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 ינוריע רוטיש תקלחמו תונוכשו םיעבור תקלחמ ,ןורשה תיירק דעו – ןורשה תיירקב רויס םוכיס
 
 ןורשה תיירק יבשותל תונוכשו םיעבור תקלחמ םע ףותישב ,ןורשה תיירק דעו לש ארוק לוקל ךשמהב
 .ןורשה תיירק תנוכשב יצחו העש ןב רויס 19.12.19 ךיראתב ךרענ הנוכשה רופישל תועצה עיצהל
 ינוריע רוטיש חרזמ רוזא להנמ ,הסק הרריב ,תונוכש ףגא חרזמ עבור להנמ ,ןמטיו ןא'ג וחכנ רויסב
 .ןורשה תיירק דעומ רחש איגו

 

 
 .הסק הרריבו ןמטיו ןא'ג ,רחש איג

 
  .םיבשותה ידי לע ולעוהש תודוקנה לש האלמ המישר אוצמל ןתינ ךמסמה ףוסב
 ,הינתנ תייריע לש 106 דקומב תואירק וחתפנ תודוקנהמ קלחל ,ידיימ הנעמ ולביק תודוקנה תיברמ
 .הינתנ תייריע לש העונתה תדעוול תרדוסמ הינפב ורבעוה ,הרובחת יאשונל תורושקה תודוקנהו
 
   תיללכ הדוקנ
 םינקורמ ויה םיחפה .בוט יתקוזחת בצמב הארנ תוניגה יתש .ירשת תניגו ןלוגה תניגב ונרבע רויסב
 ינקתמ לעמ הללצהה תוניגה יתשב .גירח ךולכל וא החנזה התפצנ אלו תושדח לבז תויקש םעו

  .םייתוחיטב םילוקישו תוחור ,ףרוחה ללגב הארנה לככ ,תקרופמ התיה םיקחשמה
 
 :ושענש תולועפו רויסב ורקסנש תודוקנה טוריפ ןלהל

 בוט יתקוזחת בצמב התייה הניגה רויסב .ךולכלו החנזה לע וננולתה םיבשות – ןלוגה תניג .1
 שדחמ עובצל השקב התלעוה דועו ועבצנ הניגב םילספסה ותשקבלש רפיס ןא'ג רמ .הייקנו

 .בורקב עצובי רבדהו םוקמב היצח רבעמה תא
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 םיעובצ םילספסהו היקנ התיה הניגה - ןלוגה תניג

 
 השקב התלעוה יכ רפיס ןא'ג רמ .בוט יתקוזחת בצמב התארנו הייקנ התיה – ירשת תניג .2

 אשונה לע ןומאה םרוגה ידי לע ןחבנ אשונהש רחאל ךא טסוגוא שדוחב הניגל הרואת ףיסוהל
 .ךרוצ ןיאש טלחוה\אצמנש רחאמ התחדנ השקבה ,הייריעב

 

 
 ירשת תניג

 הניגה .םיניינבה ןיב יטרפה חטשב םיקחשמ תניג הנשי -3 לבראה בוחר םיקחשמ תניג .3
 .הייריעה לש תוירחאה םוחתל ץוחמ רבדה .התוא תונפל ךרוצ שיו דואמ דורי יתקוזחת בצמב
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 סנפ יבגל .ודבע אלש בוחר יסנפ ינש ואצמנ ןכא – הינגדו םוטרה תמוצב בוחר תרואת .4

 לע אצמנש סנפה יבגל .לפוט אשונהו תידימ הינפ החתפנ ,הינגד בוחר לע אצמנש בוחרה
 עגרכ אוהו למשחה תשרל רבוחמ אל הרואתה דומע ,הינגד בוחרל ברעממ ,םוטרה בוחר
 .שדחמ רבוחי אוהש שקבלו השדח האירק חותפל ךרוצ שי .לטובמ

 
 הינגדו םוטרה תמוצב ףורש סנפ

 םינולא בוחר לומ השרוחה לש המוחה תא ונקדב – םיטנ'גרסה תשרוח לש המוחה ןויקינ .5
 ידכ ךות 106 דקומל האירק החתפנ .המוחל תודימצב תלוספ ירובצמ ואצמנ ןכאו 10-12

 רויסה

 
 םיטנ'גרסה תשרוח תמוח לע ךולכל
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 !ףסוה לספס – 27 סוטנל תורדשב לספס תפסותל השקב .6
 

 ןקות – לקדה בוחרב המוקע  תוכרדמ .7

 
 לקדה בוחרב הנקותש הכרדמ

 .תונומת םע 106 דקומל תואירק וחתפנ  –ירשתו ולסכ בוחרב המוקע הכרדמ .8
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 םיהדמל הזה בוחרה תא םיכפוה םיצעה - ירשת בוחרב המוקע תצק הכרדמ

 
 .םינוטרק וקרזנ הב הדוקנ טעמל היקנ התיה – ןתלתה בוחרל ןימלעה תיב ןיב השרוחה .9

  .םתוקנל הייריעה לש ןויקינ תווצ ןמזוה
 

 
 ןימלעה ןיבו ןתלתה בוחר ןיב השרוחה
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  .תידימ לפוט אשונהו ףונו םינג תקלחמל הרישי הינפ עצוב – ךייר בוחרב םימוקע םיצע .10

 !ףולא התא זרא
 

  
ףונו םינג תקלחממ זראל הדות .ךייר בוחרב םוקע ץע - ירחאו ינפל  

 
 דעלגה – ןלוגה תובוחרה תמוצב שרגמה .11

 תקזחא תא רפשלו ירפ יצע םוקמב לותשל השקבב ףונו םינג תקלחמל תדרפנ הינפ עצובת
 .חטשה

 
 ירפ יצע תליתשל השקב השגוה - דעלגהו ןלוגה תמוצב שרגמה
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 .ףונו םינג תקלחמל אשונב הנפי ןא'ג רמ – תורכיכ ינפל היאר הדש רופיש .12
 

  הרובחת יאשונ .13
  :הייריעה לש העונתה תדעוול תזכורמ הינפ עצובת םיאבה םיאשונה יבגל

 ברעמ ןוויכל ךייר .וו ינב בוחרב הינח תלבגה •
 ןלוגה -דעלגה בוחרב הינח תלבגה •
 תשרומ רפס תיב לומ םידימלת תדרוה תעוצר תרדסה •
 לומ – שדחה הישעת רוזאל הנוכשה ןיב רבחמש רשגה לע הלאמש הינפה ןומיס •

 ןוידטצאה
 ירטיס דח בוחרל ןתלתה בוחר תכיפה •

 םג .ךמסמה ףוסב המישרב םיאשונה לכ לע ןא'ג רמ םע ונרבע – םיאשונה ראש לכ .14
 ונא .תיטנוולרה הקלחמל ורבעוהו ודי לע הנעמ ונלביק תשרופמ הרוצב וניוצ אלש םיאשונה
 .עוציבה ירחא בוקעל ךישמנו םימדקתמ םירבדה דציכ תוארל ידכ תועובש רפסמ ןיתמנ
 

 רחש איג בתכ
 ןורשה תיירק דעוו

19.12.19 
 

 
 ןורשה תיירקב תויתשת רופיש אשונב ןורשה תיירק דעול םיבשותה תוינפ זוכיר

 :ןוניג
 .היצח ירבעמו העונת ילגעמ ינפל תוישארה תורדשב ןוניגה תכמנה .1

 בכרב םיבשוישכ .הובג דואמ ללכ ךרדב הינגדב תורכיכה ינפל העונתה יאבו תורכיכב ןוניגה"(
 ןפואב םוזיג לע דיפקהל ךירצ .םידליה תא תוארל רשפא דימת אל ,פי'ג אל אוהש ליגר
 )"עובק
 )"תוינוכמו לגר יכלוה תוארל העירפמ הייחמצ - תורכיכב הייאר הדש"(

 ךייר וו ינב בוחרב טנזב םע רושיי םישרודש םיצע .2
 רייא ןיב .טנזב םע םתוא רשייל ךירצ ,דואמ םיעירפמש ךייר וו ינב בוחרב םימוקע םיצע שי"(
 )"ימורדה דצב הינגדל
 

 :תוירוביצ תוניג ןוניג תקזחא
  סוסירו ןויקינ – לארשי יטבש תניג .1

 )"אל המו םיבובז םישותי .םש תויהל רשפא יא .לארשי יטבש חרב הניגה רוהיט"(
 )"םישותיו םישחרב דגנ סוסיר םיחיש םוזיג הפוחד הקוזחת ףסוי תניג"(

 םיקחשמה ןקתמ ןוקית – ירשת תניג .2
 )"הדות הב םישלגתמשכ תעקתנ ,תנכוסמ שממ השלגמה ,ירשת תניגב ןקתמה"(
 )"גוצרהו ירשת תניגב םינקתמו לצ"(

 ומוקמב רחא ןקתמ אבוה אלו רסוה םיליבקמ חתמ ןקתמ – גוצרה תניג .3
 אלו רסוה אוה חתמ ןקתמ היה גוצרה תניג אמגודל .תולודגה תוניגב םיליבקמ חתמ ינקתמ"(
 )"זאמ ותוא וריזחה
 )"גוצרהו ירשת תניגב םינקתמו לצ"(

 הניגה תוזחו תקוזחת רופיש -  ןלוגה תניג .4
 )"טרפב ןלוגה ןג ,ללכב תוניגה רופיש"(
 )"ןמלגיפש לש הניגב לצ ןלוגה ןגב הניגה לש תיללכ החנזהו לצ םינקתמ"(
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 תשגנהו םינקתמ תפסוה , אשדב תורובה תריגס ,תודנדנה םחתמב הרואת- ןלוגה תניג"(
 )"םינטנטקל םג ומיאתיש ךכ תושלגמה
 )" .הייקשה .בשע יוקינ לע םידיפקמ אל רסחב הקול םוטרה 'חרב ןוניג"(
 הלהזמ הבוזע ררוג ןינבה רדגל ץוחמ ינוריע חופיט אלל המדא שלושמ דעלגה ןלוגה תניפ"(
 )"ןכעזעטלאו

 
 

 :תוכרדמ תקוזחת
  .ירשתל ףסוי ןיב ולסכ בוחרב הרשי אל הכרדמ .1

 לש םישרושה בקע םוקמהמ תואצוי םינבאה לכ , )ירשתל ףסוי ןיב( ולסכ בוחרב הכרדמה"(
 )"םיצעה

 .לקדה תניפ הירנ ברה חרב ץע לש םישרוש תיילע תובקעב הרובש הכרדמ .2
 .הדורי הקוזחת .בורוזולרא בוחרל .ןמרטנוא בוחר ויב רבחמה ליבשה .3
 םש רובש לכה .קראפה ךרדל האיציב ףזישה בוחרב תוכרדמה רודיס .4

 
 :בוחר תרואת

 .היצח ירבעמ לע שגדב בוטרה בוחר ךרואל בוחר תרואת רופיש .1
 )"היצחה ירבעמב הנכס טושפ םוטרה בוחר ךרואל רתוי הקזח בוחר תרואת"(
 )"הינגד ךרד=םוטרה רכיכב הרואת הרסח"(

 
  :יללכ ןויקינ

 תובוחר יקנמ לש הפשא תויקש ףוסיאו םיחפ ןוקיר .1
 תויקשה םירקמ 'סמב .תובוחרה הקנמ י"ע תמרענה הפשאה תויקש יוניפ תא שיגדהל"(
 )" םויב וב תופסאנ אלו תועש 24 מ רתוי תוראשנ

 םימשג ימ זוקינ לש םיחתפל םילע תוקנל אל ,תובוחר יקנל שגד .2
 )"םימשג ימ זוקינ תורוב ךותל תלוספ אטאטל אל בוחרה יקנמל שיגדהל"(

 תורדגה לע -  הלש תואפב םיטנ'גרסה תשרוח ןויקנ .3
 )"הלש תווצקב השרוחה ןויקנ"(
 )"הקנמ אל דחא ףא 14 דעו 26 םיניינב לומ השרוחה לש הכרדמה ךרואל לבזו ןגלאבה לכ"(

 ןימלעה ןיבל ןתלתה בוחר ןיב הדירפמש השרוחה ןויקנ .4
 .ןימלעה תיב תא הריתסמ הניאש ,הלילד סוטפילקא יצע תשרוחב תלבוג תרבודמה הניפה"(
 ךותמ תלוספ םיפיעמ /םיקרוזש ,םג המ .הנקתל ךרוצ שיו הכומנו הרובש ןימלעה תיב תמוח
 )"השרוחה לא ןימלעה תיב

 
 

 :יוניב תופסות
 .שמשו םשגמ רותסמ .םידלי תנתמהל רפס יתבל ץוחמ םינוגג .1

 .םוי ףוסב ףוסיאל םיניתממש םידליה שומישל ,םשגה ינפמ ונגיש רפסה יתבל ץוחמ םינוגג"(
 )" ירשת ס"יבל ץוחמ אמגודל

 תבכרה יאוות לע – ריפס תבכר תנחתל הנוכשה ןיב םיינפוא ליבש תלילס .2
 אוה םויהש המב הישעת רוזאה ירוחאמ רשפא ,ריפס תבכרל הנוכשהמ םיינפוא יביתנ"(

 ירוזא לא/מ אמגודל ,םוקמל םוקממ העגהל םידעוימש הנוכשב םיינפוא יליבש .רפע ליבש
 תשר םירצוי אלו םוקמ םושל םיליבומ אל שיש םיטעמה םיינפואה יליבש םויה .רחסמה
 )"הרובחת
 )"ללכב ןיא הנוכשל הסינכב רשגהמ ץוח ,ףוחד ןפואב םיינפוא יביתנ"(
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 :חוקיפו הפיכא
 םיבלכ תאוצ ףוסיא יא לע הפיכא תרבגה .1

 וחתפי תוחוד ןתמו הפיכאה תרבגה םיבלכ תאוצ םירטמ המכ לכב הנוכשה לכב םיבלכה"(
 )"היעבה בור תא

 .סוטנל םוטו חרפ הדוהי ר"ד רכיכ לומ תונוחש לבזה תויאשמ יוניפ .2
 .םירוגמ יניינבל בורק וניאש םוקמל סוטנל םוט חרב ברעב תונוחש לבזה תויאשמ תרבעה"(
 )"םיענ אל שממ חירה

 ךייר ינבל םורדמו ,סוטנלל ברעממ - םיקקפ יפקעמ םיווהמש רפע יליבשה תמיסח .3
 

 :הרובחת - העונת תדעו
 ןתנ ןב – ןמלגיפש תובוחרה תמוצב העונת רכיכ .1

 לש דואמ הרע העונתו השדח הניג שי .ןתנ ןב-ןמלגיפש תובוחרה תמוצב הנטק רכיכ הבוח"
 תנכס .קוחר הינשל תחא הכרדממ קחרמהשכ ןוויכ לכמ םיחיגמ בכר ילכו ,םיצוחש םידלי
 "הניגהמו הניגה ןוויכל תמוצה תא םיצוחש םידומחה םידליל תישממ תושפנ

 סוטנל םוט בוחרב רכיכל דע רדא בוחרמ לחה ,ברעמ ןוויכל ךייר .וו ינב בוחרב הינח תלבגה .2
 .9:00ה דע 07:00 העשמ
 סוטנל םוט בוחרב רכיכל דע רדא בוחרמ לחה ,ברעמ ןוויכל ךייר .וו ינב בוחרב הינח תלבגה"(
 קקפל םימרוגו )תיביתנ ודה( רכיכל דע ביתנ םימסוח םיבכרה .9:00ה דע 07:00 העשמ
 )"הנוכשה לש תימורדה האיציהמ רתוימ

 ןלוגה -דעלגה בוחרב הינח תלבגה .3
 הפיא םינחמ תושפנ תנכס 9 ןלוגה לש ירוחאה רוזאהו ןלוגל רבחתמש דעלגה בוחר"(

 תוינח הינחמ האיצי תוינוכמ םידליה הייאר הדש ןיא שיבכה לע םיכלוה הכרדמ ןיא םיצורש
 )"ןוסא הרקיש דע תוקרי ראשו

 ירבעה ךוניחה בוחרב ןולובז תשרומ רפס תיב לומ םידימלת תדרוה תעוצר תרדסה .4
 םידרוי תועסה/םיבכרהמ םידרויש םידלי ,)ןולובז תשרומ רפס תיב( ירבעה ךוניחה בוחרב"(
 טעמכש םירקמ 30 כ רבכ יתיאר ינא הנשה ךלהמב .הכרדמה לש דצב אלו שיבכה לש דצב
 םירוה .סרדי והשימ ףוסבש דע ןמז לש ןייניע הז ,)יתיאר ינאש המ קר הזו( הסירדב ורמגנ

 קוחר יד תונחל םיצלאנו רדוסמ היינח םוקמ ןיא םירומל םגו םויה ךלהמב רפסה תיבל םיאבש
 )"רפסה תיבמ

 ןוידטצאה לומ – שדחה הישעת רוזאל הנוכשה ןיב רבחמש רשגה לע הלאמש הינפה ןומיס .5
 תונואת הברה .גלופ תהוזא ךותל הנופש ןוידטצאה רשג תמוצ ,רוזמרב שיבכב ןומיסה יוניש"(
 )"ילאמשה ביתנב רשי םיעסונש םיבכר תובקעב םש תושחרתמ

 ירטיס דח בוחרל ןתלתה בוחר תכיפה .6
 הריע העונת שי אצומ אלל ךרד לש טולישה תורמלו תבלושמ ךרד וניה ןתלתה בוחר"(
 עונמל ידכ ירטיס דחל בוחרה תא ליבגהל ךרוצ שי.וחתפנש םייטרפ םינג יוביר לשב ,בוחרב
 )"םיגהנ לש העורפ הגיהנ

 


