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 ףנעה םודיקו חותיפל תומכסה ךמסמ-םישנ לגרודכ

 לארשיב לגרודכה תוינקחש ללכ לש תונגומ .1
 .תודחאתהה תדובעב יזכרמ אוה תונגומה אשונש שגדוי ,הלוכ הייגוסה לכל סחייתהב
 רשא ,יבאז ןורש ,א״פואמ תילמרופ הרשכה הלביק ףאש דיקפת תלעב התנומ ,ןכ לע רתי

 ןורש .קרסו לחכ אלל הז אשונל םיביוחמ ונא .דחאכ םישנלו םירבגל אשונה לע הנומא
  .תטרופמ הדובע תינכת ןיכת יבאז
 ןבומ הזו ילילפ רבע לעב ןמאמ הנומי אלו הנומ אל םלועמ - םידיקפת ילעב יונימל רשאב
 הניאשו תימינונא הנולת לכ קודבל דיפקהל ךישמנו ונדפקה םלועמו זאמ ,ןכ ומכ .וילאמ
 תוביוחמ ךותמ תאז ,תועומשו תורימא רדגב הניאו תאזכ תמייקש לככ ,תימינונא
 .אשונל תיטולוסבא

 לארשי לש םישנה תרחבנב תיעוצקמ תפטעמ/םיאנת .2
 ומכ ,)וללה םימיב םינומיא ימד םולשת אלל( ץוח קחשמ לכל ורוי 500-ל השקבה רשואת •

 םיאצמנ רשאכו ץראב תוליעפה רשאכ )ןומיא רפ( העיסנ תואצוה רזחהל ח״ש 150 םג
 ןומיאל העיסנ תואצוה רזחהל ח״ש 150 .לגרודכ וניא הקוסיע זכרמש ולאל ,תוסנכתהב
 םידדוב םינומיאל עיגהל הכירצו ץראב הרג הניאו לגרודכ הקוסיע זכרמש ימ רובע ץראב
 לגרודכל תודחאתהה ןחבת ,םישנו םירבג ,םיאבה םינייפמקה תארקל .רוגס הנחמב אלש
 ידיימ עוציבל .תורחבנה יתש רובע ץוחה יקחשמל ינויווש םולשת לדומ

 םישנה תרחבנל תומידקל החטבה ,םישנה תרחבנל תיבכ םייפשב תורחבנה תיבב שומישה •
 ידיימ עוציבל -.אשד ישרגמ ,םירבג תרחבנ םע תחא הרושב

 הדימב ,ןתינש לככ תורישי תוסיט ,)הליל ןובשח לע אל( דבלב םוי תוסיט ויהי תוסיטה •
 תועש 3-מ רתוי אלו הארמהה תעשמ ןולמל העגה ןמז תועש 10 דע זא ןיישקנוק םייקו

 דומעתש הסיט אצמת אלו הרקמב ,תוינקחשה תשקבל .)דבלב 1 הריצע דע ( ןיישקנוק
 .תרשגמכ שמשת ףדצ תרנכ ,ל״נה טרדנטסב

 ירפ יטוידב שומיש רוסיא ללוכ ,םירבג תרגובה יאנתל האוושה השעת ,׳גנואלה ןיינעל •
 ידיימ עוציבל - הסיט תארקל ׳גנואלל הרישיו תזכורמ העגהו

 .םירבגה רובע ןהו םישנה רובע ןה אבה ןייפמקה תארקל ןחבי תוירנויגילה תסטה אשונ •
 .תרשגמכ שמשת ףדצ תרנכ אבה ןייפמקל דע ,תוינקחשה תשקבל

• GPS. ךילהתב רשואמ-.תונושה תורחבנב ןתינש יפכ םיקחשמה חותינ תוכרעמל השיג 
 .השיכר

  .גוהנכ 100 ,75 ,50 ,25 ,1 העפוהב הרכוה תחלצ תקנעה •
 .קחשמה דעיב יאצמל םאתהבו םירבגה תרחבנב םיגוהנה םיטרדנטסב תונולמ •
 רעש .םוי 30 דע .שמש רתימ לומ ,תיאקנב הרבעהב תוינקחשל תואצוה ירזחה ןונגנמ •

 ל"וחב תואצוה הזו הדימב םוי ותוא יפ לע ןתניי

 תרחבנ ינקחש םיביוחמ םהל םיטרדנטסה לכל תוביוחמ ויהי ליבקמב תוינקחשה ,םיפיעסה ללכל ךשמהב
 תולהנתה ,תוליעפל האלמ העפוה ,תעמשמ ,תיעוצקמ תולהנתה יבגל יעוצקמו יתא דוק הז ללכב ,םירבגה
  .האלה ןכו תיתרושקת

 
 אבה ןייפמקה תארקל םכסומו רשואמ-םישנה תרחבנ דויצ .3

 לש תודידמ י"ע תורעושו תוינקחשל תודימ תמאתה  .םישנ תרזגב ןומיאו קחשמ ידמ •
 .ןייפמקה םרטב םידמה

  .תורעושהו תוינקחשה לגסל תומאתומה תודימב קחשמו ןומיא ידמ לש תקפסמ תומכ •
 .תורענה תורחבנ דויצ ןיבל ,םישנה תרחבנ דויצ ןיב הרורב הדרפה •
 דויצ לכו ,סרפ הפמיל ללוכ( .תורחבנה ראש לש תוליעפב תולת םוש אלל אלמ יאופר דויצ •

 .)םירבגה תרחבנל טרפבו לארשי תורחבנ ראשל ןימזו םייק רשא



 רדגויש ךרוצ יפ לע םינומיאהו םיקחשמל היגרנאו ,ןובלח יפיטח ,תינוטוזיא הייתש •
 .ת/יאנוזת ידי לע שארמ

 הקידבל- ימשר קחשמ לכ רחאל דחא קחשמ טס רומשל תויאשר ויהי תרחבנה תוינקחש •
 יחכונה ןייפמקל

 ,םידחוימ םיעוריאו תוסיטל ישנ יגוציי דוגיב ,תוסיטל תודיחא תודווזמ :ףסונ דויצ •
 ןיוצ אלש םירבגה תרחבנל טרפבו לארשי תורחבנ ראשל ןימז רשא דויצ לכו ,םיפכפכ
  .הז ךמסמב

 תארקל ןסחמב םייקה דויצה לש הרקבו הקידב תרחבנ תלהנמ ידי לע הקידב השעת •
 .אבה ןייפמקב האלה ןכו בורקה קחשמה
 
 

 אבה ןייפמקה תארקל םכסומו רשואמ -םישנה תרחבנ יעוצקמ תווצ .4
 תוליעפה לע םושייו חוקיפ ידכ ךות ,המושייו תיעוצקמ ךרד תיינבל לעפת תודחאתהה •

 .תיעוצקמ תומד תועצמאב
 .תורענהו םישנה תורחבנב םידיקפתה ילעב ללכ רובע םירורב םינוירטירקב שומיש •
  .לגרודכל תודחאתהה לש יטילנאהו גניטואקסה ךרעמב שומישו האלמ השיג •
 .ליבקמב םיפסונ תומוקמב ןמאל תורשפא ןתנית אל .האלמ הרשמב ישאר תנמאמ/ןמאמ •
 ,תי/טסילנא ,רשוכ ת/נמאמ ,םירעוש ת/נמאמ ,ת/נמאמ ת/רזוע לולכי יעוצקמ תווצ •

 )ורחביש תנמאמה וא ןמאמה תשקבל ףופכב( .ילטנמ ת/נמאמ
 .תיתפוכת הרקבו םיישיא םיטירפת תביתכ ת/יאנוזת לש  יוויל •
 שי רשאכ םילפטמ 3 כ״הס רמולכ( רתויו םיקחשמ 2 לש תוסיטל םיסעמ 2 תפסוה רושיא •

 .)םיפוצר ץוח יקחשמ 2
  .םיילמיסקמ םיעוציבל תיתוכיא הנוזת -ץוח יקחשמב יטרפ ףש •
 תינקחש( תוינקחשה תגיצנ לומ לא םיפטוש םיניינע לופיטל תודחאתהב רשק שיא תרדגה •

 )תינטפק/הליעפ תרחבנ
 

 
 לארשי תורחבנ תפטוש תוליעפ .5

 
 תרגסמל םאתהבו יעוצקמה תווצה תשקב יפ לע תוגילה תרגפ ןמזב הנכה ינומיא רושיא •

 .תיביצקת
 תונולח השולשב ימואלניב ןולחב )1-2 ימואלניב קחשמ( תימואלניב תוליעפ םייקתת •

 .תוליעפ לש םייתנש לכ ךלהמב ימואלניב
 

 ףנעה ללכ םודיקו קוויש .6
 תומכ תלדגהו תודוסיב העקשהה ,ףנעה חותיפב האור תודחאתהה תלהנה •

 ףוג תמקה תניחב הז ללכבו תוליעפה הנבמ יוניש ללוכ ,יזכרמ דעי תופתתשמה
 ללכב ,יונישה תלבוהל םייטנוולרה םימרוגה לכ תא סייגת תודחאתהה .ימונוטוא
 .דועו טרופסה דרשמ ,א״פוא ,עוצקמ ישנא הז

 גיצת איה ,םישנה לגרודכ תובישח לש הנבהה תובקעב יכ העידומ תודחאתהה •
 רפסמ תלדגה :לולכתש ,תובורקה םינשה 8-ל תיגטרטסאה תינכותה תא
 היגטרטסא ,תורענ ,הדימרפה סיסב תבחרה לע שגדב ףנעב תוליעפה תוינקחשה
 רבע תוינקחשו םישנ םודיק ,טרפב תורחבנבו ללכב םישנה לגרודכ ףנעל תיקוויש
 םודיקל תינכות תיינבו םישנל לעה תגיל םודיק ,תוטפוש ,תולהנמ ,תונמאמ-ףנעב
 וא/ו הנושאר הדובעכ לגרודכ( ףנעב תוליעפה תוינעוצקמה תוינקחשה רפסמ
 .)הדיחי
 

 

 



 

 

 

 תופיקש .7

 לכב ומכ תיעוצקמ הקולחו תילוהינ היכרריהה יפ לע השענ ,דחאכ םישנו םירבג ,לגרודכה ףנע לוהינ
 דחא לכל - תוינקחש ןנשיו ,םילהנמ שי םישנה ףנעלו םישנ תדעו הנשי ,תודחאתהל הלהנה הנשי .םלועה
 חודה תא אבה שגפמב סוח הליי גיצי ,םישנה תדעו לש ןורחאה השגפמב םכוסש יפכ .דיקפת תחאו

 .לטפאה הרונ לש תונבותה תא וכותב ללוכ רשא ,ןיכהש יעוצקמה

 

 ,רתויב ההובגה המרב עוצקמ ישנא ידי לע לבותש ,תיתנש בר הדובע תינכותל תביוחמ תודחאתהה
  .ויטביה לכ לע ףנעה תא םדקל ידכ םיימואלניבה םיפוגה םואתב

 ,הלש הדובעה תינכותו תודחאתהה ןוזחל םאתהב ,לארשיב םישנה לגרודכ םודיק איה ךמסמה תרטמ
 .יזכרמ דעיכ ףנעה םודיק תא הרידגהש

 הווהמ אל תודחאתההו דיבעמ-דבוע יסחיב רבודמ ןיא ,יצוביק מ״ומב וא/ו יצוביק םכסהב רבודמ ןיא
 םיקיסעמ ןוגרא

 תא בייחמ וב רומאהו המעטמ ךמסומ םרוגכ ,לגרודכל תודחאתהה ל״כנמ י״ע םתחנ הז ךמסמ
 .הבורקה התבישיב לגרודכל תודחאתהה תלהנה תעידיל אבוי ךמסמה .ןיינעו רבד לכל תודחאתהה

 

 

 

 ,בר דובכב

 

 ד"וע ,יבערש יסוי

 ל"כנמ

 לארשיב לגרודכל תודחאתהה                                                                              

 


