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 הדובעב תוסנתהל תויונמא תועצמאב לופיטמו תואירבה תועוצקממ םיטנדוטס תסנכהל םינוירטירק
 ו"עשת ל"הנשל תויחנה - ךוניחה תכרעמב תישעמ
 ןגב ,התיכב לפטמה קסוע םהב םימוחתה לכב ךוניחה תכרעמב לופיטה לש תישעמה היצאוטיסה ךותמ הדימל איה תוסנתהה תרטמ
 .ס"היבבו

 דבכיו ,תרגסמ התואבו התיכ התואב תוגוהנה תונקתל ףופכ היהי ,לופיטה םוחתמ הארוה דבועל דמצומ וא תוסנתהל הנפומה דמולה •
 .תוגהנתהו רדס ,תשובלת יניינעב תוידסומה תושירדה תא

 .)תויוחמתה/תוחמתה לולסמ( ותרשכה תינכותמ בייחתמכ לעפי לפטמה •
 .ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע םירכומה תודסומב םידמולה םיטנדוטס קר ונפוי ךוניחה תכרעמ לא •

 :םיאבה תועוצקמהמ םיטנדוטס ובלושי ךוניחה תכרעמב

 .תרושקתב תוערפה ,קוסיעב יופיר ,היפרתויזיפ :תואירבה תועוצקמ .1
 טולקל ןתינ תויונמאב לופיט םוחתב .המרדוכיספו היפרתוילביב ,תונמא ,הקיסומ ,המרד ,העונת :םימוחתב תויונמא תועצמאב לופיט .2

 טלקיהל םילוכי 'ב רטסמסבו ,דבלב הייפצב בלתשהל םילוכי םה 'א רטסמסב רשאכ ,םהידומילל הנושארה הנשהמ לחה םיטנדוטס
 .םתמכסה לע םירוהה תמיתחבו תיכוניחה תרגסמה םעטמ רבסה בתכמ תועצמאב םירוה עודיב הנתומ ,תילופיט תוכנוחל
 הטיסרבינואה וא הללכמה תושירד יפ לע תישעמ הרשכהל תויונמאב לופיטב םיטנדוטס בלשל ןתינ ןתינ ,םהידומילל היינשה הנשב
 עודיבו ,תיכוניחה תרגסמב דבועה לפטמ י"ע הרשכהה תינכת םעטמ תנתינה הכרדהב הנתומ לופיטה ןתמ .םידימלתב לופיטב
 למס תא אשונ וניאש ,תויונמא תועצמאב לופיטל המכסה ספוט יבג לע םתמיתח ללוכ ,טנדוטס י"ע לופיטה ןתמ תדבוע לע םירוהה
 .הרשכהה תינכת םעטמ ולש יעוצקמה ךירדמה תמיתחב ביוחמ ,טנדוטסה י"ע בתכיש ימשר ךמסמ וא ח"וד לכ .ךוניחה תכרעמ
 תועצמאב לופיטל םתמכסה לע םירוהה תמיתח תביוחמ ,"תמדקתמ תישעמ הרשכה" תנש איהש ,הרשכהה ךילהתב תישילשה הנשב
 ךירדמה תמיתחב ביוחמ ,טנדוטסה י"ע בתכיש ימשר ךמסמ וא ח"וד לכ .ךוניחה תכרעמ לש ימשרה ספוטה יבג לע ,תויונמא
 םעטמ תימדקא יוויל תינכתל םימושרה םיחמתמ קר ולבקתי "תמדקתמ תישעמ הרשכה" תנשל .ךוניחה תכרעמ םעטמ ולש יעוצקמה
 .הרשכהה תרגסמ

 להנמל וא דחוימה ךוניחה לע חוקיפל הטיסרבינואה/הללכמה לש תישעמה הרשכהה זכר ידי לע השעת םידומילה דסומ לש היינפה •
 .ךוניחה תודסומל הרישי היינפ םייקתת אל .א"יתמה

 .הוולמה לפטמה תא רשאמו ולוהינבש תרגסמב טנדוטס בלשל םיכסמו ףתוש יכוניחה דסומה להנמ •
 תוירחאה .חטובמ טנדוטסהש חיכומה ךמסמ קפסי ךוניחה תכרעמב תישעמ הדובעב טנדוטסה תא בלשל שקבמש ,םידומילה דסומ •

 רישכמה דסומה לע הרקמ לכב היהת תיעוצקמה תוירחאה .ךוניחה דרשמ לע וא/ו יכוניחה דסומה לע הרקמ םושב לוחת אל
 .)הטיסרבינוא/הללכמ(

 .תרגסמב לפטמה לש הדובע תעש ןובשח לע היהת אל טנדוטסה לבקמ התואש הכרדהה תעש •
 םידבוע םה הב תיכוניחה תרגסמב לבוקמכ ןתנית "תמדקתמ תישעמ הרשכה תנש" ךלהמב תויונמאב לופיטב םיחמתמ תכרדה •

 .התוירחאבו
 הנפי אל חלושה דסומה ,הרקמ לכב .א"יתמה להנמ וא/ו חקפמה ידי לע עצובי ,טנדוטסל הוולמ ךירדמ שמשיש ,לפטמה רושיא •

 .םיטנדוטס החניש השקבב תכרעמב לפטמ לא תורישי
 .ךוניחה תכרעמב לפטמכ הדובע תונש 5 לש קתו לעב היהי םיטנדוטס תכרדהו יווילל הנומיש לפטמה •
 .טנדוטסה לש הרשכהה דסוממ "הכרדה לע הכרדה" לבקי םיטנדוטס תכרדהו יווילל הנומיש לפטמה •
 להנמ חוודי (ב"ויכו הדובעב םיישק ,תמלוה הניאש תוגהנתה ,תויורדעיה) איהש הביס לכמ טנדוטסה דוקפתב היעב לש הרקמב •

 חוודי תוסנתהה תקספה לע טלחויו הדימב .ואל םא תישעמה הדובעה תא ךישמהל םא טילחי הזו דחוימה ךוניחה לע חקפמל דסומה
 .הטיסרבינואה/הללכמה לש תישעמה הרשכהה זכרל הטלחהה לע חקפמה



  

  

  

 


