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 יללכ 1

 המדקה 1.1

 ךמסמה היה רשא "לארשיב םינמאמ תכמסה" ךמסמל ךשמהכ ,שדחמ בתכנ הז ךמסמ
 תוותהל הז ךמסמ תרטמ .2009 זאמ םינמאמ תכמסהל םינמאמה תכשל לש החנמה
 אשונ תאו ,הכשלה ידי לע םיכירדמו םינמאמ לש תוגרדה תלבק אשונ תא רורב ןפואב
  .םינמאמה תכשל ידי לע םירכומ רפס יתבכ ןומיאל רפסה יתבב הרכהה

 םויל דע תורכההו תוגרדה תלבק אשונב ושענש םינוכדעה תא וכותב דגאמ הז ךמסמ
  .שיגנו לק ןפואב הרכההו הגרדה תלבק ךילהת ירחא בוקעל רשפאל ותרטמו ,ותביתכ

 יפל הגרד לבקל םיניינועמ רשא םיקיתו םינמאמל הגרד תלבקב עגונ הז ךמסמ ןיא
 םייק וניא הז לולסמו ,1.5.2015-ב וגפ וליא תונקת .םיקיתו םינמאמל תומדוקה תונקתה
  .אשונב הלאש לכב ןודל תכמסומה איה םירבח תדעוו .רתוי
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 םינוכדע חול 1.2
 ןוכדע
 'סמ

 דעומ הכירע םויס
 םוסרפ

 הסינכ
 םינקותמ םיפיעס ףקותל

 שדחמ בתכנש סיסבה ךמסמ 1/1/2018 1/1/2018 18/09/2017 0

 לבקי ןומיאל טנדוטס :4.10 ףיעס 1/1/2018 1/1/2018 11/12/2017 1
  דבלב ךמסומ ךירדממ הכרדה

 ןיב המאתה יא ןוקית – 5.9 ףיעס 1/1/2018 1/1/2018 11/12/2017 2
 )ןומיא יכילהת 6( הלבטל טסקטה

 טסקטה תמאתה :279.3.2 ףיעס 1/1/2018 1/1/2018 11/12/2017 3
 66 רחאל תישעמ הניחב :10.4 ףיעסל
 םוקיטקרפ תועש

 ןחבמה אשונ דודיח :10.3.1 ףיעס 1/1/2018 1/1/2018 11/12/2017 4
 ןחבמב ויוטיבו יטרואית – הקיתאב
 ישעמה

 4.9Error! Reference ףיעס 1/1/2018 1/1/2018 22/12/2017 5
source not found.: חוסינ ןוכדע 

 ןמאמ תגרד תלבק ליג יוניש :5.1 ףיעס 1/1/19 1/1/19 23/12/18 6
 27-ל ךמסומ

 תלבקל םינוירטירק .5.4 ,4.10 םיפיעס 1/1/19 1/1/19 23/12/18 7
 הכמסה ךילהתב ךירדממ הכרדה

 השירדה תפסוה .9.4 ,8.5 םיפיעס 1/1/19 1/1/19 23/12/18 8
 המאתהב ,הרשכהב ךירדממ הניחבל
 ויפל תושירדה ךמסמבש תושירדל
 הרכהה תדעוו םויכ תדבוע

 חסונ ןוקית .3.3.5,3.4.1 םיפיעס 1/1/19 1/1/19 1/1/19 9
 תיעוצקמה הדעוול םירבח תלבק
 הרכהה תדעוולו

 תוחפל – הרהבהו דודיח ,5.4.4 ףיעס 1/1/19 1/1/19 1/1/19 10
 ינב ויהי םוקיטקרפב ןומיאה יכילהתמ 6
  .תוחפל תושיגפ 8
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 אובמ 1.3

 תליהק .)580461622 ר"ע( ןומיאב תונעוצקמל - לארשיב םינמאמה תכשל תתומע
 תליהק .המידק ותוא ליבוהל הכישממו ,ןומיאל יעוצקמה ןקתה ות תא הרציש םינמאמ
 טרפה לש החימצל םימרות ותועצמאב רשא ,דועיו תוכז םעוצקמב םיאורה םינמאמ
 עדי לע ןעשנ ,דבוכמו עיפשמ יעוצקמ םוקמ ספות ןומיאה הב תואיצמ םירצויו ,הרבחהו
  .הנתיא תיעוצקמ הקיתאו הבגמ רקחמ ,בחר

 תכשל .חוור תרטמ אללו ילכלכ סרטניא לכ אלל התומע הניה לארשיב םינמאמה תכשל
 לכל ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,רושק יתלבו יולת יתלב ןוגרא הניה לארשיב םינמאמה
 .רחא ירחסמ ןוגרא וא ןומיאל רפס תיב

 ,ץראב ןומיאה תליהקמ קלח ומצע האורש ימ לכ ינפב החותפ לארשיב םינמאמה תכשל
 לש יתאה דוקה תאו םייעוצקמה היתונורקע תא ומצע לע לבקל ןכומו היכרע םע ההדזמ
  .ןומיאה

 םינמאמה תכמסה םודיקו תרדסהל הכשלה תלעופ ,ןומיאב תויעוצקמה תא םדקל ידכ
 תא רשאלו קודבל ,עובקל תנמ לע םישרדנה םינונגנמה ומקוה ךכ ךרוצל .לארשיב
 ןקת ות הרצי הכשלה .םתוחתפתהו םתרשכהל תודסומה לשו םינמאמה לש םתורישכ
 תודיחא רצוי הז ןקת ות .הכשלה ידי לע ןתינש ,תונושה תוגרדב םינמאמ תכמסהל דיחא
 תיעוצקמה ותימדתל ,ןומיאב םיקסועה לש תיעוצקמה המרל םרותו ,ןומיאה ףנעב רדסו
  .רוביצה ללכ ידי לע יעוצקמ ןומיאל תושיגנלו ןומיאה עוצקמ לש

 :םילגעמ העבראב תלעופ הכשלה

 םינמאמ תרשכהל רפס יתב )1

 םינמאמה תכשלל ףרטצהל םיניינועמה םינמאמ )2

 הכשלה ירבח לש תיעוצקמ תוחתפתה )3

 הכשל ירבח םינמאמל הרשכהו הרשעה יסרוק )4
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 :םינושה םילגעמב תוליעפה 

 םינמאמ תרשכהבו ןומיאה עוצקמ תארוהב קסועה ןוגרא ונה ןומיאל רפס תיב .1
 דע וירגוב תא הוולמ רפסה תיב .ןומיאה םלועב םינושארה םהידעצ תא םישועה
 תודסומב וא ןומיאל רפסה יתבב הריכמ םינמאמה תכשל .םתרשכה םויסל
 הדי לע ורדגוהש ףסה תושירדב הדימעל ףופכב )םירחאו םיימדקא( םינוגראו
 תדעו לש הקימעמ הניחב רחאל תנתינה ןומיאל רפסה יתבב הרכה .הז ךמסמב
 ןומיאל רפסה יתבל תרשפאמ הרכהה .הרושיא תלבקו הכשלה לש הרכהה
 תושירד יפ לע םינמאמ םירישכמה תודסומכ םירכומ םה יכ םהיתוחוקלל םסרפל
   .לארשיב םינמאמה תכשל

 גיצהלו השקב שיגהל םילוכי םינמאמה תכשלל ףרטצהל םיניינועמה םינמאמ .2
 שיגהל יאשר השקבה תא .םינמאמה תכשל תתומעב םירבחכ לבקתהל תודמעומ
 םימיאתמ םיספט תשגהו םולשתל ףופכב ,הכשלב קלח תחקל הצורה ןמאמ לכ
 .הכשלה רתאב םיטרופמש יפכ

 תחאו םינמאמל תוגרד 3 תללוכ הכשלה ירבח לש תיעוצקמ תוחתפתהה .3
  :)םירוזיוורפוס( םיכירדמל

 CCIL ךמסומ ןמאמ •

 PCIL יעוצקמ ןמאמ •

 MCIL ריכב ןמאמ •

  ךמסומ ךירדמ •

 תא .הכשלה ילהנ יפלו םימיאתמה םיספטב שיגהל שי הגרדל השקבה תא
 .תיעוצקמה הדעוה תרזעב הכשלה תעבוק הגרד תלבקל םיאנתהו תושירדה
  .הכשלה יאנתב הדימע םאתהב התומעה ירבחל תנתינ הגרד

 לש הרכהו חוקיפב םיעצבתמה הכשל ירבח םינמאמל הרשעהו הרשכה יסרוק .4
 הכשלה תמייקמ הז בלשב .הכשל תמתוח תנתינ ןהילעו ,הלאככ םיניוצמ הכשלה
  .דבלב )םירזיוורפוס( םיכירדמ תרשכה סרוק לע חוקיפ

 םינמאמה תכשלב תורבח 2

  .םהידומיל םות דע ,ינמז סוטטסב םינמאמה תכשלל ףרטצהל םילוכי םיטנדוטס .1

  .הגרד ילעב םינמאמ םה הכשל ירבח .2

 דומעלו הכשל רבח ימד םלשל ןמאמה לע השדחל ידכ .הנשל תנתינ ןומיאה תגרד .3
 .הכשלב תורבח לש תורדגהבו םיאנתב
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 הרכההו הכמסהה ינונגנמ 3

  :םיריצ ינשב םילעופה הכמסההו הרכה ינונגנמ רפסמ םימייק הכשלל

  רפס יתבב דומיל תוינכות רובע 3.1

 רפסה יתבמ תויעוצקמ תושירד לש ןוכדעו הרדגה לע הנומאה תיעוצקמ הדעו .1
 .הכשלב םירכומה

 לגס ,םידומילה תינכות רושיאב תקסועה רפסה יתב לע חוקיפהו הרכהה תדעו .2
 .. יתנש חוקיפ עצבל טלחוה םהילע תויוליעפ ראשו רפס תיב

 לופיטב לעופו ,חוקיפהו הרכהה יכילהת תא רשאמה הכשלה לש להנמה דעוה .3
 .םיגירחב

 םירבחו םיפרטצמ םינמאמ 3.2

 םינמאממ תויעוצקמ תושירד לש ןוכדעו הרדגה לע הנומאה תיעוצקמה הדעוה .1
  .הגרד ילעב םינמאממו םיפרטצמ

 לש הגרד תלבקלו הכשלל תופרטצהל תושקבה תא תנחובה םירבח תדעו .2
 .םינמאמ

  :תודעו יפל טורפ

 תיעוצקמה הדעווה 3.3

 תכמסהל םינונגנמה לש םנוכדעו םתרדגה לע הנוממה ףוגה איה תיעוצקמה הדעווה
   .ןומיאל רפס יתבב הרכהל םינוירטירקה לעו ,םינמאמ

  .םיריכב םינמאמ ינש תוחפל םכותמ ,םירבח 5-9 הדעווב 3.3.1

  .תוטלחה לבקל לוכיש םורווקל הדעו ירבח 5 לש תוחכונ תשרדנ 3.3.2

 .הדעווה ירבח תולוק בורב הנלבקתת תוטלחה 3.3.3

 ירבח ידי לע הנמתמה הדעווה ירבח ןיבמ ןמאמ אוה תיעוצקמה הדעווה ר"וי 3.3.4
 ומעטמ רבח הנמי דעווה .תוחפל יעוצקמ ןמאמ היהת ר"ויה תגרד .הדעווה
 ףתתשהל לוכי טנרפרה .תיעוצקמה הדעווה טנרפרכ ןהכי אוהו הדעווב
  .הב העבצה תוכז ול ןיא ךא ,הדעווה תושיגפב
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 חותפ זרכמ עוציב רחאל ,הדעוול םיפסונ םירבח תונמל  יאשר הדעווה ר"וי 3.3.5
 יעוצקמ תגרדב הכשלה ירבח ברקב ,ומסרופיש םינוירטירקל םאתהב
 לע .להנמה דעווה רושיאל ףופכבו להנמה דעווה םע תוצעוויה ךות ,הלעמו
 דעוה ירבחמ םישרדנה תואנה יוליגהו תורישכה יאנתב דומעל הדעווה ירבח
 .ועבקנש םינוירטירקבו להנמה

 ןומיאל רפס יתב לע חוקיפהו הרכהה תדעו 3.4

 ןומיאל רפסה יתב םישיגמ םתוא וילופטרופה תקידב לע הנוממה ףוגה איה הרכהה תדעוו
 הכשלה ןונקתב םתדימע יבגל ףטוש חוקיפ לע ןכו ,הכשלה ידי לע הרכה ךרוצל
 .הז ךמסמ תוארוה יפל תלעופ הדעווה .םירכומ רפס יתבכ םהיתויוביוחמבו

 חותפ זרכמ עוציב רחאל ,הדעוול םיפסונ םירבח תונמל  יאשר הדעווה ר"וי 3.4.1
 יעוצקמ תגרדב הכשלה ירבח ברקב ,ומסרופיש םינוירטירקל םאתהב
 לע .להנמה דעווה רושיאל ףופכבו להנמה דעווה םע תוצעוויה ךות ,הלעמו
 דעוה ירבחמ םישרדנה תואנה יוליגהו תורישכה יאנתב דומעל הדעווה ירבח
 .ועבקנש םינוירטירקבו להנמה

 םירבח תדעו 3.5

 תושקבו תופרטצהה תושקב תא ןוחבל הדיקפתו להנמה דעוה י"ע תרחבנ םירבח תדעו
 םירבחה תדעו לש התוכמסב .הז ךמסמל םאתהבו םימייקה םינוירטירקה פ"ע תוגרדה
  .ךרוצה תדימב הקימעמ הניחב ליעפהלו תוגירח תושקבב ןודל

  להנמה דעוה 3.6

 תועגונה תוגירח תושקבב לפטל הדיקפתש ומעטמ םיגירח תדעו הנמי להנמה דעווה
 .הז ךמסמ תונורקעל םאתהב רפסה יתבל

 
  



 

 

       ilcc@ilcc.org.il ל"אוד 077-3218050 :לט        

 

 

11 

 

 םינמאמ תכמסה 4

 .םיטנדוטס טעמל ,הגרד ילעב םיתימע תויהל םישרדנ םינמאמה תכשל ירבח ללכ

 הכשלל םשריהל םישרדנ ןושאר בלשב םינמאמה תכשלל ףרטצהל םיניינועמה םינמאמ
 השקב שיגהל תימעה לוכי תופרטצהה תשקב רושיא םע  .תופרטצה תשקב שיגהלו
  .הגרדל

 הכשלל תופרטצה תשקב 4.1

 םולשתו ןווקמ ספוט יולימ י"ע הכשלה רתא ךרד תישענ הכשלל תופרטצה 4.1.1
 .הרגאה

 .ידימ וניה םירכומ רפס יתב ירגובל הכשלל תופרטצהה רושיא 4.1.2

 הכשלה ידי לע םירכומ םניאש רפס יתבב םתרשכה ונמייסש םינמאמ 4.1.3
 .בחרומ תופרטצה ספוט אלמל םישרדנ

  .הגרדל השקב שיגהל ןמאמה לכוי הכשלל תופרטצהה רושיא םע 4.1.4

 תוגרד 4.2

 :לארשיב םינמאמ לש תוגרד שולש ןנשי

 CCIL ךמסומ ןמאמ .1

 PCIL יעוצקמ ןמאמ .2

 MCIL ריכב ןמאמ .3

 תפסותב תומדוקה תוגרדל תושירדה תא תוללוכ רמולכ ,תורבצנ הגרד לכל תושירדה
  .הכשלה ןונקתל םאתהב ףקות תלבקמ הגרד .תיחכונה הגרדל תושירדה

 .ותגרד תא דבאי תורבח ףצר רמשל אל רחובה הכשל רבח

 הגרד תלבקל השקב 4.3

  .םינמאמה תכשלב רבח תימע וניהש ימ קרו ךא שיגהל לוכי הגרדל השקב 4.3.1

 .הכשלה רתאב םיאצמנה םיספט  יבג לע שיגהל שי הגרדל השקבה תא 4.3.2

  .ךמסומ ןמאמ תגרדב לבקתמ םינמאמה תכשלל ףרטצמה שדח ןמאמ 4.3.3
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 ןמאמ"כ הסינכ תגרדל השקב רשאל םירבח תדעו לכות םיגירח םירקמב 4.3.4
 .הכשלה ידי לע םירכומה רפס יתב ירגובל קר תאזו ,"יעוצקמ

 הגרד תלבק יא לע רוערע 4.4

 ךותב םירבחה תדעוול רוערע שיגהל יאשר התחדנ ותשקבש הגרד שקבמ 4.4.1
  .םוי 30

 .רוערעה תלבק תא הכשלה תוריכזמ רשאת רוערעה תשגה םע דימ 4.4.2

 .םיגירחה תדעוו יגיצנ ינפב עומיש תוכז ןתנית רערעמל 4.4.3

 ידי לע רוערעה תשגה רושיא םוימ םוי 60 -מ רחואי אל ןודיי רוערעה 4.4.4
 .תוריכזמה

 הכשל ירבח םיתימעל ךמסומ ןמאמ תגרד תלבק 4.5

 רכוה רפסה תיבש רחאל םהידומיל ומייסש הכשל ירכומ רפס יתב ירגוב 4.5.1
 .קורי לולסמב הגרדל השקב שיגהל םיאשר

 ןומיאל רפס תיבב ודמלש וא הרכהה ךילהתב םיאצמנש רפס יתב ירגוב 4.5.2
 השקב" תכרעב םתשקב תא םישיגמ ,רכוהש ינפל תאז ושע ךא ,רכוהש
 ."ךמסומ ןמאמ תגרדל

 .הגירח השקבב םשרהל םישרדנ הכשלה י"ש םירכומ םניאש רפס יתב ירגוב 4.5.3
 תגרד תלבקל השקב שיגהל היהי ןתינ ףרטצהל השקבה הרשואו הדימב
  .אבה ףיעסב טרופמכ ךמסומ ןמאמ

 

 הכשלה י"ע םירכומ םניאש רפס יתב ירגובל ךמסומ ןמאמ תגרד תלבק 4.6

 ,הכשלל ףרטצהל שקבמו הכשלה י"ע רכומ וניאש רפס תיבב וידומיל תא םייסש ןמאמ
  .השקבב םיטרופמה םיכמסמה ללכ ושגוהש רחאלו הגירח השקב תרגסמב ותשקב ןחבית

 תושירדב דומעיש יאנתב קרו ,םירבח תדעו לש תעדה לוקיש יפל רשואת ותופרטצה
  :הדעוה תשירד יפל ,םלוכ וא ןקלח ,תואבה

 ןומיא ,םוקיטקרפ ,הרשכה תועש( הכשלה לש םינוירטירקה לכב הדימע 4.6.1
 טרופמה יפל ,הכמסהל השקבה תשגה דעומב ףקותבש )דועו הכרדה ,ישיא
 .הטמל 5 ףיעסב
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 יתבמ דחאב םירבח תדעו י"ע רדגויש תועש ףקיהב תיעוצקמ הרשכה רבעמ 4.6.2
  .הכשלה ידי לע רשוא הנכות רשאו ,הכשלה ידי לע םירכומה רפסה

   הכשל ךמסומ ךירדמ תכרדה תחת )תוחפל( םיאלמ ןומיא יכילהת 2 4.6.3

 הקיתא תנדסב תופתתשה 4.6.4

 לחוי ,םייק אל ןיידע( הנשב םיימעפ םייקת הכשלה ותוא יטרואית ןחבמ 4.6.5
 .)דיתעב

  הכשלב תישעמ הניחב רבעמ 4.6.6

 הכמסה תלילש 4.7

 :םיאבה םירקמה ןמ דחאב םינמאמ תכמסה לולשל ןתינ

 .תורבח תעיקפ ףיעסב ,הכשלה ןונקתב בותכל םאתהב .א

 .ותכמסה יכילהת לע םיבזוכ םינותנ וא/ו תודועת שיגה ןמאמהש חכוה .ב

 תורגא 4.8

 ןוכדעה .להנמה דעוה תטלחהב תעל תעמ ןכדעתת םיכירדמו םינמאמ תכמסהל הרגאה
 .תוכמסה בבס לכ לש ומוסרפ םע םסרופי

 םיגשומל םירבסהו תורדגה 4.9

 תוקד 45 :)א"ש( תימדקא העש 4.9.1

 1( ןומיא ךילהתב ןמאתמו ןמאמ ןיב שגפמ : ןומיא תעש/ישיא ןומיא שגפמ 4.9.2
 .תוחפל תוקד 45 ןב )1 לע

 .תוחפל םישגפמ 8 תב ישיא ןומיא ישגפמ תרדס :ישיא ןומיא ךילהת 4.9.3

 )Supervision( הכרדהה תרדגה 4.10
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 םינמאמ ךירדמ םע ןמאמה םייקמש ישיא שגפמ תישיא הכרדה 4.10.1
 ריבעמש ןומיאה ךילהתל ליבקמב םיעצבתמ םישגפמה  .)רוזיוורפוס(
 .בושמו הדימל רשפאלו ויתולוכי רופישל םילכ ןמאמל תתל הרטמב ,ןמאמה
 תא ללוכ רשא הכרדה שגפמ לכ ינפל ךרדומה לש ח"ודב הוולמ הכרדהה
 .תוחפל תוקד 45 ןב אוה ישיא הכרדה שגפמ .תינומיא המלידו ןומיאה ךלהמ
 ורפסי אל הכמסהה ךרוצל .הכרדה ישגפמ ינש לכ ןיב ןומיא שגפמ םייקל שי
 וכשמ םא םג ,דיחי שגפמכ רפסי הכרדה שגפמ – םילופכ הכרדה ישגפמ
 ךירדממ וא ךמסומ ךירדממ הכרדה לבקל לכוי ךמסוהש ןמאמ .העשמ ךורא
 .םיכירדמ ךירדמ לצא הכרדה לע הכרדהב אצמנו הכמסה ךילהתב אצמנש
 ךילהתב אצמנה הזכ וא ךמסומ ךירדממ הכרדה לבקל לכוי ןומיאל טנדוטס
 .5.4 ףיעסב תויחנהה יפל ,הכמסה

 ךירדמ עצבמ רשא ,תישיא הכרדהל ותוהמב ההז שגפמ תיתצובק הכרדה 4.10.2
 ,םיכרדומ תצובק םע )4.10.1 ףיעסב טרופמכ הכמסהב ךירדמ וא( ךמסומ
 בייח הכרדהב ףתתשמ לכ .תוחפל םייתעש ךשמי הזכ שגפמ .הצובקב 6 דע
 בתכב ןומיאה ךלהמ רואית וא תינומיא המליד ובו ח"וד ךירדמל שיגהל
 םייקל שיו הכמסהה ךרוצל םילופכ םישגפמ רופסל ןיא .הכרדהה תארקל
  .הכרדה ישגפמ ינש לכ ןיב ןומיא שגפמ

 ודי תמיתחב רושיא ךירדמה קיפני הכרדה ךילהת לכ לע הכרדה לע רושיא 4.10.3
 רפסמ תא ןייציו ןמיא ותוא ןמאתמה םש ,ךרדומה ןמאמה םש ןיוצי הבו
 תנתינה הכרדה רושיא .ךרדומה ןמאמה םע םייק םתוא הכרדהה ישגפמ
 ןויצ ךות רפסה תיב ידי לע תקפנומ תויהל הלוכי ,ןומיאל רפס תיב תרגסמב
 .ודיקפתו רפסה תיב םעטמ ךירדמה םש

  הכרדה תחת הכרדה תרדגה 4.11

 ךירדמ לש ותייחנה תחת תוכרדה ריבעהל הכרדהל הרשכה ךילהתב אצמנש ןמאמ לע
 הלוכי הקלחו תישיא הקלח וז הכרדה .הז דיקפתל רשכוה רשא ,ריכב ןמאמ אוהש ךמסומ
  .ליעל 4.10 ףיעסב תורדגהה יפל תיתצובק תויהל

  הקיטקרפ תועש תרדגה 4.12

 תועשו ןומיא לע הכרדה תועש ,ישיא ןומיא תועש ובשחי הקיטקרפ תועשכ .1
 ןומיא לע תיתצובק הכרדה ,יתצובק ןומיא( הצובק םע הדובעב .םינמאמ תרשכה
 תוחכונה תועש .דבלב ומצע ןמאמה לש הדובעה תועש ורפסיי )םינמאמ תרשכהו
 תועש תריבצ יכרצל הנרכות אל םינמאמ תרשכה ךלהמב הארוה ירזוע לש
  .הקיטקרפ
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 חכומ עקר לעב ןמאמ רובע קר םוקיטקרפב ללכיהל לכוי רעונו םידלי ןומיא .2
 רחאל קר עצבתהל לכוי הז ןומיא .רעונו םידלי םע הדובעב וא םייטנוולר םידומילב
 ,הכרדה תחת דחא לכ םישגפמ 8 ינב םיכילהת השולש רבכ ןמיא ןמאמהש
 .םוקיטקרפב הוולמה ךירדמה רושיאל ףופכבו

 .ריכב ןמאמו יעוצקמ ןמאמ רובע קר םוקיטקרפל ורכוי ,הצובקב ןומיא תועש .3
 תדעו רושיאל ףופכבו ,הקיטקרפה תועשמ 50% דע ורכוי יתצובקה ןומיא תועש
 רכומ רפס תיבמ הצובקב ןומיא ידומיל תדועת תגצהב קר ורכוי תועשה .םירבח
 טורפבו  תוחפל תועש 200 ופקיהש לולסמב תוצובק החנמ תדועת וא ןומיאב
 .םרושיאו הצובקב הדובעה ינכת
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 ךמסומ ןמאמ 5

 ףס יאנת 5.1

 :תויהל השקבה שיגמ ןמאמה לע

 )םוחת לכב( יעוצקמ ןויסינ תונש 7-ו ןושאר ראות לעב «

 וא

 לע הלוע וליגו ,קשונ וא בורק םוחתב יעוצקמ ןויסינ תונש 10-ו תורגב תדועת לעב «
  .םינש 27

 ןומיא ידומיל 5.2

  .הכשלה ידי לע רכומה ןומיאל רפס תיבב הרשכה רובעל ןמאמה לע

 .תוחפל תוימדקא תועש 175 תב היהת הרשכהה

 ישיא ןומיא תלבק 5.3

 רחאל לחי ןומיאה .תוחפל םישגפמ 10 ןב ןומיא ךילהת רובעל ןמאמה לע 5.3.1
 לש ןורחאה שילשה תליחת ינפל םייתסיו ןמאתמה לש םידומילה תליחת
 .סרוקה

 ,תוחפל ןומיא תועש 300 לש ןויסינ לעב ךמסומ ןמאמ היהי ןומיאה ןתונ 5.3.2
 ריבעהל שי ,ךמסומ ןמאמב רבודמש הרקמב .ריכב ןמאמ וא יעוצקמ ןמאמ
 ןומיאה ידומיל תליחתל טנדוטסה רבעש םימדוק םינומיא .ונויסינ לע הרהצה
  .הכמסה ךרוצל ורכוי אל

 )םוקיטקרפ( הכרדה תחת ןומיא 5.4

 .הכמסהה תלבק ךרוצל תוחפל תועש 100 ןמאל ןמאמה לע 5.4.1

 הכרדהב הווליו ,תוחפל םישגפמ 10 ןב היהי םוקיטקרפב ןושארה ןומיאה 5.4.2
  .הכשל ךמסומ ךירדמ ידי לע ןתנית הכרדהה .תוחפל םישגפמ 8 תב תישיא

 .הכמסהה ךרוצל םידרפנ ןומיא יכילהת 6 תוחפל ריבעהל שי םוקיטקרפב 5.4.3

 8 ינב ויהי םוקיטקרפב ןמאמה ריבעי םתוא ןומיאה יכילהת ןיבמ 6 תוחפל 5.4.4
  .דחא לכל תוחפה לכל םישגפמ
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 100 לכ ינפ לע וסרפתיש הכרדה ישגפמ 24 תוחפל ןמאמה לבקי לוכה ךסב 5.4.5
 .םוקיטקרפה תועש

 וא תוישיא תוכרדה תויהל םילוכי ,תוחפל 16 ,םיפסונה הכרדהה ישגפמ 5.4.6
 וא הכשל ךמסומ ךירדמ ידי לע ןתניהל םילוכיו ,השימג הקולחב תויתצובק
 .הכרדה לע הכרדה לבקמ רשא הכמסה ךילהתב ךירדמ ידי לע

 תיבב תועש 160 דמלש רחאל םוקיטקרפה תא ליחתהל לוכי טנדוטסה 5.4.7
  .ןומיאל רפסה

 .םולשתב ויהי ןומיאה תועש 100 ךותמ 50 תוחפל 5.4.8

 ךלהמב תיעוצקמה ותוחתפתה רחא בקועה הוולמ ךירדמ היהי ןמאמ לכל 5.4.9
 ותוא לולכל םא טילחהל ותוכמסבו ,ךירדמל חוודי ןומיא לכ .םוקיטקרפה
  .)עצמאב קספוהש וא רצק ןומיא לשמל( תורפסנה םוקיטקרפה תועשב

 תא טרפל שי .םוקיטקרפב םינמאתמהו ןומיאה תועש לכ לע םושיר להנל שי 5.4.10
 םישגפמה רפסמ ,ןומיאה םויסו תליחת ךיראת ,ןמאתמ לכ לש ומש
 םיספט ותמיתחב רשאי הוולמה ךירדמה .ןמאתמה לש ןופלטו ומייקתהש
  .הלא

 .ןמאמה לש םוקיטקרפה תליחתמ קר ורפסי ןומיאה תועש 5.4.11

 תוניחב 5.5

 רפסה תיב ידי לע ןומיאב יטרואית עדי תללוכה בתכב הניחב רובעי ןמאמה 5.5.1
 .דמל וב

 ןומיא ךילהת עוציב – דמל אוה וב רפסה תיבב תישעמ הניחב רובעי ןמאמה 5.5.2
 ןחבמה יללכ .הטלקהב רסמיהל וא יח תויהל לוכי ןומיאה .תוקד 30-45 ןב
 .הז ךמסמל 10.3 ףיעס ,תישעמה הניחבה ןווחמ :ג חפסנב םיטרופמ

 הקיתא 5.6

 .םינמאמה תכשל לש יתאה דוקה יפ לע הקיתאב ןחבמ רובעל ןמאמה לע

 ןמז תלבגמ 5.7

 לע םייתנשה ורבע םא .םידומילה םותמ םייתנש ךות םייתסהל ליעל םיפיעסה לכ לע
 ןומיא ךילהת רובעל ףסונבו שדחמ )הכרדה תלבק ללוכ( אלמ םוקיטקרפ עצבל ןמאמה
 .רבעב תאז השע םא םג ישעמו יטרואית ןחבמ רובעל שרדיי םוקיטקרפה תרגסמב .ישיא

 םיטרפ תומיא ריהצת 5.8
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 םיספטה תכרעב עיפומ ריהצתה חסונ .עציבש ןומיאה תועש לע ריהצת שיגי ןמאמה
 .הכשלה רתאב ןמאמל

 

 ךמסומ ןמאמל תזכרמ תושירד הלבט 5.9

 טוריפ תא הצממ הניאו עדימה זוכירל תדעוימ הלבטה ,ליעל םיפיעסב תוטרופמ תושירדה
  .תושירדה

 

 ךמסומ ןמאמ השירד

 תוחפל תוימדקא תועש 175 דומיל תועש

 ןמאמה רבועש ןומיא יכילהת
 הרשכהה ןמזב

 ותגרדש ןמאמ ידי לע ,םישגפמ 10 ןב ךילהת( 1
  )ןומיא תועש 300 תוחפל רבצש הלעמו ךמסומ

 ןמאמה ריבעמש ןומיא יכילהת
  הכרדה תחת

 תוחפל םינמאתמ 6

 )םולשתב ןכותמ 50 תוחפל( 100 תושרדנ ןומיא תועש כ"הס

 ןומיאה לע םהמ 8 תוחפל ,הכרדה ישגפמ 24  הכרדה תחת ןומיא
 תועש ראש לכ ינפ לע ושרפתיש 16 דועו ןושארה
 םוקיטקרפב ןומיאה

 תויונמוימ לע תיטרואית הניחב ,הקיתאב הניחב תויטרואת תוניחב
 רפסה תיב לש ןומיאה לדומו ןומיאה

 30-45 ןב טלקומ וא יח ןומיא תללוכה תישעמ הניחב תישעמ הניחב
 תוקד
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 יעוצקמ ןמאמ 6

 ףס תושירד 6.1

 יפכ "ךמסומ ןמאמ"ל םיאנתה לכב דומעל יעוצקמ ןמאמ תגרד שקבמה ןמאמה לע
 4.9 ףיעסב וטרופש

 הכרדה תחת ןומיא 6.2

 םייתצובק וא םיישיא הכרדה ישגפמ 6 לבקל ןמאמה לע

 

 ןומיא תועש 6.3

 ןתוא תועשה ללוכ ,לוכה ךסב הקיטקרפ תועש 750 רובצל יעוצקמ ןמאמ לע 6.3.1
 ."ךמסומ ןמאמ" תגרדל רבצ

 טרפל שי ןמאתמ לכ רובע .םינמאתמהו ןומיאה תועש לש םושיר להנל שי 6.3.2
 ןופלטו ומייקתהש םישגפמה רפסמ ,ןומיאה םויסו תליחת ךיראת ,ומש תא
  .ןמאתמה לש

 .הנורחאה הנשב ןמאמה ןמיא רשא םינמאתמ השש יטרפ שיגהל שי 6.3.3

 הקיתא תומלתשה 6.4

 ינפל תונורחאה םינשה שולשב וזכ רבע אל םא ,הקיתא תומלתשה רובעל ןמאמה לע
 .השקבה

 לש שארמ רושיאב יטרפ ןפואב וא רכומ רפס תיבב ,הכשלב וז תומלתשה רובעל ןתינ
 .הכשלה

 םיטרפ תומיא ריהצת 6.5

 םיספטה תכרעב עיפומ ריהצתה חסונ .ריבעהש ןומיאה תועש לע ריהצת שיגי ןמאמה
 .הכשלה רתאב ןמאמל

 יעוצקמ ןמאמל תזכרמ תושירד הלבט 6.6

 טוריפ תא הצממ הניאו עדימה זוכירל תדעוימ הלבטה ,ליעל םיפיעסב תוטרופמ תושירדה
  .תושירדה

 :תואבה תושירדב ףסונבו ,"ךמסומ ןמאמ"ל תושירדב דומעל יעוצקמ ןמאמ לע
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 יעוצקמ ןמאמ השירד

 אלמ ןפואב ךמסומ ןמאמ לש הגרדה תושירד

 כ"הסב 750 תושרדנ ןומיא תועש כ"הס

 רבעש תוכרדהל ףסונב( הכרדה ישגפמ 6 תוחפל  הכרדה תלבק
 )ךמסומ ןמאמ תגרדל

 רבע אל םא ,הקיתא תומלתשה רובעל ןמאמה לע הקיתא
 תונורחאה םינשה שולשב וזכ
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 ריכב ןמאמ 7

 ףס תושירד 7.1

 .יעוצקמ ןמאמ תגרדב קיזחהל ריכב ןמאמ תגרד שקבמה ןמאמה לע

 

 הכרדה תחת ןומיא 7.2

 .םייתצובק וא םיישיא הכרדה ישגפמ 6 לבקל ןמאמה לע

 ןומיא תועש 7.3

 ןתוא תועשה ללוכ ,לוכה ךסב הקיטקרפ תועש 2000 רובצל ריכב ןמאמ לע 7.3.1
 ."יעוצקמ ןמאמ" תגרדל רבצ

 טרפל שי ןמאתמ לכ רובע .םינמאתמהו ןומיאה תועש לש םושיר להנל שי 7.3.2
 ןופלטו ומייקתהש םישגפמה רפסמ ,ןומיאה םויסו תליחת ךיראת ,ומש תא
  .ןמאתמה לש

 .הנורחאה הנשב ןמאמה ןמיא רשא םינמאתמ השש יטרפ שיגהל שי 7.3.3

 הקיתא תומלתשה 7.4

 ינפל תונורחאה םינשה שולשב וזכ רבע אל םא ,הקיתא תומלתשה רובעל ןמאמה לע
 .השקבה

 שארמ רושיאב יטרפ ןפואב וא רכומ רפס תיבב ,הכשלב וז תומלתשה רובעל ןתינ
 .הכשלהמ

 םיטרפ תומיא ריהצת 7.5

 םיספטה תכרעב עיפומ ריהצתה חסונ .ריבעהש ןומיאה תועש לע ריהצת שיגי ןמאמה
 .הכשלה רתאב ןמאמל

 ריכב ןמאמל תזכרמ תושירד הלבט 7.6

 טוריפ תא הצממ הניאו עדימה זוכירל תדעוימ הלבטה ,ליעל םיפיעסב תוטרופמ תושירדה
  .תושירדה

 :תואבה תושירדב ףסונבו ,"יעוצקמ ןמאמ"ל תושירדב דומעל ריכב ןמאמ לע
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  ריכב ןמאמ  השירד

 אלמ ןפואב יעוצקמ ןמאמ לש הגרדה תושירד

 כ"הסב 2000 תושרדנ ןומיא תועש כ"הס

 הכרדה ישגפמ 6  הכרדה תלבק

 )יעוצקמ ןמאמ תגרדל רבעש תוכרדהל ףסונב(

 רבע אל םא ,הקיתא תומלתשה רובעל ןמאמה לע הקיתא
 תונורחאה םינשה שולשב וזכ
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 ךמסומ ךירדמ  8

 ףס תושירד 8.1

 תוחפל יעוצקמ ןמאמ תויהל ךמסומ ךירדמכ הכמסהה שקבמ לע

 ךירדמה תרשכה 8.2

 ידי לע רכומ םיכירדמ תרשכה סרוקב תוימדקא תועש 50 תב הרשכה לבקל ךירדמה לע
 .הכשלה

 םוקיטקרפ – הכרדה לע הכרדה תלבק 8.3

 ותוחתפתה ירחא בקוע רשא הוולמ ךירדמ היהי הרשכה ךילהתב ךירדמל 8.3.1
  .תיעוצקמה

 לבקי ןהב םינמאמ תכרדה לש םוקיטקרפ תועש 50 עצבל ךירדמה לע 8.3.2
 .הכרדה לע הכרדה

 ךכ ,ךרדומל ןתייש תישיא הכרדהב היהת ךירדמה לש םוקיטקרפה תליחת 8.3.3
 8 לולכת וז הכרדה .הכרדה לע הכרדה שגפמ לבקי ךירדיש שגפמ לכ לעש
 םישגפמ 5 תונב תורדס יתש וא ,ןמאמה לש דחא ןומיא ךילהת לע םישגפמ
  .וז רחא וזב ןומיא יכילהת ינש לע

 ןומיא יכילהת 6 תוחפל ךירדי םוקיטקרפה ךלהמב 8.3.4

 חודב םיוולמ( הכרדה לע הכרדה ישגפמ 20 לבקל ךירדמה לע לוכה ךסב 8.3.5
 תרגסמב הכרדהה יכילהת תרתי לע השימג הקולחב ,)הכרדהל הנכה
  .תוחמתהה

 עציבש הכרדהה תועש 50-מ תחא לכ לע בותכ חוויד ריבעהל ךירדמה לע 8.3.6
 הכרדהב רבודמ םא ןייצל חווידה לע .הוולמה ךירדמה לא םוקיטקרפב
 .םוקיטקרפב ןמאמל וא ךמסומ ןמאמל

 ,ךמסומ ךירדמ לש הכרדה תחת עצבתת ךירדמה לבקיש הכרדהה לכ 8.3.7
 ."הכרדה לע הכרדה" ןתמל הכרדה רבעש

 ךמסומ ךירדמל תזכרמ תושירד הלבט 8.4

 טוריפ תא הצממ הניאו עדימה זוכירל תדעוימ הלבטה ,ליעל םיפיעסב תוטרופמ תושירדה
  .תושירדה

 :תואבה תושירדב דומעל ךמסומ ךירדמ לע
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  ךמסומ ךירדמ  השירד

 הלעמו יעוצקמ ןמאמ ףס תשירד

 א"ש 50 תושרדנ דומיל תועש

 תוחפל םישגפמ 8 תב הנושאר הכרדה לע הכרדה
 ןיפוליחל וא

  תוחפל םישגפמ 5 תונב תובקוע תוכרדה יתש

 לע ןהמ 8-10 תוחפל ,הכרדה לע הכרדה תועש 20 הכרדה לע הכרדה יכילהת
 ראש ינפ לע ושרפתי ראשה לכו הנושארה הכרדהה

 הכרדהה תועש

 עקר תלעב תיטרואית הדובע
 תינכותה יאשונ לע יתוסנתה

 הדובעה לע רבוע ןויצ לבקל שי

 יתאה דוקה יפ לע הקיתא ןחבמ
 םינמאמה תכשל לש

 ןחבמה תא החלצהב רובעל שי

 ךילהת עוציב - תישעמ הניחב
 תוקד 30 -כ תב תישיא הכרדה

 ןחבמה תא החלצהב רובעל שי

 20 הכרדה לע הכרדה תועש כ"הס

 50 הקיטקרפ תועש כ"הס

 

 ךירדמ תגרד ןתמ ךילהת 8.5

 .הכשלה רתאב םיעיפומש םיספטב הגרדל השקב שיגי ךירדמ תגרד שקבמ 8.5.1
 תדועת לעבו ליעל וטרופש תושירדב דמועש ימ קר השקב שיגהל לוכי
 .דמל הב הרשכהה תינכותמ הכמסה

 ןמ רושיא תלבק תועצמאב עצבתת הכרדה תחת הכרדה תועש תחכוה 8.5.2
  .רתאב אצמנש ספוטב הוולמה ךירדמה

 חסונ .ריבעהש הכרדהה תועש לע ריהצת שיגי ךירדמה תגרד שקבמ 8.5.3
  .הכשלה רתאב ךירדמל םיספטה תכרעב עיפומ ריהצתה
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 ןומיאל רפס תיבב הרכה 9

 יתבל תושירד ףר הדימעמ הכשלה ,םייעוצקמה ןומיאה ידומיל תמר תא חיטבהל ידכ
 תיב יאנתש םידמולל חטבומ הז ןפואב .הכשלה תרכה תא לבקל םישקבמה ןומיאל רפסה
  .הצממו ףיקמ היהי םידומילה ןכותשו ודיקפתל םיאתמ היהי לגסהש ,םימלוה ויהי רפסה

 175 ןב ינומיא לדומ לעב ליעפ סרוק גיצהל הכשלה תרכה תא שקבמה םייק רפס תיב לע
  .םינמאמה תכשלב םירבח תויהל ולש לגסה ירבח לעו ,תוחפל תועש

 רוזחמה ידכ ךות הרכה ךילהתל תשגל שדח סרוק חתופה רפס תיב וא שדח רפס תיב לע
  .סרוקה לש ןושארה

 תויתשת 9.1

 הנבמ 9.1.1

 תחא התיכ תוחפל ובו םירגובמ תדימלל םיאתמה הנבמב םירבעומ םיסרוקה 9.1.1.1
 היגולונכט יעצמאב תדיוצמ התיכה .הצובקב הדימל רשפאמה חטש תלעב
 .םידומילה תינכותל םאתהב ,םידימלתל רמוחה תרבעהל םימיאתמה תיכוניח

 .ןקתה יפ לע לבוקמכ םימיאתמ םיתוריש הנבמל 9.1.1.2

 .תיטרואית ןהו תיאנדס הדובע ןה רשפאמו חונ טוהירה 9.1.1.3

 הלהנמו דרשמ 9.1.2

 םויקל םלוה הנעמ ןתמו תוחוקל תלבקל םיאתמה ,עודי םוקימב דרשמ רפסה תיבל
 רשפאמש ןפואב החיש וא ןויאר וב םייקל ןתינש דרפנ רדח ליכי הז םוקמ .תונויארו תוחיש
 .תויטרפה לע הרימש

   ןיקת להנמ 9.1.3

 לש הקיתאה תושירד יפ לע רישכהלו תוחנהל ,ןמאל ,להנתהל דיפקי רפסה תיב 9.1.3.1
 .בתכב תובייחתה ךכ לע ןתייו ,םינמאמה תכשל

 ,ותושרבש עדימה רגאמ םושיר תוברל ,קוח לכ יפ לע דובעל דיפקי רפסה תיב 9.1.3.2
 .בתכב ךכל בייחתיו

 .םיאתמו ףקת 'ג דצ חוטיב רפסה תיבל 9.1.3.3
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 ץלמומ .הכמסה לולסמל םידימלת תלבקל םינוירטירק עבקי רפסה תיב 9.1.3.4
 תלבקל הז ךמסמב ועבקנש ףסה ינוירטירק תא ןובשחב וחקיי ולא םינוירטירקש
 דומילה לולסמ ףוסב הגרד תלבק רשפאל ידכ ,ךמסומ ןמאמ תגרד
  .םוקיטקרפהו

 ימדקא לגס 9.2

 ימדקא להנמ 9.2.1

 רפסה תיבב הארוהה יכילהתו דומילה ינכת ןוכדעו חותיפל יארחאה אוה ימדקא להנמ
 .רפסה תיבב הנוילעה תיעוצקמה תוכמסה הווהמו

 :תוחפה לכל ,םיאבה םירושיכה לעב ימדקא להנמ הנמי םינמאמ תרשכהל רפס תיב

 .ינש ימדקא ראות לעב •

 .הכשלה ידי לע ךמסומ ךירדמ וניהש ריכב ןמאמ תגרדב הכשלה רבח •

 םיאשונב םידימלת תרשכה :תיטנבלר הרשכה ןתמב ןויסינ םייתנש תוחפל לעב •
 ץועי ,היגולוכיספ ,תוצובק תייחנה ,ךוניח ,תוגהנתהה יעדמ :ןוגכ ןומיאל םיבורקה
 תיאנדס/תיתצובק הדובעב ןויסינ שרדנ .המודכו תילאיצוס הדובע ,ינוגרא
 .תילאטנורפ היחנהבו

 םירישכמ םיחנמ 9.2.2

 :םיאבה םיאנתב דומעל )וקלחל וא סרוקה לכל( םינמאמ תרשכה סרוקב רישכמ החנמ לע

 הכשל ךמסומ ךירדמ •

 תועש 1000 לעב יעוצקמ ןמאמ תגרדב הכשלה רבחו ןושאר ימדקא ראות לעב •
 הקיטקרפ

 .ריכב ןמאמ תגרדב הכשלה רבחו יעוצקמ ןויסינ תונש 10 לעב וא

 .תוצובק תייחנה וא הארוה וא הכרדהב םייתנש לש ןויסינ •

 הארוה ירזוע 9.2.3

 הכימתל םינמאמ תרשכהב סרוקב ינויעה קלחל הארוה ירזוע תונמל יאשר רפס תיב
 ,םיאבה םינוירטירקב דומעי רישכמ החנמ וניאש הוולמ הארוה רזוע  .הרשכהה ךילהתב
  :תוחפה לכל

 .תוחפל ןושאר ימדקא ראות לעב •
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 ךמסומ ןמאמ תגרדב הכשלה רבח •

 תוחכונ אלב הרשכהה סרוקמ קלח לכ ריבעהל יאשר וניא הוולמ הארוה רזוע •
 סרוקה ךלהמב םיחנמל עייסל םישרומה םידיחיה םה הארוה ירזוע .רדחב רישכמ החנמ
 .יעוצקמה אשונב

 םיטנדוטס ןומיאל םישרומ םינמאמ 9.2.4

 ךמסומ ןמאמ תגרד ילעב םינמאמ לש המישר וידימלת תושרל דימעי ןומיאל רפס תיב
 םידימלתה תא ריבעהל םתלוכיבש ,ןומיא תועש 300 תוחפל לש ןויסינ ילעב םהש תוחפל
 רבח ןמאמ רוחבל דימלתה לכוי םיגירח םירקמב .םישגפמ 10 לש ישיא ןומיא ךילהת
  .רפסה תיב רושיאב ,המישרב וניאש םינמאמה תכשל

  םוקיטקרפה יווילל םיכירדמ 9.2.5

 םיוולמכ םינמאמה תכשל י"ע םיכמסומה )םירוזיורפוס( םיכירדמ תונמל יאשר רפס תיב
 תיב תשיגל םאתומה תישעמה הרשכהה ךילהתב הכימתל םינמאמ תרשכה סרוקל
 הלכשהה תושירדב םג דומעי ,יתצובק ןפואב הכרדה יכילהת עצבמה ךירדמ .רפסה
 ירחא בוקעי רשא ךירדמ היהי טנדוטס לכל .9.2.2 ףיעסב רישכמ החנממ הקיטקרפהו
  .דימלתה ריבעהש ןומיאה תועש תא רשאיו םוקיטקרפה ךלהמב תיעוצקמה ותוחתפתה

 תיסיסבה םידומילה תוינכת 9.3

 ,ההז הוותמ םע הניחבה תא רובעלו הביל יאשונ םתוא דמלל ושרדיי רפסה יתב לכ
  .הז ךמסמב 10.3 ףיעסב ,תישעמה הניחבה ןווחמ :ג חפסנל םאתהב

 סרוק תועש 9.3.1

 סרוקה תועש .)תוקד 45 תב איה תימדקא העש( תוחפל תוימדקא תועש 175 ןב סרוק
  .)ן'זיוורפוס( הכרדה תלבקו םיתימע ןומיא ,ישיא ןומיא תוללוכ ןניא

 םלשה הכמסההו םידומילה ךילהת הנבמ 9.3.2

 :םיבלש ינשל םיקלחתמ הרשכהה סרוק תרגסמב םידומילה )1

 דימלתה שיגי הז בלש םויסל .תוחפל תוימדקא תועש 175 ןב סרוק :א בלש «
 .הירואיתו הקיתא ןחבמל שגייו אלמ ןומיא ךילהת לע הדובע

 תלבקו םיתימע ןומיא ,ישיא ןומיא תועש וללכי אל סרוקה תועש תריפסב
  .הכרדה

  ,הכרדה תחת םינומיא ללוכה ,םוקיטקרפה - תישעמ הרשכה תינכת :ב בלש «
 .ישעמ ןחבמ ופוסבו
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 רחאל ,םוקיטקרפה םויסב וא ךלהמב םייקתת רפסה תיב עצבמש תישעמה הניחבה )2
 דעומב םג תישעמה הניחבה תא םייקל ןתינ .ןומיא תועש 66 תוחפל ןמאמה רבצש
 .רתוי רחואמ

 רחאל ,א בלש ךלהמב ליחתהל לוכי הז ןומיא .תישיא הכרדהב הוולמ ןושאר ןומיא )3
 .דומיל תועש 160

 יאשר היהי ,הכרדהה ישגפמ 8 תלבקו ןושארה ןומיאה ךילהת םויס רחאל קר )4
 תיתצובק וא תישיא הכרדה תחת ולש םיאבה ןומיאה יכילהת תא ליחתהל טנדוטסה
 .הכרדהה ישגפמ תרתיל

 .םינמאמה תכשלב הגרדל השקב שיגהל לכוי רפסה תיב ידי לע ךמסוהש ןמאמ )5

 תיטרואת הרשכה תינכת - א בלש 9.3.3

 ףיעסב טוריפה יפל( הכשלה ידי לע ועבקנש הבילה ינכת תא הליכמ הרשכהה תינכת
  .)יסיסב הרשכה סרוק לש הבילה ינכת :א חפסנ ,10.1

 :וללכיו הרכהל ךמסמב וטרופי )וילופטרופ( תוחפל א"ש 175 לש ףקיהב הבילה תינכת
 .הדימלה תונורקעו רפסה תיב לש ןומיאה תסיפת לנויצר )1

 לע ססובי לדומה .ילולימו יפרג ןפואב רפסה תיב לש ןומיאה לדומ טוריפ )2

 .תיעוצקמ תורפסו םירקחמ

 הארוה תורטמ )3

 הלש ןוימה יכרדו דעיה תייסולכוא )4

 לכל תועשה רפסמו הארוהה תטיש ,םישגפמה תלוכת טורפ ובו טרופמ סובליס )5

 .אשונ

 .תודובעו תולטמ )6

 .תינכתב ףתתשמה לבקמש הדימל ירמוח )7

 .הרשכהה ךלהמב סרוקה יפתתשמ םירבועש ישיאה ןומיאה בולישל תויחנה )8

 .הסנתמה ןמאמה דוקפת תכרעהו )ן'זיורפוס( הכרדהה עוציבל תויחנה )9

 .תוישעמו תוינויע תוניחב ללוכ ,הניחבו הכרעה יכרד )10

 .תיפרגוילביב המישר )11

 רשאכ ףטוש ןפואב הרכהה תדעו תא ןכדעל רפסה תיב לע .סרוקה יחנמ תמישר )12

 .םיחנמה לגסב יוניש שי
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 )ילנויצפוא( טנרטניאה תועצמאב הדימל 9.3.4

 תועצמאב תויביטקארטניא תואצרהב וא שארמ תוטלקומ תואצרהב שומיש תושעל ןתינ
  :םיאבה םיללכה יפ לע ,טנרטניאה

 תוטלקומ תואצרה 9.3.4.1

 הנלכות תוטלקומה תואצרהה .תועשה ללכמ 15% דע תוטלקומה תואצרהה ףקיה
 תוטלקומ תומגדהב וא ,הקיתא ,ןומיאה לש הירוטסיהה :ןוגכ ,עדי תרבעהב קוסעל
 .ןומיא לש

 תויביטקארטניא תואצרה 9.3.4.2

 לש הקידבה ןפוא ,שומישב הנכותה תא ראתמה טרופמ לדומ שיגי רפסה תיב .1
 .המשיילו התוא לגרתל ,הדימלה תא םינפהל םידימלתה תלוכי תא החנמה

 .הדימלה תרגסמל ןכותה תא  םיאתהל שי .2

 לגוסמ החנמה ובש בחרמב שחרתמ הדימלה ךילהת - תיביטקארטניא הדימלב .3
 םיפתתשמה לכ םע רשקתל ,םתופתתשה תדימ ,םידימלתה תוחכונ תא אדוול
 .אשונל רשקהב םידימלתה לש תויונמוימה תוחתפתה לע עדימ לבקלו

 תובותכ תודובע 9.3.5

 – יתוסנתה עקר תלעב ןהמ תחא תוחפל ,תובותכ תודובע יתשל םישרדנ םידימלתה
 .רפסה תיב לש לדומה לע ססובמה םלש ןומיא ךילהת תראתמה הדובע

 ןמאתמכ דימלתה לש ןומיא תועש 9.3.6

 ).9.2.4 ףיעסב טרופמכ ישיא ןומיא ךילהתל השרומ רשא ( ןמאמ ידי לע ןומיא ישגפמ 10

  .םיינויעה םידומילה לש ישילשה שילשה תליחת ינפל םייתסהל ןומיאה לע

 הכמסה תארקל )ן'זיורפוס( םינמאמ תכרדה 9.3.7

  .ליעל 4 ףיעסב םינמאמה תכמסה תושירדב טרופמ יווילהו הכרדהה הוותמ

 רתוי רחואמ וא יטרואית דומיל תועש 160 םויס רחאל םוקיטקרפה תא ליחתהל ןתינ •
 רפסה תיב תוינידמל םאתהב

 םוכיס ,הכרדהה תועש לש דועית ובו החמתמ לכל קית ותושרב קיזחי רפסה תיב •
 ךירדמה ידי לע ואלומיש הכרעהה יספטו החמתמה ןמאמה לש ןומיאה יכילהת
 .ןומיא ךילהת לכ לע הוולמה
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 ןמאמה תא םיכירעמ םיכירדמה .החמתמה ןמאמה תכרעהל םינוירטירק רפסה תיבל •
 תכרעהל םינוירטירקה דוחיאל לעפת תיעוצקמה הדעווה .הלא םינוירטירק יפ לע
 .םיחמתמ

 תוניחב 9.3.8

 :תואבה תוניחבה תא עצבי רפסה תיב

 ידי לע עבקית הניחבה תנוכתמ .יטרואית עדיו יתא דוק יאשונב בתכב תינויע הניחב .1
 .הרכהה תדעוו י"ע רשואתו רפסה תיב

 ךילהת :ד חפסנב ראותמה ,תוקד 30-45 ןב טלקומ וא יח ןומיא – תישעמ הניחב .2
  .תישעמה הניחבה

  םויס תדועת 9.3.9

 :תודועת יתש הנקפות תיסיסב הרשכה תינכתב רפסה תיב םעטמ םידומילה ימייסמל

 :תופתתשה תדועת •

  :בותיכ

 ,רתוי וא( 175 תב תינכתב םינמאמ תרשכהל לולסמב 'א בלש החלצהב ה/מייס
 תויאמדקא תועש )תינכותב תולתב

 ינומיא םוקיטקרפ ליחתהל ת/יאשרו

 וגול תא לולכת אלו ,םינמאמה תרשכה תינכת לש 'א קלח תא םייסש ימל ןתנית וז הדועת
  .הכשלה

 :רמג תדועת •

  :בותיכ

 םינמאמה תכשל תושירד יפ לע םינמאמה תרשכה לולסמ תא החלצהב ה/מייס
 לארשיב

 ת/כמסומ ת/נמאמ ה/וניהו

 תשגה ללוכ ,תרכומ תיסיסב הרשכה םייסש ימל ןתניתו הכשלה וגול תא אשית וז הדועת
 וז הדועת ."ךמסומ ןמאמ" תגרדל הכשלה תושירדב דמעו ,תוניחבב הדימעו תודובע
 .הכשלל השקב תשגהל ףופכב םינמאמה תכשלב הגרד תלבק תרשפאמ
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 םיכירדמ תרשכה תינכת 9.4

 ףסה תושירד 9.4.1

 ."יעוצקמ ןמאמ" תדועת תגצה הניה םיכירדמ תרשכה תינכתל הלבקל ףסה תשירד

 סרוק תועש 9.4.2

  .םיתימע תכרדה תוללוכ ןניא תועשה .תוחפל תוימדקא תועש 50 ןב סרוק

 הרשכהה תינכת 9.4.3

 ינכת :ב חפסנ יפל( הכשלה ידי לע ועבקנש הבילה ינכת תא תוחפל הליכמ הרשכה תינכת
  .)הז ךמסמב 10.2 ףיעס ,םיכירדמ תרשכה סרוק לש הבילה

 :ללוכה )וילופטרופ( תוחפל א"ש 50 ןב הרשכה סרוק תינכת ךמסמ רפסה תיבל

 תונורקעו דמלנה הכרדהה לדומ ,רפסה תיב לש הכרדהה תסיפת תא ראתמה לנויצר .1
 .הדימלה

 .הארוה תורטמ .2

 .הלש ןוימה יכרדו דעיה תייסולכוא .3

 .אשונ לכל תועשה רפסמו הארוהה תטיש ,שגפמ לכ רואית ובו טרופמ סובליס .4

 .תודובעו תולטמ .5

 .תינכתב ףתתשמה לבקמש הדימל ירמוח .6

 .הסנתמה ךירדמה דוקפת תכרעהו הכרדה תחת הכרדהה עוציבל תויחנה .7

 .ישעמה ןחבמהו הקיתאה ןחבמ רבעמל םינוירטירקו הכרעה יכרד .8

 .תיפרגוילביב המישר .9

 שי רשאכ ףטוש ןפואב הרכהה תדעו תא ןכדעל רפסה תיב לע .סרוקה יחנמ תמישר .10
 .םיחנמה לגסב יוניש

 תובותכ תודובע 9.4.4

 ךילהת תראתמה הדובע - יתוסנתה עקר תלעב הבותכ הדובעל םישרדנ םידימלתה
 .רפסה תיב לש לדומה לע ססובמה םלש הכרדה
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 תישעמ הרשכה 9.4.5

 תושירד יפל תפסונ הכרדהו דחא ישיא הכרדה ךילהת תוחפל לולכת תישעמה הרשכהה
  .הרשכהה תינכתמ דרפנב ועצובי רשא ,8 ףיעסב םיכירדמל הכמסה

 הרשכהל תודרפנ תוינכת וגיצי ,הכרדה לע הכרדה תלבקל תוינכת םג םיעיצמש רפס יתב
 .דרפנ רוחמתב ,הכרדהלו

  )הכרדה תחת הכרדה( םיכירדמ תכרדה 9.4.6

 ןמאמ ךירדמ ךירדמה – הכרדה תחת הכרדה רובעל שי ךירדמכ הכמסה תארקל •
 יווילהו הכרדה תחת הכרדהה הוותמ .ומצעב הכרדה לבקמ ךכ ךותבו ,ןומיא ךילהתב
 .8 ףיעסב טרופמ םישרדנה

 תחת הכרדהה תועש לש דועית ובו החמתמ לכל קית ותושרב קיזחי רפסה תיב •
 לע ואלומיש הכרעהה יספטו החמתמה ךירדמה לש הכרדהה יכילהת םוכיס ,הכרדה
 .הכרדה ךילהת לכ לע הוולמה ךירדמה ידי

 תא םיכירעמ םיכירדמה .החמתמה ךירדמה תכרעהל םינוירטירק רפסה תיבל •
 .הלא םינוירטירק יפ לע החמתמה ךירדמה

 םינחבמ 9.4.7

 םינחבמ ינש החלצהב רובעל הרשכהב ךירדמה לע

 םינמאמה תכשל לש יתאה דוקה יפ לע הקיתאב ןחבמ •

 תוחפל תוקד 30 תב הכרדה תטלקה – ישעמ ןחבמ •

 .רפסה תיב תוירחאב םה םינחבמה תקידבו עוציב

  םויס תדועת 9.4.8

 :תודועת יתש הנקפות םיכירדמ תרשכה תינכות ימייסמל
 :תופתתשה תדועת •
  :בותיכ

 םיכירדמ תרשכהל לולסמב 'א בלש החלצהב ה/מייס
 הכרדהב םוקיטקרפ ליחתהל ת/יאשרו 

 וגול תא אשית אלו ,םוקיטקרפה אלל ,יסיסבה סרוקה תא םייסש ימל ןתנית וז הדועת

 .הכשלה
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 :רמג תדועת •

  :בותיכ
 לארשיב םינמאמה תכשל תושירד יפ לע םיכירדמ תרשכה לולסמ החלצהב ה/מייס

 ת/כמסומ ה/כירדמ ה/וניהו

 ,תרכומ םיכירדמ תרשכה תינכת םייסש ימל ןתניתו הכשלה וגול תא אשית וז הדועת

 םינמאמה תכשלל שיגהל שי וז הדועת  ."ךמסומ ךירדמ" תגרדל הכשלה  תושירדב דמעו

  .םיכירדמה סקדניאב םושירו "ךמסומ ךירדמ" תגרד תלבק ךרוצל
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 ןומיאל רפסה יתבב הרכהה ךילהת 9.5

 תיבכ הרכה לבקל יואר ומצע האורה רפס תיב לכל רשפאמ הכשלה לש להנמה דעוה
 שגות השקבה .הרכהל השקב שיגהל ,םינמאמה תכשל ידי לע רכומה ןומיאל רפס
  .הלש טנרטניאה רתאב םינימז רשא הכשלה לש םיימשרה םיספטב

 תימדקמ הקידב רשא רפסה יתבל םיינמז םירושיא קיפנת רפס יתבב הרכהל הדעוה
  .רפסה תיב ילעב לש המותח הרהצהל ףופכבו תושירדב םידמוע םה ןכאש החיכוה

 יפ לע ןומיאל רפס יתבב הרכהל הדעווה י"ע ועצובי הרכהה ןתמו רפסה יתב תקידב
  .להנמה דעוה עבקיש יפכ הרכה תרגא םולשתבו הדעווה עבקתש תונקת

 הרכהה תלבקל השקב 9.5.1

 תלבקל השקבב םינמאמה תכשל תוריכזמל הנפי ,הרכהב ןיינועמה רפס תיב .1
 .הכשלה רתאב תטרופמ האלמה הרודצורפה .הרכה

 קית תא לבקיו הרכהה תרגא תא םלשי ,הרכהה םכסה לע םותחי רפסה תיב .2
 הרכהה

 לכ תא ללוכה ,)וילופטרופ קית( םסרופיש ספוטב השקב הכשלל שיגי רפסה תיב .3
  .הרגאה םולשת לע רושיאו תויטנוולרה םידומילה תוינכותו םישרדנה םיכמסמה

 רבעות ,שרדנה רמוחה לכ תא תללוכו האלמ ,הינפ לע ,השקבה יכ אצמיי רשאכ .4
  .ןומיאל רפס יתבב הרכהל הדעווב ןוידל ,העד לכ הילע תווחל ילבמ ,השקבה

 םימושר רשא םינוירטירקה יפ לע יואר רפסה תיב תא אצמת הרכהה תדעוו היה .5
 הרכהה ןתמ .םינש שולש לש הפוקתל הרכה תדועת ול ןתנית - הז ךמסמב
  .הכשלה רתאב םסרופי

 תיב ידרשמב טלוב םוקמב גצות הדועתה .הדועת הכשלהמ לבקי רכומ רפס תיב .6
 ידי לע רפסה תיבל קפוסי רשא הרכהה ות תא גיצהל רפסה תיב לעו רפסה
 תכשל ידי לע רכומ" םילימה תא לולכי הרכהה ות .וימוסרפ לכב הכשלה
 ."לארשיב םינמאמה

 תא בתכב שקבמל הדעווה איצמת ,הינפלש השקב רשאת אל הדעווהו היה .7
 .תשקובמה הרכהה ןתמ ךרוצל היתושירדו היתורעה ,היקומינ
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 קית ןוכדע תועצמאב וב הרכהה תא רפסה תיב שדחי םינש שולש ידמ .8
 תרגא םולשתבו הכשלה תושירד יפ לע ןכוי רשא ,רפסה תיב לש "וילופטרופ"ה
 .הרכה

 הנשה תליחתב ,הנש ידמ הרכהה תרגא םלושת הרכהל תיעיברה הנשהמ לחה .9
 .תירדנלקה

 .הכשלה ידי לע רכומ רפס תיב לכב יתנש חוקיפ קדבמ ךורעת הרכהה תדעו .10

 תיב ובש הרקמב רפסה תיבב הרכהה תא לולשל תיאשר היהת הרכהל הדעווה .11
 הרקמב .הז ךמסמב םייונמה םיאנתהמ רתוי וא דחא יאנתב דומעלמ לדח רפסה
 תיבלו ,ךכ לע רפסה תיבל בתכב העדוה הרכהל הדעווה חלשת ,יוקיל אצמיי ובש
 .יוקילה ןוקיתל םוי 14 ודמעי רפסה

 ךמסמב םיטרופמה םינוירטירקה יפ לע ותלועפב ס"היב קדביי הרכהה תפוקתב .12
 תא תועשהל הדעווה תיאשר הרכהה תושירדב דומעי אל רפסה תיבו היה .הז
 תלטומ הרכהה תרסה וא תייעשה ךילהת םושיי לע תוירחאה .הריסהל וא הרכהה
 .ןומיאל רפס יתבב הרכהה תדעוו לע

 םייוקילה ןוקית רחאל רכומ תויהלו בושל לכוי התעשוה ותרכהש רפס תיב .13
 םוי 90 ךות םייוקילה תא ןקתל העשומה רפסה תיב לע .הדעווה ןוצר תועיבשל
 רסות ,וז הפוקת ךשמב רפסה תיבב הרכהה השדוח אלו היה .היעשהה םוימ
 .רפסה תיבב הרכהה

 השש ופלחשמ אלא הרכהל השקב שיגיו בושי אל ,הרסוה וב הרכההש רפס תיב .14
 .וב הרכהה תרסה םוימ םישדוח
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 םיחפסנ 10

 יסיסב הרשכה סרוק לש הבילה ינכת :א חפסנ 10.1

 תוינכת .ןומיאל רפסה יתבב םויכ תורבעומה ןומיאה תוינכת ךותמ ופסאנ ולא הביל ינכת
 םאתהב םידומילה תינכת ךותל ולא תויונמוימ לש היצרגטניא ועצבי תונושה הרשכהה
 תולוכי תכרעהל דיחא סיסב רוציל איה ךמסמה תרטמ .םידבוע םה היפל ןומיאה תשיגל
 תודחוימה תויפיצפסה תולוכיבו ןומיאב תונושה תושיגה לש ןדוחיימ עורגל ילב ןמאמה
 .רפסה יתב ידי לע תונקומש ולא תושיגל

 

 םוחת
 ןכות

 םיאשונ

 לנויצר
 הפש
 הקיתאו
 ןומיאב

 עוצקמה תודוסיו יתאה דוקה םע תורכיה □

 םיכילהתה לכב ולש העמטה תלוכיו יתאה דוקה תנבה §

 רשפאמה ,םיכרע ססובמו ,דיתע ןווכמ ןומיא לדומ םע תורכיה □

 םימסחו תונומא םע תודדומתה

 לדומ תדימל §

 לדומ לוגרת §

 ןמאתמ םע המכסהל העגה □

 ןמאתמה םע םכסהל העגהו תשקובמה ןומיאה תרגסמ תנבה §

 .ילאיצנטופה

 ןילמוג יסחי תריצי §

 ןמאתמה םע תוימיטניאו ןומא תריצי   □

 דובכו ןומא לש ךילהת קיפתש תכמותו החוטב הביבס תריצי §

 .ךשמתמ

 תינומיא תוחכונ  □

 .ןמאתמה לומ תינטנופס םיסחי תכרעמבו תונרעב תויהל תלוכי §

 .ימצע ןוחטיבו תושימג ,תוחיתפ לש השיגב שומיש
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 תויונמוימ
 ןומיא

 הליעפ הבשקה □

 -רמוא אלו רמוא ןמאתמהש המב אלמ ןפואב דקמתהל תלוכי §

 .הבשקהה יגוס תשולש תועצמאב

 ויתונוצרו ןמאתמה לש רשקהב רמאנש המ לש הנבה §

 .םכסמו רדסמ ,יטפמא ,טושפ :ןווגמ ףוקיש §

 ןמאתמה לש ימצעה יוטיבב הכימת §

 תויתמצוע תולאש תליאש □

 חוור תריציל םישרדנה םיטרפה תא ופשחיש תולאש תליאש §

 .ינומיא רשקב ילאמיסקמ

 הרישי תרושקת □

 הפשב שומישו ,ינומיאה שגפמה ךלהמב תיביטקפא תרושקת §

 .ןמאתמה לע רתויב הלודגה תיבויחה העפשהה תא רוציתש

 ןמאתמה תמצעה □

 תוישיא תוקזוח יוהיז §

 תוחלצהמ הדימל §

 לע טבמ §

 הרקוה §

 ןומיאה ךילהתל תוביוחמ תריצי □

 םודיק
 הדימל
  ,תכשמתמ
 הנווכהה
 תואצותל

 תועדומ תריצי □

  ףוקיש תריצי ,םינוש תורוקממ םינותנ תכרעהו דוחיא רוציל תלוכי §

 .תויואר תואצותל ןווכתהלו העדותל עיגהל ןמאתמל רשפאיש

 תוליעפ ןונכת □

 ךלהמב תכשמתמ הדימלל תויונמדזה ןמאתמל רוציל תלוכי §

 תושדח תויוליעפל תונמדזה תריציו ,םייח/תויוליעפבו ,ןומיאה

  .תויוצר תואצותל רתויב הבוטה הרוצב ואיביש

 תורטמו םידעי ,תינכות תריצי □

 ןמאתמה םע הלועפ תינכות לש רומישו  הינב תייחנה תלוכי §

 יוניש תוכמות תוביבס תיינב □
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 תוימינפ תוכמות תוביבס אוצמלו רידגהל ןמאתמה תלוכי §

  .תויוצר תואצותל עיגהל ול ועייסיש ,תוינוציחו

 .תוירחא תחיקלו תומדקתהה רחא בקעמו לוהינ □

 תוירחאה תא ריאשהלו ,ןמאתמל םיבושח םירבדל בל םישל תלוכי §

  .ודיב תוריחבה לע

 תוחפל תויאמדקא תועש 175 כ"הס
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 םיכירדמ תרשכה סרוק לש הבילה ינכת :ב חפסנ 10.2

 

 :םיאשונ

 )תושיג ,םיכילהת ,םינכת ,תויונמוימ( ן'זיורפוסה והמ

 ן'זיורפוסב ךרדומל ךירדמ ןיב תופתוש/תירב

  הכרדהב רזיורפוסה לש תידמימ בר תוחכונ

 הכרדה ךילהתב םיסחיה תוהמ לש הריקח

  םינוגראב ןומיא ךילהת לש ן'זיורפוס

 הצובקב ן'זיורפוס

  תמדקמ היצקלפר תויונמוימ

 )דועו ,חוד ,ואדיו תטלק( תונוש דועית יכרד חותינ

 ןמאמה יעוציב תכרעהו ן'זיורפוס תכרעה ילכ

 םירקמ רקח

 א"ש 50 תוחפל :כ"הס
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 תישעמה הניחבה ןווחמ :ג חפסנ 10.3

 ןחבנל ךמסמ – תישעמ הניחב ןווחמ

 .תוקד 45 דע 30 ןב היהי קדבנה ןומיאה .טלקומ וא יח ןומיא לולכת תישעמה הניחבה

 תוסחייתה ללוכה ,הניחבה תליחת ינפל דיחא חוסינ ןחבנל אירקי ןחובה ,יח ןומיאב
 החישה לש ןמזה תרגסמ תרדגה ,תטלקומ החישהש הדבועה תגצה ,תוידוס תרימשל
 .תעדל ןחבנה לעש םיפסונ םירבדו

 לבקיו םינחובל עמשויו טלקויש ןומיאב רבודמ יכ חוקלה תא ןמאמה עדיי טלקומ ןומיאב
 .ךכל ותמכסה תא

 הקיתא 10.3.1

 ןכו ,יטרואית הקיתא ןחבמ רובעל ןחבנה לע  :םינפוא ינשב יוטיב ידיל אובי הקיתאה אשונ
  .הקיתאה תושירדב דומעל טלקומה ןחבמה לע

 הקיתאב יטרואית ןחבמ 10.3.1.1

 :םיקלח ינש לולכי הקיתאה ןחבמ

 תיאקירמאה הטישב תולאש .1

 יתאה דוקה ןמ םיטוטיצ איבהל שרדנ ןחבנה ןהב תויתא תומליד 2-3 לש רואית .2
 הבושתה "תרזגנ" ונממ דוקב םוקמה לע עיבצהלו

 .ןחבנה ינפל חנומ יתאה דוקה רשאכ ךרעי ןחבמה

 .יטרואיתה הקיתאה ןחבמב רבוע ןויצ לבקל שי

 ישעמה ןחבמה ךותב הקיתא 10.3.1.2

 ןויצה ןתמ ןפוא .א

 .הניחבב ןולשיכ ותועמשמ ןאכ םיטרופמה הקיתאה יאשונמ דחאב דיחי רבוע אל ןויצ

 הכרעהל םינוירטירק .ב

  הנידמה יקוח תרגסמב השענ ןומיאה - 'א אשונ
 .תויקוח ןניאש תולועפ עצבל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •
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  לופיטל ןומיא ןיב הנחבה - 'ב אשונ
 ,תונחבא ,תויעב תדדועמו השיגדמש( תילופיט הפשב שמתשמ ןמאתמה םא •

 סחייתמ וניא ןמאמהו )..רבשמב ינא ,ןואכידב ינא ,הדרחב ינא :ןוגכ ,היגולותפ

 .ןמאתמה תנווכ תא ררבמ  וניאו ךכל

 .םיילופיט םיטביה לע ןמאמ אלש ריהבמ אל ןמאמה ,םיילופיט םיטביה םילוע םא •

 .םיילופיט םיטביה לע ןמאמ ןמאמה •

 ...ןדבוא ,תולחמ ,יתחפשמ רבשמ ,תישגר הפצה ומכ ןועט אשונ הלוע רשאכ •

 ,גולוכיספ ,אפור( רחא והשמ וא ןומיא אוה שורדה עוצקמה םא ררבמ אל ןמאמה

 .)...רטאיכיספ

 שפנה תואירבל הינפה לוקשל םיבייחמש שגפמב םיבצמל סחייתמ אל ןמאמה •

 .)םירוטקידניאה תרשע(

 ןפואב להנתמ אל ןמאמה ,לופיטל םגו ןומיאל םג םיאתמש אשונ הלוע רשאכ •

 דבכנ קלח םא .תויעבלו תוביסל סנכנ אלא ,)דיתע דקוממ ,ןורתיפ דקוממ( ינומיא

 – ינומיאה חישה ןמ הנטק היטס קר שי םא .ןולשיכ – ילופיטה הדשב אוה החישב

 .לשכיי אל

 ,)רבעבו תויעבב דוקימ( ילופיטה הדשל הרושקה ןמאתמה דצמ השקב הלועשכ •

 .ינומיאה הדשל החישה תא ריזחמ אל ןמאמה

 ץועייל ןומיא ןיב הנחבה - 'ג אשונ
 אוה ןמאתמהשו ץעיימ אלש ריהבמ אל ןמאמה ,הצע שקבמ ןמאתמהשכ •

 .וייחל לודג יכה החמומה

 ןומיא אוה שורדה עוצקמה םא ררבמ אל ןמאמה ,ץועיי שרודש אשונ הלוע רשאכ •

 .)...ח"ור ,ד"וע ,יקסע ץעוי( רחא והשמ וא

 ןפואב להנתמ אל ןמאמה ,ץועייל םגו ןומיאל םג םיאתמש אשונ הלוע רשאכ •

 קלח םא .תונורתפ קפסמ אלא ,)תוריהב גישהל ןמאתמל עייסמ ,לאוש( ינומיא

 חישה ןמ הנטק היטס קר שי םא .ןולשיכ – יצועייה הדשב אוה החישב דבכנ

 .לשכיי אל – ינומיאה

 תא ריזחמ אל ןמאמה ,יצועייה הדשל הרושקה ןמאתמה דצמ השקב הלועשכ •

 .ינומיאה הדשל החישה

 .תושר שקבל ילבמ העצה עיצמ ןמאמה •
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 .החמומ תעד הניא ותעדש ריהבמ אל אוה ,העצה עיצמ ןמאמה רשאכ •

 רתוי עדויש בשוחש ימכ להנתמ ,םיוסמ םוקמל ןמאתמה תא ןווכל הסנמ ןמאמה •

 .ןמאתמהמ בוט

 תיתא תולהנתה - 'ד אשונ
 .וב לוזלז וא לוטיב ,ןמאתמל דובכ רסוח אטבמ ןמאמה •

 .םיסרטניא דוגינמ םלעתמ ןמאמה •

 .וחוכ וא ,ותעפשה ,ותוכמס תא הערל לצנמ ןמאמה •

 .תוינעזג וא תויטסיסקס תורעה ריעמ ןמאמה •

  תטלקומ הניחב חולשמב קר יטנבלר ,תוידוסל תוסחייתה – 'ה אשונ
 .תטלקומ החישהש ריהבמ אל ןמאמה •

 .הז םשל קרו הניחב יכרצל וניה שומישהש ריהבמ אל ןמאמה •

 .רחא והשימל העמשה רב וניאש והשמ שי םאה לאוש אל ןמאמה ,החישה ףוסב •
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 תישעמה הניחבה 10.3.2

 תישעמה הניחבל ןויצה ןתמ ןפוא 10.3.2.1

 ילאמיסקמה דוקינה .הניחבה לע דוקינ תלבקל םיאנתה תא םירידגמ םיאבה םיפיעסה
 .'קנ 75 אוה

 )60%( 75 ךותמ 45 – ךמסומ ןמאמ תגרדל רבוע ןויצ

 )דיתעב שומישל( )80%( 75 ךותמ 60 – יעוצקמ ןמאמ תגרדל רבוע ןויצ

 )דיתעב שומישל( )93%( 75 ךותמ 70 – ריכב ןמאמ תגרדל רבוע ןויצ

 טסקטנוקל ולש תויטנבלרהו ותוכיא ,ןוירטירקה תוחכונל סחייתמ ןחובה ןויצה ןתמ תעב
 .ןוידה

 וא וז תונמוימב ןמאמה שומישב יוטיב ידיל אובל לוכי תונמוימב שומישה ,תונמוימ לכ יבגל
 .הב שמתשהל ןמאתמה תנמזהב

 

 הניחבל תויונמוימ 10.3.2.2

 'קנ 10 – ינומיאה םכסהה .1

 הדוקימו ןומיאה תרטמ - 'א אשונ
 .ןומיאה אשונ תא ריהבהל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .ןומיאל רשקב תויפיצ ןמאתמה םע םאתמ ןמאמה •

 .םיאשונ רפסמ הלעמ ןמאתמהשכ רוחבל ןימזמ ןמאמה •

 .יידימ תיללכ איה רשאכ הרטמה תא ריהבהל ןמאתמל עייסמו דקממ ןמאמה •

 .החישהמ תאצל הצור אוה ןתיא תואצות רידגהל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .וב היולתש הליעפ הרטמל ןמאתמה תא דקממ ןמאמה •

 ןומיאה תירב -םכסהל םאתהב תולהנתה - 'ב אשונ
 .רבודמה אשונה ןיבל הרדגוהש הרטמה ןיב המילה רסוחל ינרע ןמאמה •

 .ןומיאה תרטמב וא החישב םייונישה יפל םכסהה תא ןכדעמ ןמאמה •

 .ןמאתמל ןומיאה לע תוירחא ריזחמו םידיקפתה תולובג לע רמוש ןמאמה •

  .וייחל החמומה וניה ןמאתמהש רסמה תא ריבעהל דיפקמ ןמאמה •
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 .גישיש תואצותל יארחא ןמאתמהש רסמה תא ריבעהל דיפקמ ןמאמה •

 'קנ Relationship( – 10( םיסחי תכרעמו הביבס .2

 תכמותו החוטב הביבס תריצי – 'א אשונ
  .היטפמאו תויתפכא לש יוטיב תועצמאב ןומא רציימ ןמאמה •

 .ויתודמעו ויתונוצר ,ויכרע ,ןמאתמה יפלכ דובכ אטבמ ןמאמה •

  .ךילהתה ךרואל הרשויבו רשויב גהונ ןמאמה •

  .םייניעה הבוגב ןמאתמה לע לכתסמ ןמאמה •

 .ויתומצועו ויתושלוח לע ,םלשכ ןמאתמה תא לבקמ ןמאמה •

 הכימת ידכ ךות ,תוחונה רוזאמ האיצילו ,הריקחל חוטב בחרמ רצוי ןמאמה •

  .דודיעו

 םילולעש םינוויכ וא ,םישדח םינווכ רוקחל תושר ןמאתמהמ שקבל דיפקמ ןמאמה •

  .תוחומ רועיס עצבל וא ,ןמאתמה לצא תוחונ יא ררועל

 ,המישנ בצק ,גנירורימ( תילולימ יתלבו תילולימ הרוצב ןמאתמל ףרטצמ ןמאמה •

 .ךרוצל םאתהב ןמאתמה לצא יונישל תורשפא רוציל ידכ ,)...לוק ,היגרנא

 תינומיא תוחכונ - 'ב אשונ
   ."עגרה תא דקור" ,ןמאתמה לומ תינטנופס םיסחי תכרעמבו תונרעב ןמאמה •

 .זיעמו רגתאמ ןמאמה •

 ,דוקימ ,הלבק ,תונרקס  ןיב ענו בלשמ ,ונייהד ,תינומיא היווהב אצמנ ןמאמה •

 .רוגתאו רומוה ,היטפמא

 תולילק ,רומוה תועצמאב יוטיב ידיל אובל הלוכיש ,ךילהתל תוינויח איבמ ןמאמה •

  .ב"ויכו

 .לפטל רקיע ןיב ןיחבהל ול עייסמו ןמאתמה תא דקממ ןמאמה •

 ימצע ןוחטיבו תושימג ,תוחיתפ לש השיגב שומיש - 'ג אשונ
 .החישה תרטמו החישה יכרצ ,ןמאתמה יכרצל ומצע תא םיאתהל לגוסמ ןמאמה •

  .ןומיאהו ןמאתמה יכרצל םאתהב תושיגרב ולש היציאוטניאב שמתשמ ןמאמה •

 .םיקזח תושגר םילוע רשאכו םישדח םיאשונ לש הריקחב ןוחטיב ןיגפמ ןמאמה •

 ןמאתמהו ןמאמה ןיב תולובג לע הרימש - 'ד אשונ
  .ןמאתמה םע רתי תוהדזה ןיבל היטפמא ןיב ןיחבמ ןמאמה •
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 ןיב הדרפה תושעל תנמ לע ןומיאה ידכ ךות ימינפ גולאיד להנל לגוסמ ןמאמה •

 ."ןמאמל ךייש המ ןיבל ןמאתמל ךייש המ"

 'קנ 10 – ףוקישו הבשקה .3

 הבשקה – 'א אשונ
 םימוסחמל ,תושגרל ,תויורשפאל ,תורטמלו תונוצרל ,ןכותל בישקמ ןמאמה •

 רמאנש המל ,ףוגה תפשלו הפשל ,ןמאתמה יכרעו תודמעו תוסיפתל ,תוששחו

 .רמאנ אלש המלו

 .ןמאתמה תונוצר לשו רמאנש המ לש הנבה אטבמ ןמאמה •

  .ומצע לש הדנ'גאל אלו ,ןמאתמה לש הדנ'גאלו תונוצרל בישקהל דיפקמ ןמאמה •

  ןמאתמה לש ימצעה יוטיבב הכימת - 'ב אשונ
 .החישב טקשל םוקמ ןתונ ןמאמה •

  .ןמאמה לש אלו ןמאתמה לש אוה החישה לש ירקיעה רובידה חפנ •

 .החישב הדובעה תא תושעל ןמאתמל רשפאלו וירבדב רצקל דיפקמ ןמאמה •

 

 ףוקיש – 'ג אשונ
 תנווגמ ,תרדסמ ,תיטפמא ,הטושפ ,הרורב הרוצב ןמאתמל ףקשמ ןמאמה •

 םימוסחמה ,ויתושגר ,ול שיש תויורשפאה ,ויתורטמ ,ויתונוצר תא ,תיתריציו

  .רמאנ אלש המו רמאנש המ ,ויכרעו ויתודמע ,ויתוסיפת ,ולש תוששחהו

 .תדקוממו הריהב הרוצב ףקשמ ןמאמה •

 תויורשפא רוציל תנמ לע ןמאתמה ירבד תא תורחא םילימב ףקשמ ןמאמה •

 .)שדחמ רוגסמ( תושדח

 'קנ 10 – תיביטקפא תרושקת .4

 תולאש תליאש - 'א אשונ
 הדימל ,ךרע תריצי תורשפאמה תולאש לאוש ןמאמה - תויתמצוע תולאש תליאש •

 .שדח יוליגל תואיבמו

 יבגלו אשונה יבגל ןמאתמל תוריהב איבהל תואבש הרהבה תולאש לאוש ןמאמה •

 .ומצע
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 וא ,ךרוצ אלש רוזחל ילבמ ,)תורצק( תודקוממו תוחותפ תולאש לאוש ןמאמה •

 .בישהל ןמאתמל רשפאמ וניאש ףצר רוציל

  הרישי תרושקת - 'ב אשונ
 .החישה ךלהמב ליעיו ריהב ,יניינע ןפואב רשקתמ ןמאמה •

  .ךרוצל םאתהב רורב רבסה ןתונ ןמאמה •

 .ולש תוחונה ירוזאמ תאצל ןמאתמה תא רגתאמ ןמאמה •

 .יניינעו רישי בושמ ןמאתמל ןתונ ןמאמה •

 .ותולהנתה לעו ןומיאה תומדקתה לע בושמ שקבמ ןמאמה •

 .ןמאתמה םע םיסחיה תכרעמב םיחונ אל םיאשונ ןוידל חותפל זיעמ ןמאמה •

  תמדקמ העפשה תלעב הפשב שומיש - 'ג אשונ
 .ןמאתמה תפשב שמתשמ ןמאמה •

 .ןמאתמל רתויב המיאתמה הפשב שמתשמ ןמאמה •

 הלעמש םיבצמל םייומידב שומיש םזוי - תורופאטמו םיומידב שמתשמ ןמאמה •

 .איבמ ןמאתמהש םייומיד םע ךלוה ,ןמאתמה

 תולועפ ,דיתע תנווכמ הפשב שמתשהל ןמאתמה תא דדועמו שמתשמ ןמאמה •

 .האלמה סוכה תייארו

 'קנ 10 – ןמאתמה תמצעה .5

 תויוסנתהמ הדימלו תוישיא תוקזוח יוהיז - 'א אשונ
 .וירושיכו ויתולוכי יוהיזב קוסעל ןמאתמה תא עינמ ןמאמה •

  .ןמאתמה לש תויונמוימ/םירושיכ/תולוכיל סחייתמ ןמאמה •

 ןימזמו ויתויוסנתהב יוטיב ידיל ואבש יפכ ןמאתמה יבאשמ תא ףקשמ ןמאמה •

 .ןתוא רוקחל ותוא

 ותלודגב ןמאתמה תייארו דודיע ,הרקוה – 'ב אשונ
   .אוהש יממו ויגשיה ,ויתולוכי ,ןמאתמה לש ויתוחוכמ תויטנתואב לעפתמ ןמאמה •

 .וב ךמותו ןמאתמל הוקת ןתונ ןמאמה •

 לעב אוהש שדח טבמ תיינקהל )גנימיירפר( שדחמ רוגסימב שמתשמ ןמאמה •

 .ןמאתמה לש ותוגהנתהו ויתולועפ לע ,ךרע

 .ןמאתמה לש ויתושגרו ויתורטמ ,ויתונוצר ,ויתונווכל ףקות ןתונ ןמאמה •
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 .דדומתהל ןמאתמה לש תולוכיב ןומא עיבמ ןמאמה •

 .ולש לאיצנטופה תא תוהזל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 :ןוגכ םירסמ תרבעה - ןמאתמה לש תוהזלו תוהמל רושיאו הרכה ןתונ ןמאמה •

 ךל שי ...ידוחיי ,דחוימ ,בושח התא ,ךרע לעב התא ,ךתוא האור ינא ,םייק התא

 ...םורתל המ

  ןמאתמה לע ךומסל תלוכי - 'ג אשונ
 .שוחנו יבקע ןפואב ןמאתמל תוירחא ריזחמו ריבעמ ןמאמה •

 .תיתריציו תיאמצע הבישח דדועמ ןמאמה •

 .ולש תוחונה ירוזאמ תאצו ומצע תא םדקל ןמאתמה תא רגתאמ ןמאמה •

 'קנ 10 – תועדומ תריצי .6

 תועדומ תבחרה – 'א אשונ
 תיווזמ ותביבסו ומצע לע ןמאתמה תוננובתה – תיביטקלפר תלוכי דדועמ ןמאמה •

 .תיזיפו תיביטינגוק ,תישגר טבמ

 .ןיעל יולגלו רמאנל רבעמ רוקחלו קימעהל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 ,ויכרע ,ויתורטמ ,ויתונוצר ,ויתושגר ,ויתונומא תא תוהזל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .ויתוסיפתו ויעינמ

 היצרגטניא – 'ב אשונ
 י"ע ,םינוש תורוקממ םינותנ תכרעהו )דוחיא( היצרגטניא תריצי דדועמ ןמאמה •

 .ןמאתמה

 ןומיאה אשונל רשקהב ולש היישעהו היווהה תא רוקחל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .)Being+Doing( ןהיניב היצרגטניא עצבלו

 ,תומצוע( ותביבסבו וב םיבכעמו םימדקמ םימרוג תוהזל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .)םימויא ,תויונמדזה ,תושלוח

 תוכלשהו םירעפ ,םילדבה תריקח – 'ג אשונ
 .תויונשרפל תודבוע ןיב םילדבהה תא תוהזל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .ותוגהנתהל ויתונווכ ןיב המילה רסוחו םירעפ תוהזל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 ותולהנתה ןפואב ,ויתוריחבב םינוכיסו תוכלשה ןמאתמל ףקשמו ההזמ ןמאמה •

 .ותביבסב וא/ו וב עוגפל םילולעה ,ויתונווכבו



 

 

       ilcc@ilcc.org.il ל"אוד 077-3218050 :לט        

 

 

48 

 

 הבחרה הנומתה לע תולכתסה - 'ד אשונ
 רוקמכ רבעב ןמאתמה ייחב םימוד םירקמ רוקחל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 .דיתעה וא הווהה לע הדימלל

 לש םירחא םייח ימוחתב םימוד םירקמ רוקחל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 .םיוסמ םוחתב ותולהנתה לע הדימלל רוקמכ ןמאתמה

 הצור ןמאתמהש םדאה( יבטימה דיתעה ןמ הדימלל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 .הווהב המושייו )דיתעב להנתמ אוהש ךיאו תויהל

 .םירחא לש םתולהנתהמ הדימלל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 'קנ Result Oriented( – 10( תואצותל תונווכמ .7

 תורטמ תבצהו ןונכת – 'א אשונ
 לע לועפלו םידעיו תורטמ םע הלועפ תינכת תונבל ןמאתמה תא דדועמ ןמאמה •

 .היפ

 .תויוצר תואצות תגשה םשל תופסונ הלועפ יכרד תוהזל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 תוביסנ ייונישל םאתהב הלועפ תויורשפאל ךרעיהל ןמאתמל עייסמ ןמאמה •

 .ותינכתב

 הלועפל הענה – 'ב אשונ
 ותוא ואיבי רשא ,עוציבל תולועפ/הלועפ לע בייחתהל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 .תומכסומו תויוצר תואצותל

 המצמצל וא ותלועפ תא ביחרהל ותלוכי תא ןוחבל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 .תוביסנל םאתהב

  יוניש תכמות הביבס תיינב – 'ג אשונ
 גישהל ידכ ולש םיימינפה םיבאשמב שמתשהל ןמאתמה תא דדועמ ןמאמה •

 .תואצות

 וכמתיש ותביבסב םיבאשמ םותרלו תוהזל ןמאתמה תא דדועמ ןמאמה •

 .ותומדקתהב

 הרקב עוציב - 'ד אשונ
 לע תוירחא תחקלו ותומדקתה רחא בקעמ להנל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

 .ול תויוצרה תואצותה
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 .ןעוציבו תולועפה תריחב לע תוירחאה תא ןמאתמל ריאשמ ןמאמה •

 'קנ 5 – ןומיאה םויס .8

 םוכיס – 'א אשונ
 .התריגסו החישה ףוסיאל ןמז שידקמ ןמאמה •

 .ויתויובייחתה ןהמ ןמאתמל רורבש אדוומ ןמאמה •

 הלועפל ותובייחתה ,ויתוריחב ,ןומיאב ויגשיה לע ןמאתמה תא ריקומ ןמאמה •

 .החישה ךלהמב ותולהנתהו

 בושמ – 'ב אשונ
 .החישהמ קיפהש ךרעה תא ןוחבל ןמאתמה תא ןימזמ ןמאמה •

  .ןומיאה לע בושמ ןמאתמהמ שקבמ ןמאמה •
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 תישעמה הניחבה ךילהת :ד חפסנ 10.4

 דמל וב רפסה תיב י"ע עצובת הניחבה .הכמסהה תלבקל תישעמ הניחבב בייח ןמאמ לכ
 .ןמאמה
 הניחבל ףס יאנת .א

 יטרואיתה ןחבמה לש החלצהב רבעמ •

 םוקיטקרפה ךותמ ןומיא תועש 66 תוחפל םויס •

  .הניחבל ןמאמה תונכומ לע הוולמה ךירדמה לש הצלמה •

 
 הניחבה ןפוא .ב

 הטלקהה תא ריבעהלו תוקד 30-45 ןב ןומיא טילקהל וא יח ןומיא ןמאל ןמאמה לע

  .רפסה תיב תקידבל

 תישעמה הניחבה ןויצ .ג

 ןויצ .תישעמה הניחבה ןווחמ :ג חפסנב טרופמ תישעמה הניחבה רבעמ ןויצ ןתמ ןפוא

  .)60%( 75 ךותמ 45 – ךמסומ ןמאמ תגרדל רבוע

 לע רבוע ןויצ לבקל שי .בושמ ונתיו הל וניזאי רשא םינחוב ינש ידי לע קדבית הניחבה

 ,הוולמה ךירדמל רבעוי םינחובה בושמ .לשכנ אוה ןויצה תרחא ,םינחובה ינש ידי

  .ןחבנל בותכ ח"וד ריבעי רשא

 רובעל ןתינש תוניחבה רפסמ .ד

 לכוי ס"יב לכ - ולש תוניחבה תוינידמ תא עובקל תורשפא שי ס"יב לכל ,לבגומ אל

 .םיימינפה וילוקיש יפל תוניחבה רפסמ תא ליבגהל

 תוניחבה ןיב ןמזה ךשמ .ה

 .םישדוח העברא אוה תוניחב ןיב ןמז םומינימ - הניחבה תא רבע אל ןחבנהו הדימב

  ןחובמ תושירדה .ו
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 .תוחפל יעוצקמ ןמאמ – תנחבנה הגרדהמ ההובג הגרדב ןחוב הנמי רפסה תיב

 .ךירדמכ הכמסה לעב היהי ןחובה

 .םינחוב ינש וצקוי הניחב לכל

 תישעמה הניחבה לע חוקיפה ןפוא .ז

 אלו( ס"היבב הנרמשית תוטלקהה .ןמאתמה לש הטלקה לולכי ןומיאל הכמסה ןחבמ

 ותשקבש ,ס"היבמ שקבל תיאשר היהת הרכהה תדעו .םייתנש ךשמל )הכשלב

 .תימגדמ הקידבל תוטלקהה תא  ,יתנש חוקיפ קדבמ ךילהתמ קלחכ וא תקדבנ

 :הרכהה תדעוו תעד לוקיש יפל

 תחקל ס"יב בייחל תיאשר הרכהה תדעוו קיפסמ םידיפקמ אל םינחובה םא •

  .םיינוציח םינחוב

 רדגומ ךילהתב( הרכהה ונממ ללשית םינוירטירקב דמוע וניא ס"יב םא •

 .)שארמ

 חוקיפה תוכלשה .ח

 הניחבה רבעמ תא לולשת הרכהה תדעוו ךא ןחבנה תא ריבעה ס"היבש הרקמב

 :הטלקהל הנזאה רחאל

 תדעוו תטלחהמ עגפיי אל ןמאמה .ףקותב היהי ןמאמה לש הניחבה רבעמ .1

 .הרכהה

 :ללוכה קודה חוקיפ ךילהתל סנכוי רפסה תיב .2

a. הדימלה יכילהת לע הרכהה תדעוו לש דומצ רתוי בקעמ. 

b. תיב ןומימב ,תרשאמ הכשלהש ינוציח ןחוב תופתתשהב תוניחבה םויק 

 הרכהה תדעוו רושיא תלבקל דעו תוחפל תוניחב יבבס 2 ךשמל ,רפסה

  .קודהה חוקיפה םויס לע

 

 


