
  

 העש תארוה

 ביבא-לת תטיסרבינואב םירזוע םירומ תקסעהל

 :תוודגה

 +וז הארוחב

 .ביבא-לת תטיסרבינוא - הטיסרבינואה

 .חטיסרבינואה רוטקר - רוטקרה

 הגרדל ויונימ ךיראהל עצומש ימו וז הארוהב תורומאה תוגרדח תחאל ותונמל עצוהש ימ - ד מ ע ו מ
 .רומאכ

 .וז תארוהב תורומאה תוגרדה תתאל הנומשימ - רזוע תרומ

 .לגס רבח קסעומ חבש וז וא ,דמעומ תונמל עצומ הבש הטלוקפה - הט לו קפה

 .הטלוקפה ןאקד - ןא ק ד ה

 רקחמ ידימלת ןונקתל םאתחב הטיסרבינואב ישילש ראות ידומילל לבקתנש ימ -ר קח מ די מל ת
 ..רקתמ דימתל דמעומ תוברל ,[12-005 חארוה]

 :תוגרזה

 :ןנוה וז חארוה אושנ רזוע הרומ תוגרד

 יגרוועהרומ 41

 ,ידרזועהרומ 5

 :תויווישב

 תימדקאה תוריכזמב סושרה רקתמ דימלתל דמעומ :תונמתהל לכוי 'ג רזוע הרומ דיקפתל 31
 לולסמייל ולבקתתש ןושאר ראות ידומילב םינייטצמ םידימלת וא ישילש ראות תארקל טידומילל
 .ישילש ראותל יירישיה

 ולש טרוטקודה תינכת חרשואש סוימ ,רקחמ דימלת :תונמתחל לכוי יד רווע הרומ דיקפתל 2
 .תינכתה תשגוח וב שדוחב 1 -המ ערפמלו

 :םניח רזוע חרומ ידיקפת

7-41 
.תיב תודובעו םיליגרת תקידב ןכו הריכב הגרד לעב חרומ תוירחאב םיללגרת ןתמ 1



  

 .הרלכב הגרד לעב חרומ תוירחאב ןתכרעהו תוניחב תקידבב

 .םידימלתל הכרדתו ץועי* 3

 .הדבעמ תוחייוד תקידב תוברל תודבעמב םיליגרתו םייוסינ תכרדהו תנכה 4

 .תיפרגוילבב הכרדח 5

 ..םירויסב תכרדהו הדש תודומצע 6

 ..תודבעמו םיליגרת ,םירועישל רזע רמות תנכה 7

 ןכו הארוהל סירושקה םיילהנמ םידיקפת תונרל גוחב וא הקלחמב םינוש םידיקפת 8
 ..גוחב וא חקלחמב םידימלתב לופיט

 תנשל תוכיישה תודובעו תועתב תקידב ,תיב תודובע ,םיליגרת תקידבב ביית רווע תרומ 42
 ..חירחא וא הינפל לעופב םישחרתמ סה סא םג יונימח לח היבגלש םידומילה

 דבלבו ,ןאקדח רושיאבו גותה שאר תתצלמהב סירזוע סירומ לע ולטוי תילטנורפ חארוח ידיקפתת 3
 .הריכב הגרד לעב חרומ לש חוקיפב היחת תארותהש

 :חרשמ ףקיח

 .תויעובש תועש 22 איה רצוע הרומ לש חאלמ הרשמ

 וכו םיליגרת תקידב לש העש ,תועש 2 -ל תבשחנ הדבעמ תעש ,תועש 2.75 -ל תבשתנ תיעובש הארוה תעש
 ,העש 1 -ל תבשחנ

 גלונימ לבילה

 שאר ,סייהיב שאר ,ןאקדה :וז הארוחב תורומאה תוגרדח תחאל דמעומ יונימ םוזל םיאשר 41
 ..גוח שארו הקלתמ

 .ןאקדל ותעצה ריבעי - ומצע ןאקדה חו ןיא םא - יונימ םוויח 62

 :תיביצקת חקידב 3

 ךשמב הטלוקפה ביצקת תרגסמב דמעומה תא קיסעחל ןתינ יכ ,אדווי תטלוקפח לחנמ שאר
 ..עצומכ הרשמ יקלחבו הפוקת

 :הצעומה רושיא 4

 .הטלוקפה תצעומ רושיאל יונימה תעצה תא איבי ןאקדה

 . עועמבתכ 5

.ןאקדה יייע אצוי יונימה בתכ
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 :יונימ תכראה

 .גוח שארו הקלחמ שאר ,סייחיב שאר ,ןאקדה :יונימ תכראה סוזיל םייאשר 1

 תייוד ףוריצב הכראהחה תעצת ןאקדל ריבעי - ומצע ןאקדה הז ןיא םא - יונימ תכראה םזח 2
 ותומדקתה רבדב ,דמעומה הנמג הילעש דומילה תדיחי שאר תמיתתב וא ותמיתחב ,בתכב
 .וילע ולטוהש םידיקפתה יולימב ותחלצה רבדבו דמעומת לש תועדמה

 :תיביצקת תקידב 3

 הטלוקפה ביצקת תרגסמב רזוע הרומה תא קיסעהלו ףיסוחל ןתינ יכ אדוול הטלוקפה להנמ שאר
 .עצומכ חרשמ יקלחבו הפוקת ךשמב

 ,ואל םא דמעומה יונימ תא ךיראהל סא ,ןאקדה טילחי ,ליעל 7.2 ףיעסב רומאה רמוחה דוסילע 4

 :יונימבתככ 5

 .ותמיתחב יונימ בתכ ול איצוי ,דמעומח יונימ תא ךיראחל ןאקדה טילחה

 :יונימה ךשמ

 םלוא ,30.9 םויל דע 1.10 םוימ לחה תימדקא תנש ךשמל ויתי וז חארוהב תורומאה תוגרדל םייונימה
 .םילאירטסמס סישדות השיש לש ןמז קרפל רזוע הרומ תונמל היהי ןתינ םיגירח טירקמב

 31.3 םויל דע 1.10 סוימ לחה - 'א רטסמס

 .30.9 םוגל דע 1.4 סוימ לחה - יב רטסמס

 :לונזמ ףקות

 .ןאקדח ידיב סתתיל יונימה בתכש תעמ קר ףקות ינב ויהי יונלמ תכראה וא רזוע תרומ יונימ

 :יונימ תכראה יא לע העדוה

 רחואי אל וז ותטלתה לע חעדוה ןאקדה ול חלשי ,רזוע חרומ לש ויונימ ךיראהל אלש ןאקדה טילתה
 . לונימה םילתסי ובש דעומה ינפל םוי 30 רשאמ

 :תעדוה חולשמ יא

 םושמ העדוהת חולשמ יאב זויחי אל ,10 ףיעסב רומאכ העדוה ,איהש חביס לכמ ,רזוע הרומל החלשנ אל
 .וב בוקנה דעומל רבעמ לא יונימה תכראה

 .(30.9.2000) אייסשת לייהנש םותל דע הפקותב דומעת וז העש תארוה

 1הארות ירזוע/יללכ/םימכטה
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