
 
 

 תנווקמ הבישי -דעו תבישי לוקוטורפ

 21.01.2021 :ךיראת
 :םיפתתשמ

 ןתיא ,הלאכימ ימר ,ןאיגס זרא ,ףסוי ןב לט ,עבג לכימ ,ינצינ רומ ,רוג ירש ,ןטיבא לדוא :דעו ירבח

 ןוזול יתא ,יחוכ

 גירש בל לבנע :תרוקיב תדעו תרבח

 .בושיה תריכזמ ,ץרווש ןיעמ :תופתתשהו םוכיס

 

 :תוטלחהו םויה רדס

 :תיתליהק הניג ,הנוילעה תלייטה רוזא .1

 .חקור ידגו לגיס ,ירפכ יגח ,חקור באז ,ישרדב השמ ,גלפ יליג :תופתתשהב

  :ןוידה ךלהמ

 .הנוילעה תלייטל ליבקמב בניע 'חרב םיררוגתמה ,ל"נה םיבשותה ונמוז שגפמל .1

 .תיתליהקה הניגהמו תלייטה רוזאמ עיגמ םתנעטלש שערה אשונב דעול ונפ םיבשותה

 תלייטב םימקוממש םילספסה רוזאמ תולילב רקיעב שער לע תונעט םילעמ םה

 שיש םינעוט םה ןכ ומכ .םוקמב םיצבקתמ רעונ ינב הלילה תועשב רקיעב םהירבדלשו

 םה ףסונב .ףונה תא םהל תלקלקמ תיתליהקה הניגה יכו תיתליהקה הניגה ןוויכמ שער

 .תיתליהקה הניגל ךומסב םינפג תכוס םיקהל הטלחהה לע םילבוק

 ןודי דעוהש םהל חיטבהו םהיתונעט תאלעהו םתופתתשה לע םיבשותל הדוה לדוא .2

 .אשונב תוטלחה לבקיו תונעטב שאר דבוכב

 םידלי םע בושי ,חתפתמ בושיב םירג ונלוכש ךכב ומכיסו אשונב ןויד ומייק דעוה ירבח .3

  .בושיה םע דחי םיחתפתמו םינתשמ םיירוביצה םיחטש .םייתליהק םיאשונ םדקמה

 .תיתליהקה הניגב םיעקשומ אל םיסימה םלשמ יפסכש ןייצל שי

 :תוטלחה

 םירבחה תוקלחה ילעבל דדחל שי .הז בלשב ,המוקמב זזות אל תיתליהקה הניגה .1

  :םיאבה םילהנה תא תיתליהקה הניגב

 :תיתליהקה הניגב תוליעפה תועש ●

 .8:00 העשהמ לחה :לוח ימיב -

 9:00 העשהמ לחה :תבש ימיב -

  םיינכמ וא םיילמשח םילכ ליעפהל אלו החונמה תועש תא דבכל שי -

 .תבש םויב םליעפהל אל ללכו 14:00-16:00 תועשב

 .המוקמב ראשת םינפגה תכוס ●

 ךומסה ליבשל ולעוהש תונחלושה תא דירוהל שי -תלייטב תואסכו תונחלוש ●

 םניאש םילספסה ראש לכ .רשוכה ינקתמל ךומסב םתוא עבקלו תודשל

 תונפל שי שער דרטמ ונשי םאב .םמוקמב וראשיי תלייטה שאר לע םיאצמנ

 .הרטשמל

 



 
 :םיבלכ .2

 .בושיה בשות ,ןודרוג ינב :תופתתשהב

 :ןוידה ךלהמ

 םהיכרצ תא םישועהו םהילעב אלל תוישפוחב םיטטושמה םיבלכה אשונ תא הלעה ינב .1

 םניא ךא םיבלכה םע םילייטמה םיבלכ ילעב לש אשונה תא הלעה ףסונב .םוקמ לכב

 .םיבלכה יללג תא םיפסוא

 הצעומב רזע קוח ןיא עגרכ ךא בשותה לש ויתונעט םע תוהדזה ועיבה דעוה ירבח .2

 רזעה יקוח .קוחב דמוע וניאש ימ סונקל םילוכי םניא םיחקפה ןכלו הז אשונב לפטמה

 ןתינ אל ורשואי אלש דעו םייתנשכ רושיאל םיכחמ ,םינפה דרשמל השיגה הצעומהש

 .אשונה תא ףוכאל

 :תוטלחה

 יתצעומה םיבלכה דכוללו הצעומב תיתביבסה הדיחיל הנפי דעוה :םיטטושמ םיבלכ .1

 .אשונב הפיכאה תא ריבגהל השקבב

 יללג ףוסיאו ישפוח םיטטושמה םיבלכ אשונב םיבשותל תרוכזת תועדוה איצוי דעוה .2

 .םיבלכה

 

 :הנשיה הכירבה רוזאב לופיט .3

 :ןוידה ךלהמ

 הכירבה חטש תא שימשהל ןתינ םאב הצעומה לומ קודבל שקיב ,דעוה רבח ,יחוכ ןתיא

 .בושיה יבשות תבוטל ,ןתנוי תניגל רפסה תיב תיינח ןיב רתונש ןשיה

 :תוטלחה

 הצעומל הינפ עצבתת

 

 :םיחרק םירוזאב םיחמצ תליתש .4

 :ןוידה ךלהמ

 רתיה ןיב -בושיה יבחרב םיקיר םירוזאב הייחמצה תא תובעל ןוניגל תונפל שקיב ןתיא

 .דועו ןנחוי בוחרב םיחטש ,ןתנויל רזעלא 'חר ןיב םירבעמה ירוזא ןייוצ

 :תוטלחה

 .יבושיה ןוניגה תווצ לופיטל הלעוי אשונה

 

 :םיעוער םישיבכ .5

 :ןוידה ךלהמ

 .בושיה ירוזאמ המכב עוערה םישיבכה בצמ אשונ תא ולעה דעוה ירבח

 :תוטלחה

 אשונ םדקל בושיה םעטמ האילמה ירבח םע רבדל שי הצעומה תוירחאב םישיבכהו תויה

 .הנומימבו הצעומה י״ע הז

 

 :םילותח סוריסו רוקיע .6

 :ןוידה ךלהמ



 
 ףרטצהל רחביש דעו יכו םילותח רוקיעו סוריסל עצבמב תאצוי איה יכ המסרפ הצעומה .1

 .₪ 137 לש םוכס םלשי דצ לכו הצעומה לומ הווש תולעב אשי עצבמל

 תלמנ סוסיר+ רוקיעו סוריסל ₪ 20,000 לש םוכס שדקוה ,2021 תנשל דעוה ביצקתב .2

 תבוטל ₪ 15,000 לש םוכס רשאל דעוה ירבחמ שקיב לדוא ,ביצקתה םוכס ךותמ.שא

  .אשונה

 ךלהמב ,סוריסו רוקיע עצבמ םויקב הנש לכב םידימתמ םא יכ הפיסוה עבג לכימ .3

 .םילותחה רפסמב הדירי היהת םינשה

 .בוחר ילותח 110-ב לופיטל קיפסי ₪ 15,000 לש םוכס .4

 :תוטלחה

 .ענמנ 1 ,דגנתמ 1 ,םיכמות 7 העבצהה תואצות-אשונב העבצה םייק דעוה .1

 .הרשוא הטלחהה-העבצהה תואצותל םאתהב  .2

 .ןיעמו לדוא תוירחאב -31.01.2021 -ל דע אשונב תובייחתה בתכ הצעומל ריבעהל ש .3

 

 

   :םילותח תלכאה ינקתמ םוקימ .7

 :ןוידה ךלהמ

 תניחבמו קוחה תניחבמ םילותח תלכאה ינקתמ םוקימ יבגל הלאשב הצעומל הנפ לדוא .1

 ןיקת םילותחה תלכאה ינקתמל ורחבנש םימוקימהש אדוול ידכב האורבתה תונקת

 .יוארו

 ינקתמ םקמל ןתינ אלש רסמו לדוא םע חחוש ימרכ ץיבוקשרה 'רד ,הצעומה רנירטו .2

 .םידלי ינג וא/ו םיעושעש ינג תברקב םילותח תלכאה

 :תוטלחה

 .הלכאהה תודמע תזזהל םוקימ תעיבקל בושייב רויס רנירטוה םע ומייקי רומו לדוא

   

 :תויתשת ינוקית .8

 :ןוידה ךלהמ

 תוכרדמ :ןוגכ תויתשת יעגפמ הנמיסו בושיה יבחרב רויס הכרע ןיעמ ,םישדוח ׳סמ ינפל .1

 .ןוקית םישרודה םיעגפמ 30 לעמ ונמוס .׳וכו םיצעל ביבסמ תוגורע ,תורובש

 ןלבק וניהשו םינש רפסמ רבכ דבוע דעוה ומע ,ןלבק םע רויס רבעש עובשב הכרע ןיעמ .2

 .ןוקיתל שרדנה תא ול גיצהל תנמ לע ,הצעומה לש הנשמ

 .)מ״עמ ללוכ אל( ח״ש 16,000 ס״ע םיעגפמה לכ ןוקיתל תללוכ ריחמ תעצה שיגה ןלבקה .3

 .ןלבקה לש ודי בתכב ריינ ףד לע השגוה העצהה

 :תוטלחה

 .ימשר הרבח ריינ לע ןלבקה לש ותעצה תא לבקל ושקיב דעוה ירבח .1

 .תפסונ ריחמ תעצה תלבקל רחא ןלבק םע רויס םייקתיש שקיב ןאיגס זרא .2

 

  :רשוכה ינקתמו לסרודכה ישרגמ תוחיטב .9

 :ןוידה ךלהמ



 
 רשוכה ינקתמו לסרודכה שרגמ לש תוחיטב תקידבל תוירחאה יכ ררבתה םייעובשכ ינפל .1

 .ימוקמה דעוה לש הניה

 :םיאצממה ולאו תוחיטב יצעוי ינשל התנפ ןיעמ .2

 וניא אוה יכ שרגמה תנומת לע תולכתסהמ קר ורמא םיצעויה ינש :לסרודכה שרגמ .א

 ילארשיה ןקתב םידמוע םניא לסה ינקתמ יכו יתוחיטב

 .תוחיטב תקידב עצבל שי :רשוכה ינקתמ .ב

 :תוטלחה

 .םישדח לס ינקתמ תנקתהל הצעומהמ ר״בתה יפסכב שמתשהל וטילחה דעוה ירבח .1

 תוחיטב רושיא תלבקו תוחיטב תקידב עצובת הנקתהה רמגב יכ הצעומהמ שורדי דעוה .2

 .שרגמל

 .לוענ ראשי לסרודכה שרגמ -םינקתמה תפלחהל דע .3

 

 :ףערודכ תשר .10

 :ןוידה ךלהמ

 ןולחמ םירטמ 5-כ םקוממ ןקתמה ןפגה תניגב ףערודכ תשר הנקתוה םיישדוחכ ינפל .1

 .בוחרה יבשות לש םתיב

  .םויה לכ ךרואל שער ידרטמ לע תונולת רפסמ ולבקתה .2

 :תוטלחה

 .סינטה שרגמ -הכירבה רוזיאל ןקתמה םוקימ תא זיזהל טילחה דעוה .1

 אשד ןיקתהל שי ,טרופסה ישרגמ רוזאב תשדוחמה הנקתהה תא רישכהל תנמ לע .2

 .ר״בתה ןובשח לע היהי הנקתהה ןומימ-יטטניס

 

 :דעוה ירבח י״ע בושיב םירויס .11

  :ןוידה ךלהמ

 .םיקלח 9-ל בושיה תא קלחי הלאכימ ימר .1

 הפמ הנבת קלח לכל  .2

 בצמ ,תויתשת יעגפמ תקידבל היהת תוירחאב .רוזא לע יארחא היהי דעו רבח לכ .3

  .׳וכו ןוניג ,ןויקינה

 

 :היינח ידרטמב לופיט .12

 :ןוידה ךלהמ

 תוינחכ וא תוכרדמ לע ,יקוח אל םג םיתיעלו ןיקת אל ןפואב םינוח בושיה יבחר לכב םיבכר

 .תולופכ

 :תוטלחה

 .בכרה לע חוודלו הרבחל רשקתהל עיצהו הרבח יבכר םניה םיבכרהמ קלח יכ ןייצ זרא .1

 .יתליהקה רוטיש .הרטשמל תונפל שי הרקמ לכבש עיצמ ימר .2

 .אשונב הפיכאה תא ריבגהל השקבב הלמר תרטשמ דקפמ םע חחושי לדוא .3

 

 :הצעומה ינפב ולעוהש םיאשונב לופיטה תומדקתה .13



 
 :ןוידה ךלהמ

 .הצעומה תלהנה םע ימוקמה דעוה לש הבישי המייקתה םייתנשכ ינפל .1

 :הצעומה ינפב ולעוהש םיאשונב לופיטה תומדקתהב ןכדעתהל ושקיב דעוה ירבח .2

 .תויתשת יופימ לע םידבוע עגרכ ,ןונכתב ולחה -םיפוצה תמוצב רכיכ .א

 יוריקה אשונ הארנה לככ ,המלשוה היינחה תלילס :היינח תלילסו הכירבה יוריק .ב

 .הכירבה תלעפהל הצעומה לש שדחה זרכמל סנכיי

 םדוקמ אל עגרכ .הז רוזאב קראפ םקומי אל -םיחותפה םיחטשה רוזאב קראפ .ג

 .ולא םיחטשב רבד

 -)תסנכה תיב דיל ליבשהו החוורה ןיינב,ןודעומה ןיב חטשה( החוורה םחתמ חופיט .ד

 לכימו לדוא ,תסנכה תיבל ביבסמש רוזאה רודיסל תינכות םדקמ תסנכה תיב

 תעצה ןיא עגרכ .החוורה םחתמ תא םג תינכתל סינכהל תורשפא קודבל ושקיב

 .ריחמ

 

 :2020 תנש םוכיס .14

 :ןוידה ךלהמ

 .2020 תנשל הניכהש םוכיסה תא דעוה ירבחל הגיצה ןיעמ .1

 .בושיה לע עדימ אוצמל ןתינ וב המיקה ןיעמש רתאב ןכוה םוכיסה .2

 םוכיסה ומלשוי וללהש רחאל -תוסנכהו תואצוה אשונב םינותנ רפסמ םירסח עגרכ .3

 .םיבשותל גצוי

 :תוטלחה

 .הנשה םוכיסל pdf ץבוק םג ןיכהל שקיב זרא .1

 .תוסנכהו תואצוה אשונב םירסחה םינותנה תא םילשי לדוא .2

 


