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 2020 ץרמ 
 
"הנורוק"ה ףיגנב תוקבדיהל ששח בקע דודיבב ההשש דבועל הלחמ ימי  
 הדובעמ רדענש ימכ בשחיי "הנורוק"ה ףיגנב קבדנש ששח בקע דודיבב אצמיהל ץלאנש דבוע
 דבועה לע תאז םוקמב .הלחמ רושיא תלבקל החפשמה ת/אפורל תונפל ןיא .הלחמ בקע
 לע הרהצהה לע םותחל ,תואירבה דרשמ איצוהש תפרוגה הלחמה תדועת תא קיסעמל גיצהל
 תוהשל בייח ןהמ בשש ימ לכש תונידמ ןתוא תא ותביזע דעומ לע רושיא ףרצלו ותורדעיה
 .דודיבב

 דקומל דודיבב ותייהש םוקמ וא וירוגמ םוקמ לעו דודיבב ותוראשיה לע דימ חוודל דבועה לע
 .ןווקמ חוויד ספוט תועצמאב וא *5400 ןופלטב תואירבה דרשמ

 הדובעמ רדענש ימכ בשחיי "הנורוק"ה ףיגנב קבדנש ששח בקע דודיבב אצמיהל ץלאנש דבוע
 .דודיבה לשב הדובעהמ ותורדעיה תפוקת ךלהמב הלחמ ימדל יאכז היהי ךכיפלו הלחמ בקע

 .םולשת לבקי אל ןושארה םויה רובע •
 .ורכשמ 50% לבקי ינשה םויה רובע •
 .ורכשמ 50% לבקי ישילשה םויה רובע •
 .אלמ רכש הבוגב םולשת לבקי יעיברה םויהמ לחה •
 דבועה לבקי ,תורדעיהל ןושארה םויהמ אלמ רכש םלשל גוהנ הדובעה םוקמב םא •

 .הדובעה םוקמב גוהנה יפל םולשת

 ימי קיפסמ דבועה תושרב ןיא םא .רבצש הלחמה ימי תסכממ וכוני דבועה לש תורדעיהה ימי
 תורדעיהה ימי רובע רכש לבקי אל אוה ,רמולכ( ורכשמ וכוני תורדעיהה ימי ,םירובצ הלחמ
 .)ותושרבש הלחמה ימיל רבעמש

 ול רוסאו דודיבב אצמנ אוה רשאכ הדובעל עיגהל דבועהמ שורדל קיסעמל רוסא •
 .ךכב ןיינועמ דבועה םא וליפא ,הדובעה םוקמל סנכיהל דבועל רשפאל

  .דודיבב אצמיהל ךרוצה בקע ותדובעמ רדענש דבוע רטפל קיסעמל רוסא ,ןכ ומכ •
 לבקיו( דודיבה תפוקתב תיבהמ דובעי דבועה יכ םהיניב םיכסהל םילוכי קיסעמו דבוע •

 .)הלחמ ימד םוקמב תרוכשמ
 הדובע גוסב רבודמ םא ,תיבהמ דובעי )הלוח וניאש( דבועש העינמ ןיא ,קוחה יפל •

 םימיאתמה םיאנת םנשי דבועלש יאנתב ,עובקה הדובעה םוקמל ץוחמ עצבל ןתינש
 .ונממ הריבס יתלב השירדב רבודמ ןיאשו ,ךכל

 תא לצנל םוקמב תיבהמ דובעל דבועה תא בייחל לוכי קיסעמ םא רורב אל ,תאז םע •
 .דודיבה בקע הדובעהמ ותורדעיה תפוקת ךלהמב הלחמה ימי

 .יעוצקמ ץועיי וא יטנוולרה ןידה תריקס ,תעד תווח הווהמ וניא הז קזבמב רומאה
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תיבהמ הדו בעל קיסעמה תשירד  
  ,ןיסמ רזחש דבוע לשמל ,וצה יפ לע תיב דודיבב תוהשל בייחש דבוע :םיבצמ ינש םנשי

 םוקמל הסינכ דבועהמ עונמל וילעו ,ותיבב ראשיהל דבועהמ שורדל בייח קיסעמה הז הרקמב
 .הדובעה םוקמל עיגהל שקבמ דבועה םא ףא ,הדובעה
 ימכ םידושח ךא וצה יפ לע תיב דודיבב תויהל םיבייח םניאש םידבוע אוה ינשה בצמה
 קיסעמה לע  הז הרקמב .הנורוקב םילוח ךכמ רומח וא הנורוקה לש םיאשנ תויהל םילולעש
 ,יצוביקה וא ישיאה הדובעה םכסהב תעמתשמ וא הרישי הרוצב רדסומ ןיינעה םא קודבל
 .ןיינעה תא םירידסמ םימכסהש ריבס אל םירקמה תיברמב ,תאז םע .םאתהב לועפלו

 עונמל תבייחמ הדובעה םוקמו םידבועה תבוט יכ קיסעמה טילחה םילוקישה ללכ רחאל םא
 ,תיב דודיבב בייח וניא דבוע ותואש תורמל ,הדובעה םוקמל עיגהל אלש דושחה דבועהמ
 שקיב הבש הפוקתה ךשמב דבועה לש ורכש תא םלשל דיבעמ ותוא בייח היהי ,ללככ
 יפואב ןבומכ יולת ,םיאנת תערה בשחיי רבדה תרחא ,הדובעה םוקמל עיגהל אל דבועהמ
 ךשמב ותיבמ ותדובע תא עצבל דושח דבוע ותואמ שורדל ןגוהו ריבס הזכ הרקמב .הדובעה
 :לשמל( ןיינעה תוביסנב ירשפא וניא רבדה םא טעמל ,)רכש לבקמ ירה אוה( הפוקת התוא
 תאצוה :ןוגכ ,תורחא תופולח לוקשל קיסעמה ץלאיי זאש ,)רוציי ספב דבועב רבודמ םא
 תויולע ןוגכ ,דבועה דצמ תואצוהב הכורכ תיבהמ הדובעהש לככ ,ןכ ומכ .השפוחל דבועה
 ןניגב דבועה תא תופשל קיסעמה לע היהי ,)תוימואלניב תוחיש לשמל( תרושקת ןיגב תודחוימ
 .)תואתכמסא דגנכ(
  
 םיאתהל היושע וז הפולח .םולשתב השפוחל םידבוע םתוא לש האצוה לוקשל ןתינ ,ןיפולחל
 ותדובע תא עצבל דבועה תלוכיב תיתוהמ תעגופה וא תענומה הלבגמ תמייק םהב םירקמב
 םימכסהלו תיתנש השפוח קוחל ףופכב עצבתת רומאכ םולשתב השפוחל האיצי .ותיבמ
 העדוהו םתריבצו השפוחה ימי ןיינעל תוארוהה תוברל ,הדובעה םוקמב וא דבועה לע םילחה
 ורכשל דבועה יאכז היהי ללככ וז הפוקתב .השפוחל האיצי לע דבועל דיבעמה לש תמדקומ
 .הדובע אלל ותיבב ההש םהב םימי םתוא וערגי ,ולש השפוחה ימי תריבצמ ,ךדיאמ .ליגרה
 רחאל םג שפוחל דבוע איצוהל דיבעמה יאשר ,םידדצה תמכסהל ףופכבש ,הז רשקהב ןיוצי

 לומ לא זזוקתש שפוח ימי לש תילילש הרתיל ותסנכהו רבצש שפוחה ימי תרתי תא לצינ הזש
 .דיתעב רובציש השפוח ימי
 

 ףדוע לקשמ שיש ןכתיי םהב םידחוימ םירקמ םתואל הז רשקהב םירע ויהי םיקיסעמש בושח
 ורכשמ יתוהמ קלחש דבועב רבודמ רשאכ לשמל ,ותדובע םוקמל עיגהל דבועה תוכזל דחוימו
 וא )תולמע וא תוימרפ( הדובעה םוקמ ימוחתב קר הגשהל םינתינה םידעי וא תוקופתמ רזגנ
 םידושח םידבוע םתוא לש םרכש יופצ ,וינפ לע ,הלא םירקמב .הדובעה םוקמב תוננוכ ןיגב
 םימאתומ תונורתפ לוקשל שיו הדובעה םוקמל םתעגה יא בקע רתוי תיתועמשמ עגפיהל
 .תוביסנל

 .יעוצקמ ץועיי וא יטנוולרה ןידה תריקס ,תעד תווח הווהמ וניא הז קזבמב רומאה
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 אולמ תא לצינ דבועה םא וא/ו תיבהמ הדובע תרשפאתמ אל םהב רתוי םיינוציק םירקמב
 ףופכב ,)ת"לח( םולשת אלל השפוחל דבועה תאצוה לש תורשפא תמייק ,השפוחה ימי תריבצ
 לש תוילכלכה תויוכזה ךא םיעשומ אל םנמא הדובעה יסחי וז הפוקתב .םידדצה תמכסהל
 םוקמ וב הרקמל םג יטנוולר תויהל לוכי הז שיחרת .רכשל יאכז אל אוה ןכלו תועשומ דבועה
 םילולע םימיוסמ םיקסע .)םידבועל רשק אלל( ףיגנה תוצרפתהמ תיטמרד עגפנ הדובעה
 יניסה קושב תיתוהמ תולת בקע ,העובק וא תינמז הריגסל עיגהל ףאו תיתוהמ עגפיהל
 תניחבמ יכ הארנ .םינוש םיתורישו םירצומ לש םינאוצי וא םינאוביכ ןיב ,הז דעומב קתושמה
 .םירוטיפ לע הפידע תויהל היושע ינמז ת"לחל האיציה ,הלא םיקסעב םידבועה
 

 הדובעל עיגהל אל ותמזוימ דבוע לש הטלחה

 םיבייחש וא הנורוקב םילוחה םידבועל קר ,תואירבה דרשמ תויחנהו םיווצה יפ לע םויהל ןוכנ
 םוקמל עיגהל םישרדנ םירחא םידבוע .םתדובע םוקמל עיגהל רוסא תיב דודיבב ראשיהל
 לכב .קיסעמה תמכסה תלבק רחאל ,ורבצנש לככ ,שפוח ימי לצנל םילוכי םה לבא הדובעה
 םוקמל העגהל ויתויחנהל רושקה לכב ריבסו יארחא ,לוקש ןפואב לועפל קיסעמ לע  תאז
 ןיינעה תוביסנל םאתהב תוקבדיהמ םידבוע תוששחו הנורוקה תוטשפתה עקרב הדובעה
 .ךירצ םא ,ןוגימ יעצמא קפסלו
 

 

 

 

 

 

 

 .יעוצקמ ץועיי וא יטנוולרה ןידה תריקס ,תעד תווח הווהמ וניא הז קזבמב רומאה


