא ש"ע ןוכיתל םכתופרטצה םע םכתא תכרבמ ינא

 תא החנמה תיכרע תיכוניח הסיפת לע םיססובמ רפסה-תיבב תויוגהנתהה תומרונהו םילהנה

  .רפסה-תיב יאב לכ

 

 תכנחמ ,םדאכ יתוא החנמה ,תיפוסוליפ-תיכוניחה יתסיפת תא הרצקב םכינפב גיצהל ינוצרב

 .ירפס-תיבה םילהנה ץבוק  תא םכתעידיל איבהלו ,תכרעמב יתדובע תונש ךרואל תלהנמו

 

 ךירצ ,יטסינמוהה ךוניחה יכרע חורב לעופה בצעמ יכוניח דסומכ ,רפסה-תיב ,יתרכה יפ-לע

 תאז לכו ,שונא-ינבכו םיחרזאכ ,םידיחיכ :םדא-ינבכ םבטימל עיגהל וידימלתל עייסל

  .תיטתסאו םינפ תריבסמ ,החוטב תיסיפ הביבסב

 

-תיכרע תוניוצמ חופיטו תעדה ימוחת לכב תילאוטקלטניא תוניוצמ חופיטל ביוחמ רפסה-תיב

  .ץרא ךרדו תיתרבח תויתפכא ,תוניגה ,תעד-תוחיתפ ,ידדה דובכ : תירסומ

 

 ונידימלת תא איבהל םישרדנ ,םיכנחמכ ,ונא ,"ךמצע תא עד" תיטארקוסה הרמאה חורב

 תבצועמ תוישיא ילעב םירגובכ ,םירומה .םתוישיא בוציעב םהל עייסלו  םמצע תא ריכהל

 חתפל דימתמ יוריג ךותמ םהידימלת תא דיעצהלו ליבוהל ,ךירדהל םדיקפתמ  – הלשבו

 םמצע תרכה ,םתוישיא חותיפ ךילהתב םהל ועייסי ךכבו – םיכרעו תועד ,תונומא םכותמ

 .םהישעמו

 

 הבישח ילעב םיינובת ,םיימונוטוא םירגוב בצעל איה רפסה-תיב תרטמ יכ איה יתנומא

-תוילאוטקלטניאה םהיתונוכת תא  חפטל םישרדנ ונא עדי ינעטמ תיינקה דצל ןכל .תיתרוקיב

-תוירסומה םהיתונוכת חופיטל ףסונב תאז .תיאמצעה םתבישח תאו ונידימלת לש תויתרכה

 םיינשה ןיב בולישה קר יכ הנומא ךותמ ,םדא אוה רשאב םדא לכל תויתוהמ  ןהש תויכרע

   .תוישונא תויוכיא לעב רגוב חיטבי
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 הלימה – וידעלב ,רפסה-תיב ףואשל ךירצ וילא דעיה וניה ירסומכ םדאה בוציע ,יתעדל

 .םיישונא םייחל עבטה וארוק וירוה ורובע םיניכמש דועיל םדוק " ירהש ,ןכותמ הקיר "ךוניח"

 )וסור( ".םדא ,לוכל םדוק ,היהי אוה ...ודמלל ינוצרבש הכאלמה יהוז ,םייחה

 

 וב ןיא תילאמרופ-יתלבו תילאמרופ תיכוניח היישעל םגרותמ וניאש ירפס-תיב יכוניח ןוזח

 םשייל ,יתעדל ,שי תאז עונמל הרטמב .ריק לע יולת ביהצמ "טקלפ" דעל ראשיי אוהו תלעות

 :םיליבקמ םירושימ השימחב רפסה-תיב לש םוי-םויה ייחב ןוזחה תא

 

 תונושב הרכה ךות ,םידימלתה ללכ לש םינווגמה םיכרצל הנעמ ןתמ י"ע  – ישיאה רושימב

 םהיתולוכי יוצימל םידימלתה דודיע ,םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתל עויס :םהיניב

  .םישקתמ םידימלתל – ידומיל רובגתו עויס דצל תילאוטקלטניא תוניוצמ חופיט ,םהירושיכו

 

 ןיבל םידימלתה ןיב ,ידדה דובכ ךות דימתמ גולאיד םויק  -  יתבכשהו ירפס-תיבה רושימב

 .הליעפ םידימלת תוגיהנמ תמקה ,םידימלת תומזוי דודיע ,יכוניחה תווצה

 

 םיליעפו םיברועמ תויהלו םורתל ,בדנתהל םידימלתה דודיע  – יבושיי-יתליהקה רושימב

 ."תישיא תוביוחמ" טקיורפ תרגסמב ,לשמל .הליהקב

 

-תיטרקומד-תיחרזאה  תוהזה תקמעהל תויכוניח תומזוי תלעפה  – ימואל-יחרזאה רושימב

 םע הקימעמ הרכהו ,תידוהי העדות חותיפל ליבקמב ,)"יוביר ךותב תודחא"( תיטסילרולפ

 .לארשי תנידמו - ותוברתו ותשרומ - ידוהיה םעה לש הירוטסיהה

 

 תואיצמב דחוימב ,תויכוניח תומזוי תלעפה תועצמאב  – ימואלניבה-ישונאה רושימב

 םג  ונתויה לש תוכלשההו  תויועמשמה תנבהל  ,טנרטניאה ןדיעבו םייח ונא הב תילבולגה

  .ךכמ עמתשמה לכ לע "םלועה יחרזא"

 

 
 

 !החלצה תכרבב
 !היירופ םידומיל תנשו

 וגידמלד הנח
 רפסה תיב תלהנמ
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 2022 רבמטפס
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  ,ןלהל םילהנב הילע תוסחייתה ןיאש היגוסל שרדייש הרוה וא/ו ה/דימלת
 .הבכשה תצעויל וא ת/ךנחמל תונפל שקבתמ

 
 .דחאכ םידימלתלו תודימלתל םינווכמו רכז ןושלב םיחסונמ םילהנה

 יללכ
 תויוכז קוחב תונגועמה הלאמו הנידמה חרזאו םדא ותויה םצעמ תועבונ דימלתה תויוכז •

 .ךוניחה דרשמ תוארוהבו לארשי תנידמ יקוחב ,דימלתה
 הרומל :אבה רדסה י"פע ,ס"היב לגסל תונפל וירוה וא/ו דימלתה לוכי היעב לכב •

 להנמל,)תיעוצקמ היעבב רבודמש הדימב( עוצקמה זכרל ,התיכה ךנחמל ,יעוצקמה
 תלהנמל וא תלהנמה .ס -ל ךרוצה תדימב היינפה תא ונפי םהו ,הבכשה תצעויל הבכשה
 .רפסה-תיב

 
  דימלתה לש ויתויוכז

 
  .םידומילב חילצהלו החוטבו תנגומ הביבסב דומלל .א

 .וירבחו וידבוע ,וירומ ,רפסה תיב תלהנה דצמ תוניגהו ןויווש ,דובכ לש סחי  לבקל .ב

 ,ץרא ךרדבו סומינב תרמאנ איהש דבלבו ,רפסה תיב לגס ישנא ינפב העד לכ עיבהל .ג

 .לארשי תנידמ יקוחב רתומה ןמ תגרוח הניאו

 .רפסה תיב לגסל תועצה עיצהלו םידימלת תצעומב ןגראתהל .ד

 תצעוי ,התכה ךנחמ ,יעוצקמ הרומ ינפב םינוש םיאשונב תונולתו תוגשה תולעהל .ה

 .ץרא ךרדבו סומינב ואבוי םירבדהש דבלבו ,רפסה תיב תלהנהו הבכשה זכר ,הבכשה

 תא ריבסהל תונמדזה לבקלו ול תסחוימה תעמשמ תריבע תוהמ רבדב עדוימ תויהל .ו

 .רועישה ךלהמב השענ אל רוריבהש דבלבו ,ותוגהנתה

 .םהלש םינמזה חולל םאתהבו םתורשפא תרגסמב ,וירוממ עויס  לבקל .ז

 לכ ינפמו רפסה תיב ידימלת ינפמ ויתוכרעה לשו ויגשיה לש וינויצ לש טלחומ ןויסיחל .ח

 .ךכל השרומ וניאש םרוג

 הרומה עודיי רחאל רפסה תיבב חכונ אוהש םימיב רפסה תיב שבוח לצא רקבל .ט

 .התיכב דמלמה יעוצקמה

 ,החישל יונפ דיקפתה לעבש יאנתב רפסה תיבב םידיקפתה ילעבמ דחא לכ םע חחושל .י

 .שארמ השיגפה תא םאתל יוצר .רועישה ךלהמב הנפות אל החישל השקבהש דבלבו

  .תולטמו תודובע תנכה ךרוצל תוקיודמ תויחנהו טרופמ רבסה לבקל .אי

  .רפסה תיב ןונקתב העיפומה תוכז לכ לבקל .בי
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  םידומיל תינכת
 

 :תא הנשה תישארב םידימלתה ינפב גיצי הרומה

 .ידומילה םוחתב ויתושירד •

 ךרד תא ןכו תודובע  ,םינחב ,תוניחבל ןתינה יסחיה לקשמה :דימלתה יגשיה תא ותכרעה ךרד •

 .יתנשה ןויצה בושיח

 

  םינחבו תוניחב
 הדימ תומא י"פע עצבתת וז הכרעה .ויגשיה לש תנגוה הכרעהל איה דימלתה לש תיסיסבה ותוכז

 :ןוגכ( תורחא תולטמו תודובע ,תיב ירועיש תנכה ,םינחב ,םינחבמ לע ססבתתו תודיחאו תורורב

 .)"תונמה תטיש " י"פע( םירועישב תוחכונו )הדבעמ תוחוד

 ינפל עובשמ רחואי אל ךא ,ךכל ךומסב וא תיצחמ לכ תליחתב רדוסמ םינחבמ חול לבקי דימלתה

 הרומה ןחבמ םויק ינפל .)םינחב טעמל( ןכדועמה םינחבמה חול יפ לע קר ןחבייו ,הנושארה הניחבה

 םידימלתל רסמיי ןחבמל דומילה רמוח .ןחבמה הנבימו דומילה רמוחל רשאב םידימלתה תא עדיי

 ינפלש ןורחאה רועישב דמלנש רמוח לע ונחביי אל םידימלתה .ןחבמה םויק ינפל עובש תוחפל

 .ןחבמה

 דחא םוי לש חוור היהי םינחבמה ןיב רשאכ ,ללכב דעו עובשב תוניחב שולש  דע ןחבי דימלתה

 .תילגנאב ןיסנא וא העבה ןוגכ – תוננוכתה םישרוד םניאש תועוצקמב םינחבמ טעמל ,תוחפל

 דע – םינחבמ תרזחה .)'ב ידעומב םינחבמו םינחב טעמל( םויב דבלב דחא ןחבמ ןחביי דימלתה

 .הניחבה דעוממ תועובש השולש

 םיביכרמה תא לולכיו ספדומ היהי ןחבמה ספוט .דימלתל ןבומו ריהב היהי ןחבמב תולאשה חוסינ

 ןתינ אל .דבלב טעב ובתכיי םינחבו םינחבמ .הלאש לכל דוקינה ,ןחבמה ןמז ,ןחבמה ךיראת :םיאבה

 .ןויצ רופיש םשל הדובעב ןחבמ רימהל ןתינ אל .ןורפעב בותכה ןחבמ לע רערעל

 

 הרומה םע םואתב ,הבכשה תלהנמ י"ע קר השעיי הז יוניש  :הניחב דעומב יוניש תשקבמה התיכ

 תצובק/התיכה ידימלת לכ לש המיתחב הוולמ תויהל הכירצ הניחב דעומ יונישל השקב .יעוצקמה

 .יפולח ךיראת שארמ אצמייש יאנתב ,דומילה

 .לספית ותניחב – ןחבמה לש ןיקתה ךלהמל עירפמה דימלת

 .תיגוגדפה הצעומב ןודיי ונויצ הקידבל הניחבה תא שיגה אל וא/ו הניחבמ רדענש דימלת
 :ןחוב

 ןחוב לע עידוהל ןיא  :ןכל ,רועישל דימלתה לש ותונכומו ותבשקה ,ותדיקש תא קודבל דעונ ןחובה

 ,םינורחא םירועיש ינש דע :םצמוצמ היהי ןחובב רמוחה ףקיה  ;תורז תופשב תובתכה טעמל שארמ

 םייקל ןיא  .הניחב תמייקתמ וב םויב ןחוב םייקל ןיא  .ןורחאה רועישה ךלהמב  דמלנש רמוח  תוברל
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 ,דמלל קיפסה אל הרומהש רמוח לע ןחוב םייקתי אל .רועישה ךלהמב הערפה לע שנועכ התיכל ןחוב

 .רבעב דמלנש רמוח המילשמו הטעומ רמוחה תומכ ןכ םא אלא

 

 'ב דעומ תוניחב
  'ב ידעומ להונ
  .'א דעומב םינחבמל תשגל םידימלתה לכ לע הבוח
  . 'ב דעומ ןחבמ םייקתי )לירפאו רבמבונ( ןועבר לכ םויסב
  .ןוקית ןחבמ םייקתי )ינויו ראוני( תיצחמ לכ םויסב
 .תיצחמה התואב ןוקית דעומו 'ב דעומ /'ב ידעומ ינשב עוצקמה ותואב ןחבהל לוכי וניא דימלת

 
 ןוקית ידעומו 'ב ידעומ להונ
 .הבכשה תזכר לש תויחנהל םאתהב ןוקית דעומל וא/ו 'ב דעומל םשריהל דימלתה לע

   .ןוקית דעומ םייקתי אל תיצחמ התואב תורגב תניחבל םישגינ ובש עוצקמל
 עוצקמב לשכנ ןויצ ול םשרי רחא 'ב דעומב בייח אוהש תורמל ןוקיתכ 'ב דעומב שמתשיש דימלת

  .רסחש עוצקמב לשכנ ןויצו ןקיתש
 הניחבה רמוח
 רמוחה םהב תועוצקמ טעמל 'א  דעומב הכרענש הניחבה רמוחל ההז היהי 'ב דעומב הניחבה רמוח
 .רבטצמ
 לש רמוחמ רתוי אל ךא יעוצקמה הרומה לש ותעד לוקיש פ"ע היהי ןוקית דעומב הניחבה רמוח

 .תיצחמ

 

 .'ב דעומ ןיא תנוכתמ ינחבמל

  :תנוכתמ תוניחב

 תוסנתהל דימלתל רשפאל ןתרטמו ,יעוצקמה תווצה תוטלחה יפ-לע  קר תוכרענ תנוכתמ תוניחב

 תניחבב ןויצ .תינוציחה תורגבה תניחבל ותונכומ תדימ לע בושמ לבקלו האלמ תנוכתמב הניחבב

 דבלמ .'ב דעומ ןיא תנוכתמ תוניחבב .הז ןויצ לע עיפשמ לבא ,יתנשה ןויצה תא עבוק וניא תנוכתמה

 תזכרה ,עוצקמה זכר ,יעוצקמה הרומה ידי לע ןיינע לש ופוגל ןודתש – ןפוד תאצויו הגירח תורדעיה

 .הבכשה תצעוי , התיכה ךנחמ ,הבכשה תלהנמ ,תיגוגדפה

  :רבעמ תוניחב

 הבוחה הניוצ ותדועתבו ,'י התיכ – םידומילה תנש םויסב םיוסמ עוצקמב ילילש ןויצ לביקש דימלת

 .עבקייש דעומב ןויצה ןוקיתל רבעמ תוניחבל עיפוהל בייח ,רבעמ תניחבב ןחביהל
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 !!! תוניחב רהוט

 .תוניחבה רהוט לע רומשל שי

 .תיגוגדפה הצעומב ןודיי וניינעו ,לספיי  ונחבמ  - קיתעהש דימלת 
 

 .הניחבל דיינ ןופלט תסנכה לע טלחומ רוסיא לח
 :ןחבמב הקתעהל דשח
 דימלת םא .הקתעהב דושחה דימלת לש הניחבה תא קיספהל ןיא -  ןחבמ ךלהמב הקתעה דשח -

 הדושחה הניחבל ותוא ףרצי הרומה – )ב"צויכו "ףילש"( ןחבמל יטנבלר רמוח ותושרבשכ ספתנ

 – ב"צויכו יראלולס תועצמאב – "ינוציח עויס" לבקמ וא רבדמ ספתנ דימלתה םא .הקתעהב

 רבודמ ןכא םא .הקתעהה דשחב רוריב םייקתי ןחבמה רחאל קר .בתכב רבסה ףרצי הרומה

 דעתיו וירוה תא ןכדעי ךנחמהו 'ב דעומל תשגל לכוי אל דימלתה ,לספית הניחבה – הקתעהב

 .ישיאה קיתל קתעה םע בתכב

 דשחב רוריבל התיכה ךנחמל הנפי הרומה  - התיכה תוניחב תקידב תעב הקתעה דשח -

 אל דימלתה ,לספית הניחבה – הקתעהב רבודמ ןכא םא .רוריבל ונמזוי םי/דימלתה .הקתעהה

 .ישיאה קיתל קתעה םע בתכב דעתיו וירוה תא ןכדעי ךנחמהו 'ב דעומל תשגל לכוי

 הרומה ,דימלתה תא לולכתש( םירוערע תדעוו ינפב רערעל יאכז הלספנ ותניחבש דימלת -

 אל םא .)תלהנמ.סו הבכשה תצעוי הבכשה תלהנמ ,התיכה ת/ךנחמ ,עוצקמה זכר ,יעוצקמה

 .ספאל בשחי ונויצו 'ב דעומל תשגל יאשר היהי אל אוה דימלת רוערע לבקתי

 
 םינויצו תוכרעה

 הרומה לוקיש י"פע תויצחמה ינויצ לש הלעמו יטמתיראה עצוממה ןויצה אוה יתנשה ןויצה
  .יעוצקמה
 .תיצחמה ינויצב יוטיב ידיל אובת )ןלהל האר( "תונמה תטיש" בקע ןויצל הפסוה וא התחפה
 :םינויצ ינש לולקשמ בכרומ ,תורגבה תדועתב עיפומש יפכ ,דימלת לש יפוסה ונויצ

 ןחבמב דומעל דימלתה לש ותלוכי תא ףקשמה ,המצע תורגבה תניחבב דימלתה לביקש ןויצה .1

 .יטרדנטס יצרא

 .רפסה-תיבב ויגשיה תא ףקשמה ,רפסה-תיבב דימלתה לביקש ירפס תיבה יתנשה ןויצה .2

 ,ןגמ ןויצ וניא )ח"השמל השגהה ןויצ( יתנשה ןויצה ."ןגמ ינויצ"כ תועטב םיספתנ םייתנשה םינויצה

 תודובע :שולש וא םייתנש ,הנש ךלהמב דימלתה לש ויגשיה תא אטבמ יתנשה ןויצה  .ךכל דעונ אלו

 הרומה  .המודכו תנוכתמ ןחבמ ,םירועישב תוחכונ ,םינחב ,םינחבמ ,תוח"וד ,תיב ירועיש ,התיכ

 .יתנש ןויצ – דחא ןויצל וללה םינותנה לכ תא ללקשמ

 וניאו ,תורגבה תניחבב דימלתה לבקיש ןויצה יבגל רפסה-תיב לש היצלוקפס וניא יתנשה ןויצהש ןאכמ

 הדימל לש ךורא ךילהת ףקשמ יתנשה ןויצה .תורגבה תניחבב דימלתה לבקיש ןויצל "עולקל" ןויסינ

 .הנשה ךלהמב דימלתה לש ויגשיה תא ןובשחב חקולה בושיחמ יונב אוהו
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 .ספא אהי שיגה אל וא/ו םייק אל התוא הניחבב ונויצ םי/ןחבמל שגינ אלש דימלת ,ןכל

 תניחבב הובג ןויצב תוכזל ותלוכיב םא םג ,ךומנ יתנש ןויצ לבקי הנשה ךשמב דבע אלש דימלת

 שרדנכ דבעש דימלתל עייסי ןכא יתנשה ןויצה ,ליבקמב .תילאוטקלטניאה ותלוכי לשב המצע תורגבה

 ול שי הנשה ךשמב שרדנכ דובעיש דימלתש ,ןבומו .תורגבה תניחבב ,הלילח דעמו הנשה לכ ךשמב

  .תורגבה תניחבב חילצהל הובג יוכיס

 תנכות תועצמאב םהידלי לש ידומילה םבצמ לע הנשה לכ ךשמב םינכדועמ תויהל םיאכז םירוהה

 הרומה :רפסה-תיב תווצ םתושרל דמוע ,ףסונב .תודועתו םירוה ימי םימייקתמ ,ןכ ומכ .ב"ושמה

 ,רפסה-תיב תלהנמו תלהנמה .ס ,תצעוי הבכשה להנמ, התיכה ךנחמ ,עוצקמה זכר ,יעוצקמה

  .הנווכהו תוצעייתה ,עדימ תלבקל
 

 םינויצ לע רוערע
 :אבה ךילהה יפל  ול ןתינה ןויצ לכ לע רערעל יאכז דימלת

 ,לבקתה אל רוערעהו הדימב .יעוצקמה הרומל בתכב רוערע הנפי דימלתה – ןחוב/הניחב ןויצ .1

 .עוצקמה זכרל בתכב תונפל דימלתה יאכז

  .בושמב הבכשה זכרל קמונמה רוערעה תא בתכב שיגהל שקבתמ דימלתה – הדועתב ןויצ .2

 דבלב בושמה ךרד בתכב קמונמ רוערע שיגי דימלתה – תורגב תניחבל )יתנש ןויצ( השגה ןויצ .3

 ,תלהנמ .ס ,עוצקמה זכר ,יעוצקמה הרומה תא לולכתש הדעווב ןודי ורוערע .ןויצה םוסרפ םויב

 .בושמב רסמית הבושת .רפסה-תיב תלהנמו  הבכשה תצעוי , יגוגדפ זכר ,הבכשה להנמ

 

  :תיגוגדפה הצעומה תוטלחה לע רערעל יאשר הרוה וא/ו דימלת

 הטלחה וא/ו  התיכל התיכמ היילע ;התיכל התיכמ רבעמ ;הדיקשו תוגהנתהל תועגונה תוטלחה יבגל

 תלהנה . רפסה-תיב תלהנהל הנפויש ,קמונמ בתכמ תועצמאב השעיי רוערעה  .םידומיל םויס לע

 .תיגוגדפה הצעומב הלבקתהש הטלחהב ןודל ידכ סנכתת רפסה תיב
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 םידומילב תונייטצה
 

 .ס"היב ידימלתל תפומו אמגוד םישמשמה םידימלת םה רפסה תיב ינייטצמ
 

 :םיאבה םיאנתב דימלתה לש םינויצה עצוממל םאתהב תעבקנ תונייטצה
 .)דואמ הבוט תוגהנתה( 'א אוה תוגהנתהה ןויצ .א

 .םייבויח םניה םינויצה לכ .ב

 .)תונמה תטישל ףופכב( םירוחיא וא/ו תויורדעיה ןיא .ג

 .תוניחבה רהוט וא/ו הדיקש וא/ו תשובלת וא/ו תעמשמ תרעה ןיא .ד

 .תישיא תוביוחמ ,תמגודכ ויתובוח לכ תא םילשה דימלתה .ה

 תידומילה םהיתובוח לכ תא םיאלממה םידימלתל ב"י-ו א"י תובכשב ןתנית - הרתי תונייטצה .ו

  .תויתרבחה םהיתובוח לכו  )םיבחרומ תועוצקמ ינש תוברל(
 לוקישו תוטלחהל ףופכב ןניה תוטלחהה לכ רשאכ .דומילה תודיחי יפ לע ךרעי עצוממה בושיח .ז

 .ל"כנמ ירזוחו תויגוגדפה תוצעומה לש תעדה

 .הליהקל וא ס"היבל תידוחיי המורת לע תנתינ תיתרבח תונייטצה תדועת
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 "תונמה תטיש"  - םידימלת תוחכונ
 .2008 לירפא ,)א( /חס ל"כנמ רזוחל םאתהב

 

 ןיב תללוכה תידומיל תוגהנתהל דימלתה תא ךנחל ותרטמ הזכש רותבו ,ךוניח תיב אוה רפסה תיב

 הניקת תולהנתהל יסיסב יאנת איה רועישב הרידסה תוחכונה .יסיסב דוקפתו תימדקא המר ,רתיה

 ,םירועישמ רדענה( הרידס הניא ותוחכונש דימלת .םהידומילב םידימלתה תחלצהלו םידומילה לש

 םישורדה ולש הדמתהה תלוכיבו הדימלה ףצרב עגופ )'דכו תושר אלל התיכה תא בזוע ,רוחיאב עיגמ

 .התיכל וירבח רובעו ורובע ריבס דוקפתל
 היתונורקעו הטישה תוהמ
 :םירועישב הרידסה תוחכונהו םיימדקאה םיגשיהה :םידדמ ינשמ בכרוי ןויצה

 תולטמב הדימע ,תיב ירועיש תנכה ,םינחבו םינחבמב םינויצ  לולקש :םיימדקא םיגשיה .א

 .'דכו

 ךרואל דימלתל ומשרנש תוקדצומ יתלבה תויורדעיהה רפסמ  :םירועישב הרידס תוחכונ .ב

 .ךשמהב אבויש בושיח חתפמ יפ לע תוחכונ ןויצל לולקשו תיצחמה

 דימלתה לש ונויצ אוה  לבקתיש רפסמהו – תוחכונה ןויצו ימדקאה ןויצה – םינויצה ינש  לולקש

 .עוצקמב

 

 תוחכונה ןויצ לש בושיחל חתפמה
 תוקדצומ תויורדעיה שי ,תאז םע דחי  ךא ,םרדסכ םירועישה לכל עיגהל םישרדנ םידימלתה

 :ןלהל טרופמכ תיצחמ םותב םיגשיהה תכרעה תעב תובשוחמ אלש

 בורק לבא לשב תורדעיה ,םימי עובש – הנושאר הגרדמ בורק לע לבא לשב תורדעיה .א

 .דחא םוי – )'וכו דוד ,אתבס ,אבס( הנושאר הגרדמ וניאש החפשמ

 .דחא םוי – הנושאר  הגרדמ החמש לשב תורדעיה .ב

 גצוהש יאנתב ( אבצל םיקדבמל וא ,סויג תכשלל ןומיז לשב תורדעיה .ג

 .)ןומיזה בתכמ אלו לעופב תובצייתה רושיא

 תוליעפ ,רפסה תיבב תיתרבח תוליעפ ,הליהקל תוריש לשב תורדעיה .ד

 שארמ םירשואמה םימוחתבו תומכב – המודכו תומרתה ,רעונ תעונתב
 .רפס תיב י"ע

 תויונרות ,רעשב הרימש( רפסה תיבב םידיקפת יולימ לשב תורדעיה .ה

 .)המודכו

 הגיהנב  םיישעמ םינחבמ ינשו ןושאר הירואית ינחבמ ינש לשב תורדעיה .ו

 .)תרשואמ תורדעיהכ ורכוי אל םינחבמה רתי(
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 םירושיאה וגצויש יאנתב( םילוח תיבב הקידב/זופשא לשב תורדעיה .ז

 .)םימיאתמה

 .)אפור רושיא גצויש יאנתב( הלחמ לשב םימי העברא לעמ תורדעיה .ח

 רושיא תגצה םע( תרזוח/תינורכ תיאופר היעב לש המויק לשב תורדעיה .ט

 .)תינורכ הלחמה תויה לע דיעמה ימעפ-דח יאופר

 

 םידימלתה ידי לע בתכב הנשגות המישרב ןניאש תוגירח תויורדעיה רושיאל תושקב
 .השארב דומעי רפסה תיב להנמש תדחוימ תירפס תיב הדעווב ןוידל הנאבותו
 

 תקדצומ אל תורדעיהכ הניד רועיש תעשב תמייקתמה תיתרבח תוליעפמ וא ןחבממ תורדעיה

 .רועישהמ

 

 אוה תוחכונב רתויב הובגה ןויצה .תוחכונ ןויצ תתל שי תוקדצומ אלה תויורדעיהה תריפס םויס םע

 .ןויצב התחפהל הנמורגת תויורדעיהו ,)תויורדעיה ספא( ספא

 

 

 עוצקמ לכב תוחכונב ןויצה לש בושיחה ןפוא
 

 :השוריפ "הנמ" – "תיעובש דומיל תדיחי"

 םידומיל עובש ךלהמב םיוסמ עוצקמב םידמלנה םירועישה רפסמ

 
 

 תדיחי"-עוצקמ  לכב תודמלנה תויעובשה תועשה רפסמל סחיב בשוחמ תוחכונה ביכרמ .א
 ."תיעובש הדימל

 ונויצ  - )ללוכ( תחא "תויעובש הדימל תודיחי"  יתש דע רדענש וא ללכ רדענ אלש דימלת .ב

 .ספא תוחכונב

 רמולכ ,- 5 ונויצ – תודיחי שולש דעו "תויעובש הדימל תודיחי"  יתש לעמ רדענש דימלת .ג

 .תודוקנ 5 הנתחפות ימדקאה ונויצמ

 .תודוקנ יתש הנתחפות ,תפסונ "תיעובש הדימל תדיחי"מ תורדעיה לש הריבצ לכ לע .ד

 עיפותו ,הז עוצקמב יפוס ןויצ לבקי אל ,עוצקמב "תויעובש הדימל תודיחי" 5-מ רדענש דימלת .ה

 .ךכ לע רבסה תרעה
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  :תוחכונה ןויצ בושיחל תזכרמ הלבט ןלהל .ו

 

  הדימל תדיחי"מ תורדעיה
 "תיעובש

 תוחכונה ןויצ

 0 )ללוכ( 'חי 2 דע

 -5 )ללוכ( 'חי 3 דעו 'חי 2 לעמ

 -7 )ללוכ( 'חי 4  דעו 'חי 3 לעמ

 -9 'חי 5 דעו 'חי 4 לעמ

 יפוס ןויצ ןיא הלעמו 'חי 5-מ

 
     

 עוצקמב יפוסה ןויצה בושיח
 .דימלתל יפוס ןויצ ןתמ ךרוצל– תוחכונב ןויצהו ימדקאה ןויצה– םינויצה ינש תא רבחל הרומה לע

 ןויצל ההז היהי יפוסה ונויצ ,)ללוכ( תחא "תיעובש הדימל תדיחי"מ רדענ וא ללכ רדענ אלש דימלת

 .ול ןתינש ימדקאה

 .ליעל רדגוהש חתפמל םאתהב ימדקאה ןויצהמ התחפהל הנמורגת תופסונ תורדעיה

 ,הז עוצקמב יפוס ןויצ לבקי אל עוצקמב "תויעובש הדימל תודיחי" 5 -מ רדענש דימלת לש ונויצ

 .ךכ לע רבסה תרעה עיפותו

 

 "תויעובש דומיל תודיחי" לש הטישה יפ לע בושיחל תואמגוד
 
  יתלב תויורדעיה 6 תיצחמה תפוקת ךשמב רבצ דימלת .תויעובש תועש 4 םידמול  :הירוטסיהב

 .78 אוה ולש ימדקאה ןויצה ןכ ומכ .תוקדצומ תויורדעיה 4 דועו תוקדצומ

 : הירוטסיהב ולש ןויצה בושיח ןפוא ןלהל   

 78= ימדקאה ןויצה -

   "תיעובש הדימל תדיחי"מ הקדצה אלל רדענ דימלתה( 0 = תוחכונה ןויצ -

 )יצחו          

 .78 = יפוסה ןויצה -

 
  .תוקדצומ יתלב תויורדעיה 10 רבצ דימלת .תויעובש תועש 3 םידמול  :ך"נתב   

 .60 אוה ולש ימדקאה ןויצה

 : ך"נתב ולש ןויצה בושיח יפוא ןלהל   

 .60 = ימדקאה ןויצה -   

 )"תיעובש הדימל תדיחי"+ 3 מ רדענ דימלתה( – 7 = תוחכונה ןויצ -   

 53 = יפוסה ןויצה -   

 

 
 2008 לירפא )א( 8/חס ,ל"כנמ רזוח ךותמ                                                                             
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 :תופסות

 םשריי רועישל רחאמה דימלת .התיכל הרומה תסינכ רחאל התכל הסינכ אוה רוחיא :םירוחיא .1

 רמולכ , עוצקמב םירוחיא השולש רחאל .בו"שמה תנכותל רבעות ותמשרהו הרומה ןמויב

 לש תורדעיהה תונמ בושיח ןיינמב – תורדעיה תעשכ בשחי רוחיא לכ ,ללוכ יעיברה רוחיאהמ

 .דימלתה

 .תורדעיהל רוחיאה בשחיי – הלעמו תוקד 20 רועישל רחאמה דימלת .2

 תיבב תמייקתמה תיצועייהו תיתוברתה ,תיתרבחה תוליעפה  :תירפס תיב תוליעפמ תורדעיה .3

 :ןוגכ וז תוליעפב תוחכונב םיבייח םידימלתה .םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח איה רפסה

 תיב תוליעפמ תורדעיה .'ודכו תואצרה ,םירנימס ,ל"הצל הנכה תוליעפ ,ןויע ימי ,םיידומיל םירויס

 דמליהל םירומאה תועוצקמב תועש תדרוהל םורגת איהו רועישמ תורדעיה ןידכ הניד תירפס
 .)םירועישמ תורדעיהכ בשחת אלש יתנש לויטמ תורדעיה איצוהל( תוליעפה תועשב

 "תוקדצומ תויורדעיה" לע םירושיאה תא גיצהל םישרדנ םידימלתה   :תורדעיה לע חווידה ןפוא .4

 תא ודמילש םירומהמ  דחא לכ ינפב )"תוחכונב ןויצ בושיחל חתפמ" :ףיעסב ,ליעל טוריפה יפ לע(

  .דימלתה לע הלח ךכל תוירחאה .תורדעיהה םויב התיכה

 רושיאב םג ,"תוקדצומה תויורדעיהה" ןיינמב תוללכנ ןניא ל"וחב וא ץראב תויתחפשמ תושפוח .5

 דרשמ עבקש תושפוחה חולל םאתהב קרו ךא ןה םידימלתה  תושפוח ל"כנמ רזוח י"פע .םירוה

 .ךוניחה

 :ינפוג ךוניח ירועישב תוחכונ

 רושיא וינפב גיציו ,ינפוג ךוניחל הרומל הנפי ,ימעפ דח ןפואב למעתהל לגוסמ וניאש דימלת .א

 .הביסה תא טרפמה אירק יאופר

 איבהל ביוחמ )ג"נח ירועישמ ררחושמ( תויאופר תוביסמ תינפוג תוליעפ וילע הרוסאש דימלת .ב

 הרומה  ! תינפוג תוליעפ לכמ ענמיהל וילע  יכ שרופמב בותכ ובו ג"נחל הרומל  יאופר רושיא

 .התיכה ת/ךנחמ תא םג עדיילו דימלתה לש ישיאה קיתל יאופרה רושיאה תא םלצל דיפקי ג"נחל

 
  תויתרבח תויוליעפמ תויורדעיה

 .רפסה תיבב םידומילה תינכתמ קלח ןה תויצועיי-תויכרע-תויתרבחה תויוליעפהו ךוניח ירועיש

 תוליעפמ תורדעיה .הדועתב הרעהב ןיוצת ךוניח ירועישמו תויתרבח תויוליעפמ םידימלת תורדעיה

 דמליהל םירומאה תועוצקמב תועש תדרוהל םורגת איהו רועישמ תורדעיה ןידכ הניד תירפס תיב
 .)םירועישמ תורדעיהכ בשחת אלש יתנש לויטמ תורדעיה איצוהל( תוליעפה תועשב
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 רפסה תיבב תוכילהו םיסומינ

 .םדא לכ יפלכ דובכבו ץרא ךרד ,סומינב גוהנל םיביוחמ ,רפסה-תיב יאב לכ ומכ ,םידימלתה •

 בתכמה קתעה ,בתכב ,הפ לעב הרהזא :םיללוכ תעמשמ תורפהל רפסה תיב לש הבוגתה יכרד •

 ,םרגנש קזנ תויולעב בויח ,תיתרבח תוליעפב תופתתשה תעינמ ,דימלתה לש ישיאה קיתב

 הקחרה ,הבוצק הפוקתל היעשה ,רפסה תיבמ וא םי/רועישמ הקחרה ,תוגהנתהב ןויצ לש הדרוה

   .הרומח העיגפ וא/ו תומילא לש הרקמב הרטשמל היינפו תותימצל רפסה תיבמ

 ישנאמ דחא ידי לע ,הלא םיללכ חוכמ ול תינקומה תוכז העגפנ יכ דימלת רובס וב הרקמ לכב •
 ותנולת תא הינפב גיצהלו רפסה תיב תלהנמ לא בתכב תונפל דימלתה יאשר ,רפסה תיב תווצ

  .התלבק דעוממ םוי 30 ךות הנולתל הבושת ןתית רפסה תיב תלהנמ .תקמונמה

 ךלהמל עירפמ דימלת רשאכ .רפסה תיב לגסו םירומה תוארוה לכ רחא אלמל דימלתה תבוח •
 דימלתה םא .ב"ושמל חווידה ריבעיו הערפה לע דימלתה תא הרומה םושרי ,רועישה לש ןיקתה

 לטובת רוערעה לבקתי םא .ךנחמה וא הרומה ינפב רערעל לכוי אוה , קדצב אל םשרנש שח

  .המשרהה

 םא .התיכה ךנחמ לצא רוריבל ןמוזי ,רועישה ךלהמב המשרהה לע הרומה םע חכוותמה דימלת •

 , תלהנמה וא תלהנמה .ס  ,הבכשה ת/זכר י"ע תורישי לפוטי אשונה – גירח חוכיווב רבודמ

   .וירוהו דימלתה תוחכונב

 התיכב םייקתמה רועיש ךלהמל עירפמו התיכל ךומסה םוקמב וא/ו ןורדסמב אצמנה דימלת •

 םע החישל ונמזוי וירוהו םידומילהמ קחרוי )המודכו תושר אלל התיכה תלד תא חתופ ,לשמל(

 .תלהנמה  תינגס םע וא הבכשה ת/זכר

 קחרוי ,ומולש לע םויא וא/ו םדא לש ודובכב העיגפ הב שיש ,תילולימ תומילא לש הרקמב •
 ידי-לע קר עצבתת הקחרהה .וירוה םע רוריבל ןמזויו םויה ותואב וידומילמ רתלאל דימלתה

 קתעהו הוולנ בתכמ םעו םירוהל שארמ העדוהב , תלהנמה וא תלהנמה .ס וא הבכשה ת/זכר

 .ישיאה קיתל

 רפסה תיבמ רתלאל דימלתה העשוי ,םירחא לש םמולש תא תנכסמה תיסיפ תומילא לש הרקמב •

 קר עצבתת הקחרהה .רפסה תיבב וידומיל ךשמה לע טלחוי הב ,אשונב הבישי לש המויקל דע

 .ישיאה קיתל קתעהו הוולנ בתכמ םעו םירוהל שארמ העדוהב , תלהנמה וא תלהנמה .ס ידי-לע

 דויצב העיגנ ,יטיפרג תביתכ ,דיזמב קזנ תמירג ,דויצ תתחשה ,שוכר יפלכ תומילא לש הרקמב •

 טלחוי הב ,אשונב הבישי לש המויקל דע רפסה תיבמ רתלאל דימלתה העשוי  ,ב"צויכו שא יוביכ
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 העדוהב , תלהנמה וא תלהנמה .ס ידי-לע קר עצבתת הקחרהה .רפסה תיבב וידומיל ךשמה לע

 םולשתב וירוהו דימלתה וביוחי הרקמ לכב .ישיאה קיתל קתעהו הוולנ בתכמ םעו םירוהל שארמ

 .קזנה

  .םירומה -רדחל םידימלת לש הסינכ  ןיא •

 לע .םירועישה ךלהמב תובותכ תועדוה ללוכ ,יראלולס ןופלטב שומיש רוסיא לח ל"כנמ רזוח י"פע •

 וא רועישה ךלהמב לצלציש ,יראלולס ןופלט .םהיקיתב יובכ אצמיי רישכמהש דיפקהל םידימלתה

 וא ,התיכה ךנחמ םע רוריבל דע ,הרומה י"ע חקליי ,רועישה ןמזב אוהש לכ שומיש וב השעיי

 רזחוי )15:00 העשהמ לחה(  םידומילה םוי םותב .תלהנמה וא תלהנמה .ס י"ע ותורדעיהב

 .דימלתל ירלולסה ןופלטה

 להנמה רזוחב ךוניחה דרשמ תארוה י"פעו , 1/8/2001 - המ ףקותמ , לארשי תנידמ קוח י"פע •

 הסינכה תבחרו רפסה תיב רעש םללכבו רפסה תיב ימוחתב ןשעל טלחומ רוסיא לח ,יללכה

 ,םירויס ,םילויט – רפסה תיב ימוחתל ץוחמ תויוליעפ יבגל םג הפקת וז הארוה .רפסה תיבל

 תיבמ רתלאל העשוי ןשעמ ספתנ רשא דימלת .תיתרבח תוליעפו תואנדס ,םירנימס ,ןורטאית

 הקחרהה .רפסה תיבב וידומיל ךשמה לע טלחוי הב ,אשונב הבישי לש המויקל דע רפסה

 םעו םירוהל שארמ העדוהב , תלהנמה וא תלהנמה .ס וא הבכשה ת/זכר ידי-לע קר עצבתת

 .ישיאה קיתל קתעהו הוולנ בתכמ

 –תוירפס תיב תויוליעפבו רפסה תיב ימוחתב םיילוהוכלא תואקשמ תייתש לע טלחומ רוסיא לח •
 דע רפסה תיבמ רתלאל קחרוי ,ילוהוכלא הקשמ התוש ספתנש דימלת .םייתנש םילויט ללוכ

-לע קר עצבתת הקחרהה .רפסה תיבב וידומיל ךשמה לע טלחוי הב ,אשונב הבישי לש המויקל

 קתעהו הוולנ בתכמ םעו םירוהל שארמ העדוהב , תלהנמה וא תלהנמה .ס וא הבכשה ת/זכר ידי

 .ישיאה קיתל

 םיצפנ ,םיניכס ,םירלוא ללוכ( םהב שומישו אוהש גוס לכמ קשנ ילכ תאישנ לע טלחומ רוסיא לח    •

 םע ןמזויו םידומילמ דיימ דימלתה העשוי  ,םהב שומיש אלל וליפא ,קשנ ילכ לש האישנ ןיגב .)'וכו

 םורגל לולע "קחשמ" יכרוצל וליפא ,"רק" קשנ ללוכ ,קשנ ילכ תאישנ .רפסה תיבב רוריבל וירוה

 ! רפסה תיבמ תותימצל הקחרהל

 םיגוהנה םיללכה םתוא דימלתה לע םילח ,וילתכל ץוחמ רפסה תיב לש תימשר תוליעפ תעב •
 .רפסה תיב ילתכ ןיב

 םירזגנה תוחיטבו ןוחטב תוארוה דימלתה לע תולח רפסה תיבל ץוחמ תוליעפל האיצי תעב •

 .יללכה להנמה רזוחב ךוניחה דרשמ תוארוהמ
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 תונושה תויוליעפב קלח תחקל לכוי אל ,תויוליעפהמ תחאב תוחיטבו ןוחטב תוארוה רפמה דימלת •

 ,תוליעפה לע םיארחאה תוארוה ןללכבו ,הלא תוארוה תרפה םא .רפסה תיב םעטמ תומייקתמה

 .ותיבל וא רפסה תיבל רזחוי אוהו ,דימלתה תופתתשה רתלאל קספות ,תוליעפה תעב הלח

 רפסה תיבב תיתרבח/תיתוברת תוליעפ תעב םייסיסב תוגהנתהו סומינ יללכ רפמה דימלת •

 .וז תוליעפב רתלאל ותופתתשה קספות ,ול הצוחמו

 תקחרה לקשיתו ,רוריב םייקתי ,תיתוברת/תיתרבח תוליעפב תעמשמ יללכ תרפה לש הרקמ לכב •

 .דיתעב תומוד תויוליעפמ דימלתה

  .םידימלתה לש ישיאה דויצה לע תוירחאב אשי אל רפסה תיב •

 רתלאל קחרוי  שא יוביכל םיפטמה םע "קחשמ" ספתייש דימלת .שא יוביכל דויצב תעגל ןיא •

 .םידומילהמ

 .ינפוג ךוניחל הרומ לש ורושיאב אלא טרופסה םלואב רודכב קחשל ןיא •

 ,תונולח ינדא לע הבישי :םתלוז תא וא םמצע תא תנכסמה תוגהנתהמ ענמיהל םידימלתה לע •

 .םיארחא יתלב סדנוק ישעמו םיצפח תכלשה

 תידיימ ארקיו וביבסמ םישנא תקחרהל גאדי ,דושח ץפח האורה דימלת .דושח ץפחב תעגל ןיא •

 .רתויב בורקה רגובמל

 .רפסה תיב ימוחתב אוהש גוס לכמ ירחסמ םוסרפ לע רוסיא לח •

 .רועישה ךלהמב לוכאל ןיא •

 
 הדיחא תשובלתו העפוה

 תרגסמ תמלוהה ,תדבוכמו תדבכמ תיתוברת העפוהב רפסה תיבל עיגהל םיביוחמ םידימלתה

 תיללכ העפוהבו שובלב תולבגה לע טילחהל תיאשר תיגוגדפה הצעומה ,ל"כנמ רזוח י"פע .תיכוניח

  .'וכו םיילענ גוס ,םיטישכת ,רופיא ,רעיש עבצ ,תרופסת :ןוגכ

 :ןוילע קלח
 .)טנגמ וא/ו הקבדמ אל( עבטומ רפס תיב למס םע  הקלח טרש יט תצלוח :ץיקב

 .עבטומ ס"היב למס םע רפס תיב תצלוח ויתחתמשכ חותפ קלח טרישטווס :ףרוחב

 .עבטומ ס"היב למס םע רוגס קלח טרישטווס           

 :םייסנכמ
 !דבכמ ןפואבו ךרואב םירצק םייסנכמ םע עיגהל ןתינ     

 .ןונקתה יפ לע םידגבה תא שובלל שי ינפוג ךוניח רועיש ירחא     
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 :תישפוח תשובלתב עיגהל ןתינ  - ירבע שדוח שאר 'א –  ירבע שדוח תישארב

 דבלב םיכורא וא םירצק םילוורש םע הצלוחב עיגהל שי ,םיערק םע הצלוחב עיגהל ןיא     

 .)תיאצח יבגל םג ךכ( םירצק וא םיכורא םייסנכמב עיגהל ןתינ     

 .ןונקתה יפ לע םידגבה תא שובלל שי ינפוג ךוניח רועיש ירחא     

 :תומייק
 ידימלתל םירגובהמ רפסה תיב תשובלת תרבעה לע טלחוה ,הכירצה םוצמצו תומייקה דודיעמ קלחכ

 .רפסה תיב

 :ךילהתה לע בושמ תשיגפ

 .ךילהתה תניחבל תמצמוצמ תוצעוויה םייקנ חספה תשפוחל האיציה תארקל

 
 .דחאכ תונבו םינב םיבייחמו םילח םיללכה לכ *

 תשובלתב ינפוג ךוניח ירועישל עיפוהל הבוח

 .ג"נחל םירומה תויחנהל םאתהב תשובלת םע עיפוהל שי ינפוג ךוניח ירועישל

 לכוי אל ,הלא םיטירפ אלל )'וכו םיילענ ,עבוכ( םייתוחיטב שובל יטירפ תבייחמ םילויטל האיצי

 .רפסה תיב לויטב ףתתשהל דימלתה

 הדיחא תשובלת
  .תשובלתב רפסה-תיבל עיפוהל םיביוחמ םידימלתה .א

 .ב"ושמל רבעות המשרההו רועישה ךלהמב הרומה י"ע םשרי תשובלת אלל דימלת .ב

 תופסות וא ,ףושחמ וא םילוורש ךותיח ,רוציק( איהש ךרד לכב הצלוחה תא תיחשהל רוסיא לח .ג

  .)אוהש גוס לכמ תורחא

-תיב ךותב םידומילמ העשוי תשובלתה תצלוחמ הנוש הצלוחב רפסה-תיבב ההשיש דימלת .ד

  .דימלתה לש "תונמה" ןיינמ ןובשח-לע ופקזי ל"נה תויורדעיהה . רפסה

 .םידומילהמ העשוי ,םימעפ שולש תשובלת אלל רפסה-תיבל עיגיש דימלת .ה

 .רפסה-תיב למס םע הנבל הצלוחב עיפוהל םידימלתה םיביוחמ ןורכיז ימיבו םיסקטב .ו
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  הביבסה תוכיא לעו ןויקינ לע הרימש

 תא בכעל הרומה יאשר הזכ הרקמב .הייקנ הניא וא/ו תרדוסמ הניאש ,התיכב רועיש ליחתי אל .א

 תליחתב התיכה תא תוקנל םידימלתל שרדנש ןמזה ןובשח-לע הקספהה ךלהמב התיכה

  .רועישה

  .תונחלוש תיחשהל וא/ו שקשקל טלחומ רוסיא לח .ב

 .תותיכב תונחלושה תא םידימלתה וקני שדוחל תחא .ג

 פ"נש( רפסה-תיב רצחבו תונורדסמב ,תותיכב םידימלת לש ןויקינ תונרות םייקתת הנשה ךלהמב .ד

 . )"ליעפ ןויקינ תוריש" –

 רודיס ,התיכה ןויקינל םיארחא םינרותה .עובש לכ תליחתב ונומי םינרות ינש :התיכ תונרות .ה

 םיארחא םידומילה םוי םותב .רועיש לכ םותב חולה תקיחמו ,םירוטב התיכה תונחלוש ןוגראו

 .התיכה ינרות םע הלועפ-ףתשל התיכה ידימלת לע הבוח  ! ומרוה תואסיכה לכש אדוול םינרותה

 .התיכה ךנחמ תא ןכדעיו ףילחמל גאדי ,ול עבקנש עובשב התיכ תונרות אלמל לוכי וניאש דימלת

 קשמה להנמל תשגל םיביוחמ הבכשה ינרות .הבכש ינרות ינש ויהי םוי לכב :הבכש תונרות .ו

 .רפסה-תיב יחטשו תורצח ,תונורדסמ ןויקינ תללוכ הבכשה תונרות .םידומילה םוי תליחתב

 לוקיש יפל תפסונ הפוקת וז תונרות אלמל וילע לטוי ,הכלהכ ותונרות תבוח אלממ וניאש דימלת .ז

 גאדי ,ול עבקנש ךיראתב הבכש תונרות אלמל לוכי וניאש דימלת .תלהנמ .ס וא/ו התיכה תכנחמ

 .התיכה ת/ךנחמ תא ןכדעיו ףילחמל

  .םינגזמה תא תובכלו תואסכ םירהל םישרדנ םידימלתה – םידומילה םוי םותב .ח

 תוחיטבו ןוחטיב
 תיבב תומייקתמה תויוליעפ ןמזב  םיארחאה י"ע תונתינה תוחיטבה תוארוה לע דיפקהל הבוח •

 .ול הצוחמו רפסה

 המו םיצפח תכלשה  :ןוגכ  ,םתלוז וא םמצע תא תנכסמה תוגהנתהמ ענמיהל םידימלתה לע •

 .םהינימל "סדנוק ישעמ"כ רדגומש

  .דושחה ץפחה קחרתהל הבוח .דושחה ץפחב עוגנל רוסא .דושח ץפח לע עדייל הבוח •

 םידומילה תועשב רפסה תיב ימוחתמ האיציו הסינכ

 תיב חטש תא בוזעל יאשר וניא דימלת יכ תאזב רהבומ
 תרפה .ךכל םיארחאהמ בתכב תושר תלבק אלל רפסה

 יסחי לש תנגוה תכרעמ םויקל סיסבה הניהש ,וז תובייחתה
 רשק אלל ,תמלוה הבוגת בייחת ,םירומו םידימלת ןיב ןילמוג

 ."תורדעיה תונמ" תטישל
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 ץלאנש דימלת .תושר אלל םידומילה םוי ךלהמב רפסה תיבמ םידימלת תאיצי לע רוסיא לח -

 התיכה ךנחמל ותוא רוסמי ,םירוההמ בתכמ איבי ,םידומילה ומייתסה םרטב רפסה תיבמ תאצל

 ןיינמב ללכיי רפסה תיבמ רורחש ,תאז םע דחי .רורחש לבקל ידכ הבכשה תזכרל ורדעהב וא

 תיב חטשל ץוחמ אצמייש דימלת )תונמה תטיש  י"פע "תוקדצומ תויורדעיה" דבלמ( תויורדעיהה

 .רפסה תיבמ הקחרה ידכ דע ,הרמוחב שנעיי ,תושר אלל רפסה

 םימרוגה דחא י"ע םותח האיצי רושיא אלל םידומילה ןמזב רפסה תיב תא בוזעי אל דימלת -

 םוי ךלהמב ערב שחש דימלת .םירוהל רשקתי רשא – הבכש תזכר ,התכה ךנחמ – םיכמסומה

 ינבמ דחא ,הז הרקמב .רגובמ םדא יווילב קר ותיבל תכלל השרוי ,רורחש לביקו םידומילה

 םדא יוויל ןיאש הרקמב .ותיבל דימלתה תא תוולל ידכ רפסה תיבל ארקיי םירגובמה החפשמה

  .דימלתה  רורחשל ותמכסה תא תינופלט הרוהה רשאי ,רגובמ

 לח .רפסה תיב לש םיחטבואמה םירעשה ךרד קרו ךא ןה ,ונממ האיציהו רפסה תיבל הסינכה -

 תיבל סנכנ וא אצוי ספתנה דימלת .םילוענ םירעש לעמ וא/ו תורדג לעמ רבעמ לע טלחומ רוסיא

 .םידומילהמ רתלאל העשוי םירעשה ךרד אלש רפסה

 .חטבאמה תוארוהל עמשיהל שי רפסה-תיבל  הסינכב -

 לצא םושיר רחאלו רפסה תיב תלהנה רושיא אלל םירז רפסה תיבל סינכהל וא ןימזהל ןיא -

 .חטבאמה

 .ותדובעב ול עירפהל וא חטבאמה דיל דומעל ןיא -

 ! רפסה תיב םוחתב םיינפוא וא עונטק/עונפוא לע בכרל טלחומ רוסיא לח -
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 ןונקתל חפסנ

 החוטבו הקוחר הדימל תביבס
 ויפיעס לכ לע ןונקתל ףסונב וניה הז חפסנ

  2020 רבמטפסמ לחה
 .םירומהו םידימלתה לש םתויטרפו םנוחטיב לע הרימש בייחמ תילאוטריווה התיכב שומישה

 .ילאוטריווה בחרמב החוטבו הנוכנ תולהנתהל תויחנהו םיללכ לע רומשל שי ןכ לע

 לע ןגהל הבוחה תלטומ ונילעו ,םלוכב עוגפל תולולעש תובר תונכס הכותב תנמוט תשרה

  .דחאכ ילאוטריווה בחרמב ןהו יזיפה בחרמב ןה םידימלתה

 
 :םידימלתל תוגהנתה יללכ

 הבוח איה קוחרמ הדימלה ירועישב םידימלתה תוחכונ §
 פ"ע ,תונמה ןיינמב ללכיתו ילטנורפ רועישמ תורדעיהכ הומכ ןווקמ רועישמ  תורדעיה §

 .רפסה תיב רתאבו ב"ושמב עיפומה ןונקתב םסרופמה

 .תלעופ תכרעמהש אדוולו רועישה תליחת דעומ ינפל תוקד המכ רושיקל סנכיהל שי §

 בשחית ותליחת רחאל תוקד 5 רועישל הסינכ .רועישל ןמזב עיגהל דיפקהל שי §

 .רועישל סנכיהל תורשפא היהת אל ןכמ רחאל .רוחיאכ

 .הרומה לש רושיא אלל שגפמה / רועישה תא בוזעל ןיא §

  .שגפמה תליחת ינפל הביתכה ילכו דומילה ירמוח תא ןיכהל שי §

  .שגפמה לכ ךרואל ךסמה לומ םיבושי תויהלו םלוה שובלב רועישל עיגהל שי §

 .דבלב החפשמ םשו יטרפ םשב תוהדזהל שי §

 לוכי וניאש וא המלצמ ותושרב ןיאש דימלת .שגפמה לכ ךלהמב המלצמ ליעפהל שי §

 .הנעמל ךרעינו ת/ךנחמה ינפב תאז גיצי ,הליעפהל

 .הרומהמ הייחנה תלבקב קר וליעפהלו ןופורקימ תובכל שי §

 .ידומיל ךרוצל קר טא'צב שמתשהל שי §

 .דבלב קלח עקר גיצהל שי ,עקר םינשמו הדימב §

 .יפותיש ךסמב תונומת תולעהל וא ךסמה לע שקשקל ןיא §

  .התיכל ץוחמ םירבחל שגפמל רושיקה תא ריבעהל ןיא §

 .שגפמב םיפתתשמה לכ יפלכ תדבכמ הרוצב גוהנל שי §

 .םכליבשב ןאכ ונחנא - רועישה ירחא םג הרומה םע רשק רוציל ןתינ §
 

 .ןונקתב םסרופמש יפכ תולועפ וטקניי תוגהנתהה יללכ תרפה לש הרקמב


