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 התומעה םש – א קרפ

 .)'ןוגראה' ןלהל( ןוינכטב הארוהה לגס ןוגרא :אוה התומעה םש .1

 התומעה ןעמ – ב קרפ

 .וירבח ללכל העדוהב ןוגראה תצעומ ידי-לע עבקייש םוקמב ,הפיחב אוה ןוגראה םוקימ .1

 התומעה תורטמ – ג קרפ

 יגולונכט ןוכמ – ןוינכטב )םידיחיו םיפוג( םימרוג ינפב ,םקלח וא םלוכ ,וירבח תא גציי ןוגראה .1
 :םיאבה םיניינעב ול הצוחמו )'ןוינכטה' ןלהל( לארשיל
 אצויכו םירוטיפ ,קתו ,השפוח ,תיעוצקמ תורפס ,הדובע תועש ,רכש :הדובע יאנת תרדסה .א

 .ןוגראה ידי לע םיגצוימה רובע םייצוביק םירדסהו םימכסה תגשהו ,ולאב
 ,ימואל חוטיב ,חוטיב ,םילומגת ,למג תופוק :הדובעה רכשל תוולנ תוילאיצוס תויוכז .ב

 .ולאב אצויכו ,ןותבש ,תומלתשה תונרק ,היסנפ תופוק וא/ו תונרק ,םייוציפ
 ,תויוכזה רופישו ןוגראב םירבחה לש םיילכלכהו םייעוצקמה ,םיימדקאה םיסרטניאה םודיק .ג

 .דיתעב םהל ונקוי רשא וא/ו םהל תונקומה תורחאו תוילאיצוס
 לש תילכלכהו תימדקאה תוביוחמה תרבגהו ןוינכטל ןוגראה ירבח ןיב תידדהה הקיזה קוזיח .ד

 .ןוגראה ירבח יפלכ ןוינכטה
 .ל"וחבו ץראב ההובג הלכשהל םיליבקמ תודסומב ימדקא לגס ינוגרא םע רשק םויק .ה
 םיטנדוטסה ןוגרא ,םידבוע ינוגרא ,ימדקאה לגסה ינוגרא םע הלועפ ףותישו רשק םויק .ו

 .ןוינכטב םיטנדוטסה תדוגאו םיהובג םיראתל
 .ליעלד תורטמל הקיזב היהתש תרחא תיקוח הרטמ לכ .ז

 התומעב תורבח – ד קרפ

 תופרטצה םיאשרה תייסולכוא .1
 :םיאבה םיאנתה ינש לע הנוע אוה םא ןוגראל ףרטצהל יאשר םדא .א
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 ,הוולנ ריכב הצרמ ,הוולנ ריכב הארוה רבח :םיאבה םידיקפתה דחאב ןוינכטב דבוע .1
 המודה דיקפת לכו רזוע הוולנ הנשמ הרומ ,הוולנ הנשמ הרומ ,הוולנ הרומ ,הוולנ הצרמ
 םהיניב םדקומה – ותדובעל לבקתה וא ותדובעב לחה וב עגרה ןמ ,תאז .ולא םידיקפתל
 .ותדובע םויס רחאל ןוינכטה םע ויסחי תרדסה רמגב הלכו

 .וידומיל םויס רחאל הנש דע ,ןוינכטב םיכמסומ ידומילל רפסה-תיבב טנדוטס .2
 לש תופסונ תוצובקל ליעלד א ןטק-ףיעס תארוה תא ביחרהל תיאשר תיללכה הפיסאה .ב

 .ןוינכטה ןמ הגלמ ילבקמ וא ,הארוהב וא רקחמב ןוינכטב םידבוע
 ןוגראה ןמ ותאצוה וא רבח תויוכזב העיגפ .2

 ןוגראה תצעומ לש הטלחה יפל קר ויתויוכז ועגפייש וא ןוגראה ןמ אצויש יושע – ןוגראה רבח .א
 :םיאבה םיאנתה םויקב תינתומ וזכ הטלחה .)7 ףיעס ,ט קרפ האר(
 .וזכ הצעומ תטלחה טילחהל הנווכה לע שארמ םימי 21 תוחפל העדוה רבחל הנתינ .1
 .הצעומה ינפב ויתונעט תא עימשהל התואנ תונמדזה רבחל הנתינ .2

 ריזחהל וילע .ןוגראב רבחכ ויתויוכז לכ דימ ונממ הנללשית ,ןוגראה ןמ אצוהש רבח .ב
 .ןוגראב ותורבח לע םידיעמה הדועת וא ךמסמ לכ ןוגראה תוריכזמל

 ןוגראה ןמ םירבח תשירפ .3
 םא .ןוגראה תוריכזמל ותורבחמ השירפ לע בתכב עידוי ןוגראה ןמ שורפל ןיינועמה רבח .א

 .ןוגראה תוריכזמל הריזחי ,רבח תדועת ותושרב
 ןוגראל םייפסכה ויתובוח לכ רוריב םות םע הפקותל סנכית ןוגראה ןמ רבח תשירפ .ב

 עגרמ ןוגראה תוריכזמ לש הדובע ימי השולש רחאל רחואמה לכל םלשות הקידבה .םתרדסהו
 .השקבה תשגה

 ןוגראב תורבח תעיקפ .4
 :םיאבה דחא תורק םוימ םישדוח 3 רחאל עקפת ןוגראב רבח לש ותורבח .א

-יקוליח אלל המייקתה רשא ,1.א.1 ןטק-ףיעסב רומאכ ןוינכטב ותדובע תקספה דעומ .1
 תוידדהה תועיבתה ללכ ומייתסהש רחאלו ,ןוינכטה תונוטלש ןיבל וניב תועד
 .ןוינכטה תונוטלש ןיבל ןוגראה ןיב וניינעב תונבשחתההו

 .רבחה לש ותומ .2
 לש תוילאיצוסה םהיתויוכז לע ןגהל ותלוכי בטימכ ןוגראה השעי א ןטק-ףיעסב רומאה ףא לע .ב

 .ןוגראב ותורבח ךשמב רטפנ רשא ןוגראה רבח לש םייולת וא/ו םיראש
 ותנוהכ קספיתש דע גופת אל ןוגראב דיקפת לעב לש ותורבח ,א ןטק-ףיעסב רומאה ףא לע .ג

 .דיקפתב

 התומעה לש םייפסכה היעצמא – ה קרפ

 :םיאבה תורוקמה ןמ ואובי ןוגראה לש םייפסכה ויעצמא .1
 ידי-לע וא ןירשימב ובגיי רבחה ימד .ןוגראה תצעומ ידי-לע תעל תעמ ועבקייש יפכ רבח ימד .א

 .הצעומה תטלחה יפל לכה ,ותגלמב וא/ו רבחה תרוכשממ רוקמב יוכינ
 .ןוגראה ירבחל םינתינה םולשתב םיתורישמ תוסנכה .ב
 .הצעומה ידי-לע רשואיש יפכ רחא רוקמ לכ .ג

 ןוגראה קלחי אל םלועלו ,וילעפמו ןוגראה תורטמ םודיקל שדוק היהי ןוגראה תויוליעפמ חוור לכ .2
 .וירבחל ,אוהשלכ ןפואב ,םהשלכ םיחוור

 םהיתובוחו םירבחה תויוכז – ו קרפ

 ,ןוגראה רידסי רשא םיתורישהו ,תוחנהה ,םירדסהה ללכמ תונהיל תוכזה ןוגראב רבח לכל .1
 .םצמוצמה דעוה ידי-לעו הצעומה ידי-לע ועבקיש םיאנתל םאתהב

 :תואבב ףתתשהל תוכזה ןוגראב רבח לכל .2
 .תויללכ תופיסא .א
 תובישיכ ןהילע זירכה הדעוה שאר-בשוי רשא תובישי תלוז ,ןוגראב תוינמז תודעו תובישי .ב

 .תורוגס
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 ןהילע זירכה תרוקיבה תדעו שאר-בשוי רשא תובישי תלוז ,ןוגראה תרוקיב תדעו תובישי .ג
 .תורוגס תובישיכ

 .ןוגראה תצעומ תובישי .ד
 .ןלהל בי-ו אי ,י ,ט םיקרפב טרופמכ ,ןוגראה תודסומל רחביהל תוכזה ןוגראב רבחל .3
 .ןלהל אי קרפב טרופמכ ,ןוגראה תודסומל תוריחבב רוחבל תוכזה ןוגראב רבחל .4
 .ןונקתה תוארוה תא םייקל בייח ןוגראב רבח לכ .5
 .םהיתויוכמס תרגסמב ויתודסומו ןוגראה תוטלחה תא םייקל בייח ןוגראב רבח לכ .6
 .ו קרפב טרופמכ ,וילע םילחה רבחה ימד םולשתב בייח ןוגראב רבח לכ .7
 .םלופיט םוחתב אוהש אשונ לכב ןוגראב םידיקפת ילעבל התליאש שיגהל יאשר ןוגראב רבח לכ .8

 לעב .רבדב עגונה דיקפתה לעבל ינשהו הצעומה ריכזמל דחאה :םיקתוע ינשב שגות התליאשה
 תשגה םוימ םימי העבש ופלחש דבלבו ,הבורקה הצעומה תבישיב התליאשה לע הנעי דיקפתה
 םימי העבש ופלח םרטב םג הצעומה תבישיב התליאשה לע תונעל לוכי דיקפתה לעב .התליאשה
 ןוידל השירד .שארמ םיימוי ךכ לע העדוה ,הצעומה ריכזמלו ,התליאשה גיצמל ןתניתש דבלבו ל"נכ
 הבושתה רחאל דימ ןויד תבייחמ ,הצעומ ירבח העברא ידי-לע המותחה התליאשב גצוהש אשונב
 .התליאשל

 םיכמסמב ןויע .9
 :םיאבה םיכמסמב ןייעל תורשפאה ןתנית ןוגראב רבח לכל .א

 טעמל ,םצמוצמ דעוה תובישיו ,הצעומה תובישי ,תויללכה תופיסאה לש םילוקוטורפ .1
 .ליעל 2 ףיעסב רומאכ תורוגסכ ןהילע זרכוה רשא תובישי

 .דעוה ירבחו ,ןוגראה ירבח סקנפ .2
 .ותולעבב וא ותטילשב אצמנה ףוג לכבו ןוגראב םידיקפתה ילעבו הצעומה ירבח תמישר .3
 .ןוגראה ןונקת .4
 .ןוגראה תרוקיב תדעו לש םיפסונ םימוסרפו תוח"וד .5

 לכל ןויעל ולבקתי ,םהב ןייעל יאשר אוה רשאו ,ןייעל ןוגראה רבח שקיב םהב םיכמסמ .ב
  .השקבה תשגה רחאל הדובע עובש רחואמה

 .קוח חוכמ ול תינקומה תרחא תוכז לכ ןוגראה רבחל .10

 התומעב םייללכ תודסומ – ז קרפ

 :ןוגראה לש םייללכה תודסומה הלא .1
 תיללכה הפיסאה .א
 ןוגראה תצעומ .ב
 םצמוצמה דעוה .ג
 .הלאב אצויכו םיפסכ תדעו ,ןונקת ןוכדע תדעו ,הריחב תדעו ןוגכ ,תוינמז תודעו .ד
 ןוגראה תרוקיב תדעו .ה

 .םהב םינדה ןלהלד םיקרפב םיטרופמ ,םהיתויוכמסו ,ליעלד תודסומהמ דחא לכ לש םבכרה .2

 םיגיצנ תפיסא הניאש תיללכ הפיסא – ח קרפ

 הפיסאה תטלחה לע רערעל ןתינ אל .הינפל אבומה אוהש אשונ לכב ןודל תיאשר תיללכ הפיסא .1
 .ןוגראה לש רחא דסומ לכ ינפב תיללכה

 ללכל תדחוימ תובישח ילעב םיאשונ תיללכה הפיסאה ינפב ןוידל איבהל טילחהל תיאשר הצעומה .2
 .התוכמס םוחתבש ,ןוגראה ירבח

 תיללכ הפיסא סוניכ .3
 :םיאבה דחא תשירד יפל סנוכת תיללכ הפיסא .א

 םצמוצמה דעוה ירבחמ םיינש .1
 הצעומה ירבח לש בור .2
 ןוגראה לש תרוקיבה תדעו ירבחמ םיינש .3
 ןוגראה ירבח ללכמ תירישע .4
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 ריכזמלו ןוגראה תרוקיב תדעול שגות ןוגראה ירבח םעטמ תיללכ הפיסא ןומיזל השקב .ב
 השקבה .)ליעל 1 ףיעס יפל( תיללכה הפיסאה סוניכ תא םישרודה תומיתח ףוריצב ,הצעומה
 ירבח תעבצהל ודמעוי רשא הטלחה תועצה ןכו ,הפיסאה ןודת םהבש םיאשונה תא לולכת
 .ןוגראה

 תורשכ תא השקבה תשגה םוימ הדובע ימי העבש ךותב קודבת ןוגראה תרוקיב תדעו .ג
 ךכ לע עידות ,שרדנה תורשכה תומיתחה רפסמ אצמי אל םא .הילא תופרוצמה תומיתחה
 ספוט רזחוי הז הרקמב .םצמוצמה דעולו הצעומה ריכזמל ,השקבה ישיגמל תרוקיבה תדעו

 ,השקבה ישיגמל ךכ לע עידות תרוקיבה תדעו ,הניקת השקבה האצמנ םא .םישיגמל השקבה
 דעוממ םימי םייעובש םותב סנוכת תיללכה הפיסאהו ,םצמוצמה דעולו הצעומה ריכזמל
 .וז העדוה

 םסרופת ,ןודת םהב םיאשונה לעו ,התוסנכתה םוקמ לע ,תיללכ הפיסא סוניכ רבד לע העדוה .ד
 .הפיסאה סוניכ ינפל הדובע ימי העבש רחואמה לכל ,ןוגראה לש םוסרפה יעצמאב

 רומאל םאתהב המוי רדס תא עבקי אוהו ,תיללכה הפיסאה שארב בשי ןוגראה תצעומ ריכזמ .4
 .ולש ןווקמ קתוע תרימשו הפיסאה לש ןמיהמ לוקוטורפ םושיר לע יארחא אהי ריכזמה .ןלהל

 םיירקיע םירבוד .5
 םויה רדס ,הצעומב םירבח ידי-לע וא ןוגראה ירבח ידי-לע הנמוז תיללכה הפיסאה רשאכ .א

 העשה תיצחמ לש ןמז ךשמ ןתניי םימזויה םעטמ םיגיצנל .םימזויה תשקבל םאתהב עבקי
 לש דיקפת לעב וא דסומ תוליעפב ןודל הסנוכ תיללכה הפיסאה םא .םתדמע תא ריבסהל
 הסנוכש הפיסאב .םימזויה תונעט לע בישהל העשה תיצחמ לש ןמז ךשמ םהל ןתניי ,ןוגראה
 ומעטמ גיצנל וא םצמוצמה דעול העשה תיצחמ לש ןמז ךשמ ןתניי םירחא םיאשונב ןודל
 .ותדמע תא גיצהל

 תיצחמ ךשמב גיצי ומעטמ גיצנ וא סוניכה םזוי ,םצמוצמה דעוה תשירד יפל הסנוכש הפיסאב .ב
 .םויה-רדס לע דמועה אשונה תא רתויה לכל העשה

 השקב ושיגה רשא ,רתויה לכל ,ןוגראה ירבחמ השישל ,רתויה לכל ,תוקד רשע לש ןמז ךשמ ןתניי .6
 תרוקיב תדעו ,םתדמע תא גיצהל םירבח השישמ רתוי ושקיב םא .םהירבד תא גיצהל ,תמדקומ
 דעב םירבוד השולש לש תנגוה הלרגה תועצמאב עצבתת העיבקה .רבדי םהיניבמ ימ עבקת ןוגראה
 .דגנ םירבוד השולשו םויה-רדס לעש העצהה

 היהת ןוגראה תרוקיב תדעו .םויה רדס לע םידמועה םיאשונה לע היולג העבצה ךרעית ןוידה םותב .7
 .תולוקה תריפס לע תיארחא

 עבר תוחפלו ,םיחכונה ןוגראה ירבחמ תיצחמ לש בורב לבקתת תיללכה הפיסאה לש הטלחה לכ .8
 תפסונ תיללכ הפיסא סנוכת ,רתוי םצמוצמ בורב הטלחה הפיסאה הלביק םא .ןוגראה ירבח ללכמ
 .הטלחהה רושיאל ליגר בור קיפסי הבו ,ליעל טרופמכ ריבס דעומב

 הצעומה – ט קרפ

 היתובישי ןידו ,םיגיצנ תפיסא לש דמעמ תלעב היהת ,ןלהל הז ןונקתב טרופמכ רחביתש הצעומה .1
 .קוחב עובקכ תיללכ הפיסא סוניכ ןידכ אהי

 תויוכמסו םידיקפת תרדגה .2
 רועיש תעיבק ,ביצקת רושיא :טרפבו ןוגראה לש םיפטושה ויניינע לוהינ דקפומ הצעומה ידיב .א

 יווק תא תעבוק ןוגראה תצעומ ,ןכ ומכ .םירוערע רורבו תמדוקה הנשה ןזאמ תרקב ,רבח ימד
 ץראב םיליבקמה תודסומב ןוגראה יגיצנ לש ,ןוגראה לש םצמוצמה דעווה לש הלועפה
 ןוגראב םידיקפת ילעב רחבת ןוגראה תצעומ .ןוגראל ץוחמ רחא דסומו ףוג לכבו הל הצוחמו
 רמאנ וא תרחא הצעומה הטילחה ןכ םא אלא ,רחא ףוג לכ ינפב ןוגראל םיגיצנו ןלהל טרופמכ
  .ןונקתב תרחא

 תרוקיב תדעוו תיללכה הפיסאה טעמל ,ןוגראה תודסומ לכ תא תובייחמ הצעומה תוטלחה .ב
 ,ןוגראה לש םירחא תודסומל ןונקתה יפל תונתינה תויוכמסב תעגופ וז הארוה ןיא .ןוגראה
 לע הלח הניא וז רוערע תוכז .הצעומה ינפב םהיתוטלחה לע רוערעה תוכז רמשיתש דבלבו

 .ןונקתב שרופמב רבדה רמאנ ןכ םא אלא ,ןוגראה לש םייטופישה תודסומה לש תוטלחה
 לוהינל םירבח תוצובק ךימסהלו הדובע ךוסכס לע ןוגראה םעטמ זירכהל תיאשר הצעומה .ג

 .הלהנהה םע םימכסה שוביגלו הדובע יכוסכס בושייל ןתמו-אשמ
 .ןוגראה תרוקיב תדעו לש תוח"ודו ,ותוליעפ תודוא םצמוצמה דעוה לש תוח"וד עמשת הצעומה .3
 היתובישי םוי-רדסו הצעומה ריכזמ .4
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 .י קרפב טרופמה ךילהב ,ריכזמ םכותמ ורחבי הצעומה ירבח .א
 ימי 3-מ רחואי אל ,הצעומה ריכזמל הצעומ תבישי לש המוי-רדסל תועצה ושיגי ןוגראה ירבח .ב

 לש המוי-רדס תא עבקי הצעומה ריכזמ ,לביקש תועצהה תועצמאב .הבישיה דעומ ינפל הדובע
 .הבישיה

 עבקש םויה-רדס תא םצמוצמה דעולו תרוקיבה תדעול ,הצעומה ירבחל םסרפי ריכזמה .ג
 .םויה-רדסב וללכנ אל ךא ,ול ושגוה רשא םויה-רדסל תועצהה תא םג-ומכ ,הצעומה תבישיל
 .הצעומה תבישי תליחת ינפל רחואמה לכל הדובע ימי 2 ,תאז

 םושיר אדוול תוירחאה וילע תלטומ טרפב .הצעומה תובישי תא להני הצעומה ריכזמ .ד
 לש תנווקמ הסריג תרימשו ,הב הצעומה ירבח תוחכונ םושיר ,הבישי לכ לש ןמיהמ לוקוטורפ
 .לוקוטורפה

 ןמ הצעומ תבישי לש המוי-רדסב ללכיהל תואבה תועצהל רשפאל בייח הצעומה ריכזמ .ה
 :ליעל ב ןטק-ףיעסב רומאכ הלאכ תועצה לביק םא ,ןיינמה
 .הצעומה ריכזמ דיקפתמ ותחדהל הצעומה ירבחמ דחא םעטמ העצה .1
 .תרוקיבה תדעו לש םויה-רדסל תועצה .2
  .םצמוצמה דעווה םעטמ ויהי הצעומה תבישיב תונושארה תועצהה יתש .3

 גצות םא .ליעל רומאכ ,ןוגראה ירבח לש תותליאשל םידיקפת-ילעב לש תובושת עמשת הצעומה .5
 ,התליאשב גצוהש אשונב ,הצעומ ירבח העברא ידי-לע המותחה ,ןוידל השירד הצעומה ינפב
 .התליאשל הבושתה רחאל דימ אשונב ןויד םייקתי

 .ןוגראב תוריחבה דעומ תמדקה לע טילחהל תיאשר ןוגראה תצעומ – ןוגראב תוריחב תמדקה .6
 2/3 לש בורב וא ,םירחבנה הצעומה ירבח תולוקמ תיצחממ הלעמלב לבקתהל הכירצ וזכ הטלחה
 ופתתשי תוריחבה תמדקה לע העבצהב ,הרקמ לכב .)םהינש ןיבמ ךומנה( םיחכונה הצעומה ירבחמ
 .םישדחה תודסומה תריחב דע ןהכל ךישמת הצעומה .)דעוה ירבח דבלמ( הצעומ ירבח 10 תוחפל

 וזכ הטלחה .ןוגראב ותורבח לוטיב ידכ דע ,דדוב ןוגרא רבח לש ויתויוכזב עוגפל תיאשר הצעומה .7
 ירבחמ 2/3 לש בורב וא ,םירחבנה הצעומה ירבח תולוקמ תיצחממ הלעמלב לבקתהל הכירצ
 ןוגרא רבח לש ויתויוכזב העיגפ לע העבצהב ,הרקמ לכב .)םהינש ןיבמ ךומנה( םיחכונה הצעומה
 .)דעוה ירבח דבלמ( הצעומ ירבח 10 תוחפל ופתתשי דדוב

 הצעומה בכרה .8
 .םצמוצמה דעוה ירבחל ףסונב )1 ףיעס ,אי קרפב טרופמכ( הצעומב תּוגיצנ הדיחי לכל .א
 .הצעומב ותורבח םג קספית ,תקספנ וב הרחבש הדיחיב ותדובע רשא הצעומ רבח .ב

 הצעומ סוניכ .9
 :הצעומה תובישיל םיגוס ינש .א

 הסוניכל םימייוסמה םוקמהו םויה .ךרעל שדוחל תחא עבקית – ןיינמה ןמ הבישי .1
 .הצעומה ירבח ןיב םואיתב ועבקיי

 ירבחמ דחא תשירד יפל ,דעוה ירבחמ דחא תשירד יפל סנוכת – ןיינמה ןמ אלש הבישי .2
 יפל ,הצעומה ירבח ללכמ םישילש ינש לש השירד יפל ,הצעומה ריכזמ רושיאב הצעומה
 ,ןוגראה ירבח ללכמ תירישע תשירד יפל וא ,תרוקיבה תדעו ירבחמ םיינש תשירד
 לש המוי-רדס ,תועש 48-מ הרצק הנתינש הארתהה םא .תוחפל תועש 24 לש הארתהב
 וא םצמוצמה דעול הריחב ,דיקפת-לעב תחדה ,רבח תויוכזב העיגפ לולכי אל הבישיה
 .ןוגראה קוריפ וא תרוקיבה תדעול

 הצעומה תבישיל עבקנש םוקמהו דעומה לע הצעומה ירבחל עידוהל יארחא הצעומה ריכזמ .ב
 ירבח ללכל רשפאל ריכזמה יארחא ןכ .הז דעומ תארקל תפסונ םעפו ,םתעיבק םע ,האבה
 .האבה הבישיה לש המוקימו הדעומ תא ררבל ןוגראה

 תצובק ,רמוא הווה( םורווק םה ויהי ,הבישיה תליחתב םיחכונ הצעומה ירבחמ תיצחמ םא .ג
 .)הבישיה לש ינקת םויקל הקיפסמ םירבח

 הבישיה החדית ,הצעומה תבישיל העבקנש העשב )ב ןטק-ףיעסב ןייוצמכ( םורווק ןיא םא .ד
 בור תושרודה תוטלחה הב לבקתהל ולכוי אל ךא ,הבישיה חתפת הייחדה םותב .העש עברב
 .סחוימ

 רחא בקעמ להנתי .םתנוהכ תפוקת לכ ךשמ הצעומה תובישי לכב ףתתשהל םיבייח הצעומה ירבח .10
 ןוגראה רתאב תופתתשה תלבט םסרופת הנש ידמו ,הצעומה תובישיב תוטלוקפה יגיצנ תופתתשה
 .ןוגראה ירבח ברקב ץפומה עדימה תרגסמב וא
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 הצעומ ירבח תורטפתהו תחדה .11
 רבח לש ותחדה רבדב ןודל הדיחיב ןוגראה ירבח לש הפיסא סנכת ןוגראה תרוקיב תדעו .א

 :םיאבה םירקמה ןמ דחאב הדיחי התוא םעטמ הצעומ
 םיכייתשמה ןיינמה ןמ ןוגראה ירבח ברקמ תישימח ידי-לע ןכ תושעל שרדית הדעוה .1

 .הדיחיל
 .םינהכמה הצעומה ירבח לש בור ידי-לע ןכ תושעל שרדית הדעוה .2

 .הדיחיב ןוגראה ירבחמ שילש וניה ליעלד הפיסאל ףקת םורווק .ב
 םיחכונהמ םישילש ינש לש םתכימתב הצעומ רבח חידהל תיאשר היהת ליעלד הפיסאה .ג

 .וחידהל הנווכה ןיינעל הינפב ןועטל תונמדזה ול הנתינש יאנתב ,הפיסאב
 ךרד רבעוי רשא ,הצעומל תורטפתה בתכמ תשגהב ודיקפתמ רטפתהל יאשר הצעומ רבח .ד

 לכוי אל רטפתמ הצעומ רבח .הפקותל תורטפתהה סנכת בתכמה תשגה םע .הצעומה ריכזמ
 .רוקמב ול הדעויש הנוהכה תפוקת םות דע הז דיקפתב ןהכלו רוזחל

 תוריחבה תואצות יפל אבה דמעומה הנמתי חדומ וא רטפתמ הצעומ רבח לש ומוקמב .ה
 .הצעומל

 הנשמ תוריחב וכרעיי ,ליעל רומאכ םישדח םיגיצנ רוחבל היהי ןתינ אל יהשלכ הביסמ םא .ו
 .ליגרה להונה יפל הדיחיב

 העבצהל חכ יופיי .12
  ומוקמב עיבצהל ,רחא לש וחוכ תופיל יאשר ,הצעומ תבישימ רדעיהל דתעתמה ,הצעומ רבח .א

 :םיאבה םירקמה דחאב קר הצעומ תבישיב תולעל תודעוימה הטלחה תועצה תודוא
 .ןיינמה-ןמ-אלש הניה הבישיה .1
 .הבישיה תמייקתמ ןהב תועשב ןוינכטב הרומ הצעומה רבח .2
 .הבישיב ףתתשהל ונממ תענומה תיאופר היעבמ לבוס הצעומה רבח .3
 אצויכו רצעמב ,טפשמ-תיב תבישיב ,םיאולימ תורישב הבישיה תעב אצמנ הצעומה רבח .4

 .הלאב
 .םיימדקאה ויקוסיע תרגסמב הבישיה םויק תעב ל"וחב ההוש הצעומה רבח .5

 תאו ,יטנבלרה דמעומה םש וא/ו הטלחהה תעצה תא רוריבב הצעומה רבח טרפי  חכה יופייב .ב
 . םותחיו .'ענמנ' וא 'דגנ' ,'דעב' – העבצהה ןכות

 םע דחי ,הצעומה ירבחמ דחא תועצמאב וא ישיא ןפואב ,הצעומה ריכזמל ורסמיי  חכה ייופי .ג
 .א ןטק-ףיעסב םינייוצמה םירקמה דחא תומייקתהל ןיכומיס

 ,ודיל לביקש חכ יופיי לכ לש הנכות תא הצעומה ינפב ןייצי הצעומה ריכזמ ,תויולג תועבצהב .ד
 םירדענה הצעומה ירבח תומש תא ןייצי הצעומה ריכזמ ,תויאשח תועבצהב .עיבצמה םש יפל
 םש יפל ןנכות תא ףושחי אל ךא ,תולוקה תריפסב ולא תועבצהב בשחתיו ,חכ הפוימ יונימש
 .עיבצמה

 הצעומה ידי-לע םירחבנה םידיקפת-ילעב – י קרפ

 :םיאבה םימרוגהו םיפוגה תא רחבת הצעומה .1
 .םירבח השולש ובו ,ןוגראה לש םצמוצמה דעוה .א
 .תוינמז תודעו .ב
 .הצעומה ריכזמ .ג
 .םיגיצנ תפיסא לש דמעמ הצעומלש יאנתב ,תאז ;)גי קרפ האר( ןוגראה תרוקיב תדעו ירבח .ד
 .הצעומה תטלחה יפל ,םירחא םידיקפת .ה

 םוימ הנש אוה ,תינמז הדעו רבח איצוהל ,הצעומה ידי-לע רחבנה דיקפת-לעב לש הנוהכה ךשמ .2
 אהי תינמז הדעו רבח לש הנוהכה ןמז .הצעומה ידי-לע תרחא טלחוה ןכ םא אלא ,דיקפתל ותסינכ
 .תינמזה הדעוה לש המויק ךשמ

 הנוהכ תפוקת לש תינמז הכראה .3
 טעמל( ליעל םירכזנה םידיקפתה ילעבמ דחא לש ותנוהכ תא ךיראהל תיאשר הצעומה .א

 .ותנוהכ תפוקת םותב ,)ד.1-ו ב.1 םידיקפת
 .הכראה לכב םימי שדוח לע הלעת אל הכראהה תפוקת .ב
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 תננכותמ הריחב ולטוב אלו ,הז דיקפתל הריחב המייקתה אל םא קר תרתומ הכראהה .ג
 .דיקפתל

 ינפל שדוח םדקומה לכל וכרעיי ותנוהכ תפוקת תא םייסל דמוע וב ןהכמה רשא דיקפתל תוריחב .4
 .הפוקתה םות רחאל םייעובש רחואמה לכלו הנוהכה תפוקת םות

 תופוצר תונוהכ תלבגה .5
 .תופיצרב םימעפ שולש לעמ 1 ףיעסב םינייוצמה םידיקפתה דחאל ןוגראה רבח רחביי אל .א
 הריחבה תעב קסעומ וניא םא ,תופיצרב תישילש םעפ דעוב תורבחל ןוגראה רבח רחביי אל .ב

 .1.א.1 ןטק-ףיעס ,ד קרפב םינייוצמה םידיקפתה דחאב
 תוריחב םויק .6

 דמועה ,ליעל וניוצש םידיקפתה ןמ דיקפת לכל תוריחב םייקל דיפקי םצמוצמה דעוה .א
 ךילה .םינהכמה הצעומה ירבח ברקמ הניה םהילא הריחבה רשא םידיקפתל תלוז ,תונפתהל
 .הריחבה דעומ ינפל םייעובש רחואמה לכל חתפיי הריחב

 הב הצעומה תבישיל םדוק הדובע ימי 3 דע ןוגראה תוריכזמב ומשריי דיקפת לכל םידמעומה .ב
 .ירשפאה םדקהב ךכ לע העדוה חלשית הצעומה ירבחלו ,הריחבה תמייקתמ

 הריחבה ךלהמ .7
 .הצעומה ינפל םמצע גיצהל הווש תורשפא ולבקי דיקפתל םידמעומה לכ .א
 העבצה ךרעית ,דיקפתל דדוב דמעומ אוהשלכ דיקפתל םא .העבצה םיוקת דמעומ לכ תודוא .ב

 םא ;העבצהה ןמז ךשמל הבישיה רדח תא בוזעל שקבתמ דמעומה רשאכ ,הצעומב היולג
 העבצה םייקתת ,םיעיבצמה דחא וא דמעומה תשירד יפל וא ,םידמעומ רפסמ דיקפתל
 .הצעומה ריכזמ ידי-לע ורפסייו ופסאיי רשא העבצה יקתפ תועצמאב ,תיאשח

 וא 'דגנ' ,'דעב' ,דמעומ לכל סחיב ,עיבצי ,דיקפתל םידמעומה איצוהל ,חכונ הצעומ רבח לכ .ג
 .'ענמנ'

 .דיקפתל רחביי 'דעב'ה תולוק ברימב הכז רשא דמעומה .ד
 .'דגנ'ה תולוק ידי-לע ערכות העבצהה ,םידמעומ רפסמ ןיב 'דעב' תולוק ןויווש לש הרקמב .ה
 רשאמ 'דעב' תולוק רתוי לביק םא קר ה-ו ד םינטק-םיפיעסב רומאכ תוכזל לכוי דמעומ .ו

 .'דגנ' תולוק
 תולוק לש ההז רפסמו ,'דעב' תולוק לש רתויב ברה רפסמה תא ולביק םידמעומ רפסמ םא .ז

 ,'דגנ' תולוק לש םהמ בר רפסמ לביק 'דעב' תולוקה ברימ תא לביק רשא דמעומה םא וא ,'דגנ'
 רצווית אל בוש םא .תפסונ העבצה םייקתתו ,שדחמ חתפיי דבלב םידמעומ םתוא יבגל ןוידה
 .שדחמ תוריחבה הנמייקתת ,הערכה

 הצעומה ידי-לע ורחבנש םידיקפת ילעב תורטפתה .8
 תורטפתה תעדוה תשגה ידי-לע רטפתהל םיאשר ,ליעל טרופמכ ורחבנ רשא ,םידיקפת ילעב .א

 םוימ םייעובש םותב ףקותל סנכית תורטפתהה .ּהריכזמ תועצמאב ,ןוגראה תצעומל בתכב
 72 ךות ,וב ותרזח לע הצעומה ריכזמל רטפתמה עידוי ןכ םא אלא ,תורטפתהה תעדוה תשגה
 .תורטפתהה בתכמ תשגה תעמ תועש

 טרופמכ ,הנפתמה דיקפתל הריחב ךילה חתפיי תורטפתהה בתכמ תשגהל רשפאה לככ ךומס .ב
 ךישמהל לכוי רטפתמה דיקפתה לעב .ליעל טרופמכ דיקפתל םדא רחבת הצעומהו 6 ףיעסב
 .רחא םדא תריחבל דע ודיקפת תא אלמל

 ךשמית רשא ,ופילחמ םע הפיפח תפוקת םייקי ,הנוהכ תפוקת םייס וא ,רטפתהש דיקפת-לעב .ג
 תובוחב בייח אצויה דיקפתה-לעב תויהל ךישמי הפיפחה ךלהמב .םייעובש רשאמ רתוי אל
 ול ועיגהש תובטהה ךשמהל הפוקתה ךשמל יאכז אוה היהי ןכ-ומכ .ותנוהכ ךלהמבכ תוחכונה
 .ודיקפת ןיגב

 הצעומה ידי-לע ורחבנש םידיקפת ילעב תחדה .9
 ודיקפתמ וחידהל הצעומה תיאשר ,ליעל טרופמכ הצעומה ידי-לע רחבנ רשא ,דיקפת לעב .א

 העבצהב ודיקפתל רחבנש ימ יבגל העבצהה תויאשח תוברל ,רחבנ וב להונו ןפוא ותואב
  .תיאשח

 םויה רדסל העצה תשגהל רשפאה לככ ךומסב ךכ לע העדוה לבקי החדהל יופצה דיקפתה לעב .ב
 תוכז ול ןתניתו ,אשונה ןודי הבש הצעומה תבישי דעומ ינפל דחא עובש תוחפלו ותחדה אשונב
 .הצעומה תבישיב רובידה
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 הריחב ךילה חתפי דימו ,העבצהה רחאל דימ הפקותל סנכת דיקפת לעב תחדה לע הטלחה .ג
 .6 ףיעסב טרופמכ ,הנפתמה דיקפתל

 להונה יפל ינמז םוקמ אלממ הצעומה הנמת החדה תטלחה הלבקתנ הבש הבישי התואב .ד
 .הצעומה ידיב הנותנ יונימה תוכמס םא ,ןלהל 10 ףיעסב טרופמה

 הנפתהש דיקפתל ותודמעומ גיצהל לכוי אל ,הצעומה ידי-לע חדוה רשא ,ןוגראב דיקפת לעב .ה
 .ותחדה בקע

 ול ועיגהש וא ול תועיגמה ויתובטה תולטבתמ ,הצעומה ידי-לע חדוה רשא ,ןוגראב דיקפת לעב .ו
 .רתלאל ודיקפת ןיגב

 הצעומה ידי-לע םירחבנה דיקפת ילעבל םיינמז םוקמ יאלממ יונימ .10
 תוברל ,איהש הביס לכמ ליעל 1 ףיעסב םיטרופמה םידיקפתה ןמ דיקפת הנפתה םא .א

 ותואל ינמז םוקמ אלממ תונמל הצעומה לע ,ודיקפתמ ותחדה וא דיקפתה לעב תורטפתה
 .דיקפת

 הריחב ךילה אלל הנומי ינמז םוקמ אלממ .ב
 עבקייש רחא דעומ דע וא ,דיקפתל רחא םדא תריחבל דע ודיקפתב ןהכי ינמז םוקמ אלממ .ג

 .ויונימ זאמ םיישדוחמ רתוי אל ךא ,ותוא הנימש ףוגה ידי-לע
 םוקמ אלממ דיקפתל .הצעומה ידי-לע הנומי םצמוצמ דעו רבח דיקפתל ינמז םוקמ אלממ .ד

 תיחכונה ותנוהכ תפוקתב הצעומה ידי-לע דיקפת ותואב ןהכל לספנש םדא הנומי אל דעו-רבח
 .הצעומה רבחכ

 ירבח ןיבמ הצעומה ידי-לע הנומי ןוגראה תרוקיב תדעו רבח דיקפתל ינמז םוקמ אלממ .ה
 .הצעומה

 הצעומה עבקתש דבלבו ,הירבח ןיבמ הצעומה ידי-לע הנומי רחא דיקפתל ינמז םוקמ אלממ .ו
 .ינמז םוקמ אלממ הז דיקפתל תונמל ךרוצ םייק ןכא יכ הליחת

 הצעומל םיגיצנ תוריחב – אי קרפ

 םיגיצנה תוריחב חתפמ .1
 :תואבה ויהי הצעומב וגצוייש תוימדקאה תודיחיה .א

 .ןקיד דמוע השארבש הדיחי לכ .1
 .ןוגראב םירבח 10 לעמ םיקסעומ הב הקלחמ/תינכת .2
 .הגוציי לע הטילחה הצעומה רשא תפסונ הדיחי לכ .3

 ירבח םישולש לכל דחא גיצנ לש יסחיה חתפמה יפל ,ליעלד תודיחיה יגיצנמ בכרות הצעומה .ב
 :רמולכ ,1.א.1 ןטק-ףיעס ,ד קרפב םינייוצמה םידיקפתה דחאב ,הדיחיב םיקסעומה ןוגרא

 דחא גיצנ םירבח 1-30
 םיגיצנ ינש םירבח 31-60
 םיגיצנ השולש םירבח 61-90

 .האלה ןכו

 תא אלמל תלוכי רדעהב .ליעל .ב ףיעסב הלבטל םאתהב היהי תימדקא הדיחי לכ יגיצנ רפסמ .ג
 הדיחי לכ לש גוצי חיטבהל לעפי דעווה .רתוי ןטק היהי םיגיצנה רפסמ , הלבטבש הסכמה
 יכילהת תימדקא הדיחי לכב םייקל הבוח ןיא ,תאז םע .דחא גיצנ י"ע תוחפל תימדקא
 .םידומיל תנשב תחא םעפמ רתוי תוריחבה

 תרחוב הפיסא סוניכ .2
 ,הצעומב היגיצנ םע טרפבו הדיחי לכב ןוגראה ירבח םע םואיתב ,סנכי םצמוצמה דעוה .א

 .םיאתמ דעומב הדיחיב תרחוב הפיסא
 ןוגראה ירבח לכל םסרופת תרחובה הפיסאה סוניכ לע ינורטקלא ראודב וא בתכב העדוה .ב

 .הפיסאה דעומ ינפל םימי עובש רחואמה לכל ,הדיחי התואב
 תרוקיב תדעו ירבחל רסמית תרחובה הפיסאה סוניכ לע ינורטקלא ראודב וא בתכב העדוה .ג

 .הפיסאה דעומ ינפל םימי עובש רחואמה לכל ,ןוגראה
 םידמעומ .3

 :תימדקא הדיחי םעטמ הצעומב תוגיצנל תודמעומ גיצהל יאשר ןלהל תושירדה לכב דמועה .א
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 .ןוגראב ןיינמה ןמ רבח .1
 םידיקפתה דחאב הצעומה תוריחבל ותודמעומ תא גיצה הב תימדקאה הדיחיב קסעומ .2

 .וז הדיחיב דמול וא ,1.א.1 ןטק-ףיעס ,ד קרפב םינייוצמה
 ותויה םע םיסרטניא דוגינ רצויה ,ןוינכטב רחא ןוגרא תודסומב והשלכ דיקפת לעב וניא .3

 .הצעומב רבח
 תודמעומ לע רוערע .4

 לע וא תוריחבה לע ,רבח לש ותודמעומ לע רערעל יאשר העבצה תוכז לעב אוהש ןוגרא רבח לכ .א
 תרוקיב תדעו לא בתכב שגוי רוערעה .תוריחבה תכירע םוימ םימי עובש ךות ,העבצהה ילהנ

 .רוערעה יטרפו רערעמה יטרפ ןויצ ךות ,ןוגראה
 טרפת ותבושתב .ובתכמ תלבק רחאל עובשמ רחואי אל רערעמל הנעת ןוגראה תרוקיב תדעו .ב

 .ןיינעב וטקננש םידעצה תא הדעוה
 הלומעת יכרד .5

 רוסא .דבלב ןוגראה ירבח לא תנווכמ איהש יאנתב תרתומ הפ-לעבו הבותכ תוריחב תלומעת .א
 ירבח םניא רשא הלא יניעל הלומעתה רמוח תא ףשוח רשא םוסרפ יעצמא לכב שמתשהל
 תוחול לע תוריחב תועדומ םוסרפ ,תינורטקלאה וא הבותכה תרושקתה ילכ ,םללכב .ןוגראה
 .הזב אצויכו ןוינכטל ץוחמ תועדומה

 רבח וניאש ימ ינפב תורוגס הנייהת הלאש יאנתב ,רתומ תוריחבל תומידקמ תופיסא םויק .ב
 .ןוגראה

 תרחובה הפיסאה .6
 תחיתפב הדיחיב ןוגראה ירבחמ שילשמ הלעמל לש םורווק שרדנ תוריחבה תכירע םשל .א

 תחיתפ ,הדיחיב ןוגראה ירבחמ שילש הב וחכנ אל הפיסאה העבקנש העשב םא .הפיסאה
 .תוחכונ רועיש לכב תוריחבה תא ךורעל הפיסאה לכות הירחאו ,העש עברב החדית הפיסאה

 .הצעומב גיצנ דיקפת לע דדומתמ וניאש הדיחי התואב ןוגראה רבח ידי-לע להונת הפיסאה .ב
 :םיאבה םילדבהב ,7 ףיעס ,י קרפב ראותמל ההז להונ יפל םייקתת המצע הריחבה .7

 .הדיחיב ןוגראה ירבח תפיסא תבישיב םיחכונה םה םיעיבצמה .א
 .םידמעומה ןיב הערכהל עיגהל םיחכונה לעו ,ןויוויש לש הרקמב עבוק לוק לעב ןיא .ב
 םייקתת הז הרקמב ;תיאשח העבצה םיחכונה ןמ ימ שקיב םא אלא ,היולג היהת העבצהה .ג

 .תיאשח העבצה
 .העבצהה יקתפ תא רופסיו ףוסאיש אוה הבישיה להנמ ,תיאשח העבצה לש הרקמב .ד

 תוריחבה תואצות לע העדוה .8
 הצעומה ריכזמל תוריחבה תואצות לע בתכב ועידוי םירחבנה םיגיצנהו םצמוצמה דעוה .א

 ומייקתה הב הדיחיב ןוגראה ירבחל תואצותה תא ומסרפי ןכו ,ןוגראה תרוקיב תדעולו
 .תוריחבה

 .א ןטק-ףיעסב רומאכ ךכ לע םצמוצמה דעוה עידוי ,הפיסאב םיגיצנ ורחבנ אל םא .ב
 זא אהת תרוקיבה תדעו .תוריחבה תואצות לע ןוגראה תרוקיב תדעול ועידוי םירחבנה םיגיצנה .9

 ןוגראה ירבחלו םצמוצמה דעול ,ןוגראה תצעומל תואצותה לע בתכב העדוה םוסרפל תיארחא
 .תוריחבה ומייקתה הב הדיחיב

 .ןמוסרפ דעוממ עובש ךות ןוגראה תרוקיב תדעול שגוי תוריחבה תואצות לע רוערע .10
 – םימדוקה םיגיצנה תנוהכ םות םע וא ,םתריחב רחאל םוי 14 םדיקפתל וסנכיי םישדחה םיגיצנה .11

 .םיינשה ןיב םדקומה

 םצמוצמה דעוה – בי קרפ

 תויוכמסו םידיקפת תרדגה .1
 יארחאו ,הצעומה ידי-לע רחבנ ,ןוגראה לש עצבמה ףוגה אוה ןוגראה לש םצמוצמה דעוה .א

 .ותמזויב וא ודי לע תושענה תולועפה לע הינפב
 ילעפמ לע ,ול םיינוציח םימרוג םע םייתרגשה ןוגראה ירשק לע דקפומ םצמוצמה דעוה .ב

 .הצעומה תוטלחהב וא ןונקתב עבקנש רחא דיקפת לכ לעו ןוגראה
-לע ורדגוי םיישיאה םתוכמסו םתוירחא ימוחת רשא ,םירבח השולש הנומ םצמוצמה דעוה .ג

 .הצעומה ידי
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 .ןוגראה לש רוביצה יסחיו הרבסהה ,םוסרפה לע יארחא םמוצמה דעוה .ד
 תעצה הנש ידמ ןיכי דעוה .ןוגראה לש םייפסכה ויניינע לוהינ לע יארחא םצמוצמה דעוה .ה

 אלא ,ןוגראה לש יפסכ ךמסמ לכ לע ומתחי רשא וירבחמ םיינש ךימסי דעוה .ןוגראל ביצקת
 .רחא המיתח רדסה לע הצעומה טילחת םא

 טרופמכ ,ןוגראה תצעומל םייתדיחי םיגיצנ תריחבל תופיסא סוניכ לע יארחא םצמוצמה דעוה .ו
 .אי קרפב

 ןמ דחאל םידמעומ ואצמנ אל םא .םינהכמה הצעומה ירבח ברקמ ורחביי םצמוצמה דעוה ירבח .2
 .י קרפב טרופמכ זכרמ םייקתי ,דעוב םידיקפתה

 ןהכל תימדקא הדיחי גיצנ לחה .ןוגראה תצעומב תימדקא הדיחי גיצנכ ןהכי אל םצמוצמ דעו רבח .3
 .הדיחי גיצנכ ודיקפתמ רטפתה וליאכ רבדה בשחיי ,דעו רבחכ

 הדובע ילהנ .4
 .ורחביה רחאלש הנושארה הבישיב לחה תובישיל עיפוי שדח םצמוצמ דעו רבח .א
 םייעובשל תחא תוחפלו ,םידומיל תפוקתב עובשל תחא תוחפל סנכתי םצמוצמה דעוה .ב

 .השפוח תפוקתב
 .תוחפה לכל םצמוצמה דעוה ירבחמ םיינש תוחכונב םייקתת םצמוצמ דעו תבישי .ג
 תא תללוכה ,לוקוטורפה תיצמת .ויתובישי לש רדוסמ לוקוטורפ םושרל םצמוצמה דעוה לע .ד

 .הצעומה ירבחל חלשית ,הבישיב ולבקתנש תוטלחהה
 .ןוגראה תוליעפ תרגסמב רחא דיקפת לכב רכשב קסעוי אל ןוגראה לש םצמוצמה דעוה רבח .5
 עובשמ רחואי אלו ,ןועברל תחא תוחפל ויתולועפ לע ח"וד הצעומל רוסמי םצמוצמה דעוה רבח לכ .6

 ירבחל חלשיי ח"ודה לש ןווקמ קתוע .דעוה-רבח לש וחוויד תא תבייחמה הצעומ תטלחה רחאל
 .הצעומה

 .תיביצקת הנש לכ עצמאבו תיביצקת הנש לכ םותב יפסכ ח"וד הצעומל רוסמי םצמוצמה דעוה .7

 תרוקיבה תדעו – גי קרפ

 םידיקפת תרדגה .1
 רחא הדעוה בוקעת טרפב .ויתודסומו ויגיצנ ,ןוגראה תויוליעפ לולכמ רחא בוקעת הדעוה .א

 .ןוגראה תצעומו םצמוצמה דעוה תוטלחה עוציב
 .ולש םייפסכה תוחודב ןודתו ןוגראה לש םייפסכה ויניינע תולהנתה רחא בוקעת הדעוה .ב
 תוטלחהה ,ןוגראב תוטלחהה תלבק ןפוא לש תוליעיהו תוריבסה ,תויקוחה תא ןחבת הדעוה .ג

 .וידי-לע תועצובמה תולועפהו ,ןוגראב תולבקתמה
 .תרוקיב יניינעב ןוגראה ירבח תוינפל ןעמכ שמשת הדעוה .ד
 .התרוקיבו הבקעמ יאשומ לע ןוגראה ירבחל חוודת הדעוה .ה

 הדעוה הנבמ .2
 .תוחפל םירבח 2 לולכת ןוגראה תרוקיב תדעו .א
 .ןוגראב םירבח ויהי הדעוה ירבח לכ .ב
 ,הדעול ותריחבל דע ןהכמ וא ,רבעב ןהיכ רשא ןוגרא רבח היהי הדעוה ירבחמ דחא תוחפל .ג

 .ןוגראה תצעומ רבחכ
 שיא לש ויתורישב עייתסהל הדעוה לע יכ טילחהל תויאשר תרוקיבה תדעו וא ןוגראה תצעומ .ד

 .המיאתמ תיעוצקמ הרשכה לעב ,ינוציח תרוקיב
 הדעוה ירבח תריחב .3

 .ליעל 2 ףיעסב הלבגהה תחת ,י קרפב ראותמכ הדעוה ירבח תא רחבת ןוגראה תצעומ .א
 םתטלחה לע ועידויו ,הדעוה שאר-בשויכ שמשי םהמ ימ וטילחי םירחבנה הדעוה ירבח .ב

 .הצעומל
 תימדקא הדיחי גיצנ לחה .ןוגראה תצעומב תימדקא הדיחי גיצנכ ןהכי אל תרוקיבה תדעו רבח .4

 .גיצנכ ודיקפתמ רטפתה וליאכ רבדה בשחיי ,הדעוה רבחכ ןהכל
 תונוש תויוסנכתהב הדעוה ירבח תוחכונ .5

 .םצמוצמה דעוה תובישיב תוחכונ תוכז תרוקיבה תדעו ירבחל .א
 .הצעומ תבישי לכב חכונ היהי תרוקיבה תדעו ירבחמ דחא תוחפל .ב
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 .ןלהל וט-ו די םיקרפב רומאכ תודעוב תוחכונ תבוח תרוקיבה תדעול .ג
 לש ןכו ,ןוגראה לש תבותכת-טירפו ץבוק ,ךמסמ לכב ןייעל האלמ תוכז תרוקיבה תדעו רבח לכל .6

 יאשר תרוקיבה תדעו רבח :םהמ םיקתוע לבקלו ,גייס אלל ,ןוגראל תכיישה תינוגרא עורז לכ
 םע םואית ךות ,תאז .אוהש ךמסמ לכמ ספדומ וא םלוצמ קתועו ,בשחמ-ץבוק לכמ קתוע לבקל
 .ןוגראה תוריכזמ

 העדוה תועצמאב ,המעטמ תרוקיב תועצה הצעומ תבישי תחיתפב תולעהל תוכז תרוקיבה תדעול .7
 .ט קרפב ראותמכ הצעומה ריכזמל

 .ןוגראה קינעמ רשא תובטההו רכשה יגוס לכ לש הרקב םייקת הדעוה .8
 אשונה לש הקימעמ הניחב תועצמאב תרוקיב יאשונב ןוגראה רבח לש הינפ לכל הנעת הדעוה .9

 .רבחה הנפ וניינעב
 .ונוקית וא ונוכדע לע ךרוצה תדימב הצעומל ץילמתו ןוגראה ןונקת תא תעל תעמ ןחבת הדעוה .10
 .המושר התומעכ ןוגראל ןיקת להנימ רושיא םויקל תיארחא אהת הדעוה .11
 ינפב ואיבהלו ,ןוגראב םינושה םידיקפתל םידמעומ תודוא יטנבלר עדימ ףוסאל תיארחא הדעוה .12

 .דיקפת לכל הריחבה עוציב תארקל רחובה ףוגה
 לוקוטורפ םשרנ תויללכה תופיסאבו ןוגראה תצעומו םצמוצמה דעוה תובישיב יכ אדוות הדעוה .13

 .םילוקוטורפה לש תנווקמ הסריג תרמשנ יכו ,יוארכ
 לע ןיקת חוויד עצבתמ יכ אדוות ,הצעומל םייתדיחיה םיגיצנה תוריחב םויק לע חקפת הדעוה .14

 .ןונקתה תוארוה יפל הצעומב תגצוימ הדיחי לכ יכ אדוותו ,ןונקתל םאתהב תוריחבה ךלהמ
-לע ןוגראה ירבחל םינתינה םיילכלכ םיתוריש לש םתוכיאו םתוציחנ ,םתויקוח תא ןחבת הדעוה .15

 ןכ .ותיא יזוח רשקב וא ,ןוגריאה לש תיקלח וא האלמ הטילש וא תולעבב םיאצמנה םיפוג ידי
 .םמויק רחא בוקעתו ולאכ םיזוח הדעוה ןחבת

 הצעומל חוויד .16
 .ףרוח רטסמס תליחתבו ביבא רטסמס תליחתב :הנשב םיימעפ הצעומל ח"וד שיגת הדעוה .א

 .2 'סמ חפסנב ראותמה הנבמל םאתהב ונביי תוח"ודה
 .הצעומב רבח לכל חלשיי ונממ קתועו ,ןוגראה לש םצמוצמה דעוה ירבח ינפב גצוי ח"ודה .ב
 תבישי דעומב ,תרוקיב תועצהכ הצעומה לש המוי-רדס לע תוח"ודה תא הלעת הדעוה .ג

 .םצמוצמה דעוה ינפב ח"ודה תגצהמ םייעובש ףולח רחאל הנושארה הצעומה
 תרוקיב יניינע לעו היתוטלחה עוציב בצמ לע בתכב ףטוש חוויד הצעומל חוודל הדעוה לע .ד

 התוכזב ךכ םשל שמתשהל הדעווה לע ,ךרוצה תדימב .הביל-תמושת תא םישרודה םיפסונ
 .הצעומה תובישי םוי-רדסל תועצה תאלעהל

 םיריכש םידבוע תקסעה – די קרפ

 .ןוגראב רבח וניאו ןוגראל תוריש תשגה וא ןוגראב הדובע רובע רכש לבקמה םדא אוה ריכש דבוע .1
 .ןוגראה לש םצמוצמה דעוה לע איה םיריכש םידבוע תקסעהל תוירחאה .2
 ריכש דבוע לש הקסעה תקספהו הקסעה תליחת לכ לע ןוגראה תצעומל עידוי םצמוצמה דעוה .3

 .התקספהל הביסה תא םג דעוה ןייצי ,הקסעה תקספה לש הרקמב .ןוגראב
 רכש תדעו .4

 ,םימייק םידבוע לש הקסעהה יאנתב םייוניש תאז ללכבו ,םיריכש םידבוע תקסעה יאנת .א
  .רכש תדעו ידי-לע ועבקיי

  :אבה ןפואב בכרות הדעוה .ב
 םצמוצמה דעוה ירבחמ םיינש .1
 הצעומה ירבחמ השולש .2
 .העבצה תוכז אלל ףיקשמכ הדעוב בשי ,ןוגראה תרוקיב תדעו רבח .3

 .ליגר בורב ולבקתי הדעוב תוטלחה .ג
 הקסעה יאנת תעיבק טרפבו ,הדעוה לש הטלחה לכ לע הצעומל עידוי רכשה תדעו שאר-בשוי .ד

 .םימייק הקסעה יאנתב יוניש וא םישדח
 הצעומה העבק ןהיבגל תורשמ תלוז ,הצעומה רושיאב תבייח הניא ריכש דבוע תקסעה תקספה .5

 .תרחא
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 רכש יאשונ םידיקפתב ןוגרא ירבח תקסעה – וט קרפ

 רשא ,ןוגראה רבח לש ,םיימעפ-דח וא םיכשמתמ ,תוריש וא הדובע לכ בשחית רכש אשונ דיקפתכ .6
  .רכש לבקמ אוה םתרומת

 רכש אשונ דיקפת שויא תודוא הטלחה .7
 תא רידגת הצעומה .רבעב שיוא אלש רכש אשונ דיקפת שויא לע טילחהל תיאשר הצעומה .א

 .דיקפתה לעב יאכז ול רכשהו דיקפתב הנוהכה ךשמ ,םייטנבלרה םידמעומה ןויפיא ,דיקפתה
 אשונ דיקפתב הנוהכ לש יופצ םויס לע הצעומל ועידוי תרוקיבה תדעו וא/ו םצמוצמה דעוה .ב

 .הנוהכה םויס דעומ ינפל שדוחכ ,שדחמ ושייאל ךרוצה לעו ,רכש
 רכש אשונ דיקפתל זרכמ תכירע .8

 .הז ןונקתב דיקפתה יבגל תרחא עבקנ םא אלא ,ןלהלדכ זרכמב שיואי רכש אשונ דיקפת .א
 ירבח ינשו םצמוצמ דעו רבח :םירבח השולש הנומה זרכמ תדעו הירבח ןיבמ הנמת הצעומה .ב

 תדעו תריחב יפל ,תרוקיבה תדעוב רבח ףרטצי םהילא .םצמוצמ דעו ירבח םניאש הצעומ
 .העבצה תוכז רסח ףיקשמכ ,תרוקיבה

 דיקפתה וב הרקמב ,היופצה הנוהכה םויסמ רחואי אל דעומב זרכמה םויק לע זירכת הצעומה .ג
 .שייואמ דיקפת וניה זרכמה םייקתמ ורובע

 ולאל וא ,םלוכ ןוגראה ירבחל דיקפתה יטרפו זרכמה דעומ םוסרפל גאדי םצמוצמה דעוה .ד
 .עבקנש ןויפיאה לע םינועה

 ,הריחבה דעומ ינפל תועש 48 דע דיקפתל םתודמעומ לע ועידוי ךכב םיצורה ןוגראה ירבח .ה
 .התשירד יפל זרכמל יטנוולר עדימ זרכמה תדעול ורסמיו

 :םיאבה םילדבהב ,7 ףיעס ,י קרפב ראותמל ההז להונ יפל םייקתת המצע הריחבה .ו
 .זרכמה תדעו ירבח םה םיעיבצמה .1
 דעוב רבחה הדעוה רבח וניה 'דגנ'ו 'דעב' תולוק ןויוויש לש הרקמב עבוקה לוקה לעב .2

 .םצמוצמה
 .תיאשח העבצה לש הרקמב העבצהה יקתפ תא רופסי תרוקיבה תדעו רבח .3

 .זרכמ תדעוכ שמשל הלוכ הצעומה תיאשר ,ליעל רומאה תורמל .ז
 לעב לע םג ולוחי הצעומה ידי-לע םירחבנה םידיקפת ילעב לש החדהו תורטפתה תודוא תוארוהה .9

 .רכש אשונ דיקפת

 ןונקתב םייוניש – זט קרפ

 תרוקיב תדעולו הצעומה ירבחל ינורטקלא ראודב וא בתכב שיגהל שי ןונקתב םייוניש תועצה .1
 תפיסאכ הצעומה תבישי וא( תיללכה הפיסאה תבישי ינפל םייעובש רחואמה לכל ,ןוגראה
 .תוטרופמ תויהל תובייח הלא תועצה .ןהב ןודת רשא )םיגיצנה

 םישילש ינש לש סחוימ בור שרוד ,םיגיצנ תפיסא הניאש ,תיללכ הפיסא ידי-לע ןונקתב יוניש .2
 הפיסא סנוכת ,רתוי םצמוצמ בורב ךא ,יונישה דעב העיבצה הפיסאה םא .םיחכונה ןוגראה ירבחמ
 רושיאל ליגר בור קיפסי הבו ,ח קרפב טרופמכ ריבס דעומב ,םיגיצנ תפיסא הניאש ,תפסונ תיללכ
 .יונישה

 ירבח תולוקמ תיצחממ הלעמל לש בורב לבקתהל בייח ןוגראה תצעומ ידי-לע ןונקתב יוניש .3
 ,הרקמ לכב .)םהינש ןיבמ ךומנה( םיחכונה הצעומה ירבחמ םישילש ינש וא ,םירחבנה הצעומה
 .תוימדקא תודיחי יגיצנ םניהש הצעומה ירבחמ שילש תוחפל ופתתשי ןונקת יוניש לע העבצהב

 ןוגראה קוריפ – זי קרפ

 קוריפ לע הטלחהה .דבלב ןוגראה ירבח לש תיללכ הפיסא טילחהל תכמסומ ןוגראה קוריפ לע .4
 הפיסאב ,תיללכה הפיסאה יפתתשמ ברקמ תוחפל םישילש ינש לש בורב לבקתהל תבייח ןוגראה
 הפיסאב עצויש העדוהב ןויצ ךות ,שארמ םימי 21 לש העדוה ןוגראה ירבח לכל הנתינ הילעש
 .קוריפ לע טילחהל

 ןוגראה שוכרש דבלבו ,ןוגראה שוכר לוסיח לע תוארוה םג לולכל תבייח ןוגראה קוריפ לע הטלחה .5
 .וירבח ןיב קלוחי אל
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 יסכנ לכ ורבעוי ,הזכ ףוג עבקיי אל םא .המוד ףוגל ורבעוי םיסכנה ןוגראה קוריפ לש הרקמב .6
  .ןוגראה תורטמל תובורק תורטמ לעב חוור תונווכ אלל דסומל ויתויוכזו ןוגראה

 רבעמ תוארוה – חי קרפ

 .םדוק ןונקת לכו 2007 ,רבוטקואב 30-ב ףקת היה רשא התומעה ןונקת תא ףילחמ הז ןונקת .1
 דעוה רבחל )ליעלד ןונקתה יפל( ןוגראה ר"וי בשחיי ,ליעלד ןונקתה םוקמב הז ןונקת תלבק םעמ .2

 .ןוגראה תצעומ לש תרחא הטלחהל דע וא ,הנש ךשמב ןהכיו ,הז ןונקת יפל םצמוצמה
 םירבחל )ליעלד ןונקתה יפל( ןוגראה דעו ירבח ובשחיי ,ליעלד ןונקתה םוקמב הז ןונקת תלבק םעמ .3

 .אי קרפ תוארוה יפל םתפלחהל דע וא ,הנש ךשמב ונהכיו ,ןוגראה תצעומב
 הצעומה ,)םדוקה ןונקתה תוארוה יפל( ןוגראה ירבח לש תיללכ הפיסאב הז ןונקת תלבק םע .4

 םדוקה ןונקתב עובקה ינוגראה הנבמה ןמ רבעמה ינפוא רתי תא עבקת 3 ףיעס חוכמ תינמתמה
 .הז ןונקתב עובקה ינוגראה הנבמל

 םיחפסנ

 תורשקתה יזוחו תושיכר – 1 'סמ חפסנ

 קודבי ,2005 ראוני דדמ יפל ח"ש 2,500 לעמ לש םוכסב תורשקתה הזוח וא השיכר לכ עוציב םשל .1
  .תוחפל ריחמ תועצה שולש השיכרה תא עצבמה ןוגראב םרוגה

  .ןוגראה דרשמב תורשקתה יזוחו תושיכר קיתב וקיותי תועצהה .2
 תא טרפמה רבסה ףד ףיסוהל שי ,רתויב הכומנה העצהה יפל העצבתה אל השיכרה וב הרקמב .3

 .העצהה הרחבנ םהיפ לע םילוקישהו תוביסה
 הקידב רחאל קר עצבתהל הקסעה לכות ,ריחמ תועצה 3 גישהל ןתינ אל םהב ןפוד יאצוי םירקמב .4

 .ןוגראה תרוקיב תדעו לש רושיאו

 ןוגראה תרוקיב תדעו ח"וד הנבמ – 2 'סמ חפסנ

 :םיקלח השימחמ בכרוי ח"ודה .1
 קסוע וב ןמזה-קרפב ותוליעפ ימוחת ,ןוגראה תולהנתה לע םייללכ םינותנ – יללכ רואית .א

 .תורדגומה ויתורטמ םודיקל לעפ דציכ רואיתו  ,ילכלכה ובצמ ,ח"ודה
 תרוקיב יאצממ וגצוי טרפב .ןוגראב םייקה בצמה לש חותינו תוסחייתה – ינטרפ רואית .ב

 :םיאבה םיאשונב
 וב ןמזה-קרפב ןוגראל םיתורישה ישיגמו ןוגראב םידבועה לכ לש תובטההו רכש יטרפ .1

 ח"ודה קסוע
 םעוציב ןפואו ,ןוגראב תוריחבה יכילהו םיזרכמה ,תויזוחה תויורשקתהה .2
 לעופב עצבתה רשאל ביצקתהו הדובעה תוינכות ןיב המאתהה תדימ .3
 ןעוציבו ןוגראב תוטלחה תלבק ןפוא .4
 ןוגראה תודסומ סוניכ תלאש טרפבו ,תונקתה תוארוהבו קוחה תושירדב ןוגראה תדימע .5

 ןונקתב םיעובקה םידעומב
 ןוגראה ןונקתב תוארוה לש הרסה וא הפסוה ,ןוכדע ,יונישב ךרוצ רבדב תעד תווח .6
 ןוגראה תונובשח לוהינ ןפוא .7
 םהילע הרימשהו ןוגראה יסכנ לוהינ ןפוא .8
 םהילע החגשההו ןוגראה יפסכ תקזחה ןפוא .9

 ןוגראה לש םידובעשהו תויובייחתהה טוריפ .10
 םימדוק תוח"ודב וניוצש םייוקיל ןוקיתל ושענש תולועפה רואית – םימדוק םייוקיל בקעמ .ג

 ןוקיתה לש םינמזה-תוחולל תוסחייתה ךות ,הדעוה לש
 תושקבתמ תוידיתע תולועפו תוטלחה לע תוצלמהו םיאצממה תיצמת – תוצלמהו םוכיס .ד
 ח"ודב הסוכמה ןמזה-קרפב תרוקיבה תדעו לש היתואצוה תוטרופמ ובו חפסנ .ה
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 ןונקתה ןושל – 3 'סמ חפסנ

 .דחי םג םירבגו םישנל ןווכמ ךא רכז ןושלב חסונמ הז ןונקתב רומאה .1


