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 ןיב

 : ביבא-לת תטיסרבינוא ף
 ("הטיסרבינואה" םשב רוציקה םשל ,ןלהל ארקיתש)

 ,דחא דצמ

 ןיבל

 ביבא-לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא
 ("ןוגראה" םשב ,רוציקה םשל ,ןלהל ארקייש)

 ,ינש דצמ

 אוב מ

 טאנס ינפב הגצוהש יפכ ,הטיסרבינואה לש הארבהה תינכת רבדב ןתמו אשמ םהיניב ולהינ םידדצהו ליאוה
 ,הטיסרבינואה

 ,הז ןחמו אשמ ךלהמב םהיניב וגשוהש תומכסהה תא ןגעל םישקבמ םידדצהו  ליארוהו

 :ן ל הל ד כ םידדצה ןיב םכסוהו רהצוה ,הנתוה ךכיפל

.ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה 1
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 ינשה ראותה ידימלת לש םתקסעהל עגונה לכב תומכסה ידכל ועיגה יכ ,תאזב םיריהצמ םידדצה
 ףלהלדכ ,ישילשהו

 :ישילש יואותל םידימלת 1
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 ינקתב ץוציקה עצובי הטיסרבינואה י"ע םיקסעומה רקתמה ידימלתב העיגפ עונמל תנמ לע
 .וגפתיש םינקת לוטיב י"ע קרו ךא "ךירדמ" -ו "טנטסיסא"

 תא ומייסש ישילש ראותל םידימלת י"ע ג"סשתב ושייואש םינקת :עמשמ "ונפתיש םינקת"
 .ןלהל הז ףיעסב טרופמכ וקספוה םהידומילש וא םהידומיל וקיספהש וא ראותל םהידומיל

 ,"רזוע הרומ" ןקתב ג"סשת םידומילה תנשב הטיסרבינואה י"ע קסעומה ישילש ראותל דימלת
 הגשב ותקסעה ףקיהמ ןטקי אלש הרשמ ףקיהב ,הטיסרבינואה י"ע קסעוי ,"ךירדמ" וא "טנטסיסא"
 ןיבמ םדקומה - 1.3.1 ףיעסב רומאה דעומה םות דע וא ,ראותל וידומיל םות דעומל דע תאזו ,וז
 .1.3 ףיעסב רומאל ףופכב לכהו ,םיינשה

 :לע ולוחי אל 1.2 ףיעס תוארוה

 ןקתב ןיבו טנטסיסא ןקתב ןיב ,כ"הסב םתקסעה תפוקת רשא ,ישילש ראותל םידימלת 1
 :הלוע ,ךירדמ

 .םינש 7 לע ה"סשת םידומילה תנשב וא ד"סשת םידומילה תנשב -

 .םינש 6 לע ךליאו ו"סשת םידומילה תנשב -

 וא/ו סרוק לוטיב תמחמ השדוח אל וא המצמוצ םתקסעה רשא ,ישילש ראותל םידימלת 2
 םות דעומל דע ,םהל אוצמל היה ןתינ אלו ,סרוקה תרגסמב תולטמ וא/ו ליגרת וא/ו רועיש
 .וקסעוה הב תימדקאה הדיחיה תרגסמב תיפולח הקוסעת ,הטיסרבינואב םייונימ

 יא לשב ,םיינטרפ םירקמב הקספוה הטיסרבינואב םתקסעה רשא ישילש ראותל םידימלת 3
 .וקספוה םהידומילש לשב וא תימדקאה םתורישכ יא לשב וא/ו דיקפתל םתמאתה

 :ינש ראותל םידימלת 2
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 ינקתב ץוציקה עצובי ,הטיסרבינואה י"ע םיקסעומה ינש ראותל םידימלתב העיגפ עונמל תנמ לע
 .ונפתיש םינקת לוטיב י"ע קרו ךא "הארוה רזוע"

 םהידומיל תא ומייסש ינש ראותל םידימלת י"ע ג"סשתב ושייואש םינקת :ןעמשמ "ונפתיש םינקת"
 .ןלהל הז ףיעסב טרופמכ ,וקספוה םהידומילש וא םהידומיל וקיספה וא ,ראותל

 קסעוי ,הארוה רזוע תרשמב ג"סשת םידומילה תנשב הטיסרבינואה י"ע קסעומה ינש ראותל דימלת
 םותל דע תאזו ,וז םידומיל תנשב ותקסעה ףקיהמ ןטקי אלש הרשמ ףקיהב הטיסרבינואה י"ע
 ףופכב לכהו ,םיינשה ןיבמ םדקומה - 2.3.1 ףיעסב רומאה דעומה םותל דע וא ,ראותל וידומיל
.2.3 ףיעסב רומאל



  

 :לע ולוחי אל 2.2 ףיעס תוארוה 3

 .םינש 4 לע הלוע םתקסעה תפוקת רשא ,ינש ראותל םידימלת 1

 וא/ו סרוק לוטיב תמחמ השדוח אל וא המצמוצ םתקסעה רשא ,ינש ראותל םידימלת לע 2
 םות דעומל דע ,םהל אוצמל היה ןתינ אלו ,סרוקה תרגסמב תולטמ וא/ו ליגרת וא/ו רועיש
   .וקסעוה הב תימדקאה הדיחיה תרגסמב תיפולח הקוסעת ,הטיסרבינואב םייונימ

 יא לשב , םיינטרפ םירקמב הקספוה הטיסרבינואב םתקסעה רשא ינש ראותל םידימלת 3 י
 .םהידומיל וקספוהש וא/ו תימדקא תורישכ יא לשב וא/ו דיקפתל םתמאתה

 היהש יפכ ,רטוזה ימדקאה לגסה ירבח לש הקסעהה סמוע בושיח ןפוא תא רמשל תבייחתמ הטיסרבינואה 3
 ,רזוע הרומ ,הנשמ רקוח ,רזוע רקוח ,ץוחה ןמ הרומ ,הארוה רזוע ןקתב הרשמ יזוחא בושיח .התע דע גוהנ
 .ג"סשת תנשב בושיחה ןפואל סחיב הנתשי אל ,תמייוסמ הלטמ עוציב ךרוצל ,ךירדמו טנטסיסא ,הנשמ הרומ

 תויושעש תושק תוישיא תויעבב לפטל תנמ לעו ,םינייטצמו םירוסמ םידבועב העיגפ עונמל תנמ לע 4
 יגיצנ הבו תיטטירפ הדעו םקות ,ג"סשת תנשב הלא םילולסמב וקסעוהש םידבוע ברקב ררועתהל
 .ךשמהב עבקיי הדעווה בכרה .רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא יגיצנו הלהנהה

 .הטיסרבינואב הלא םידבוע לש םתקסעה ךשמה ןניינעש תושקבב ,ישיא סיסב לע ,ונודי הדעווה ירבח |

 םינקת 5 -ו 'א -ו 1 תומרב "ץוחה ןמ הרומ" לש תויעובש הארוה תודיחי 40 הדעוול הצקת הלהנהה
 .תיטטירפה הדעווה תטלחה י"פע ,רוטקוד יכירדמ לש הקסעה ךשמהל

 ךירדמ" לש םינקתל "ץוחה ןמ הרומ" לש תויעובש הארוה תודיחי לש הרמה רשפאתת ,ךרוצה תדימב
 .ךפיהלו ,"רוטקוד

 .ךפיהלו רטוז ינקת ןיבל הארוה תודיחי ןיב תיביצקת הרמה רשפאתת ,ךרוצה תדימב

 .רטוזה לגסה ירבח תקסעהל םיסחייתמה ,רדסה וא םכסה וא ןונקתב הארוה לכ לע ורבגי הז םכסה תוארוה .5 6
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 ןוגראה ןיבש םימדוק םירדסהב וא םימכסהב וירבחל וא ןוגראל וקנעוהש יפכ תויוכזמ ערוג וניא הז םכסה .6
 .הז םכסהב תושרופמ תרחא רמאנ םא אלא ,הטיסרבינואה ןיבל

 ;םותחה לע םידדצה ואב היארלו
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