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תודוקנ 44 — םייתעש — א קלח   

תודוקנ 04 — םייתעש — ב קלח   

תודוקנ  61 — יצחו העש — ג קלח   

תודוקנ 001 — יצחו תועש שמח — כ"הס   

א קלח
ןחבנל תוארוה

.םייתעש  :הניחבה ךשמ .א

.םיקרפ ינש הז קלחב  :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

תודוקנ 2x21( — 42( — לארשי–ץרא לש היפרגואג — ןושאר קרפ

תודוקנ 2x01( — 02( — ןוכיתה חרזמה לש היפרגואג  —  ינש קרפ

 12–ה האמה ףס לע    
תודוקנ 44 — כ"הס      

 

:שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.ךליאו 3991 תנשמ אטרכ סלטא וא שדח יאטיסרבינוא סלטא )1(

.היפרגואיגה יחנומל ןולימה תא ללוכה ,הנבי יפרגואיג סלטאב שמתשהל ןיא :בל םיש 

.ןוכיתה חרזמה סלטאב שמתשהל ןיא    

.שדחה לארשי סלטא )2(

.000,052:1 לארשי–ץרא לש הפמ )3(

.000,005:1 וא 000,052:1 לארשי–ץרא לש תיגולואיג הפמ )4(

.ךרוצה יפל ,םיפרגבו םיכתחב ,םיטוטרסב רזעיה ךיתובושת תא שיחמהל ידכ  :תדחוימ הארוה .ד

."שדחה לארשי סלטא" לע תכמתסמה הלאש תללכנ לארשי–ץרא לע קרפב :הרעה

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
 !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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ת ו ל א ש ה
)תודוקנ 42(   לארשי–ץרא לש היפרגואג — ןושאר קרפ

.)ופוסב ם ּושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ ;תודוקנ 21 — הלאש לכל( 1-7 תולאשהמ םייתש לע הנע

0002 ג"בתנ .1

)תודוקנ 4(      ."0002 ג"בתנ" טקיורפ תמקהל תוביס יתש רבסה .א

)תודוקנ 4(     .ןוירוג–ןב הפועתה למנ םוקימ לש תונורסח ינשו תונורתי ינש ראת .ב

.תיצראה הרובחתה תכרעמב בלתשמ הז טקיורפ דציכ רבסהו ,ךינפלש הפמב ןייע .ג

)תודוקנ 4( 

תליא ירה .2

 םרוגה תא רבסהו ,ץראה ירוזא ראשמ תליא ירה עלסִמ תא םידחיימה םינייפאמ ינש ראת .א 

)תודוקנ 6(         .הז רוזאב הלא םיעלס תואצמיהל 

)תודוקנ 6(       .תליא ירה םויכ םילצונמ וא רבעב ולצונ ןהבש תוילכלכ םיכרד יתש ראת .ב

/3 דומעב ךשמה/
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םילקא .3

.תומוקמ השימח לש המישר הירחאו ,ץראב תונחת שמח לש םילקא ינותנ הגיצמה הלבט ךינפל

ץראב תורחבנ תונחת שמח לש םילקא ינותנ 

תיתנש הרוטרפמט םיעקשמ תיסחי תוחל הנחתה 
תעצוממ יתנש–בר עצוממ תעצוממ  
)oC( )מ"מ( )%(  

 1 96 166 91

 2 06 827 61

 3 56 055 91

 4 85 054 12

 5 25 513 22

.הלופע ,הפיח ,ןאש תיב ,ללהנ ,ןענכ רה :תומוקמ תמישר  

.המישרבש תומוקמהמ דחא לכ תגציימ הנחת וזיא עבקו הלבטב ןייע .א

)תודוקנ 7(     .ךיתועיבק תא קמנ 

.ןאש תיב קמעבו לאערזי קמעב תואצמנ תונחתה שמחמ שולש .ב

 ,תיסחיה תוחלה תונתשה לע הלאה תונחתה לש םילקאה ינותנמ קיסהל רשפא המ 

)תודוקנ 5(     ?הלא םיקמע ךרואל תורוטרפמטהו םיעקשמה

לארשיב םיזורדה .4

םירבסה ינש אבהו ,לארשיב םיזורדה םייח םהבש םירוזאה תשולש תא ןייצ .א

)תודוקנ 4(      .וז תסורפתל 

)תודוקנ 8(     .ןורחאה רודב תיזורדה הדעב ולחש תוילכלכ–תויתרבח תורומת יתש ראת .ב

/4 דומעב ךשמה/ 
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תואלקחו הלכלכ .5

 יפל לארשיב םיקסעומה" —   ו   רויאב ,שדחה לארשי סלטאב 24 דומעב ןייע .א

."0791-0991 ,הלכלכ יפנע 

)תודוקנ 4(      .רויאב תגצוימה הפוקתב ,הלכלכ יפנע השולשב ולחש םייונישה תא ןייצ 

)תודוקנ 4(       .ץראב תואלקחב םיקסעומה רועישב יונישל םימרוג ינש רבסה .ב

 ,תופנ יפל תואלקחב םיקסעומה" —   ב  הפמב ,שדחה לארשי סלטאב 24 דומעב ןייע .ג

."0991 –ו 2791 םינשב

ץראה ירוזא ראשל תיסחי הובג תואלקחב םיקסעומה רועיש ובש ,דחא רוזאב רחב 

)תודוקנ 4(     .ךכל דחא םרוג רבסהו ,)0991 תנשב רתויו 4.1 זוכירה םדקמ( 

הנומת שרדמ — וכע לש הקיתעה ריעה .6

)תודוקנ 5(     .חפסנבש הנומתב םיארנה עקרק ישומיש העברא ןייצ .א

)תודוקנ 4(     .הנומתב םיארנה ,תיתרוסמ תינוכית חרזמ ריע לש םינייפאמ השולש ןייצ .ב

.לארשי–ץרא לש תוישארה למנה ירעמ תחא וכע התייה רבעב .ג

)תודוקנ 3(     .וכע למנ לש ותובישח תדיריל דחא םרוג רבסה
 

!בל םיש 

"םיימואל םיילוש-ןיעלג תסיפת" רמאמה תא וארקש םידימלתל תדעוימ 7 הלאש 

.םיילושו ןיעלג — לארשי לש היפרגואיגב תורומת רפסהמ ,רחש הירא תאמ 

"םיימואל םיילוש-ןיעלג תסיפת" :רמאמ .7

 :בותכ רמאמב .א

 הריבה ריע ןיבו ישארה ןיעלגה םוחת ןיב תיפרגואג הפיפח תמייק תובר תונידמב" 

."יתועמשמ אוה הז ללכמ םיאצויה רפסמ ךא ,הבורקה התביבסו

.ו Kב שגדומה קלחב תרכזומה העפותה תא רבסה 

.ךתבושת תא רבסה  ?לארשיב תמייק וז העפות םאה 

)תודוקנ 6( 

)תודוקנ 6(     .לארשיב םייקה ירוזא–ןיבה רעפה םוצמצל םיכרד עברא רבסהו ןייצ .ב

/5 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 02(   12–ה האמה ףס לע ןוכיתה חרזמה לש היפרגואג — ינש קרפ

.)ופוסב ם ּושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ ;תודוקנ 01 — הלאש לכל( 8-21 תולאשהמ םייתש לע הנע

הלכלכו יזיפ הנבמ — םירצמ .8

.םייפרגואג םירוזא העבראל םירצמ תא ֵקלַח .א

    .)םינייפאמ העברא — כ"הס(  םהמ דחא לכ לש םינייפאמ ינש ראתו ,םירוזא ינשב רחב 

)תודוקנ 5(

.)הלכלכ יפנע ינש לע בותכ ךתבושתב( יניס יאה–יצח לש ילכלכה לאיצנטופה תא ראת .ב

)תודוקנ 5( 

ןוכיתה חרזמב םירע .9

 תונוש תונידמב תינוריעה הייסולכואה רועיש תא הגיצמה ,ךינפלש הלבטב ןייע 

.02–ה האמה לש היינשה תיצחמב ,ןוכיתה חרזמב 

,ןוכיתה חרזמב תורחבנ תונידמב תינוריעה הייסולכואה רועיש  

)םיזוחא( 8991 ,0791 ,0591 םינשב  

  0591 0791 8991

06 14 72 ןריא 

37 14 12 היקרוט 

37 64 53 ןדרי 

19 08 56 לארשי 

39 56 95 תייווכ 

88 14 32 ןונבל 

54 04 23 םירצמ 

35 44 13 הירוס 

67 74 53 קריע 

18 42 61 תידועסה ברע 

29 57 36 רטק 

63 51 6 ןמית 

.8991 תנשב ןהב תינוריעה הייסולכואה רועיש יפ לע ,תוצובק שולשל תונידמה תא ֵקלַח .א

)תודוקנ 4(     .ךתקולח תא קמנ 

,8991–ל 0591 ןיב רויעה רועישב )רתויו םיינש יפ( טלוב לודיג היה ןהבש תונידמ שולש ןייצ .ב

)תודוקנ 6(     .)םימרוג השולש — כ"הס( הז לודיגל םימרוג השולש רבסהו 

/6 דומעב ךשמה/
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טפנ .01

.0791-9991 םינשה ןיב ,טפנה יריחמב םייונישה םיגצומ ובש ,ךינפלש ףרגב ןייע .א

,3791-2891 םינשה ןיב טפנה יריחמב יונישל םירבסה ינש אבה 

)תודוקנ 5(     .2891-7891 םינשה ןיב טפנה יריחמב יונישל דחא רבסהו 

.טפנ תוקיפמה תונידמה לע הבר העפשה שי םלועב טפנה יריחמל .ב

 ,טפנ תוקיפמה תונידמה לע םיהובג טפנ יריחמ לש תועפשה יתש ראת 

)תודוקנ 5(      .הלא תונידמ לע טפנה יריחמ לש תוביציה–יא לש תחא העפשה ראתו 

/7 דומעב ךשמה/
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םיימואלניב םירפיווקא .11

?ימואלניב רפיווקא והמ )1( .א

?חיחצ רוזא אוהש ,ןוכיתה חרזמב םיבחרנ םירפיווקא לש םתואצמיהל רבסהה והמ )2(

)תודוקנ 4( 

 לע הנעו ,ןוכיתה חרזמב םיימואלניבה םירפיווקאה תא הגיצמה ,ךינפלש הפמב ןייע .ב

.הירחאש הלאשה

ןוכיתה חרזמב םיימואלניב םירפיווקא   

 ןיב ךוסכס שי םהימימב שומישה לעש ,םיימואלניב םירפיווקאל תואמגוד יתש אבה 

 ךוסכסה תא ראתו ,םירפיווקאהמ דחא לכ לש ומוקמ תא ןייצ .ןוכיתה חרזמב תונידמ

)תודוקנ 6(      .וימימב שומישה לע 

/8 דומעב ךשמה/
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!בל םיש   

םלועב השיאה ןוירפ ירועישב םייוניש" רמאמה תא וארקש םידימלתל תדעוימ 21 הלאש 

ןוכיתה חרזמה רפסהמ ,'זאברוק ףסוי תאמ "םייטילופו םיילכלכ םיטביה — יברעה 

.הנוילעה הביטחל היפרגואיגב םירמאמ רחבמ — 12–ה האמה חתפב 

 

"יברעה םלועב השיאה ןוירפ ירועישב םייוניש" — רמאמ .21

 ןיידעו יברעה םלועב השיאה ןוירפב הדיריה לע ועיפשהש ,םיבר םימרוג גיצמ רמאמה רבחמ 

.וילע םיעיפשמ

 עגונב רבחמה תנעט תא רבסהו םהמ השולשב רחב .רמאמב םיגצומה םימרוגהמ העברא ךינפל 

)תודוקנ 01(     .יברעה םלועב השיאה ןוירפב הדיריה לע םתעפשהל

ןיאושינה ליגב היילע )1(

ילכלכ ןותימו םיילכלכ םירבשמ )2(

ברעמל תוחיתפו תילאינולוק תשרומ )3(

תוינתא תוצובק ןיב םיקבאמו תונידמ ןיב םייטילופ םיקבאמ )4(

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא



'סמ ,ה"סשת ץיק ,היפרגואג
057203, 150, 91, 80, 70, 29مقرٹ,٥٠٠٢ٹفيصٹ,ةيفارغجلا

ה
ונ
מ
ת
ש 
דר
מ
 —
ו 
עכ
ל 
ש
ה 
ק
תי
הע
ר 
עי
ה
 :
ח
פ
ס
נ

حق
مل

:ٹٹ
لدة
الب

ٹ
مة
قدي
ال

ٹ
ٹفي

ّكا
ع

ٹ-ٹ
يل
حل
ت

ٹ
ورة
ص

9 - - 



םיינרטסקא םינחבנל תורגב :הניחבה גוס לארשי תנידמ

5002 ,ה"סשת ץיק :הניחבה דעומ טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

051 ,19 :ןולאשה רפסמ 
  

היפרגואג

דומיל תודיחי 5

ב קלח

ןחבנל תוארוה

.םייתעש  :הניחבה ךשמ .א

.דבלב דחא קרפ הז קלחב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

תיאשונ היפרגואגו תילבח היפרגואג —   ישילש קרפ

תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצרא :וא תירבה–תוצרא * :םילבחה 

12–ה האמה תארקל הפוריא ברעמ *  

)ישילשה םלועה( חתפתמה םלועה *  

 

תילכלכ היפרגואג * םיינוריע םיבושיי * :םיאשונה 

היגולופרומואג * היגולואג *  

םילקא *  

.ןולאשה ףוגב תוארוהה יפל ,תולאש שמח לע תונעל ךילע

 .תודוקנ 04 — כ"הס ;תודוקנ 8 — הלאש לכל

.ךליאו 3991 תנשמ אטרכ סלטא וא שדח יאטיסרבינוא סלטא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.היפרגואיגה יחנומל ןולימה תא ללוכה ,הנבי יפרגואיג סלטאב שמתשהל ןיא :בל םיש

.ךרוצה יפל ,םיפרגבו םיכתחב ,םיטוטרסב רזעיה ךיתובושת תא שיחמהל ידכ   :תדחוימ הארוה .ד

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
 !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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ת ו ל א ש ה

)תודוקנ 04(  תיאשונ היפרגואגו תילבח היפרגואג — ישילש קרפ

 דבלב שמח לע תונעל ךילע ןהמו ,םיאשונ השימחבו םילבח השולשב תולאש 72 הז קרפב

.)תודוקנ 8 — הלאש לכל(

.אשונ ותואב וא/ו לבח ותואב תולאש יתשמ רתוי לע תונעל ןיא  :בל םיש

תילבח היפרגואג

תירבה–תוצרא

תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל רחבש ןחבנ :בל םיש   

.תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל יאשר וניא   

תינוריע היפרגואג .31

)תודוקנ 2(     .סנילרוא וינ לש םוקימ ימרוג ינשו ,וגקיש לש םוקימ ימרוג ינש ראת .א

 רוזאב הדמעמ לעו ילכלכה הייפוא לע הלא םירעמ תחא לכ לש םוקימה תעפשה תא ןייצ .ב

)תודוקנ 6(     .תנכוש איה ובש

תוינסרה תויזיפ תועפות .41

:תירבה–תוצראב תוחיכשה ,תוינסרה תויזיפ תועפות יתשב רחב 

.רחא יזיפ םוחתמ תחאו ,םילקאה םוחתמ תחא 

)תודוקנ 3(      .העיפשמ איה םירוזא וליא לע ןייצו ,תרחבש תועפותהמ תחא לכ ראת .א

)תודוקנ 3(     .תרחבש תועפותהמ תחא תורצוויהל םימרוגה תא רבסה .ב

.תשחרתמ איה ובש רוזאב הלכלכה לעו בושייה לע תועפותהמ תחא לש העפשהה תא ראת .ג

 תרחאה העפותה לע וא  ב ףיעסב תבתכ הילעש העפות התוא לע בותכל לכות הז ףיעסב( 

)תודוקנ 2(     ).תרחבש
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תירבה–תוצרא תואלקח .51

 הווחל עצוממה חטשה תאו תווחה רפסמ תא םיגיצמה ,ךינפלש םיפרגב ןייע .א 

0581-0002םינשב    .

 )ןחטשבו תווחה רפסמב( ינקירמאה יאלקחה קשמה הנבמב ולחש םייונישה תא ראת  

)תודוקנ 4(     .הלא םייונישל םירבסה ינש אבה .םיפרגב תגצוימה הפוקתב 

     .02–ה האמה לש 08–ה תונשב הדח הדירי דרי תירבה–תוצראמ ןוזמ יפדוע לש אוציה .ב

)תודוקנ 4(     .וז הדיריל םירבסה ינש אבה
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תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצרא

תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל רחבש ןחבנ :בל םיש

.תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל יאשר וניא  

תיתיישעת–רתבה הרבחה הנבמ .61

.תירבה–תוצראב הרבחה לש םינייפאמ העבש לש המישר ךינפל

.תיתיישעת–רתב הרבחל — םקלחו ,תיתיישעת הרבחל רקיעב םימיאתמ םינייפאמהמ ֶקלֵח .א

 וא תיתיישעת הרבחל םיאתמ אוה םא עבק )7(-)1( םינייפאמהמ דחא לכל עגונב 

)תודוקנ 5(     .תיתיישעת–רתב הרבחל 

.םינעדמהו םירקוחה ןה הרבחב תויזכרמה תויומדה )1(

.)חותיפו רקחמ( פ"ומל הנפומ ג"לתהמ םיבאשמ לש הובג רועיש )2(

.היגרנא תורוקמ תונימזב הנתומ היישעת ירוזא לש םוקימה )3(

.דוביעו רוציי לע רקיעב תססובמ הלכלכה )4(

.ינושימחהו ינועיברה רזגמב םיאצמנ םיקסעומה בור )5(

.תואירבו ךוניח יתורישל הנוילע תובישח שי )6(

.יתרבחה דמעמה תעיבקב בר לקשמ שי תונמוימו עדיל )7(

:א ףיעסב תעבקש תועיבק יתש קמנ .ב

,תיתיישעתה הרבחל עגונב תחא העיבק 

)תודוקנ 3(     .תיתיישעת–רתבה הרבחל עגונב תחא העיבקו 

הביבסה תוכיאו םיימואל םיקראפ .71

.)7(-)1( ,תירבה–תוצראב םיימואל םיקראפ העבש לש תומש ךינפל .א 

 )enotswolleY( ןוטסולי )1(

 )etimesoY( יטימסוי )2(

 )sedalgrevE( סדיילגרבא )3(

 )noynaC dnarG( ןוינק דנרג )4(

 )noynaC ecyrB( ןוינק סיירב )5(

 )sniatnuoM ykomS taerG( סנייטנואמ יקומס טיירג )6(

)haodnanehS( האודננש )7(

םיידוחיי םינייפאמ ינש ראתו ,םמוקימ תא ןייצ ,םיקראפהמ השולשב רחב  

)תודוקנ 4(     .)םינייפאמ השיש — כ"הס( םהמ דחא לכ לש  

)תודוקנ 4(      .תירבה–תוצראב הביבסה תוכיא לע הרימשל םיכרד שולש רבסה .ב
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יפרגומדה "דבוכה זכרמ" .81

 תירבה–תוצרא לש יפרגומדה דבוכה יזכרמ םיבכוכב םינמוסמ הבש ,ךינפלש הפמב ןייע

.0681-0891 םינשב

)תודוקנ 2(     .0891–ל 0681–מ תירבה–תוצרא לש יפרגומדה דבוכה זכרמ תזוזת תא ראת .א

       .ולא םינשב תירבה–תוצרא לש יפרגומדה דבוכה זכרמ תזוזתל םימרוג העברא רבסה .ב

)תודוקנ 6(

12–ה האמה תארקל הפוריא ברעמ

ירפכה רזגמהו תואלקחה .91

 ,12–ה האמה תארקל הפוריא ברעמב ירפכה רזגמב תוטלוב תורומת שולש ראת .א

)תודוקנ 4(     .תראיתש הרומת לכ לש תחא העפשה רבסהו 

 תיאלקח תרצות לש קווישה םוחתב תורחת הרצונ יפוריאה דוחיאל דרפס ףוריצ תובקעב .ב

.דוחיאב תורבחה תורחא תונידמ ןיבו דרפס ןיב

.וז תורחתמ דחוימב ועגפנש תונידמ יתש ןייצו ,וז תורחתל םימרוג ינש רבסה 

)תודוקנ 4( 
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הפוריא ברעמב םייפרגומד םיכילהת .02

)תודוקנ MOOB YBAB(.     )2( "םוב יבייב"ה היה המ רבסה .א

.הפוריא ברעמב הדוליה תמגמ התנתשה 02–ה האמה לש 07–ה תונש עצמאב .ב

)תודוקנ 3(      .הז יונישל םירבסה השולש אבה  ?יונישה היה המ 

.תויוושכע תויפרגומד תומגמ לשב הפוריאב םויכ תמייקש הגאדל תוביס יתש רבסה .ג

)תודוקנ 3( 

הילטיא .12

     .הילטיאב ונרו'גוצמה רוזא לש ותולשחנל םיישונא וא/ו םייזיפ םימרוג השולש רבסהו ןייצ .א

)תודוקנ 4(

 תיצחמב יפוריאה דוחיאהו הילטיא תלשממ וטקנש ,הז רוזא םוקישל תולועפ יתש ראת .ב

)תודוקנ 4(      .02–ה האמה לש היינשה

)ישילשה םלועה( חתפתמה םלועה

םיבצחמ .22

      .ןמוחתבש םיבצחמהמ קיפהל תולוכי תוחתפתמ תונידמש תונורתי השולש טרפ .א

)תודוקנ 4( 

.בטיה םילצונמ םניא תוחתפתמ תונידמב םיבצחמהש ךכל םירבסה ינש אבה .ב

)תודוקנ 4( 

תינרדומ תואלקחו תיתרוסמ תואלקח .32

 ,םיצע םיתרוכ וז הטישב ."הנמטי'צ" המשש תיתרוסמ תיאלקח הטיש הגוהנ היבמזב .א 

.עקרקל םיניזמ םירמוח קפסמה םיצעה רפאב םייאלקח םילודיג םילתושו ,םתוא םיפרוש 

.ךילהת ותוא לע םירזוחו ,רחא רוזאל םירבוע ,םוקמה תא םיבזוע תמיוסמ הפוקת רחאל  

 תיתרוסמ תיאלקח הטיש ראת ?הנמטי'צה תטיש תכייש תיתרוסמ תיאלקח הטיש וזיאל 

)תודוקנ 3(     .תפסונ

 תואלקח לש תוטישל רבעמב תוחתפתמה תונידמל שיש תונורסח ינשו תונורתי ינש ראת .ב

)תודוקנ 5(      .תינרדומ
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היפרגומד .42

 :תונידמ שולשב הייסולכוא ינייפאמ השולש לש םינותנ הגיצמה ,ךינפלש הלבטב ןייע .א

.הילמוסו הילטיא ,)יאוגורוא( יוגורוא

)תודוקנ 4(     .ךתעיבק תא קמנו ,הנידמ וזיאל המיאתמ םינותנ תצובק וזיא עבק 

תוקוניתה תתומתו םייחה תלחות ,הייסולכואה לש יתנשה לודיגה רועיש  
תונידמ שולשב

תוקוניתה תתומת םייחה תלחות לש יתנשה לודיגה הנידמה
)תודיל 0001–ל( )םינש( )םיזוחא( הייסולכואה 

 1 90.0 97 6

 2 3 64 621

 3 7.0 47 81

תועפשה יתש ראתו ,חתפתמה םלועה תונידמב הובגה יעבטה יובירל תוביס שולש גצה .ב

)תודוקנ 4(     .וללה תונידמה לע הז הובג יעבט יוביר לש 

תיאשונ היפרגואג
םיינוריע םיבושיי

תונוש תונידמב רויע .52

ליזרבבו הינטירבב תינוריעה הייסולכואה לודיג תא םיגיצמה ,ךינפלש םיפרגב ןייע .א

)תודוקנ 2(     .וז הפוקתב תונידמהמ תחא לכב לודיגה ךלהמ תא ראתו ,ךליאו 0571 תנשמ 

)תודוקנ 2(     .תונידמה יתש ןיב תחא ןוימד תדוקנו םילדבה ינש ןייצ ,םיפרגה יפ לע .ב

)תודוקנ 4(     .רויעה ךלהמ תניחבמ תונידמה יתש ןיב ינוַשל םרוגה תא רבסה .ג
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םלועב תומודק םירע .62

)תודוקנ 5(     .םלועב תומודקה םירעה םוקימל םימרוג העברא רבסהו ןייצ .א

)תודוקנ 3(     .המודק ריע לש םינייפאמ השולש גצה .ב

היסורב םירע םוקימ .72

 םירעה תסורפת ןיבו לרוא ירה סכרל ברעממ היסורב םירעה תסורפת ןיב לדבהה תא ראת .א

)תודוקנ 4(     .הז לדבהל דחא רבסה אבהו ,לרוא ירה סכרל חרזממ

:םירעהמ תחא לש םוקימ ימרוג ינש רבסה .ב

)תודוקנ 4(     .גרובנירטקי וא )גרובסרטפ טקנס( גרוברטפ טנס 

תילכלכ היפרגואג

הקינורטקלאה תיישעת .82

.םיירקיע םיבלש ינש שי םיינורטקלא םירצומ לש רוצייה ךילהתב .א

)תודוקנ 2(     .הלא םיבלש ינש םה המ רבסהו ןייצ 

)תודוקנ 6(      .)םוקימ ימרוג העברא — כ"הס( בלש לכ לש םוקימ ימרוג ינש רבסה .ב

הרובחת .92

)תודוקנ 2(       ?"ףוסמ יריחמ" םה המ .א

.ךינפלש ףרגב ןייע .ב
"םיילאדיא" הלבוה יריחמ   
םינוש הלבוה יעצמאב   

.תבכרב הלבוה לש ףוסמה יריחממ םיכומנ תיאשמב הלבוה לש ףוסמה יריחמ עודמ רבסה 

)תודוקנ 3( 

.תיאשמב הלבוהמ רתוי תמלתשמ תבכרב הלבוה םילודג םיקחרמל הלבוהב עודמ רבסה .ג

)תודוקנ 3( 
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היגרנא תורוקמ .03

.םייפולח היגרנא תורוקמב שומישה רבוג תונורחאה םינשב .א

)תודוקנ 3(     .ךכל תוביס יתש אבה 

,חור תייגרנא ,תירלוס היגרנא :הלא ןיבמ םייפולח היגרנא תורוקמ ינשב רחב .ב

.תירטקלאורדיה היגרנא ,תיניערג היגרנא 

 תרחבש היגרנאה תורוקמממ דחא לכ לוצינל םישורדה םייזיפ םיאנת ינש ראת )1( 

.)םייזיפ םיאנת העברא — כ"הס(  

.)תונורסח ינש — כ"הס( תרחבש היגרנאה תורוקממ דחא לכ לש דחא ןורסיח ןייצ )2( 

)תודוקנ 5( 
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היגולואג

ימאנוצו המדא תודיער .13

.היזנודניאבש הרטמוס יאה דיל רטכיר םלוסב 9 המצועב המדא תדיער העריא 4002/21/62–ב 

 ומרגו הקירפא חרזמבו היסאב םיפוח ימאנוצ ילג ופטש המדאה תדיער תובקעב 

.בר סרהלו םיגורה יפלא תואמל 

)תודוקנ 2(      .רטכיר םלוס והמ רבסה .א

)תודוקנ 3(      .ימאנוצ ילג ןיבו המדא תודיער ןיב רשקה תא רבסה .ב

,המדאה תדיער השחרתה ובש םוקמה בכוכב ןיוצמ הבש ,ךינפלש הפמב ןייע .ג

)תודוקנ 3(      .הז םוקמב המדאה תדיער השחרתה עודמ רבסהו 

היסא חרזמ–םורד     
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םירבש .23

.םירבש יגוס השולש םיגצומ ךינפלש םישרתב .א

)תודוקנ 5(     .רצונ אוה דציכ רבסהו ,רבש גוס לכ לש םשה תא ןייצ 

 

       .טומיקמ האצותכ רצונש רחא הנבמו ,הריבשמ האצותכ רצונש ףסונ יגולואג הנבמ ןייצ .ב

)תודוקנ 3(

םייתמגמ םיעלסו ץראה רודכ הנבמ .33

.)7(-)1( ,םידגיה העבש ךינפל 

     .ךתעיבק תא קמנו ,ןוכנ אל וא ןוכנ אוה םא ןייצ םהמ דחא לכל .םידגיההמ השימחב רחב 

)תודוקנ 8(

 ,'ץי'ציבורוהומ םש לע היורק ץראה רודכ תפטעמל ץראה רודכ םורק ןיב תופיצרה–יא )1(

.םוקמ לכב הווש וניא הלש קמועהו

.ץראה רודכ םורק תא ביכרמה קצומה רמוחה איה הרפסונתסאה )2(

.לקינו לזרב ומכ ,תודבכ תוכתממ בכרומו EFIN הנוכמ ץראה רודכ ןיעלג )3(

 ץראה רודכ ןיעלג ךותל םירדוח )ףרגומסייסב םיטלקנה םיינשמה םילגה( S–ה ילג )4(

.תצאומ םתוריהמו 

.תויתבכשב םינייפואמ םייתמגַמ םיעלס )5(

 תשבגתמ ,לודג הביבסה ןיבו הניב הרוטרפמטה רעפ רשאכ תוריהמב תקצמתמה המגַמ )6(

.םינטק וישיבגש עלסל 

.תובכשל םאותה ,יקפוא רדחמ עלס אוה קיידה )7(
/21 דומעב ךשמה/

בא

ג
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היגולופרומואג

יפוח בוציע .43

.יפוח בוציע לש תועפות שולש גיצמה ,ךינפלש רויאב ןייע

)תודוקנ 8(     .רויאב םיניוצמ ןהיתומשש תועפותהמ םייתש ורצונ דציכ רבסה

 

תויגולופרומואג תועפות .53

:תויגולופרומואג תועפות עברא לש תומש ךינפל 

.הנילוד    ,לוטא    ,העולב    ,םינושרט 

.ךתעיבק תא קמנו ,ןפוד תאצוי הלאה תויגולופרומואגה תועפותה עבראמ וזיא עבק .א 

)תודוקנ 3(

)תודוקנ 5(       .הלאה תויגולופרומואגה תועפותה עבראמ םייתש לש תורצוויהה תא ראת .ב

עקרק תועונת  .63

 ,םירויאב תוגצוימה עקרקה תועונת לש תומשה תא ןייצ .ךינפלש ב-א םירויאב ןייע 

)תודוקנ 8(     .ןהמ תחא תרצונ דציכ רבסהו 

/31 דומעב ךשמה/
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םילקא

ריוואה תרוטרפמט לש ימויה רוזחמה .73

.ץראה רודכ תנירק ךלהמ תאו )היצלוסניא( שמשה תנירק ךלהמ תא גיצמה ףרגב ןייע

.ץראה רודכ תנירק איש ןיבו שמשה תנירק איש ןיב םייתעשכ לש לדבה שי עודמ רבסה .א

)תודוקנ 6( 

)תודוקנ 2(      .ץראה רודכ תנירק ךלהמ ןיבו שמשה תנירק ךלהמ ןיב ףסונ לדבה ןייצ .ב

ןפק תטיש יפל תוירבדמו םילקא ירוזא ןוימ .83

)תודוקנ 3(     ?ןפק תטיש יפל ,ץראה רודכ ינפ לע םילקאה ירוזא ןוימל סיסבה והמ .א

.ןפק תטיש יפל ,םילקא יגוס ינשב תוירבדמ אוצמל רשפא .ב

)תודוקנ 5(     .םיגוסה ינשב תוירבדמה ןיב ינושה תא רבסהו ,םילקאה יגוס ינש תא ןייצ 

םי ימרז .93

)תודוקנ 2(     .םי ימרז לש תורצוויהל םימרוג ינש ןייצ .א

.)טלובמוה םרז( ורפ םרז ןיבו ףלוגה םרז ןיב םילדבה ינש רבסהו ןייצ )1( .ב

 ?םרוז אוה הכרואלש השביה לע עיפשמ הלא םימרזמ דחא לכ דציכ )2( 

)תועפשה יתש — כ"הס(  

)תודוקנ 6( 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא



םיינרטסקא םינחבנל תורגב :הניחבה גוס לארשי תנידמ

5002 ,ה"סשת ץיק :הניחבה דעומ טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

051 ,19 :ןולאשה רפסמ 
  

היפרגואג

דומיל תודיחי 5

ג קלח

ןחבנל תוארוה

.יצחו העש :הניחבה ךשמ .א

.דבלב דחא קרפ הז קלחב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

תודוקנ 4x4( — 61( — דמלנ אלש לבח — יעיבר קרפ  

.ךליאו 3991 תנשמ אטרכ סלטא וא שדח יאטיסרבינוא סלטא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.היפרגואיגה יחנומל ןולימה תא ללוכה ,הנבי יפרגואיג סלטאב שמתשהל ןיא :בל םיש

:תודחוימ תוארוה .ד

 וא שדח יאטיסרבינוא סלטא( וב שמתשמ התאש סלטאה םש תא ךתרבחמב םושר )1( 

.ולש האצוהה תנש תא ןייצו ,)אטרכ סלטא  

.ךרוצה יפל ,םיפרגבו םיכתחב ,םיטוטרסב רזעיה ךיתובושת תא שיחמהל ידכ )2( 

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
 !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב

/ףדל רבעמ ךשמה/
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ת ו ל א ש ה

)תודוקנ 61(  דמלנ אלש לבח — יעיבר קרפ

 תופמ חותינ לע תוססובמ תולאשה .תדמל אלש יפרגואג רמוח םע דדומתהל ךתלוכי קדבית הז קרפב

.היבמולוק אוה וב תוקסוע תולאשהש לבחה .יללכ סלטאב

 תופמב םג אלא ,סלטאבש תויזיפהו תוילבחה תופמב קר אל אצמנ יפרגואגה עדימה  :רוכז

.)הלכלכ ,הייסולכוא ,םילקא ומכ( תויאשונהו תוימלועה 

 וא שדח יאטיסרבינוא סלטא( וב שמתשמ התאש סלטאה םש תא ךתרבחמב םושר

.ולש האצוהה תנש תאו ,)אטרכ סלטא

 .14-44 תולאשהמ שולש לעו ,)הבוח( 04 הלאש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע

)תודוקנ 4 — הלאש לכל(

)הבוח( .04 הלאש לע הנע

הנבמו םוקימ .04

 .היבמולוק לש םוקימה תא ראת .א

םהיניבש בחורה יווקו ךרואה יווק תא ןייצ ,תשביב  dמוקימ לע בותכ ךתבושתב 

)תודוקנ 2(     .הב תולבוגש תונידמה לכ תאו ,תנכוש איה 

.וזמ וז תונושה היבמולוקב ףונ תודיחי שולש ןייצ .ב

 ןייפאמו ,תרחבש הדיחיה לש םייזיפ םינייפאמ ינש ראתו ,ףונה תודיחימ תחאב רחב 

.הלש דחא ישונא

)תודוקנ 2( 

.14-44 תולאשהמ שולש לע הנע

היגולופרומואגו היגולואג .14

,היגולופרומואגה םוחתמ וא/ו היגולואגה םוחתמ תועפות / םיכילהת ינש ןייצ .א

)תודוקנ 2(      .היבמולוקב ףונה תא ובציעש 

)תודוקנ 2(      .א ףיעסב תנייצש תחא העפות וא דחא ךילהת רבסה .ב

/3 דומעב ךשמה/ 
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הלכלכ .24

 היישעת גוס הזיא רבסהו ,היבמולוקב םייוצמה םיבצחמ ינשו םייאלקח םילודיג ינש ןייצ .א

)תודוקנ 3(     .תנייצש םיבאשמה תעבראמ רתוי וא דחא לע ססבתהל לוכי

 לש ינופצה ףוחה ךרואל םימקוממ היבמולוק לש םילמנה בורש ךכל דחא םרוג רבסה .ב

)הדוקנ 1(      .יברעמה  dפ ֹוח ךרואל אלו ,הנידמה

 

םיינוריע םיבושיי .34

,היבמולוקב תולודגה םירעה ששב הייסולכואה לדוג תא הגיצמה ,ךינפלש הלבטב ןייע .א

)הדוקנ 1(      .ךתבושת תא קמנ  .היבמולוקב ינוריעה גרדִמה והמ עבקו 

 היבמולוקב תולודגה םירעב הייסולכואה לדוג 

   )4002(   

םיבשותה רפסמ ריעה 

 a 005,189,6 הט ֹוג ֹו

000,333,2 ילק 

000,389,1 ןיי Cֶמ 

008,853,1 הייקנרב 

006,878 הנחטרק 

006,996 הט ּוק ּוק 

 

)תודוקנ d .      )3מוקימב דחא ישוק רבסהו ,הטוגוב לש םוקימ ימרוג ינש ראת .ב

/4 דומעב ךשמה/  
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חותיפה תמר .44

.ךינפלש םייפרגומדה םינותנבו םיילכלכה םינותנב ןייע 

)היבמולוק לש( םיילכלכ םינותנ

* םייפרגומד םינותנ

הפוריא ברעמ  היבמולוק  דדמה 

61 13 )םיזוחא( 41 ליגל תחתמ הייסולכואה רועיש 

8.4 7.12 )תודיל 000,1–ל( תוקונית תתומת 

32.0 35.1 )םיזוחא( יתנש לודיג בצק 

 .הפוריא ברעממ םג םינותנ םיגצומ ,האוושה םשל  * 

)הדוקנ 1(     .היבמולוק לש חותיפה תמר יהמ עבק ,םינותנה יפ לע .א

:ךתעיבקל םיקומינ ינש אבה .ב

)תודוקנ 3(      .םייפרגומדה םינותנהמ דחא קומינו ,םיילכלכה םינותנהמ דחא קומינ 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


