
                                                              

    
 

 דבועה תויונמוא תועצמאב לפטמה דיקפת

 םיירטאיכיספ םייאופר םיזכרמ/םילוח יתבב

 אובמ
 ךרעמה לש תונושה תורגסמב יעוצקמ ברה תווצהמ קלח םיווהמ תויונמוא תועצמאב םילפטמ

 תואפרמ ,םירטאיכיספ םילוח יתב :ןוגכ ,םילוחה תופוקו תואירבה דרשמ לש ירטאיכיספה

   .םייללכ םילוח יתבב תוירטאיכיספ תודיחיו םוי לופיטל תודיחי ,שפנה תואירבל

 עוצקמכ ,שפנה תואירב ךרעמב תויונמוא תועצמאב לופיטה דיקפת תא רידגהל דעונ הז ךמסמ

 תוידוחיי הרדגהו תוסחייתה שרוד ךכל יאו ישפנ לופיטל םייתונמא םילכב שומיש השועה ילופיט

  .ירטאיכיספ ךרעמ ךותב הז עוצקמל

 הדימ תומא תריצי ידי לע שפנה תואירב תורגסמב עוצקמה תרדסה ןעמל בתכנ הז ךמסמ

 הדובע תומרונו תונורקע סוסיבו תיעוצקמה תוחתפתהבו הרשכהב ףס תושירד לש תודיחא

  .הז םוחתב

 

 דוסי תוחנה .1

 וב ,שפנה תואירבב קסועו תואירבה תועוצקמל ךיישה עוצקמ וניה תויונמוא תועצמאב לופיט 1.1

 תויתוחתפתה ,תויתוגהנתה ,תוישפנ תוערפהב לופיטב םייתונמא העבהו הריצי יכילהתב שומיש השענ

 ,היפרת המרד ,לוחמו העונת ,תיתוזח תונמא :תויונמאה ימוחת השישמ דחא תועצמאב ,תוינגרואו

 ןווגמ םע םידבוע ירטאיכיספה ךרעמב תויונמוא תועצמאב םילפטמ .המרדוכיספו היפרתוילביב ,הקיסומ

 תועצמאב לופיט .םיישפנ םיישק וא/ו היגולותפוכיספ םע םידדומתמה ;םישישק דעו םידלימ ,תויסולכוא

 ,תיתכרעמ ,תימאניד השיגב ;תיתצובקו תידאיד ,תינטרפ תנוכתמב םייקתמ ,הז ךרעמב תויונמא

 שפנה תוחוכ לש חופיט איה תויונמא תועצמאב לופיטה לש לעה תרטמ .דועו תיתוגהנתה-תיביטינגוק

 תוכיאב רופישל הפיאשב ,תיתרבחהו תישיאה המרב םדאה לש תולגתסההו תודדומתהה ירושיכ קוזיחו

 )'א חפסנ – ת"הי לש תויונמוא תועצמאב לופיטה עוצקמ תרדגה לע ססבתמ( .ילמיטפוא דוקפתלו םייחה

 תואפרמ ,םוי לופיטל תודיחי ,זופשא תוקלחמ :שפנה תואירב ךרעמב םילפטמל סחייתמ ךמסמה 1.2

  .םירגובמו רעונ ,םידליל תוירוטלובמא

 לש תורגסמב ,ותחפשמו רגובמ/רענ/דלי םע הדובעב תויונמוא תועצמאב לפטמה לש ודיקפת 1.3

 םיללכה וילע םילחו תואירבה תועוצקמ לש הירוגטקב ללכנ ,ירטאיכיספ/ישפנ לופיט ךלהמב שפנה תואירב

 םילח ,םייאופרה םיזכרמב תילופיטה ותדובע ףקותמ ,ךכל ףסונב .תואירבה דרשמב לפטמ לכ לע םילחש

 :ןוגכ ,קקוחמה עבק םתוא ,הלוח םע ילופיט/יאופר עגמ ול שיש עוצקמ שיא לכל םיסחייתמה םיקוחה וילע

 .םילוחה תיב לש םיפסונה הקיתאה יללכו הלוחה תויוכז קוח לע הרימש ,תיאופר תוידוס לע הרימש



                                                              

    
 ילופיטו יאופר ךילהת םייקתמ ,תירטאיכיספ תרגסמב רגובמ/רענ/דלי לש לופיטה ךלהמב 1.4

 לועפל ,ולבס לע הלקהל םיכרד אוצמל ,לופיטל עיגה הניגב תישפנה הקוצמה תנבה תא ביחרהל ותרטמש

 םילפטמ .המיאתמ תרגסמבו הליהקב דוקפתל ותרזח תא רשפאיש– ישפנה ובצמ בוצייו רופיש ןעמל

  .וז הרטמל לעופה ךרעמהמ קלח םניה תויונמא תועצמאב

 תווצה ףותישב ,תילופיטה תרגסמה להנמ תוירחאב תעצבתמ תויונמוא תועצמאב לפטמ תדובע 1.5

 תורטמ תעיבק ,עדימ תפלחה ,תוצעוויה ללוכ תווצה תדובע ךילהת .תיאופרה תרגסמב יעוצקמ ברה

  .לופיטה ךלהמב ותחפשמו לפוטמה לש םינתשמה םיכרצל תוסחייתה ךות ,םיפתושמ םידעיו

 לע הדפקהבו תויונמוא תועצמא ב םילפטמה תדובע תא תוחנמה תוסיפתל תונמאנ ךות תאז לכ 1.6

 )'ב חפסנ( ת"הי לש תיעוצקמה הקיתאה יללכ

                      

  תויונמוא תועצמאב לופיטב תילופיטה הדובעה תונורקע .2

 תכרעמב לפטמה ,ךכ לשב .ישפנה לופיטה תועוצקמל םיכייש תויונמוא תועצמאב לופיטה תועוצקמ

  ,ורובע הכרדהו הדימל יכילהתל הז ללכבו שפנה תואירב תועוצקמ לש הקיתאה יללכל ביוחמ תואירבה

  .ישפנה לופיטה תועוצקמ לכ לע םילחהו תילופיטה הדובעה תא םיוולמה

 ,םיירטאיכיספה םייאופרה םיזכרמב תוילופיטה תורגסמב תויונמוא תועצמאב לפטמה תדובע  2.1
 :םייזכרמ עדי יפוג ינש ןיב רבחמה הדובע ךילהת לפטמל תנמזמ

  .חומה יעדמו היגולוכיספה ימוחתמ עדי לע םיססובמה ישפנה לופיטה תונורקע •

 ,תילופיט תילכתל ,ליעל םיטרופמה ,םינושה תויונמאה ימוחתב הריצי יכילהתב שומישה תונורקע •

   .תויונמוא תועצמאב לופיטה םוחתמ עדי לע םיססובמו •

 :שפנה תואירב תכרעמב הדובעל תויונמוא תועצמאב לופיטה לש תידוחייה המורתה  2.2

 תפש הווהמ הריציה .ןמזו ליג ,תויוברת הצוח ,דלומ ישונא ךרוצ אוה הריצי יכילהתב קוסיע •

  .ילולימה הז דצל ,יוטיב לש קומעו ףיקע דבור תרשפאמה ,תוילולימ חרכהב הניאש תרושקת

 תועמשמ לש הנבותו הנבה ,ףוקיש ,תוננובתה ,תרושקת םירשפאמ לופיטב העבהו הריצי יכילהת •

 םירשפאמ הלא םיכילהת .ולש תודדומתהה יכרדו לפוטמה לש ומלוע תנבה לש הבחרה ךכבו ,הריציה

 .תוידוקפת תולוכי רופישו תויח תשוחת ,החימצ דדועל ,יוניש םדקל

 תלוכיה קוזיח ,תלוזלו ימצעל תועדומה תאלעה םירשפאמ יתונמאה רצותהו הריציה ךילהת •

 .יזיפהו ישפנה םוחתב םיישקו םימוטפמיס םע תודדומתהה רופישו ,תישגרהו תיביטינגוקה

 טבמו תוקחרתה רשפאמ אוהש ךכב איה תויונמוא תועצמאב לופיטה עוצקמ תוידוחיי •

 ןימזמ ףוגה תא ברעמה לופיטה .םינכתו םיכילהת יבגל הנבותו הקמעה תרשפאמה הביטקפסרפמ

 ."תא" שוגפלו תווחל לוכי לפוטמה "לע" רבדל םוקמב ."וישכעו ןאכ"ב היווחו תוסנתה

 תוסחייתה ךות ,הכרדהו הייחנה ,ץועיי ,לופיט ,הכרעה ללוכ ילופיטה ךילהתה - תוברעתה יכרד  2.3

 לופיט יכרדב טקונ שפנה תואירב תכרעמב תויונמוא תועצמאב לפטמה .יתונמאה רצותלו הריציה ךילהתל



                                                              

    
 תוברעתהה יכרד .תכרעמהו לפוטמה יכרצ יפ לע ,תיעוצקמה ותרשכהל םאתהב ,תונווגמ תוברעתהו

 .םירוה תכרדהו ידאיד לופיט ,יתחפשמ לופיט ,יתצובק לופיט ,ינטרפ לופיט תוללוכ

 

  םושיי  ינפוא  .3

     םיאנת רשפאל שי תויונמא תועצמאב לופיטה לש ומויק תא רשפאל תנמ לע - הדובע תביבס       3.1

 גואדל שי לופיטה תליחת ינפל .תונמאה ימוחתמ דחא לכל םימאתומה ידוחיי דויצ קפסלו םייתביבס

 שי .תילופיטה תרגסמה ת/להנמ תוירחאב – הלכתמ דויצו עובק דויצ ,םיאתמו עובק רדח תאצקהל

  .יוסחו לוענ םוקמב ורמשייו ונסכואי לופיטב תושענה תוריציהו םירצותהש חיטבהל

 תומא יפל תוברעתהה תוינכת תאו לופיטה תא דעתל שפנה תואירב תכרעמב דבועה לע - דועית 3.2

 םילבוקמה הדובעה ילהונו הלוחה תויוכז קוח ,יתכלממה תואירבה תועוצקמ קוחב תושרדנה הדימה

 .בשחוממה הלוחה קיתב לופיטה דועת תוברל ,דבוע אוה הב תילופיטה תרגסמב

 

 תיעוצקמ הקיתא יללכ יפ לע הדובע  .4
 .)'ב חפסנ( ועוצקמ לש יתאה דוקה יפ לע דבוע ,שפנה תואירב תכרעמב דבועה לפטמה        4.1

 תוריציה .דבלב םילפוטמל תוכייש ילופיטה ךילהתב תורצונה תוריציה"  :תודובע תרימש        4.2

 המצע הריציה םג ומכ הריציה לע הדובעה .לפוטמה לש ישגרהו יתבשחמה ,ימינפה ומלוע תא תופקשמ

 לע ןה רומשל לפטמה לע הבוח ,הלאככ .תויונמוא תועצמאב לופיטב יזכרמו יתועמשמ ,בושח קלח םה

 .....תיעוצקמ תויארחאבו דובכב ,תוידוסב ,תושיגרב המצע הריציה לע םג ומכ הריציה ךילהת

 :תוריציה תקזחא"

 סחייתהל וילע .לפטמה לע הלח ילופיטה רמוחה דועית לשו תוריציה לש ןמולשל גואדל תוירחאה •

 .ילופיטה הזוחב ךכל

 לוקישל ףופכב ,ומויס םע דימ וא לופיטה ךלהמב רבכ תוריציה תא לפוטמל רוסמל תורשפא שי •

 .לפוטמה תבוט יבגל לפטמה לש יעוצקמה ותעד

 םוליצ וא תוריציה תא רומשל שי ,לופיטה םויסב ויתוריצי תא לבקל ןיינועמ וניא לפוטמהש הדימב •

 לש ותושרב וא ,לופיטה השענ וב דסומה לש ותושרב ,לופיטה לש םלוצמה וא ילולימה דועיתה תאו ןהלש

 תושירדל םאתהב תאז .םירמוחה לש םתסירגל דע וא ,םינש 7 ךשמל ,יטרפ לופיט לש הרקמב ,לפטמה

 לע ןגהל הבוחה דסומה לעו לפטמה לע תלטומ וז הפוקתב .לפוטמה םע םדקומ םכסה יפ לע וא/ו קוחה

 .דועיתה לעו תוריציה

 תא עדייל לפטמה לע ,תוריציה לש דועית רומשל םיניינועמ דסומה וא לפטמה וב הרקמב •

 .ורושיא תא לבקלו לפוטמה

 גואדל וילע ,לופיטה םות רחאל ןנויסחו תודובעה לע ןגהל לוכי אל לפטמהו הדימב •

 .)2018 ת"הי לש יתאה דוקה ךותמ(.ןתסירגל

 

 



                                                              

    
 יעוצקמ ברה תווצהמ קלחכ תויונמואב לפטמה תדובע  .5

 לדומ יפל – לופיט לוהינבו תיתכרעמ הדובעב ,תויעוצקמ בר תווצ תובישיב קלח חקי לפטמה       5.1

  .דבוע אוה וב שפנה תואירב  זכרמ

 סיסב תשמשמה ,תויונמוא תועצמאב לופיט לש תילאירוטקס תוליעפב קלח חקי לפטמה       5.2

 .דבוע אוה וב שפנה תואירב זכרמ לדומ יפל - תיעוצקמ תוחתפתהל

 

 שפנה תואירב ךרעמב תויונמוא תועצמאב םילפטמל יעוצקמ חותיפו הרשכה  .6
      ההובג הלכשהל הצעומה תויחנהל םאתהב - תויונמוא תועצמאב םילפטמ לש הכמסהו הרשכה        6.1

 לופיטב ינש ראות תמרב םידומיל ללוכ עוצקמל הרשכהה ךילהת ,תואירבה דרשמ ףותישב ועבקנש

 .הכרדה תחת תישעמ הרשכה בולישב תויונמוא תועצמאב

 תומא תא םירידגמה םיכמסמ השולש לע םיססבתמ תויונמוא תועצמאב םילפטמ םיקיסעמה הנידמ יפוג

  :)חפסנב םיפרוצמ( עוצקמב קוסעל תנמ לע תושרדנה הדימה

 )'ג חפסנ( .)19/10( תואירבה דרשמ ל"כנמ רזוח •

 - תמדקתמ תישעמ הרשכה תנש ללוכה תויונמא תועצמאב לופיטב ינש ראותל ג"למה הוותמ •

 )'ד חפסנ( .)2010 ילוי( תישעמ הרשכה לש תועש 1560 כ"הס

  )'ה חפסנ( ת"הי יעוצקמה דוגיאל הלבקל םינוירטירק •

 תיעוצקמ תוחתפתהו הכרדה תבייחמ ,שפנה תואירב לש תרגסמ ךותב לפטמה תדובע -  הכרדה       6.2

 ,הפיצרו העובק הרוצב םייקתהל הכרדהה לע .שפנה תואירבב םיקסועש תואירבה תועוצקמ לכב ביוחמכ

 הצובקב םיפתתשמה רפסמש ץלמומ ,הצובקב תנתינ הכרדההש הדימב .תחא תיעובש העש לש ףקיהב

 הרשכה לעב ריכב לפטמ י"ע הכרדה לבקל ביוחמ לפטמ לכ .תיתועמשמו הרידס הדימלו הדובע רשפאי

 הצעומה לש הכרדהל הוותמ ךמסמ לע ססבתהב ,תרגסמה להנמ י"ע הנומש ,תווצה ךותמ המיאתמ

  .)'ו חפסנ( לארשיב תויונמוא תועצמאב לופיטל הנוילעה

 תיעוצקמ תוחתפתהב קוסעל ךירצ שפנה תואירב תרגסמב דבועה לפטמ - יעוצקמ חותיפ         6.3

 .םייעוצקמ םיסנכו ןויע ימיב תופתתשה ,תומדקתמ תורשכהו תויומלתשהב תופתתשה תועצמאב

 

 

  ת"הי – שפנה תואירבב תויונמא תועצמאב םילפטמ םורופ
 

 

 .דחאכ םינימה ינשל ןווכמ ךא רכז ןושלב בתכנ ךמסמה *

  



                                                              

    
  : םיחפסנ

 תויונמוא תועצמאב לופיטה עוצקמל ת.ה.י לש הרדגה – 'א חפסנ

  2018 -תויונמא תועצמאב לופיטל ילארשיה דוגיאה ,ת.ה.י לש יתאה דוקה – 'ב חפסנ
  )ץבוקכ ףרוצמ(

 )ץבוקכ ףרוצמ( תואירבה דרשמ ל"כנמ רזוח – 'ג חפסנ

         תישעמ הרשכה תנש ללוכה תויונמוא תועצמאב לופיטב ינש ראותל ג"למה הוותמ - 'ד חפסנ
 )ץבוקכ ףרוצמ( תמדקתמ

 )ץבוקכ ףרוצמ( .ת.ה.יל הלבקל םינוירטירק -'ה חפסנ

 )ץבוקכ ףרוצמ( תויונמאב םילפטמ רובע הכרדה הוותמ -'ו חפסנ

 

 

 

 

 

 

 


