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 2018 רבמצדב 25

 לארשיב האופרל תוטלוקפה ירגוב רפסמ תלדגהל הוותמ

 )האופר ינקיד םורופ גיצנ( םורמ ןועמש ׳פורפ

 )םילוח יתב ילהנמ דוגיא ר״וי( ןרפלה ןרע ר״ד

 ר״במ ,הלכלכל תימואלה הצעומה ,י״רה ,ג״למ ,האופר ינקיד םורופ עויסב

_______________________   

 רפסמ תלדגהל הוותמ חסנל הלעמ םימושרה לע וליטה ג״למ ל״כנמו תואירבה דרשמ ל״כנמ

 ףרוצמ .םינש שולש ךותב ,ןותנשב 950־כל 740־כמ לארשיב האופר םידמולה םילארשיה םיטנדוטסה
 םידעצו תוצלמה( ויקלח ינש לע עצומה הוותמה תלעפה .וניתעצה ןלהל .)'א חפסנ( יונימה בתכ
 1010 דעו )םצמוצמ הוותמ( 935־ל ץראב האופר םידמולה םילארשיה רפסמ תא לידגת )םישרדנ
  .)בחרומ הוותמ(

 

 

 תוצלמה – ןושאר קלח
 

 .)םידימלת 70 לש תפסות( לאיראב האופרל הטלוקפב תיתנש־עברא תינכתל האופר ידימלת תלבק .א

   :יללכ
 תוחפל לש ידעלבו אלמ ףוניס ומצע לע לבקל וילע רוזחמב םידימלת 70־כ ךנחל לכוי לאיראב רפסה תיבש ידכ
 וכרטצי לאירא ידימלת יכ ירב  .ודאינלו העושיה ינייעמ םילוחה יתב ויהי הלאש םיעיצמ ונא .םילוח יתב ינש
 רפסה תיב ךרטצי ןכל .קפסל ודאינלו העושיה ינייעמ לש םתורשפאב ןיא וזה תעבש םיינילק תודשל ףשחיהל
 תוטיש םושייו הליהק תואפרמב ,הבורקה ותביבסב רבגומ שומיש ךות םיפסונ הארוה תודש חפטל לאיראב
 תוקיתווה האופרל תוטלוקפל םיפנוסמה םיינילק תודש לאירא תבוטל ורשפואי התע תעל .תומדקתמ הארוה
  .האופר ינקיד םורופ י״ע חסוני רשא האופרל רפס יתב ןיב תודש תאצקה להונב הדימע לע הדפקה ךות ,רתוי

  :תושרדנ תולועפ
n ודאינלו העושיה ינייעמ םילוחה יתב ףוניס ריבעהל )לאיראלו ןוינכטל ,ביבא לת ׳נואל( ת״תו תייחנה 

  .תיחכונה ףוניסה תפמ תטרופמ ׳ב חפסנב .לאירא תטיסרבינואל
n העושיה ינייעמ םילוחה יתב תוקלחמ לש הארוהה תויתשת תבחרהו יוביעב ת״תו־ו תואירבה דרשמ לש העקשה 

 הנשב .)ב״פשת( םינש שולש דועב םיינילקה םידומילה בלש תא לחת לאיראב האופרל הטלוקפה .ודאינלו
 ינייעמבו ודאינלב הארוה תוקלחמב םיימדקא םיכרצ לש ידוסי יופימ לאיראב הטלוקפה י״ע ךרעי הבורקה
 .ןורחאה רושעב ןליא רב תטיסרבינוא י״ע השענש ץראה ןופצב תוקלחמ לש ימדקאה חותיפל המודב ,העושיה
  .םידימלת 70 תארוהל םילוחה יתב תונכומב ולגתיש םירעפה לע רשגל תנמ לע ביצקת שרדיי ךילהת לש ופוסב

n ןקיד רושיא )א( :ויתונורקעש תוטלוקפ ןיב תינילק הארוה תודש תאצקה להונ חסני האופר ינקיד םורופ 

 תוטלוקפ יתשמ םידימלת תוצובק לש תינמז־וב הארוהמ תוענמיה )ב( .םיבוצק ןמז יקרפל ,תחראמה הטלוקפה
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 םולשתה חתפמ יפלו תחראמה הטלוקפה תועצמאב השעיי םילוחה תיבל םולשתה )ג( .הקלחמ התואב ,תונוש
 םילוח יתבב אוהש גוס לכמ םיימדקא םייונימ קינעת אל תחראתמה הטלוקפה ,קפס רסה ןעמל )ד( .הב גוהנה
  .תחראמה הטלוקפל םיפנוסמה
 

 130 דע 55 לש תפסות( םילארשי םידימלתב תורושה יולימ ךות ל״וח ידימלתל תוינכתה םוצמצ וא לוטיב .ב
 .)םידימלת
  :יללכ

 תויתנש עברא תוינכתב םלוכ ,ןותנש לכב )הקירמא ןופצמ רקיעב( םירז םידימלת 130־כ האופר םידמול םויכ
 ,)םיטנדוטס 65־כ( ביבא לת תטיסרבינוא :האופרל תוטלוקפ שולשב תומייקתמ וללה תוינכתה .תוידועיי
 ,םיכרד יתשמ תחאב לועפל םיעיצמ ונא .)םיטנדוטס 30־כ( ןוינכטבו )םיטנדוטס 35־כ( ןוירוג ןב תטיסרבינוא
 רתויה לכל םיטנדוטס 52־ל תינכת לכב םיטנדוטסה רפסמ תלבגה – םצמוצמ הוותמ )1( :תודסומה יופיש ךות
 תורשע יוניפ ךות תוימואלניב תוינכת לש ןהיתונורתי רמשמ םצמוצמה הוותמה .)תוינילק תוצובק שולש דע(

 םיטנדוטסה רפסמ תלדגה ךות וללה תוינכתה לוטיב – בחרומ הוותמ )2( ,וא .םילארשי םיחרזאל דומיל תומוקמ
 תא לילכ לטבל תוכזה דסומ לכל רמשית ,םוצמצה יאוותב ת״תו רחבי םא .םאתהב דסומ לכב םילארשיה
  .תינכתב םיטנדוטסה לכ לע אלמ יופיש לבקלו תינכתה

  :תושרדנ תולועפ
n ל״וח ידימלתל תוינכתה לוטיב וא םוצמצל ת״תו/ג״למ םעטמ תבייחמ הייחנה תאצוה. 

n ףסוותמו ל״וח ידימלתל תינכתהמ ערגנה טנדוטס לכ לע דספה ןיגב ,הבוצק הפוקתל ,תוטלוקפל יביצקת יופיש 
  .)'ג חפסנב יופיש תינכתל המגוד( םילארשיה תוינכתל

 
 .)םידימלת 30 לש תפסות( ביבא לת תטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמ תלדגה ךות ״היסוקינ״ תינכת לוטיב .ג

 :יללכ
 .תיביצקת־ץוח ,תיטרפ תיתנש עברא תינכתב האופרב ראותל םידמול ןותנשב םילארשי םיטנדוטס 30־כ
 ,ןודנולב ׳גרו׳ג טנס תטיסרבינוא ףותישב היסוקינ תטיסרבינואב ןיסירפקב תוינילק םייתנש םידמול םיטנדוטסה
 הווהמ וזכ תינכת לש המויק יכ רורב .ביבא לת תטיסרבינוא חוקיפב ,אביש םילוחה תיבב תוינילק םייתנשו
 עבראה תינכתה תא לידגהל דגנמו תינכתה תא רוגסל םיעיצמ ונא .ונממ ענמיי ג״למה יכ יוארש קלקלח ןורדמ
 .ןותנשב םיטנדוטס 30־ב ביבא לת תטיסרבינוא לש תיתנש

  :תושרדנ תולועפ

n היסוקינ תינכת תריגסל ת״תו/ג״למ םעטמ תבייחמ הייחנה. 
 

 .)םידימלת 20 לש תפסות( םיאדותע רפסמ תלדגה .ד
 :יללכ

 .״תרמצ״ תינכת תרגסמב ,ןותנש לכב האופר ידומילב םיאדותע 70־כ םויכ הרישכמ תירבעה הטיסרבינואה

 תא ודמלי םיטנדוטסה .ןותנשב םיטנדוטס 90־ל םיאדותעה רפסמ תא לידגהל עצומ אבצה יכרוצל המאתהב
 הטיסרבינואל םינימז םיינילק תודשב רוסחמ םייקש רחאמ .תירבעה הטיסרבינואב תוינילק־הרפה םינשה שולש
 תוטלוקפל םיפנוסמה םילוחה יתבב םיאדותעה ושעי תוינילקה םינשה שולש תא יכ םיעיצמ ונא ,תירבעה
 יכ םידמל ונא .)׳א ףיעס האר( האופרל רפס יתב ןיב תודש תאצקה להונב הדימע לע הדפקה ךות ,תורחאה
 לדוג לשב תוינילק־הרפה םינשב םידמולה רפסמ תא 20־כב לידגהל תירבעה לע השקמה תינבמ הלבגמ תמייק
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 תדרפה לוקשל םיעיצמ ונא ,ךכשמ .םייניש תאופרל רפסה תיב ידימלת םג םויכ םידמול םש ,דומילה תותיכ
  .)םייניש תאופר םידמולה רפסמ םוצמצ וא( םיינישה תאופר תארוה

  :תושרדנ תולועפ
n ־הרפה םינשל הדותע ידימלת 20 ףיסוהל ידכ תושירד תמישר שיגהל השקבב תירבעה ׳נואל ת״תו תיינפ

  .תוינילק
 

 .)םידימלת 20 לש תפסות( ןליא רב תטיסרבינואב האופרל םיטנדוטסה רפסמ תלדגה .ה
 :יללכ

־כב הלדגה רמולכ( רוזחמב 140־כל םיטנדוטסה רפסמ תא לידגהל לוכי ןליא רב ׳נוא לש האופרל רפסה תיב

 תוליעיב םינש הזמ עצבתמש פ״תש( ןוינכטל םיפנוסמה תודשב רתוי בחרנ שומיש ךירצמ וז הלדגהמ קלח .)20
 ףנוסמ אל תפצב ןליא רב לש האופרל הטלוקפל – תוטלוקפה ראש ומכ אלש – יכ ריענ הז רשקהב .)אתוחינבו
  .ןליא רבל ןוינכטה ףוניסמ רובעי ״רוזמ״ ירטאיכיספה םילוחה תיב יכ עצומ .ירטאיכיספ םילוח תיב

 :תושרדנ תולועפ
n ןליא רבל ןוינכטהמ ״רוזמ״ םילוחה תיב ףוניס תרבעהל ת״תו תייחנה.  

 

 םיוולנ םידעצ – ינש קלח
 .ליעל תוצלמהה שומימל יחרכה יאנת םיווהמ הטמ םיטרופמה םידעצה

 .םילוחה יתבו האופרל תוטלוקפה לכל םידיחא ףוניס ימכסה .1
 יתב תוקלחמב האופרל םיטנדוטס תארוה תמייקתמ ופקותמש יטפשמה ןגועל רשאב תוטלוקפה ןיב הבר תונוש תמייק
 םינשב ןתושרל ודמעיש םיינילקה תודשה ףקיהל רשאב תואדו רסוחב האופרל תוטלוקפה תא דימעמ הז בצמ .םילוחה

 בייחתהל תולוכי תוטלוקפה ןיא ולא םיאנת תחת .םיבאשמ לש הליעי העקשהו הארוה ןונכת לע השקמ אליממו ,תואבה
 םכסהב בתכיי רתיה ןיב .יצרא־ללכ ,דיחא ףוניס םכסהב םילוח יתב לש םפוניס ןוגיע בייחל שי .םיטנדוטסה רפסמ לידגהל
 .וז תורשקתה םויס ינפל )תויתנש עבראה תוינכתב שארמ םינש 5( שארמ םינש 7 עירתהל םידדצה לע יכ
 :תושרדנ תולועפ

n ףוניס םכסה ףקותמ האופרל םיטנדוטס תארוה םייקל האופרל תוטלוקפה תא תבייחמה ת״תו םעטמ הייחנה 

 .יאופר ךוניח לש היצטידרקאה תושירדל םאתומה יסיסב ףוניס םכסה תינבת ןושל גיצמ 'ד חפסנ .דיחא
n ודאינל תרבעה טעמל ,תיחכונה ףוניסה תפמ יפ לע םילוחה יתב תמישר ףוניס תארוה הבו ת״תו םעטמ הייחנה 

  .ןליא רבל רוזמו ,לאיראל העושיה ינייעמו
 

 .האופרל טנדוטס תולע לש םאתומ בוצקת .2
 לע יביצקת לוע הווהמ רעפה .האופרל תוטלוקפה תולע ןיבו ת״תו בוצקת ןיב רעפ לע עיבצמ ינושאר ךורעיש
 םידימלת 1000 ביבס ןכ לעו ןותנשל 200( ןאכ עצומה הוותמב האופרל םיטנדוטסה רפסמ תלדגה .תואטיסרבינואה
  .וב דומעל הנלכות אל תואטיסרבינואהש יתועמשמ ןועריגל םורגל לולע )דומילה תונש לכב םיפסונ
 :תושרדנ תולועפ

n תואטיסרבינואה יגיצנ םע המכסהו חיש ךות ינילק־הרפהו ינילקה הארוהה ףירעת תא ת״תו לש תשדוחמ הניחב 

   .םאתהב הארוהה ףירעת לדגוי ,רעפ םייק יכ רבתסי םא .בושיחה ןפוא לע
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 .םילוחה יתב ללכל ,תינילק־הרפו תינילק הארוה יתוריש ןיגב דיחא לומגת .3

 ףא םיתיעלו תוטלוקפ ןיב הנוש תינילק הרפו תינילק הארוה ןיגב תואטיסרבינואהמ םילוחה יתב םילבקמש יפסכה לומגתה
 תורשקתהל םידיחא םיחנמ םיווק ובו ילארשי־רזלג ח״וד םסרופ 2012 תנשב .הטלוקפ התוא ךותב םילוח יתב ןיב

 תאז .ח״ודה תונקסמ שומימ תארוהב םינש הז םיבכעתמ תואירבה דרשמו ת״תו .האופרל הטלוקפו םילוח תיב ןיב תיפסכה
 הטיסרבינוא השידקמש םיימדקאה םינקתה רפסמב םינושה תודסומה ןיב םייתועמשמ םירעפ םימייק יכ רבתסמ ,דועו
  .הליהקב האופרו םילוח יתב לגסמ םירומ־םירקוח־םיאפורל
 :תושרדנ תולועפ

n םילוחה יתב לכ תא למגתל תואטיסרבינואה תא תבייחמה ,תואירבה דרשמו ת״תו םעטמ תפתושמ הייחנה 

 .ילארשי־רזלג תוצלמה חורב )תיללכ לשו םייתלשממה(
n לע םכסומה ,הליהקב האופרו םילוח יתב לגסמ םירומ־םירקוח־םיאפורל םיימדקא םינקת תאצקהל חתפמ תעיבק 

 .םינקידה םורופו ת"תו
 

 ,תודליימו םישנ ,היגרוריכ ,םידלי ,תימינפ( הבילה תועוצקמב םינימזה תוחמתהה ינקת רפסמ תמאתה .4
 .)הנשב 1000־כ( ןנכותמה םירגובה רפסמל ,)הירטאיכיספ
 םייתיתשת םימוחתב םיחמתמ ינקת לש ילאיר רפסמב םאתומ לודיגב הנתומ םילארשי האופר ידימלת רפסמ לודיג
 ןכש םיטנדוטסה רפסמ לודיגב םעט ןיא ,ךכ אל םא .)היגולוריונ ,הירטאיכיספ ,תודליימו םישנ ,היגרוריכ ,םידלי ,תימינפ(
  .ל״וחב תוקשחנ תויוחמתהל ונירגוב ואְצֵי
 :תושרדנ תולועפ

n רפסמל םאתומ םיחמתמ ינקת יאצמ חיטבמה חווט ךורא ןונכת םינקידה םורופו ת״תו ינפב גיצי תואירבה דרשמ 
  .לארשיב האופר ירגוב

 
 .תינילק הארוהל םיינכדע םילדומ חותיפ .5

 תוטישב יכ רהבתמו ךלוה .םויכ תוגוהנה תינילקה הארוהה תוטיש לע תנעשנ האופרל םיטנדוטסה רפסמ תלדגהל העצהה

 רשא תינילק הארוה תוטיש חתפל םוקמ שי ,ךכשמ .םידימלתה רפסמ תא ,שרדייש לככ ,דיתעב לידגהל היהי השק וללה
 יזכרמ לעו הליהקב םילוחה תופוק תואפרמ בוליש לע תוכמסיה ךות ,םילוחה יתבב הארוהה תודש לע םיסמוע הנתחפת
  .הירטאיכיספו םישנ ,םידלי – ״קובקבה ראווצ״ ימוחתב שרדנ ןורתפה רקיע .היצלומיס תועצמאב הארוה
 :תושרדנ תולועפ

n ארוק לוק ץפוי יכ ץלמומ .תומדקתמ הארוה תוטיש לש יגוגדפה חותיפה דודיעל םיידועיי םיבאשמ הצקת ת״תו 

 ראווצ ימוחתב ,םיימדקאה תודסומה ידי לע ושמומיו ושבוגי רשא ץולח ירקחמ השיש דע לש יתורחת ןומימל
 ךוניחב רקחמ״ םוחת תמקה י״ע רקחמה תועצה תריקסו םיארוקה תולוקה תא שממלו חסנל יוארו ןתינ .קובקבה
 .עדמל תימואלה ןרקה תרגסמב ״יאופר
 

 .הוולמ ףוג תמקה .6
 םיכרד יופימ ותרטמש ,תואירבה דרשמו םינקידה םורופ יגיצנ ופתתשי וב ,ג״למה םעטמ הוולמ ףוג םיקהל םיצילממ ונא
 קוסעי םהבש םייזכרמה םיאשונה דחא .חווט תכורא הייארב ג״למל ץועייו םיאפור תורשכהל םיימואלה םידעיב הדימעל

 ףוניסה תפמ תמאתה לש תכשמתמ הניחב ךות ,לארשיב םיינילק תודש לש לאיצנטופה יוצימו יוביע אוה הוולמה ףוגה
 .םיימואלה םידעיל תונושה תוטלוקפב םידמולה רפסמו
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 תווצה יונימ בתכ – 'א חפסנ 
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 )2018( ץראב האופרל תוטלוקפה תשמח םע םירושקה םילוח־יתב יופימ – ׳ב חפסנ
 

 תירבעה הטיסרבינואה

  :םייללכ םילוח-יתב
 םילשורי  –  םרכ ןיע הסדה יאופרה זכרמה
 םילשורי  –  םיפוצה-רה הסדה יאופרה זכרמה
 םילשורי  –  קדצ-ירעש יאופרה זכרמה
 תובוחר  –  ןלפק יאופרה זכרמה

 :םירטאיכיספ םילוח-יתב
 םילשורי  –  גוצרה יאופרה זכרמה
 םילשורי  –  לואש-רפכ יאופרה זכרמה
 םילשורי  –  םינתיא יאופרה זכרמה
 םילשורי  –  היבלט יאופרה זכרמה
 
 

 ביבא-לת תטיסרבינוא
 :םייללכ םילוח-יתב

 ןיפירצ  –  אפורה-ףסא יאופרה זכרמה
 ןולוח  –  ןוספלוו יאופרה זכרמה
 אבס-רפכ  –  ריאמ יאופרה זכרמה
 ביבא-לת  –  בוליכיא/ יקסארוס ש"ע ביבא לת יאופרה זכרמה
 הוקת-חתפ  –  )ןורשה סופמק ,ןוסניליב סופמק( ןיבר ש"ע יאופרה זכרמה
 רמושה-לת  –  אביש ש"ע יאופרה זכרמה
 הוקת-חתפ  –  לארשיב םידלי תאופרל רדיינש זכרמ
 קרב ינב – העושיה ינייעמ יאופר זכרמ

 :םיימוקיש םילוח-יתב
 הננער  –  ןייטשניול ימוקיש םילוח תיב
 ביבא-לת – והילא־די ,תוער ימוקיש יאופר זכרמ
 בקעי-ראב  –  אפורה-לאומש םילוחה תיב

 :םירטאיכיספ םילוח-יתב
 םי-תב  –  לאנברבא שפנה תואירבל זכרמה
 הוקת-חתפ  – ההג שפנה תואירבל זכרמה
 בקעי-ראב  –  בקעי-ראב שפנה תואירבל זכרמה
 הנויצ-סנ  –  הנויצ-סנ שפנה תואירבל זכרמה
 א"ת ,ןח-תמר  –  ןח תמר שפנה תואירבל זכרמה
 היסדרפ  –  ןורשה בל שפנה תואירבל זכרמה
 ןורשה דוה  –  התוולש שפנה תואירבל זכרמה

 :םילוח תופוק
  ופי א"ת זוחמ תיללכ םילוח תפוק
 םילוחה תופוק לכב החפשמה תאופרל גוחב הליהקב הארוה

 
 
 

 

 

 הפיח ןוינכטה

 :םייללכ םילוח-יתב
 הפיח  –  ם"במר םדאה תואירבל תיאופרה הירקה
 הפיח  –  למרכ יאופרה זכרמה
 הפיח  –  ןויצ-ינב יאופרה זכרמה
 הרדח  –  הפי-ללה יאופרה זכרמה
  הלופע  –  קמעה יאופרה זכרמה
 הינתנ  –  ודאינל םילוח תיב ,זנאצ יאופרה זכרמה
 הפיח  –  )םיחמומ תאפרמ( ןיל יאופרה זכרמה

 :םיימוקיש םילוח-יתב
 הפיח  –   ןמילפ ימוקיש ירטאירג םילוח-תיב
 הינתנ  –  תורוד הירטאירגו םוקישל יאופרה זכרמה
 רוכרכ/הנח-סדרפ  –  םהש יאופרה זכרמה
 הפיח ,רשנ  –  בלב-תיב ימוקיש יאופרה זכרמה

 :םיירטאיכיספ םילוח יתב
 רוכרכ/הנח-סדרפ תברקב  –  השנמ רעש שפנה תואירבל זכרמה
 הפיח ,למרכה תריט  –  למרכה הלעמ שפנה תואירבל זכרמה
 וכע  –  רוזמ שפנה תואירבל יאופרה זכרמה

  :םילוח תופוק
 לילג־הפיח זוחמ ,תיללכ תואירב יתוריש
 םילוחה תופוק לכב החפשמה תאופרל גוחב הליהקב הארוה

 
 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
 :םייללכ םילוח-יתב

 עבש-ראב – הקורוס יאופרה זכרמה
 ןולקשא – יליזרב יאופרה זכרמה
  דודשא – דודשא אתוסא יאופרה זכרמה

 :םיימוקיש םילוח-יתב
  םיבחרמ תירוזא הצעומ – )ןרע תלחנ( בגנ הלע ימוקיש םילוח תיב

 :םיפסונ םילוח-יתב
 ג.א.א ,ץרמנ לופיטו המדרה ,היגולוקנוא( לייחה תמר – אתוסא םילוח-תיב
 )הריחב ידומילו
 ידומיל רקיעב ,תוקלחמה ןמ קלחב הארוה( תליא – לטפסוי יאופרה זכרמה
  )הריחב

 :םיירטאיכיספ םילוח-יתב
 עבש-ראב – שפנה תואירבל זכרמה

 
 ןליא-רב תטיסרבינוא
 
 :םייללכ םילוח-יתב

 תפצ  –  ויז יאופרה זכרמה
 הירהנ  –  לילגל יאופרה זכרמה
 הירופ  –  הדפ יאופרה זכרמה
 תרצנ  –  יתפרצה םילוחה-תיב
 תרצנ  –  )יקלטיאה( השודקה החפשמה ש"ע םילוחה-תיב
  תרצנ  –  )EMMS( יטוקסה םילוחה-תיב

 :םילוח תופוק
 ןופצ זוחמ ,תיללכ תואירב יתוריש
  ןופצ זוחמ ,תימואל םילוח תפוק
 ןופצ זוחמ ,תואירב יתוריש יבכמ
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םיטנדוטס  תלדגהו  ״ל , וח ידימלתל  תוינכתה  לוטיבמ  תוסנכה  ןדבוא  ןיגב  תואטיסרבינואה  יופיש  ךורעיש  המגוד ל חפסנ ג׳ – 
המאתהב םילארשי   

 :בושיחה תוחנה

  .תיתנש עברא תינכתב ,הנשל ח״ש ףלא 140 םהש ,רלוד ףלא 38־כ אוה רז טנדוטס לש דומילה רכש )1(
 לש ןכדועמה הארוהה ףירעת .דומילה רכשו ת״תו לש הארוהה ףירעת תא הטיסרבינואה תלבקמ ילארשי טנדוטס ןיגב )2(

 ףלא 60־כ ת״תו הריבעמ ,לגס טנדוטס סחיו תלוצינה םדקמ יננס רחאלו ,ינילקה בלשב טנדוטסל ח״ש ףלא 68 אוה ת״תו

 .ח״ש ףלא 15־כ ,ילארשיה  טנדוטסה םלשמש דומילה רכש ףסוותמ תאזל .הטיסרבינואל ח״ש
 ,ח"ש ףלא 65 אוה ילארשי טנדוטס תארוהמ היתוסנכהל רז טנדוטס תארוהמ הטיסרבינואה תוסנכה ןיב רעפהש ןאכמ )3(

 .הנשל ,טנדוטסל

 הרוצב רבעוי יוציפה .ילארשי טנדוטס ףיסות םאתהבו ערגת ותוא רז טנדוטס לכ לע דספהה ןיגב הטיסרבינואה תא תוצפל עצומ
 ישיחרת ינש ןאכ םיראותמ ןכלו ,םירזה תוינכת תא םצמצל וא לטבל םאה טילחת ת״תו ,רומאכ .םינש 7 ינפ לע תסרפנה תגרודמ
 :יוציפ

 

 הנש

 ל״וח תוינכת םוצמצ הוותמ ל״וח תוינכת לוטיב הוותמ

 תומכ ללכ
 םירזה םיטנדוטסה

 תכרעמב

 םירז םיטנדוטס
 שרדנ םניגבש

 יוציפ

 ,יוציפה לדוג
  ח״שלמ

 ח״ש ףלא 65(
 )טנדוטסל הנשל

 תומכ ללכ
 םירזה םיטנדוטסה

 תכרעמב

 םירז םיטנדוטס
 שרדנ םניגבש

 יוציפ

 ,יוציפה לדוג
  ח״שלמ

 ח״ש ףלא 65(
 )טנדוטסל הנשל

 ט״עשת
2019 520 0 0 520 0 0 

 פ״שת
2020 390 130 8.5 465 55 3.6 

 א״פשת
2021 260 260 16.9 410 110 7.2 

 ב״פשת
2022 130 390 25.4 355 165 10.7 

 ג״פשת
2023 0 520 33.8 300 220 14.3 

 ד״פשת
2024 0 390 25.4 300 165 10.7 

 ה״פשת
2025 0 260 16.9 300 110 7.2 

 ו״פשת
2026 0 130 8.5 300 55 3.6 

 ז״פשת
2027 0 0 0 300 0 0 

 יוציפה ךס
 7 ינפ לע

 םינשה
    135.2     57.2 

 

  



8 
 

 דיחא ףוניס םכסה תינבת – 'ד חפסנ

 ףוניס םכסה

 

  ]20##[ תנש ]שדוח[ שדוחל ]םוי[ םויב ]ריע[ב םתחנו ךרענש

 

 ןיב

 

  ]ימדקא דסומ[

 )"ימדקאה זכרמה" וא/ו "האופרל הטלוקפה" וא/ו "הטיסרבינואה" :ןלהל(

 דחא דצמ

 

 ןיבל

 ]הארוהה רתא וא םילוחה תיב םש[

 )יאופרה זרכמ וא/ו םילוחה תיב :ןלהל(

 ינש דצמ

 

 

 ;האופרל םיטנדוטס ךוניחל םימיאתמה םיבאשמה םימייק םילוחה תיבבו   ליאוהו

 תארוהל ינילק הדש הווהי אוהשו ,האופרל הטלוקפל םילוחה תיב ףוניסב םיניינועמ םידדצהו  ליאוה
 ;האופרל הטלוקפב םיינילקה האופרה תועוצקממ קלח

 

 :ןמקלדכ וריהצהו םידדצה ומיכסה

 

  םילוחה תיבב םיינילק האופר ידומיל .1
 האופרל הטלוקפב םיטנדוטס רובע םיינילק האופר תועוצקמ תארוהל ינילק הדש הווהי םילוחה תיב .1.1

 .)"םיטנדוטסה" :ןלהל( ןוינכטה לש
  .האופרל הטלוקפה לש הניה ,םילוחה תיבב התכרעהו הארוהה תינכת תעיבקל תימדקאה תוכמסה .1.2
 תויחנה יפ לע ועבקייש ףקיהבו תועשב ,םיתואנ םיאנתב םיטנדוטסל הרידס הארוה םייקי םילוחה תיב .1.3

 .האופרל הטלוקפה
 .האופרה ידומיל ךרוצל םילוחה תיב יבאשמל האלמ השיג רשפאתת האופרל הטלוקפלו םיטנדוטסל .1.4
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 .תואירבה דרשמ תולבגמו תויחנה יפ לע םילוחה תיב תרגסמב לועפל ושרויו וגהני םיטנדוטסה .1.5
 חותיפל לעפת האופרל הטלוקפה .המיאתמ הדימל תביבס לש חופיטל ולעפי האופרל הטלוקפהו םילוחה תיב .1.6

 ,םידימלתל רדח( םייזיפה םיאנתה תא קפסי םילוחה תיבו ,םירומ־םיאפורה לש םייגוגדפה םירושיכה חופיטו
 .הדימלל )הארוה ירזע
  

 םיימדקא םייונימ .2
 תארוהב םישמשמה ינילק לגס ירבח םודיקלו םיימדקא םייונימ תקנעהל תיארחא היהת הטיסרבינוא .2.1

  .האופרל הטלוקפה ילהנ יפ לע תאזו ,רקחמב םיקסוע וא/ו האופרל םיטנדוטס
 .הטיסרבינואה ילהנו תונקת רחא אלמל בייח הטיסרבינואהמ ימדקא יונימ לבקמה לגס רבח .2.2

 
  הרומתה .3

־לע םילוחה יתב ןיב קלוחי תינילק הארוה ןיגב הרומתל הנש ידימ הטיסרבינואה הצקמ ותוא ביצקתה .3.1
 .תוינילק־הרפה םינשב )תילטנורפה( הארוההו תינילקה הארוהה ףקיה יפ

 יתבל תואטיסרבינואה ןיב םייפסכ םירדסה ןיינעב ת"תו תויחנהל הפופכ הרומתה אהת הרקמ לכב .3.2
 .תעל תעמ ויהיש יפכ ,לארשיב םילוחה
 

  חוטיבו תוירחא .4

 ])תיללכ( יעוצקמ חוטיב תסילופ וא )םייתלשממ םילוח יתב( ״לבנע״ חוטיב םויק רושיא[ .חפסנב טרופמכ

 םכסהה תפוקת .5
 העדוהב םידדצה דחא ידי לע הלטוב אל דוע לכ ךשמיתו ,]ךיראת[ םויב לחת הז םכסה יפ לע תורשקתהה
  .תויתנש־תלת וא עברא תוינכתב שארמ םינש שמחו ,תויתנש־שש תוינכתב שארמ םינש עבש לש תמדקומ
 
 

 

 

 

  ]ח״יב םש[ ח"היב להנמ      הטלוקפה ןקיד           2 המיתח השרומ    1 המיתח השרומ
 האופרל                

 


