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 ג"פשת ,תבט ד"כ
 
 

 
  ןלוגהו יחרזמה לילגהמ )םיקארטדופ( םידיינ הירנילוק יקסע רגאמל תופרטצהל ארוק לוק

  " ןלוג לילג םירכיא קוש" םזימ
 

 ךילהה יבגל רבסהו יללכ עדימ .1

 
 18 לוכשאב תורבח .ר"כלמ לש דמעמב לעופה ,םירע דוגיא וניה יחרזמ לילג לוכשא .1.1

 ,הנומש תיירק :תוימוקמ תויושר הרשע עברא :ןלהלש טוריפה יפל תוימוקמ תויושר

 ,בלח שוג ,תילילגה רוצח ,הירגנז אבוט ,הניפ שאר ,הלעמה דוסי ,ןירצק ,הלוטמ ,תפצ

 ,ןוילעה לילגה :תוירוזא תוצעומ עברא .הדעסמו ר'גע ,היניק ןיע ,אתעקוב ,סמש לד'גמ

 .ןומרחה תואובמו ,לילגה םורמ ,ןלוג

 לוקב הייכז תרגסמב .תירוזא תוברתו תיאלקח תוריית דודיעו םודיקל לעופ לוכשאה .1.2

 ,לילגהו בגנה ,הירפירפה חותיפל דרשמה לש ירוזא םירכיא קוש תלעפהל ארוק

 ,2023 תנש ךלהמבו 2022 רבמצד שדוחמ לחה 'םירכיא יקוש' יעוריא  םדקמ לוכשאה

 המב תתלו תיתוכיא תיאלקח תרצות שיגנהל ,םינכרצל םיאלקחה ןיב רבחל הרטמב

  .'א חפסנב טרופמכ וניה 2023 תנשל םיעוריאה חול .םיימוקמ םינמאל
 הירנילוק יקסע  10 דעו 3 ןיב לש תומכ קושה יעוריאמ דחא לכב ביצהל ןיינועמ לוכשאה .1.3

 םאתהב תואקשמ וא/ו ןוזמ לש רכממ עצובי קארטדופב .)םיקארטדופ( םידיינ

 לעב ןיבו קושב רקבמה חוקלה ןיב תורישי עצובי הז רכממ – ןלהל ךילהה תוארוהל

 קפסל שרדיי לוכשאה תוארוהל םאתהב עוריאב בצויש קארטדופ לכ ,תאז דצל .קסעה

 העצהה תרגסמב הגצוהש הנמל םאתהב – ךכב ןיינועמ היהי רשא חוקלל "תיב תנמ"

 תיבה תנמ לש שכרה .מ"עמ ללוכ ₪ 20 לע הלעי אל תעצומה הנמה ריחמ .הז ךילהב

 "תיבה תנמ" רובע םולשתה .לוכשאה י"ע קפוסיש "תובטה סיטרכ" תועצמאב עצובי

 לש לוהינה תכרעמ ךרד עצובתש הקילס תועצמאב אלא ,חוקלהמ ןירשימב לבקתי אל

 םיכוזל םישומימה תא ריבעי לוכשאה . יחרזמ לילג לוכשא לש ״ןלוג לילג תוריית״ רתא

 לע רבעויש חסונב ,לוכשאה לומ תורשקתה םכסה לע םתמיתחל ףופכב ,םייטנוולרה

  .ךילהב םיכוזה לא לוכשאה ידי

 רתאב ומסרופי תומיעטה סיטרכב םילולכה םיקסעה טוריפו םירכיאה קוש תוליעפ .1.4

 קוויש יצורע ,יחרזמ לילג לוכשא לש ״ןלוג לילג תוריית״ הירנילוקו תוברתה ,תורייתה

  .לוכשאה לש יעוצקמה ותעד לוקיש יפל םייתרוסמו םיילטיגיד

 ןוזמ ,םירק/םימח תואקשמ - תונוש ןוזמ תוירוגטק ועבקנ ךילהה תרגסמב .1.5

 ללוכ ׳ץנארב/רקוב תוחורא ,יבלח ריהמ ןוזמ ,ירשב ריהמ ןוזמ ,םיחוניק/קותמ



 
 

 יהמ 'ב חפסנ תרגסמב ןמסל עיצמה לע .יתאיסא ןוזמ ,ינועבט/ינוחמצ ןוזמ ,םיכירכ

 הירוגטקל העצהה ךויש רבדב העיבקה יכ רהבוי םלוא ,ותעצה תשגומ הילא הירוגטקה

 רתויל העצה שיגהל ןתינ .ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע לוכשאה לש הניה המיאתמה

 :ונייה( םינוש ןוזמ יגוס רפסמ רוכמל דחא קארטדופב ןתינ ןכו ,תחא הירוגטקמ

   .)'וכו יתאיסא ןוזמו ינוחמצ ןוזמ /תואקשמו םיחוניק

 לולכל יאשר היהי לוכשאה .לוכשאה םעטמ יעוצקמ תווצ י"ע עצובת ךילהב תועצהה תניחב .1.6

 םירטמרפל םאתהב ,תוכיא יביכר יפל השעית תועצהה תניחב .םיינוציח םיצעוי םג תווצב

  .ןלהל 5 ףיעסב םירדגומה

 ןתנית ;לוכשאה לש ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב הניה עוריאב ףתתשהל הכוזל תוכזה ןתמ .1.7

 יכ ,רהבוי .תשרדנה הירוגטקב םיהובגה תומוקמב וגרוד םהיתועצה רשא םיכוזל תופידע

 הכוזל יכו ,דבלב לוכשאה לש וניה עוריא לכב תושרדנה תוירוגטקה תריחבל תעדה לוקיש

  . הז אשונב לוכשאה יפלכ השירד וא/ו הנעט היהת אל

 םייוסמ עוריאב הכוזל קארטדופ תבצהל תוכז תתל בייחתמ ונניא לוכשאה יכ רהבומ ןכ ומכ .1.8

 הכוזכ זרכוי עיצמו ןכתיי יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל .םכסה ומיע םתחנ םא ףא ,ללכב וא/ו

 לשב םא ןיב ,םי/עוריאב קארטדופ ביצהל תורשפאה ול ןתנית אל ךא – תמיוסמ הירוגטקב

 .םירחא םילוקיש לשב םא ןיבו לבגומ דיריב תומוקמה  רפסמ יכ הדבועה
 קלח לכ וא/ו םיתורישה תקנעהל תידעלב האשרה םיכוזל קינעמ וניא לוכשאה יכ רהבומ .1.9

 ריתהלו םיתורישה תלבק ךרוצל ףסונ/רחא ךילה לכ עצבל תע לכב יאשר היהי אוהו ,םהמ

 ותעד לוקיש יפל לכה ,ליבקמ וא/ו המוד תורש םייקלו ליעפהל םירחא םיתוריש ינתונל םג

  .ידעלבה

 םהב תומוקמב יכ ןכתיש ול עודי יכ ריהצמ ותעצה תשגהב ףתתשמה יכ רהבוי תאז ללכב .1.10

 העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול ןיאו המוד יפוא ילעב םיקסע ולעפי םיקארטדופה ובצוי

 .ךכל רשקבו ןיגב

 בייחתמ עיצמה יכ ,עמשמ ,הז ךילהל העצה תשגה יכ רהבוי רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .1.11

 תומוקמב ,'א חפסנב םיטרופמה םידמעומהמ דעומ לכב םיתורישה תא קפסל שארמ

 .ךילהב הכוזכ זרכות ותעצה ול ,'א חפסנב םיטרופמה

 תורישה עוציב לע תולחה תוארוה .2

 ךס לוכשאל הכוזה םלשי ,הז ךילה תוארוהל םאתהב ,עוריאב ןכודה תבצהל תוכזה רובע .2.1

  עוריאב תופתתשהה רושיא תעדוה םע לוכשאל םלושי הז םוכס .מ״עמ ללוכ ח״ש 350 לש

 םוכסה םלוש אל .עוריאב הכוזה תופתתשהל יאנת הווהיו עוריאה דעומ ינפל םימי 5 דעו

 יאשר היהי ןכו ,רחא ןייכזמ םיתורישה תא ןימזהל יאשר לוכשאה היהי – ללכב וא/ו דעומב

 .ךילהב הכוזה לש ותייכז תא לוספל

 תבצה ןיגב לוכשאהמ והשלכ םולשת תלבקל יאכז היהי אל הכוזה ,קפס רסה ןעמל .2.2

 .קארטדופה



 
 

 לעו דבלב הכוזה לע הלח םירתיההו םירושיאה לכ תלבקו םתלעפה ,םיקארטדופה תבצה .2.3

 ךרוצל םישרדנה תונוישירו םירתיהה ,םירושיאה לכ תלבקל גואדל שרדנ הכוזה .ונובשח

 הב תושר לכמ קסע ןוישיר הז ללכבו ןוזמ ירצומ תריכמו )קארטדופ( ןוזמ תיאשמ תבצה

 תבצהל יאנת םניה םירומאה םירושיאה לכ תלבק .הז ךילה חוכמ קארטדופה בצוי

 ,יושיר תואצוה תוברל ךכב תוכורכה תואצוהה לכב אשיי הכוזה רומאכ .קארטדופה

 תויושרה לומ הכוזל עייסי לוכשאה יכ רהבוי רומאה ןמ עורגל ילבמ .תורגא וא/ו םילטיה

 הניה תיפוסה הטלחהה םלוא ,יושירה ךילה תרדסה ךרוצל לוכשאב תורבחה תויטנוולרה

 – רתוי וא תחא תושר םעטמ יושיר ןתינ אל .ידעלבה התעד לוקישל םאתהב תושר לכ לש

 הכוזכ עיצמה לע הזרכהה תא לטבל יאשר היהי לוכשאהו הכוזהמ םיתורישה ונמזוי אל

 .ךילהב

 ונובשח לע ,םימיאתמ םירושיאו םיחוטיב עוציבל גואדל היהי קסעה לע יכ רהבומ ,ףסונב .2.4

 תושרה לש םיקסעה יושירו ןוזמה ץעוי תושירדל םאתהב ,היפתתשמו תוליעפה רובע

  .םיכוזה םיקסעה ידיל ורבעויש יפכ ,עוריאה עצובי הימוחתב תימוקמה

  .ודי לע םירכנה םירצומה לש תוכיאה ביטו עוציבה לע יארחא היהי הכוזה .2.5

 בל תמיש . למשח רוביחו םאתומ יזיפ םוקמ םיכוזה םיקסעל קפסל לוכשאה תוירחאב .2.6

 .םאתהב ךרעיהל היהי הכוזה לע - םימל רוביח קפוסי אל יכ םיעיצמה

 ותעד לוקישל םאתהב לוכשאה י"ע עבקית עוריאב םיקארטדופה לש תקיודמה הבצהה  .2.7

 עבקנש םוקמב אלא קארטדופה תא ביצהל יאשר היהי אל הכוזהו ,הכוזה תא בייחתו

 .רומאכ הבצהב

  ףס יאנת .3

 :ןלהלש תורבטצמה תושירדה לכב םידמוע רשא םיעיצמ קרו ךא העצה שיגהל םיאשר
 

  ,םיעוריא 30-ב תוחפה לכל םידיינ הירנילוק יתוריש ןתמב ןויסינ לעב וניה  עיצמה קסעה .3.1

 .םיפתתשמ 500 לעמ םהב םיעוריא ראשה ןיב

 . לוכשאה תצעומ רבח ואו/ו לוכשאה דבועל הקיז רדענ עיצמה .3.2

  'ב חפסנ תא אלמל עיצמה לע ,ליעלש 3.1-3.2 םיפיעס אושנ ףסה יאנתב ותדימע תחכוהל
 . ותעצהל ופרצלו ךילהה יכמסמל

 ןוישיר קתעה העצהל ףרצל שי .לעופ אוה המוחתב תושרה םעטמ קסע ןוישיר לעב עיצמה .3.3
 .קסע

 תללכנה הרהצהב טרופמכ םיירוביצ םיפוג תואקסע ריהצת קוח תוארוהב דמוע עיצמה .3.4

  .ד"וע י"ע תרשואמו המותח הרהצהה תא ףרצל שי .'ג חפסנב

 העצהה תשגה ןפוא .4

 'ב חפסנכ ב"צמה  ספוטה תא לוכשאל שיגהל םישקבתמ ,ףסה יאנתב םידמוע רשא ,םיקסע .4.1

 רומאכ ספוטה תרגסמב םישרדנה םיפסונה םיכמסמל םיעיצמה בל תמיש . העצהה ספוט-

 .)ב"ויכו תונומת(

 



 
 

 :םיאבה םיכמסמה לכ תא םג ףרצל שי ל"נה ספוטל .4.2

 
  קסעה תלעפהל םישרדנ םיחוטיב -
 מ"עמ יכרצל השרומ קסוע עיצמה תויה רבדב הפקת הדועת -
 .1976-ו"לשת ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ-לע ףקת רושיא -
 .רוקמב סמ יוכינ רושיא -
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  חוטיב .5
 

 )ךילהב הכוזכ רחבי( לבקתת ותעצהו היה יכ בייחתמו ריהצמ ותעצה תשגה םצעב ,עיצמה 5.1
 םנכותב יוניש לכ אלל ךילהב שרדנה יפכ םיחוטיב םויק רושיאו תוסילופה תא ןימזמל איצמי

 .ךילהה תשגה םרטב רחא ךילה וא הרהבה תולאש ךילהב רשוא םא אלא
 
 ונובשח לעו ומצעב אדוול תוירחאה הלח עיצמה לע הז ךילהל העצה תשגה ינפל יכ תאזב רהבומ 5.2

 תמאתה לש תויפסכה תויועמשמה תאו ךילהב שרדנכ וחטבל םיכסת םאה חוטיב תרבח לצא
 .ךילהב חוטיבה תושירדל ותושרל דמועה יחוטיבה יוסיכה

 
 

 תועצהה תניחב ןפוא .6
 אלש העצה .ליעל תוטרופמה ףסה תושירדב םיעיצמה תדימע לש הקידב ךרעת ןושאר בלשב .6.1

 לע תורוהל ,לוכשאה תוכמסמ עורגל ידכ רומאב ןיא .ןוידל אבות אל ,ףסה תושירדב דומעת
  .םיכמסמ תמלשה

 יפ לע דרפנב הירוגטק לכב ודקוני )ףסה יאנתב תודמועה( תורשכה תועצהה ,ינש בלשב .6.2
 :םיאבה םינוירטירקה

 

 דוקינ  ףיעס

 ילמיסקמ

 20  לוכשאה תויושרמ תחאמ קסע ןוישיר לעב וניה קסעה

 ,ותעצה תרגסמב עיצמה ידי לע הגצוהש "תיבה" תנממ לוכשאה תומשרתה
 אל ,הנמ תולע  .תיגוציי תויהל הכירצ הנמה .תומיעט סיטרכ םודיק ךרוצל
  מ״עמ ללוכ ₪ 20-ל לעמ הלעת

 קפסה תלוכיב התוא תונמה תומכמ לוכשאה תומשרתה יפ לע ןתניי דוקינה
 עצומ ריחמ  ,תוארנ ,הנמה לדוג ,'ב חפסנב ותרהצה יפ לע עוריאב קוושל
 .ב"ויכו

 רשא הנמה יפל עבקי הז ביכרב דוקינה ,תחא תיב תנממ רתוי עצותו היה
 .רתויב הובגה דוקינה תא הלביק

30 

 תיירוגטק לש הרקמב( תואקשמ / )ןוזמ תיירוגטק לש הרקמב( ןוזמה ןווגמ
  קסעה ידי לע עצומה )תואקשמ

20 



 
 

 ןתמל עיצמה תמאתה תדימו םיעצומה םירצומהמ ,עיצמהמ תומשרתה
 .העצהה יכמסממ לוכשאה תומשרתה יפ לע ןתניי דוקינה– םיתורישה

15 

 ופרוציש תונומת יפ לע – םירכיאה קוש עוריא יפואל ותמאתהו ןכודה תוארנ

 .עיצמה תעצהב עיפויש יפכ ןכודה רואיתו העצהל

15 

 

 תומוקמב וגרודיש תועצהה ןיבמ ,הירוגטק לכב םיכוז 'סמ לע זירכהל יאשר היהי לוכשאה 6.3

 .רתויב םיהובגה

 

 םירוריבו תולאש .7

 תבותכל ל"אוד חולשמ תועצמאב רוא יתפרצ ןויס ידיל ורבעוי תורהבהל תושקבו תולאש
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  תונוש .8
 אלש םיפסונ םיעוריאל הירנילוקה יקסע רגאמ תא ליעפהל תוכזה תא ומצעל רמוש לוכשאה .8.1

 .םירכיא קושה תרגסמב

 .וילע םילח םניא םיזרכמה ינידו יזרכמ ךילה ונניא אוה הז ךילה .8.2

 .תרחא העצה לכ וא רתויב הובגה דוקינה תלעב העצהה תא לבקל בייחתמ לוכשאה ןיא .8.3

 היהת אל ךילהב םיפתתשמל .ותעד לוקישל םאתהב ,בלש לכב הז ךילה לטבל יאשר לוכשאה .8.4

 .הז ןיינעב לוכשאה יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ

 .עיצמל םיעגונה םיכמסמ וא/ו עדימ וא/ו םיטרפ עיצמהמ שורדל יאשר אהי לוכשאה .8.5

 .הז ךילהב קלח ולטנ אל םא ףא ,םיקסע םע רשקתהל יאשר לוכשאה .8.6

 אל םיתורישה ןתונ ."םיתוריש ןתונ" לש תנוכתמב וקפוסי םיתורישה ,קפס רסה ןעמל .8.7

  .ריכשכ לוכשאה י"ע קסעוי אלו לוכשאה לש דבועכ טלקיי

 .לדבה אלל םינימה ינשל דעוימ אוהו רכז ןושלב בתכנ ךילהה דבלב תוחונ ימעטמ .8.8

 

 ,הכרבב

                                        

 םולב-עלס ןצינ          

 ירוזא ילכלכ חותיפ ףגא תלהנמ  

 יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא

 

 

 



 
 

 

'א חפסנ  

םיעוריא חול  

 .ןנכותמה םיעוריאה חול ןלהל

 .ללכב וא/ו םיעוריאה לכב קארטדופה תבצה תא ןימזהל בייחתמ וניא לוכשאה

 ףא ,והשלכ םולשתל יאכז היהי אל הכוזה .םי/הכוזה לומ םואיתב ,םיעוריאה ידעומב םייוניש ונכתיי

 .עוריא דעומ יוניש לש הרקמב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ : תמתוח +)ת"ר( עיצמה תמיתח

  םחתמה םש   תושר םוי  תועש םיכיראת שדוח  סמ

 ןוילע לילג  ןוילע לילג ׳ש 8:00-15:00 03/02 ראורבפ 1
 הטפנמה

  ןיבורבוד תזוחא הלעמה דוסי ׳ו 08:00-15:00 10/03 ץרמ 2

 תואובמ 'ו 08:00-15:00 24/3 ץרמ 3
  הלוחה ןומגא  ןומרחה

  הניפ שאר   הניפ שאר 'ד 14:00-20:00 17/5  יאמ 4

 ןלוג 'ב 14:00-20:00 22/5  יאמ 5
- רבונצ םחתמ
 יתליהק םחתמ
 ןלוג

  היינק ןיע 'ה 11:00-17:00 23/6 ינוי 6
 ,ןארלא ןוינח
 הקרזמה רכיכ
 הינק ןיע

 ןלוג 'ו 09:00-15:00 28/7 ילוי 7
- רבונצ םחתמ
 יתליהק זכרמ
 ןלוג

8 
  ןוילעה לילגה 'ו 09:00-15:00 8/9 רבמטפס

 ןוילע לילג
 הטפנמה

9 
 םילולה ליבש  ןוילעה לילגה 'ו 09:00-15:00 6/10 רבוטקוא



 
 

'ב   חפסנ

 
 תודמעומ תשגה ספוט

 
 הירנילוק יקסע רגאמל תופרטצהל ארוק לוק תרגסמב תודמעומ תאזב שיגהל דבכתמ ינירה .1

 .."ןלוג לילג םירכיא קוש" םזימ ןלוגהו יחרזמה לילגהמ )םיקארטדופ( םידיינ
 

 
 : קסעה לע םיטרפ .2

 
  קסעה םש 

 .פ.ח / .ז.ת  

 קסעה ידרשמ תבותכ  

 יווק ןופלט  

 סקפ  

 ל"אוד תבותכ  

 רשקה שיא םש  

 רשקה שיא ןופלט  

 ,ירשב ריהמ ןוזמ ,םיחוניק/קותמ ןוזמ ,םירק/םימח תואקשמ
  ,םיכירכ ללוכ ׳ץנארב/רקוב תוחורא ,יבלח ריהמ ןוזמ
 יתאיסא ןוזמ ,ינועבט/ינוחמצ ןוזמ

 )ןמסל שי ( ןוזמ תיירוגטק

  עיצמה  לש  ירנילוק טוריפ  

  עיצמה ןויסינ .3
  ,םיעוריא 30-ב תוחפה לכל םידיינ הירנילוק יתוריש ןתמב ןויסינ לעב וניה  עיצמה קסעה 3.1

 :ןלהל טרופמכ  םיפתתשמ 500 לעמ םהב םיעוריא ראשה ןיב

 חוקלה #

 ןתינ ורובע

 תורישה

 תומכ

 םיפתתשמה

 עוריאב

 רשק שיא יטרפ

 – חוקלה לצא
 'סמ +דיינ+םש

 ןופלט

 ןתינ וב דעומ

  תורישה

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 



 
 

 
 

 "תיבה תנמ" רפסמ ןנשיו הדימב( : ךילהה תוארוהל םאתהב תעצומה תיבה תנמ רואית .4
 דרפנב תחא לכ טרפל שי ,תועצומ

 ;___________________________________________ :תעצומה תיבה תנמ גוס

 עוריאב רוכמל ןיינועמ/לוכי עיצמה התוא "תיבה תנמ" לש תילמיסקמ תונמ תומכ
 ;_________________:דחא

 מ״עמ ללוכ ,₪ _________ לש ס"ע דמוע " תיבה תנמ" רובע עיצמה ידי לע עצומה םוכסה

 תומשרתה ךרוצל יטנוולר רחא ךמסמ לכ ףרצל ןתינ .תעצומה הנמה לש תונומת ףרצל שי
 .תו/עצומה תו/הנמהמ לוכשאה

 

  םירושיא .5
 
 לכ לש יריחמו ןרצי תומש ןייצלו טרפל אנ ,ןכודב םירכמנה תואקשמ / ןוזמ ירצומ תמישר .א

     :רצומ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 םירצומהמ לוכשאה תומשרתה ךרוצל יטנוולר רחא ךמסמ לכו םיטירפת /םיגולטק ףרצל ןתינ
 .םיעצומה

 

 

 

 



 
 

 

  -  תירוקמה ותזיראב רכמנ וניאש רצומ לכ רובע( ןכודב רכמנה רצומה תנכה טורפ  .א
  :)דרפנב רצומ לוכל אלמל שי

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 םוקימ ,תועצובמה הנכה תולועפ תוברל םירכמנה םיכרצמה תא טרפל שי( ןכודב תוליעפה טוריפ .ב

 יאנתל ףופכבו םאתהב עצובת תוליעפה הרקמ לכב יכ רהבומ – )רצומה תרימש ןפוא ,רוריק ,הנכהה
 .תואירבה דרשמ תושירדו יושירה
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 רחא /םומיח תטלפ /איפקמ /ררקמ - ןוזמה תרימשל םיעצמא .ג
_______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

 

 
 שי זגב שומיש ונשיו הדימב( רחא /ילמשח םייריכ /זג םייריכ :םוקמב ןוזמ לש תיפוס הנכהל םיעצמא .ד

 .)םיפרוצמה זגב שומישה יאנתב דומעלו ,זג יאנכט רושיא ףרצל
_______________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ךשמ ,הלבוהה ןמזב )םוח/רוק( 'פמט לע הרימש יעצמא טרפל שי -ןכודל קסעהמ ןוזמה תרבעה ןפוא .ה
 םוקמל ןוזמה עיגה הב 'פמטהו קסעהמ ןוזמה אצי הב 'פמטה ,ןוזמה תזירא ןפוא ,הלבוהה ןמז
  .הריכמה
_______________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

  .ןנכותמ ימוי תונמ רפסמ ןייצל שי *        



 
 

 ןכודה רואית .ז

 .המודכו רויכ ,םייריכ ,רונת ,ררקמה םוקימ תא ןייצל ובו ןכודה לש םישרת טטרשל שי :ןכודה םישרת

 .)הבוג ,בחור ,ךרוא( ןוזמה תיאשמ/ןכודה  לש ויתודימ תא ןייצל שי

 :םיאבה םירבדה תא ןייצל הבוח

 למשח יכרצ טוריפ – למשח רוקמ .1

  םימ רוקמ .2

  םיכפש ףוסיא .3

 
 .הדובע יחטשמ לש םירמוח ללוכ 1:10 לש הפמב ףרצל שרדנ *

  .תימינפ תינכתו תיזחו דצ תונומת ףרצל שי

 
  .הדובע םוי לכ ףוסב דמשוי ,החתפנ תירוקמה ותזיראש וא לופיט רבעש ןוזמ לכ *

 
   .תוחפל שדוח ךשמל םירצומה לש השיכר תלבק רומשל שי *

 
 

:תובייחתהו הרהצה  ח .

 תורושקה תוקידב עציב ןכו ,ךילהה יכמסמ לכ תא קדבו םידעוימה םירתאב רקיב יכ ריהצמ ףתתשמה
 רחא יטנוולר ןותנ לכ וא/ו יקסע ,ילועפת ,יעוציב ,יסדנה ,ינונכת ,יטפשמ ןותנ לכ ןכו ,תורשקתהבו רתאב
 עיצמה תעצה .ךילהה יפ לע עיצמה תויובייחתה לולכמב הדימעו עוציב לע עיפשהל הרואכל לוכי רשא
 י"פע תודובעה לש ןיקתו אלמ עוציבל םיעגונה תושירדהו םיאנתה ,םינותנה לכ תא ןובשחב איבת ךילהב
 .ןיד לכו ךילהה יכמסמ

 .םיקיודמו םינוכנ םניה ליעל םיטרפה לכ יכ תאזב ריהצמ ינירה

 בכרהו םוקמה תונפל ,הדובעה םוי רמג רחאלו ליעל וניוצש תומוקמב קרו ךא רוכמל בייחתמ ינא
 הפשא תויראש אללו ןיטולחל יקנ ,)רטמ 20 תוחפל לש סוידרב( ותביבסו הריכמה חטש תא ריאשהלו
  .תלוספו

 יאשר היהי ,וללה םיאנתב דומעא אלו הדימב יכ יל עודיו תואירבה דרשמ יאנתמ גורחל אלש בייחתמ יננה
 אלו קסעה ןוישיר תא לטבל ,ןכודה תידימ רוגסל תורישה עצובמ הימוחתב תימוקמה תושרהו לוכשאה
  .הטופיש חטשב רוכמל יל רשפאת

  .קסעה ןוישירמ דרפנ יתלב קלח הווהי הז בתכמ

 

 

 

 

 



 
 

 

 עיצמה תורהצהו תויובייחתה .5

 :ןלהלדכ בייחתמו ריהצמ ינירה

 םיאנתהו תושירדל םאתהב תעצומה תוליעפה תא עצבל יתלוכיבו ,ארוקה לוקה יכמסמ תא יתארק 5.1
 .ארוקה לוקב םיטרופמה
 

 זרכויו לככ לוכשאה םע עיצמה תורשקתהל תרחא הלבגה לכ  וא םכסה ,ןיד  יפ לע הלבגה לכ ןיא 5.2
   .הירנילוקה יקסע רגאמב ףתתשמכ
 

 תוליעפה םויקל ןידל םאתהב םישרדנה תודועתהו תונוישירה ,םירתיהה ,םירושיאה לכ עיצמה ידיב 5.3
 ןיד יפ לע םישרדנה םינקתה לכב דמוע עיצמהו ,שא יבכמ רושיאו קסע ןוישיר תוברל ,קסעה תיבב
 .וב תועצבתמה תויוליעפה לכ עוציבל
 

 .ןיד לכ יפ לע שרדנה רחא יעצמא לכו הנושאר הרזע יעצמא עיצמה תושרב 5.4
 

 וא/ו םילולעה ,תויובייחתה תומייק וא תולועפ ושענ אלו יטפשמ ךילה לכ עיצמה דגנ דמועו יולת אל 5.5
 .ויתויובייחתה רחא אלמל ונממ עונמל ידכ םהב שיש
 

 יסקנפ לוהינ רבדב םיפקת םירושיאב תורשקתהה תפוקת לכ ךרואל קיזחיו קיזחמ עיצמה 5.6
 סמ תובוח םולשת תונובשח לוהינ ,הפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומישרו תונובשח
 .1976-ו"לשתה ,)הסנכה
 

  .תורשקתהה תפוקת לכ ךרואל ויתורהצהב דומעי  עיצמה 5.7
 לכל ,מ"עמ ללוכ ₪ 350 לוכשאל םלשי עוריאב ףתתשהל תוכזה תרומת יכ וילע לבוקמו עיצמל עודי 5.8

  .ךילהה תוארוהל םאתהב ,עוריא
 

 - תואבה תולועפה לכ תא עיצמה עצבי ,רשואת ארוקה לוקה תרגסמב עיצמה תודמעומו לככ  5.9
 לע ,היפתתשמו תוליעפה רובע םישרדנה םיחוטיבה לכ עוציבל גאדי עיצמה 5.9.1

 תפוקת לכ ךשמל ,לוכשאה לש חוטיבה ץעוי ידי לע שרדייש יפכ תאזו ינובשח
 ;תוליעפה

 
 ;תוליעפה עוציב רבדב שקבתת רשא התכמסא לכ לוכשאל גיצי עיצמה 5.9.2
 
 תאזו ,תוליעפה תרדסהל םיאתמ םכסה לע לוכשאה םע םותחי עיצמה יכ 5.9.3

 תרגסמב יתודמעומ רושיא רבדב לוכשאה תעדוה תלבק דעוממ םימי 7 ךותב
 יכרוצל םישרדנה םיכמסמה לכ תא  לוכשאל גיצי עיצמה ןכו ,ארוקה לוקה
  .ליעל רומאכ חוטיבה תרדסה

  םאתהב  ודי  לע  תועצומה תויוליעפב םיפתתשמה לש םתוחיטבל גאדי יכ 5.9.4
 .ןידל  םאתהב  בייחתמכו  חוקיפה  ימרוג  תוארוהו  תויחנהל

 

 ______________ .פ.ח______________________________ :עיצמה םש

 __________________:סקפ ,_______________________:ןופלט

 

 



 
 

 

 עיצמה םעטמ םתוחה יטרפ

  ___________ .ז.ת __________החפשמ _____________ יטרפ םש 

 ________________ דיקפת

 _______________ : תמתוח + המיתח  _______________ :ךיראת

 
 

 דיגאת  עיצמהש הרקמב ד"וע רושיא
 

  י"ע יינפב םתחנ ארוקה לוקל תודמעומה ספוט יכ רשאמ ,________________ ד"וע מ"חה ינא
 .ןיינעו רבד לכל עיצמה תא בייחמ , עיצמה תמתוח ףוריצב ,םתמיתחו ,עיצמה לש המיתחה ישרומ
 

 ד"וע ,___________       
 
 

  



 
 

 'ג חפסנ
 1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת

 היהא יכו תמאה ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,______________.ז.ת________________ מ"חה ינא
  :ןמקלדכ ,תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ

 
 עיצמה לצא _________________________________________-כ שמשמ ינא .1

 ארוק לוק תרגסמב העצה שיגהש  ,)עיצמה - ןלהל( ____________________________

 .ורובעבו ומשב הז ריהצת ומעטמ ןתיל ךמסומו יחרזמ לילג לוכשא ידי לע םסרופש

 . ארוקה לוקה תרגסמב עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכו הכימתב הז ריהצת השוע יננה .2

 :הז ריהצתב .3

 דיגאת וא וב הטילשה  לעב םג - םדא ינב רבח אוה עיצמה םא .עיצמה ידי לע טלשנש ימ  - "הקיז לעב"
 ולאל ותוליעפ ימוחתבו ובכרהב המודה  דיגאת וא ,עיצמה לצא הטילשה לעב תטילשבש
  .הדובעה רכש םולשת לע עיצמה םעטמ יארחאמ ימ וא ,עיצמה לש

 .1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב התרדגהכ      -    "הטילש"

 X ןמסל שי[ עיצמל הקיז לעב לכו יכונא  ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל דע יכ תאזב ריהצמ יננה .4
 :] המיאתמה תצבשמב

o רבוטקואב 31 - ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי רחאל ורבענש תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל 
 קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002

 ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש
o םידבוע קוח יפל ,2002 רבוטקואב 31 - ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי ירחא ורבענש תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה 

 ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז
 ;הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח  , תועצהה תשגהל ןורחאה דעומב ךא, 1987-ז"משתה

 - תויולבגומ םע םישנא תקסעה .5
 :)המיאתמה תצבשמב X ןמס( 

 .עיצמה לע תולח אל 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה     ¨
   .ןתוא םייקמ אוהו עיצמה לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה     ¨

 x ןמסל שרדנ עיצמה לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוהש הרקמב(
 :)המיאתמה תצבשמב
 .םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ עיצמה     ¨
 .רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמה     ¨

 :)המיאתמה תצבשמב  X ןמסל שרדנ רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמהש הרקמב(
 םייתרבחה םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל הנפי ךילהב הכזיש לככ יכ בייחתמ עיצמה     ¨

 הרקמבו  ,1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל
 .ןמושייל רשקב תויחנה תלבק םשל –ךרוצה

 םשל םייתרבחה םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל רבעב בייחתה עיצמה     ¨
 רומאכ הנפ אוה ,1998  -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי  תניחב
 ומע התשענו וז היינפ עצבל רבעב בייחתה עיצמהש הרקמב( ןמושייל לעפ ויתובוח םושייל תויחנה לביק םאו

 .)וז תובייחתה ןתנ היבגלש תורשקתה
 החוורה הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל וז הקספ יפל רסמש ריהצתהמ קתעה ריבעהל בייחתמ עיצמה
 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז .6

_________ 
 המיתח         

 רושיא

 ,____________ ה"ה ,_____________ ד"וע ינפב ה/עיפוה___________ םויב יכ ,רשאל ינירה
 םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,__________.ז.ת
 .יינפב וילע המ/םתחו ליעל ריהצתה ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא ,קוחב
_______________ 
 ד"וע תמתוחו המיתח


