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ד"סב  

 תנווקמ הארוה
 

 הבחר תועמשמ שי ,ןכל .םהירוהו םידלי לש ןסוחו הרגש תרימשל ךוניחה ךרעמ לש תובישחה תא דדחמ יחכונה בצמה
 .רעונהו םידליהו ךוניחה ישנא ןיב רשקה תרימשל חווט תכוראו
 

 בצמה .תונוש תויסולכוא ברקב םיבצינה םירגתאהו תנווקמ הארוה לש תובכרומל םידע ונא ,םינורחאה תועובשב
 .הדימלה לע רישי ןפואב עיפשמ ישגרה בצמהש ונינפב ףשוח יחכונה
 ךותמ .לארשיב בצמל עייסל םילוכי ונא ובש ןפואב ןודל םוריח תרגשב םידלי/רעונל םויצרוסנוקה סנכתה 25.3.2020ב
 .בושחו יטירק ךבדנ םה םידלי ןוילימ 2.5ש הנבה
 
 .רעונ/םידליו םירוה לע לקהל תנמ לע ידיימ ןפואב םשייל ןתינש תבשקותמ הארוה לש רשקהב תוימושיי תוצלמה ןלהל
 :תוצלמה

 םע תוחפשמל רשפאל תנמ לע םירועיש ןיב הפיפח היהת אלש ךכ םינווקה םירועיש לש הצירטמ תושעל )1
 :דבלב השחמהל הלבט תגצומ .דחא בשחמו םידלי רפסמ
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 34מ תבכרומ התיכש ןתניהב .עובשל תחא םידימלת םע םיישיא םישגפמ הרומה תרשממ קלחכ רידגהל )2
 תא ןוחבל םישגפמה תרטמ .תועש 12כל םיעיגמ דלי םע תוקד 20כ לש תוחישש ןובשחב תחקל שי ,םידלי

 ...'וכו ,דדועל ,תוידומילה תולטמה לש ןוגראב עייסל ,דליה לש ישגרה בצמה
  .הארוה תעשל םייתעשכ חקול ןווקמל ילטנורפ רועיש תכיפהש ןובשחב תחקל שי )3
 םיאתהל םיכירצ הבוח ירועיש ,ןכ לע .תינוסיחה תכרעמ קוזיחל הנישב ךרוצה תא ןובשחב תחקל שי )4

 11 וא 10 העשמ םירועיש ליחתהל יוצר ,ןכל .םידימלתה יאליגל םאתהב תיגולויב-תיגולויסיפה תוחתפתהל
  .ךליאו

 תורומ םגש יוצר .עובשל תחא תוחפל התיכה לש תיתצובק החיש םידימלתה םע עבקת תכנחמ ,ףסונב )5
 .םידימלתה לע סימעהל אל תנמ לע תורומה ןיב ןורכניס היהיש בושח .ןכ ושעי תויעוצקמ
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 21 האמה תויונמוימ קוזיח
 .21 האמה לש תויונמוימ םדקלו קזחל תורשפא שי ,ןותנה בצמב

 .תולוכילו ליגל םאתהב םינוש םיטקייורפ תבוטל יגולונכט שומישב עדיה תא קזחל שי )1
 קוריפ ,תולטמ תמישר לע םתיא דובעל ,אמגודל .םידלי לש תיאמצעה הדימלהו ןוגראה תלוכי תא םדקל ןתינ )2

 .תונטק תומישמל תולטמ
 הדימלו ןוגרא םדקל הלוכי תכנחמה ,תיעובשה השיגפב .דלי לכל םיישיא םיטקייורפ רוציל זפ תונמדזה וז )3

 ךותב תומזיו תויתריצי בלשל ןתינ .דליה תא ןיינעמש םוחתו אשונב חווט ךורא טקיורפ תדקוממ תיאמצע
 .הז טקייורפ
 

  תוששואתה עויסל תוצלמה

 םיישיאו םייתתיכ םישגפמ ךותב עובקו רידס ןפואב תויכוניח תויגולוכיספו תוצעוי ןוגכ עוצקמ ישנא בלשל שי )1
 .דיתעבו הווהב םירגתא תוהזלו ישגר חיש םדקל תנמ לע

 אל םירבח וב הז יותיעב אקווד – תינטרפ ןהילא סחייתהלו )אמגודכ אתבס וא בס תומ( תוישיא תודבא אדוול שי )2
  .תוששואתהה בלשל םגו ,םוריחה בלשל ןוכנ הז .הרישי תנעשמכ שמשל םילוכי

 דוביע םידליל רשפאי רבדה .בצמל םירושקה םייטקרפ וא םיישגר םימוחתב קסועה ידומיל רמוח בלשל יוצר )3
 .ףולחי רשאכ תוששואתהל םיישיא םיבאשמ הנביו ,רבשמה ןמזב תעכ ישגר

 הדרחו תוענמיה .רחא ינטרפ לופיטל וא תצעויל היינפה אדוול ,הרגשל הרזחב יפיצפס ישוק םיהזמו הדימב )4
  .ןהב םילפטמ אל םא לודגל תוטונ
 

 הארוהה תווצל םירושק םילוקיש

 הברקהו עקשומה ברה ןמזה תולע לשב רקיעב ,דומילה תנשב יתימא קלחל שדחה דומילה תא ךופהל הבוח )1
 םג טלחהבו )הרומה תוירחא קר אלו וירוהו דימלתה תוירחא( תרגסמה תבוח תא שיגדהל שי ,ןכל .הנשה םויסל
 .וז הפוקתב ןויצ ןפוסבש תורחא עדי תוכרעה וא תוניחב עצבל ןתינ

 'וכו ,תישגר הכימת ,תיגולונכט-תינכט הכימת .יכוניחה תווצב הכימת ןונגנמ רצייל בושח )2
 רשקה תא קזחל ןמזה הז .)תוצעוי - אמגודל( תווצל םיעייסמכ םירדגומה ךוניחה דרשמב םידיקפת םנשי )3

 .תורומה ןיבל םהיניב
 תנכה ,אמגודל .הרומה תרשמב דרפנ יתלב קלח וניה קוחרמ הדימלב רושקש טביה לכש ןובשחב תחקל שי )4

 ןמזמ קלח םיווהמ וליא לכ .'דכו טקיורפ תיינב ,תישיא החיש ,יתתיכ שגפמ ,םייתצובק םירועיש ,םירועיש
 .ךוניחה תווצו הרומה לש הדובעה

 תיגוגדפה הדובעב ילרגטניא קלחל ךופהל תולוכי ,תויחכונה דומילה תוקינכטמ קלח דציכ תוארלו תוסנל ץלמומ )5
  .יפיצפס עוצקמב הרשעה ירועישל המרופטלפ רצייל -אמגודל .ףלוח דדוב עוריא קר אלו
 

 תרגשב רעונו םידליל םויצרוסנוקה שאר הפיח תטיסרבינוא ,םדאה תוחתפתהו ץועיל גוחה ,והילא ןב רדא ר"ד וניכה
  .םוריח
 שפנה תואירב 'חמ שאר רבעב .ם"במרב תירטאיכיספה הביטחה שארו ןוינכטה לש ינילק הנשמ פורפ ,רטכורפ ליא ר"ד
  .ל"הצב
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