
 

 
 
 

 

 ף"שת ןוויסב ל | 22.6.2020 | ינש םוי

 הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
 129 רפסמ ךמסמ

 בצמ תנומת – בגנה יבחרב האולחתב היילעה

 הקידב העצוב בגנה יבחרב הנורוקה תפגמב האולחתב תשדוחמה היילעה חכונ .1

  .ינויב 21-ל ינויב 1-ה ןיב 1רוזאב תיסחי םילודג םיבושי 20-ב תומגמ לש

 הלחה יאודבה רזגמב האולחתב היילעה – יאודבה רזגמב הפגמה תוצרפתה .2

 םיבושיב תוקידבה ףקיה רבגוה ,היילעה רואל .יאמ לש ןורחאה עובשב רבכ

 תוקידב 6% -מ הלעמל לש עצוממ( דואמ הובג האולחת ףקיה ףשחנו םינושה

 הנבמה יכ ןייצל שי .םויה דע תכשמנה המגמ ,)םינורחאה םייעובשב תויבויח

 )םיינומה םיעוריא ,תיבב תושפנ לש בר רפסמ ,הבר תיתחפשמ הברק( יתרבחה

-תיתחפשמה הקיזה םג עקרב .הפיגמה תוטשפתהל תיסחי הרופ רכ אוה

 תיניטסלפה הייסולכואה ןיבל בגנב יאודבה רזגמב םיקלח ןיב תירחסמ

 םימיב )םילוח 170-כ( תשדוחמ תוצרפתה הלח הבש ,ןורבח-רה םורדב

 .םינורחאה

 תא רפשל ידכ - )תיתרטשמו תינוריע( הפיכאה קוזיחל לועפל שרדנ ,תאז רואל .3

 קוזיח ;תוכסמ תייטעו תויולהקתה תעינמ ,דודיב לע שגדב - תויחנהב הדימעה

 תוריקחהו תוקידבה תובישח תעמטה לע שגדב - רזגמל תידועייה הרבסהה

  - םידליו םישנל תוקידב לע שגדב - תוקידבה רפסמ תבחרהו ,תויגולוימדיפאה

  .רזגמב םילוחה ברקב תיסחי לודגה םקלח רואל תאז

 ןתינש דקוממה עויסה תא ביחרהלו תוקידבה תא ריבגהל ץלמומ ,תיטרקנוק .4

 לע שגדב )'לבגומ רוזיא'כ ורדגוה ןהב תונוכש שולש רשא( בגנב הרערעו טהרל

 הובג תויבויח תוקידב רועיש רואל( הרוחל ןכו ,םדודיבו םילוחה לש ריהמ רותיא

 היקלב םג הפיכאהו הרבסהה ,תוקידבה תא ריבגהל ץלמומ ןכ ומכ .)דואמ

 )ךומנה תוקידבה רועיש רואל( הפיסכ ,)תויבויח תוקידב לש הובג רועיש רואל(

 
 ,הנומיד ,דרע ,רתימ ,רמוע ,םיבהל ,תג תיירק ,ןולקשא ,הפיסכ ,בגנב הרערע ,םולש בגש ,עבש לת ,היקל ,הרוח ,טהר ,עבש ראב 1
  .םיקפואו תוביתנ ,תורדש ,ןומר הפצמ ,םחורי



 

2 
 

 רטנלו רתאל רשפאמ אלו ןכתיש דואמ ךומנ תוקידב רועיש( םולש בגשבו

 .)בושיב הפגמה לש תוצרפתה

 בגנה יקלח ראשב הפגמה תוצרפתה

 בגנה יקלח ראשב האולחתה תמרב תדמתמ היילע הנשי ןורחאה עובשב  .5

 תוקידבה רועיש ןכלו ,המוד ראשנ תוקידבה רפסמש תורמל ,לדג םילוחה רפסמ(

 תויבויחה תוקידבה רועיש רבעש עובשה ךלהמב ,השעמל .)הלוע תויבויחה

 לופכ ףא םיתיעלו יצראה עצוממל לעמ היה )יאודבה רזגמה אלל( בגנה יבושיב

  .ונממ

 קזחלו הרבסהה תא ריבגהל ,תוקידבה ףקיה תא ביחרהל שי ,תאז רואל .6

 :יתרבחה קוחירה יללכ תפיכא תא

 יושעש ירוזא זכרמ הווהמהו ,דואמ תטשופמ האולחתה הב עבש ראבב .א

  ;רוזאה ראש לכל האולחת ריבעהלו לבקל

 ינוריע זכרמ םג הווהמה )םויכ ךומנה תוקידבה רועיש רואל( דרעב .ב

 ;בגנב הרערע יבשות תא שמשמה

  .הובגה תויבויחה תוקידבה רועישו לודג םילוח רפסמ רואל ,תג תיירקב .ג

 .םיבהלבו רתימב האולחתב דואמ תיתועמשמ היילע הרכינ רבעש עובשב .7

 םיימויבו הרבסהו הפיכא ןכו תוקידבה לש תרכינ הבחרה העצוב ,וז הילע רואל

  .וללה םיבושיב הפיגמה תוטשפתהב תיתועמשמ הדירי תרכינ םינורחאה

 רועיש( תוביתנ ריעב תוקידבה ףקיה תא ריבגהל שרדנ ,בגנה ברעמב .8

 השחרתהש תמדוק תוצרפתהו הובג תויבויח תוקידב רועיש ,תיסחי ךומנ תוקידב

 המילב תמגמ תרכינ תורדש ריעב .)ריעב ידרחה רוביצה ברקב לירפא שדוחב

 תוקידב רפסמ רומיש ךות ,התכיעד רומישל לועפל שרדנו הפיגמה תוטשפתה לש

  .)ןורחאה עובשב דואמ הדרי תוקידבה רפסמ( ביצי
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 - בגנה יקלח בורב תרכינ הנורוקה תפגמב האולחתה תוטשפתה ,םוכיסל .9

 - הדובעו רחסמ יכרוצל םיבושיה ןיב תבחרנה העונתל תודוה ראשה ןיב

    .תוטשפתהה תא רוצעל ידכ םייתועמשמו םיריהמ םידעצ םישרדנו
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 'א חפסנ

 בגנב האולחתה בצמ
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 'ב חפסנ

 2תיאודבה הייסולכואב האולחתה תומגמ

 

 

 

 

 

 
  .ינויב 20 -ה דעו ינויב 1 -המ הפיסכו בגנב הרערע ,םולש בגש ,עבש לת ,היקל ,הרוח ,טהר םיבושיב האולחתה 2
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 'ג חפסנ

 3בגנב הייסולכואה ראשב האולחתה תומגמ

 

 

 

 

 

 
 תוביתנו תורדש ,םיקפוא ,ןומר הפצמ ,םחורי ,הנומיד ,דרע ,רתימ ,רמוע ,םיבהל ,תג תיירק ,ןולקשא ,עבש ראב םיבושיב האולחתה 3
 .ינויב 18 -ה דעו ינויב 1 -המ
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 תורוקמ

 תואירבה דרשמ ינותנ


