
םיידוסי–לע רפס יתבל תורגב .א :הניחבה גוס לארשי תנידמ

םיינרטסקא םינחבנל תורגב .ב  טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

6002 ,ו"סשת ץיק :הניחבה דעומ 

275 ,202750 :ןולאשה רפסמ 
  

היפרגואג
דומיל תודיחי 2

דומיל תודיחי 5–ב תלצופמ הניחב לש קלחכ קר

ןחבנל תוארוה

.םייתעש  :הניחבה ךשמ .א

 לוכה ךסב תולאש 72 הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

.םיאשונ השימחבו םילבח השולשב    

תיאשונ היפרגואגו תילבח היפרגואג 

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 001 — כ"הס ;תודוקנ 02 — 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

תיאשונ היפרגואגו תילבח היפרגואג

.)תודוקנ 02 — הלאש לכל( דבלב שמח לע תונעל ךילע ןהמו ,תולאש 72 הז ןולאשב

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

תילבח היפרגואג

תירבה–תוצרא

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

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

היגרנא תורוקמ .1

.םינורחאה םירושעה ינשב תירבה–תוצראב טפנה תקופת תא גיצמה ,ךינפלש ףרגב ןייע .א

)תודוקנ 21(      .וז המגמל םימרוג ינש רבסהו ,ףרגב תיארנה תירקיעה המגמה תא ראת 

 דחא לכב שומישב לחש יונישה תא ראתו ,םייפולח היגרנא תורוקמ לש םיגוס ינש ןייצ .ב

)תודוקנ 8(       .02–ה האמה לש 08–ה תונש זאמ םהמ

/3 דומעב ךשמה/



3 - 275 ,202750 'סמ ,ו"סשת ץיק ,היפרגואג -

בכרה תיישעת .2

 תירבה–תוצראב בכרה תיישעת לש הזכרמל טיורטד תא וכפהש םוקימ ימרוג ינש רבסה .א

)תודוקנ 8(      .02–ה האמה לש הנושארה תיצחמב

)תודוקנ 6(     .טיורטדב בכרה תיישעתב רבשמל םימרוג ינש רבסה .ב

)תודוקנ 6(     .רבשמהמ ץלחיהל הסנמ בכרה תיישעת ןהבש םיכרד יתש ראת .ג

םינקירוה .3

)תודוקנ 7(      .ןקירוה תפוס תורצוויהל םיאנת ינש ראת .א

 קזנה עודמ רבסהו ,תירבה–תוצראב ןקירוה תופוס לש םיינייפואה םיביתנה תא ראת .ב

)תודוקנ 7(      .דואמ לודג הלא םיביתנב םרגנש

)תודוקנ 6(      .ןקירוה תופוס םע תירבה–תוצראב םידדומתמ ןהבש םיכרד יתש ןייצ .ג

תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצרא

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

.תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל יאשר וניא  

היישעת .4

 תימואלה המרב תוישעתה תסורפתב תונורחאה םינשב ולחש םייוניש ינש ןייצ .א 

)תודוקנ 01(      .תנייצש םייונישהמ דחא לכ רבסהו ,תירבה–תוצראב  

 ,םינילופורטמה ךותב היישעתה םוקימב תונורחאה םינשב לחש יונישה תא ןייצ .ב

)תודוקנ 01(      .הז יונישל םימרוג ינש רבסהו 

וגקיש .5

)תודוקנ 01(      .וגקיש לש המוקימב םייתרובחת תונורתי השולש רבסה .א

)תודוקנ 01(      .וגקיש לש ילכלכה סיסבה לע הלא תונורתי לש תועפשה יתש ראת .ב

םינקירוה .6

)תודוקנ 7(      .ןקירוה תפוס תורצוויהל םיאנת ינש ראת .א

 קזנה עודמ רבסהו ,תירבה–תוצראב ןקירוה תופוס לש םיינייפואה םיביתנה תא ראת .ב

)תודוקנ 7(      .דואמ לודג הלא םיביתנב םרגנש

)תודוקנ 6(      .ןקירוה תופוס םע תירבה–תוצראב םידדומתמ ןהבש םיכרד יתש ןייצ .ג

/4 דומעב ךשמה/
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12–ה האמה תארקל הפוריא ברעמ

היגלב .7

.הנופצב הירדנלפ רוזאל הנידמה םורדב הינולו רוזא ןיב חותיפה תמרב םירעפ שי היגלבב .א

)תודוקנ 21(     .הלא םירעפל םירבסה ינש אבה 

 ,)הירדנלפב תולודגה םירעה יתש( לסירבל ןפרווטנא ןיב ילכלכה דוקפתב ינושה תא ראת .ב

)תודוקנ 8(     .הז ינושל םרוג המ רבסהו

םיתורישה רזגמ .8

 ,םינורחאה םירושעב הפוריא ברעמב התייהש "םיתורישה תכפהמ" יהמ רבסה .א

)תודוקנ 21(     .הלש םינייפאמ ינש גצהו 

)תודוקנ 8(      .הפוריא ברעמב "םיתורישה תכפהמ" לש םייבחרמ םייוטיב ינש ראת .ב

תיפוריאה ריעה .9

 םייחה תוכיאב וא/ו הפוריא ברעמב םירע דוקפתב תועגופה תויעב יתש רבסהו ןייצ .א

)תודוקנ 01(     .ןהיבשות לש 

)תודוקנ 01(      .הפוריאב םירעב ינוריע רומיש לש דחא ןורסיחו דחא ןורתי רבסה .ב

)ישילשה םלועה( חתפתמה םלועה

תימינפ הריגה .01

 םימרוג השולש רבסהו ,תוחתפתמ תונידמב תימינפ הריגה לש ירקיעה ןוויכה והמ ןייצ .א

)תודוקנ 21(      .וז הריגהל

.הריגהה ידעיב םירוגמהו הקוסעתה לע תימינפ הריגה לש העפשהה תא ראת .ב

)תודוקנ 8( 

בער .11

)תודוקנ 01(      .חתפתמה םלועב בער יעוריא תורצוויהל תוביס יתש אבה .א 

      .בערה תייעב תא רותפל הרומא התייה איה דציכו ,"הקוריה הכפהמה" התייה המ רבסה .ב

)תודוקנ 01(

/5 דומעב ךשמה/
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היפרגומד .21

.0002 תנשב תחתפתמ הנידמ לש םיליג תדימריפ ךינפל .א

 :הלא םיגשומב שמתשה ךרואיתב .הנידמב הייסולכואה הנבמ תא ראתו ,הדימריפב ןייע 

)תודוקנ 21(       .הדולי ,םייח תלחות ,םייולת תצובק ,םיסנרפמ תצובק

.0502 תנשל היוזחה ,הנידמ התוא לש םיליגה תדימריפב ןייע .ב

 תא רבסהו ,הנידמב הייסולכואה הנבמב םייוניש ינש ,היוזחה הדימריפה יפ לע ,ראת 

)תודוקנ 8(     .םהל םימרוגה

 

/6 דומעב ךשמה/ 
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תיאשונ היפרגואג
םיינוריע םיבושיי

תוחתפתמ תונידמבו תוחתופמ תונידמב רויע .31

 .תוחתפתמ תונידמבו תוחתופמ תונידמב םירע לע ,I-V ,םידגיה השימח ךינפל
.ךיתועיבק תא קמנו ,ןוכנ אל וא ןוכנ תרחבש דגיה לכ םא עבק — םהמ השולשב רחב

)תודוקנ 02(

I. תוחתפתמ תונידמב םירעהמ רתוי יטִא בצקב תולדג תוחתופמ תונידמב םירעה.

II. דיתעב הלעי הלא תונידמב ןרפסמו ,תוחתופמ תונידמב תואצמנ קנעה ירע בור םויכ.

III. תויסולכוא לש בצמהמ הנוש וניא תוחתופמ תונידמב ינוע תונוכשב תויסולכוא לש בצמה 

.תוחתפתמ תונידמב ינוע תונוכשב

VI. תונידמב רשאמ תוחפ תוחתופמ תונידמב םימייק השאר ריע תורצוויהל םיאנתה 

.תוחתפתמ

V. םירעב יתרבחה בוטיקהמ רתוי לודג תוחתופמ תונידמב םירעב יתרבחה בוטיקה 

.תוחתפתמ תונידמב 

םירעב היישעת .41

אצמיהל םילוכיש היישעת יגוס השימח לש המישרו ,ריעב םירוזא השימח לש המישר ךינפל

.ריעב

 היישעת יגוס ריעב םירוזא  

)ןוזמ ,ליטסקט( םילודג םילעפמ ר"עמ  

הדבכ היישעת )םיילוש רוזא( ר"עמה ילוש  

םיבצעמ ידגב רוציי ההובג המרב םירוגמ  

קט–יה ילעפמ )הירפירפ( ריעה ילוש  

)ןוזמ ,סופד( םינטק הכאלמ יתב םיישאר הרובחת יריצל ךומס  

   

.ךירבד תא קמנו ,היישעתה יגוס תשמחמ דחא לכ אוצמל ריבס ריעב רוזא הזיאב ןייצ

.רוזא ותואב דחא היישעת גוסמ רתוי אוצמל רשפא :בל םיש

)תודוקנ 02(

/7 דומעב ךשמה



7 - 275 ,202750 'סמ ,ו"סשת ץיק ,היפרגואג -

ריעה תייסולכוא .51

.השדח הנוכש לש תרחאהו , הקיתו הנוכש לש תחאה :ריעב תונוכש לש םיליג תודימריפ ךינפל

)תודוקנ 21(     .ךתעיבקל םיקומינ ינש אבהו ,הנוכש וזיאל המיאתמ הדימריפ וזיא עבק .א

 תונוכשהמ תחא לכב אוצמל יופצש םייתליהקו םיירוביצ םיתוריש לש םיגוס ינש ןייצ .ב

)תודוקנ 8(      .)םיגוס העברא — כ"הס( 

/8 דומעב ךשמה/
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תילכלכ היפרגואג

טיש .61

)תודוקנ 6(     .םירחא הרובחת יעצמא תמועל תימי הלבוה לש תונורתי ינש רבסהו ןייצ .א

 למנ לש ומויקל םיילכלכ-םיישונא וא/ו םייזיפ םיאנת השולש לש תובישחה תא רבסה .ב

)תודוקנ 6(      .לודג ינרדומ

)תודוקנ 8(     .למנל םוקימ תריחבב םייזיפה םיאנתה תובישח תדרוי םויכ עודמ רבסה .ג

)גמצ( ימוג .71

לודיגל םישורדה םיאנת ינש טרפו ,ימוג יצע םילדגמ םהבש םלועב םירוזא ינש ןייצ .א

)תודוקנ 01(       .ימוג יצע 

 )יטתניס( יתוכאלמ ימוג רוצייו יעבט ימוג תקפה לע םינותנ גיצמה ,ךינפלש ףרגב ןייע .ב

.ךליאו 3591 תנשמ

   

 ןיבש סחיה תונתשה תאו ימוגה לש רוצייבו הקפהב יללכה יונישה תא ראת ,ףרגה יפ לע 

.תראיתש םייונישל םימרוג ינש רבסה .יתוכאלמ ימוג רוצייל יעבט ימוג תקפה

)תודוקנ 01( 

תילבולג הלכלכו תרושקת .81

)תודוקנ 6(     .עדימ תרבעהל םיינרדומ םיעצמא ינש ןייצ .א

)תודוקנ 8(     .תילבולג הלכלכ יהמ רבסה .ב

 תוחתפתה תא הרשפא םיינרדומ תרושקת יעצמא תוחתפתה ןהבש םיכרד יתש ראת .ג

)תודוקנ 6(      .תילבולגה הלכלכה

/9 דומעב ךשמה/
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היגולואג

יגולואג ליג .91

.יגולואגה ליגה תא ןהמ תחא לכב םיעבוק דציכ ראתו ,)3(-)1( תוטישהמ םייתשב רחב .א

)תודוקנ 01( 

םינבואמה תטיש )1(

יביטקאוידר ךוראית )2(

תוורווה תטיש )3(

)תודוקנ 01(     .א ףיעסב תראיתש הטיש לכ לש דחא ןורסיחו דחא ןורתי ןייצ .ב

טפנה לש היגולואג .02

 ,)סלטאב רזעיהל לכות( עפשב יוצמ טפנה םהבש םלועב םירוזא ינש ןייצ .א

)תודוקנ 21(     .טפנ ירגאמ תורצוויהל םייגולואג םיאנת ינש ראתו 

)תודוקנ 8(      .טפנ תודוכלמ לש םיגוס ינש ראת .ב

העקשה תוביבס .12

.וב תונמוסמה I-VI העקשהה תוביבסמ תחא לכ לש םשה תא ןייצ — ךינפלש רויאב ןייע .א 

)תודוקנ 4(  

 ,ןהמ תחא לכב רצוויהל לוכיש עלס לש םש ןייצ — העקשהה תוביבסמ שולשב רחב .ב

)תודוקנ 61(     .)םיעלס השולש — כ"הס( עלסה לש תורצוויהה ךילהת תא ראתו 

/01 דומעב ךשמה/ 
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היגולופרומואג

םילחנ יקמע .22

.םילחנ יקמע השולש םיגצומ םהבש ,ךינפלש I-III םירויאב ןייע .א

)תודוקנ 21(     .הרצונ איה דציכ רבסהו ,םיקמעה תורוצמ תחא לכ לש םשה תא ןייצ 

)תודוקנ 8(     .םילחנ יקמעב םילפמ תורצוויהל תוביס יתש רבסהו ןייצ .ב

תונייעמ .32

.תונייעמ יגוס השולש םיגצומ םהבש ,ךינפלש I-III םירויאב ןייע

 

)תודוקנ 6(     .םירויאב םיגצומה תונייעמה יגוס תשולש לש תומשה תא ןייצ .א

)תודוקנ 41(     .תונייעמה יגוסמ םיינש ורצונ דציכ רבסה .ב

/11 דומעב ךשמה/ 
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הילב  .42

.תינגרוא הילב ,תינכמ הילב ,תימיכ הילב :הילב לש םיירקיע םיגוס השולש שי .א 

 רקיעב עיפשמ גוס הזיאו ,םיירבדמ םירוזאב רקיעב עיפשמ הילב גוס הזיא ןייצ  

  .הלא םירוזאב אקווד הלודג העפשה שי הילב גוס לכל עודמ רבסהו ,םיחל םירוזאב 

)תודוקנ 01(  

)תודוקנ 01(   .הלש תורצוויהה ךילהת תא ראתו ,הילבמ תרצונש תחא ףונ תרוצ ןייצ .ב

םילקא

הממחה טקפא .52

)תודוקנ 8(      .רצונ אוה דציכו ,"הממחה טקפא" והמ רבסה .א

)תודוקנ 6(     .הממחה טקפא לש תירשפא תחא העפשה ראת .ב

)תודוקנ 6(    .הממחה טקפא םע םדאה תודדומתהל םיכרד יתש ראת .ג

תיסחי תוחל .62

 .תיסחי תוחל לע ,I-VI ,םידגיה העברא ךינפל 

.ךיתועיבק תא קמנו ,ןוכנ אל וא ןוכנ תרחבש דגיה לכ םא עבק — םהמ השולשב רחב 

)תודוקנ 02( 

I. םויב רשאמ רתוי ההובג הלילב תיסחיה תוחלה.

II. רתוי הבר תודאתהה ,רתוי ההובג תיסחיה תוחלהש לככ.

III. םיל םיבורקה םירוזאב רתוי ההובג תיסחיה תוחלה ללכ ךרדב.

VI. םוחה סמוע לע העיפשמ הניא תיסחיה תוחלה. 

/21 דומעב ךשמה/ 
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תיטפוניס הפמ חותינ .72

.ךינפלש תיטמכסה תיטפוניסה הפמב ןייע 

 םייופצה )תוחור ,םיעקשמ ,תוננע( ריוואה גזמ ינייפאמ תא ראת ,תיטפוניסה הפמה יפ לע 

.ךתבושת תא קמנו , 2   –ו   1  תונמוסמה תודוקנב

.הרק תיזח ,המח תיזח ,ירטמורב עקש ,תירטמורב המר :הלא םיחנומב שמתשה ךיקומינב 

)תודוקנ 02( 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


