
2020 ןגסוחמל תורומש תויוכזה לכ  

 הנורוקה ףיגנ לשב התבשה תפוקתב םייאופר םיתווצ ידליל תרגסמ תלעפהל תויחנה

 ינאו )"תיכוניחה תרגסמה"( )ןותחפשמ / ןג( םידליל העובק תיכוניח תרגסמ לש םילעב ינא יכ ה/ריהצמ ינא

 תואירבה דרשמ לש םוריחה תויחנה בקע הרוגס איה הב הפוקתב תיכוניחה תרגסמה תא ליעפהל תבדנתמ

 םי/דבוע יאמצעה הרוהה וא ,םהירוה ינשש 3 דע הדיל יאליגב םידליב קרו ךא לופיטל ,)"םוריחה תפוקת"(

 .1967-ז"כשת ,םוריח-תעשב הדובע תוריש קוחב רדגומה יפ לע יפ לע ינויח דיקפתב

 

 ,ןלהלש םיללכב דומעל יתובייחתה אוה םוריחה תפוקתב תיכוניחה תרגסמה תלעפהל יאנת יכ ת/רשאמ ינא

 :תואירבה דרשמ ידי לע ועבקנש יפכ

 יאמצעה הרוהה וא ,ינויח דיקפתב וירוה ינשש בתכב הרהצהב הנתות תיכוניחה תרגסמל דלי תלבק .1

 לש גוזה ןבש וא 1967-ז"כשת ,םוריח-תעשב הדובע תוריש קוחב רדגומה יפ לע יפ לע ינויח דיקפתב

  .תוכנ וא הלחמ ,דודיב לשב דליב לפטל לגוסמ וניא ינויחה דבועה

 .םידלי 6-מ רתוי אל ויהי )דרפנ חבטמו םידרפנ םיתוריש ,תדרפנ הסינכ ולש( הנבמ לכב .2

  .תחא תעייסו תחא תננג דע לולכי יכוניחה תווצה .3

 אל .םילפטמ ינשמ רתוי םוקמב תינמז וב ואצמי אל .העובק היהת םילפטמהו םידליה תצובק .4

 ןתינ הלא תולבגמב .תוליעפה תליחתב רדגוהש עובקה תווצהמ קלח םניאש ת/עייס וא ת/ננג וקסעוי

  .ףילחמ תווצ קיסעהל

  .תואירבה דרשמ רידגהש ןוכיסה תצובקב יוצמה םדא לולכי אל תיכוניחה תרגסמה תווצ .5

 םוח דמ וא ,ינוציח םוח דמ תועצמאב ,תוליעפה תליחת םרט ,םוי לכ תליחתב םידליל םוח דדמיי .6

 .תווצה ייניעל דלי לכל ישיא

 ,הלחמ ינימסת חתיפ דליהש הרקמב וא ,וכלהמב וא םויה תליחתב תולעמ 38 לעמ םוח לש הרקמב .7

 השעת תרגסמל הרזח .ותיבל וריזחהל תנמ לע וירוה תא קיעזהלו ,ןתינש המכ דע דליה תא דדובל שי

 .לפטמ אפור רושיא תלבק רחאל קר

 תודסומבו תונועמב תוקבדמ תולחמ תוטשפתה תעינמל ךירדתב תטרופמה הלחמ לכב ,הלוח דלי .8

 לפטמ אפורמ רושיא תלבק דע תוליעפה םוקמל עיגי אל ,ךרה ליגב םידליל

  .לפטמ אפורמ רושיא תלבק רחאל קר תוליעפב ףתתשהל ולכוי תוינורכ תולחמ םע םידלי .9
 .דודיבל םישרדנ םהו הדימב וא הפירח תיתמישנ הלחמ וא/ו םוח לש הרקמב ועיגי אל םילפטמ .10

  .אפורמ רושיא תלבק רחאל לפטמה רוזחי ,םינימסת לש הרקמב

 רחא וא ףסונ יאנת לכב דומעל ןכו ןהיפל לועפלו תואירבה דרשמ תויחנה רחא בוקעל ת/בייחתמ ינא .11

 .םעפל םעפמ עבקיי תואירבה דרשמש יפכ תיכוניחה תרגסמה תלעפהל

 אל םא יכ יילע םכסומו יל עודי .םהיפל לועפל ת/בייחתמ ינאו ל"נה םיאנתה תא יתארק יכ רשאל ינירה

  .םוריחה תפוקתב תיכוניחה תרגסמה תוליעפ קספות ,ולא תויובייחתהמ וזיא רפא םא וא םהיפל לעפא
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