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 רוביצל העדוה

 

 קוחיר" רוציל הרטמב תואירבה דרשמ תויחנה תא תונגעמה םוריח תעשל תונקת לש ןרושיאב ברעה ןודת הלשממה

  .שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה תייגטרטסאמ קלחכ "יתרבח
 

 תעדה תווחל םאתהב .לארשי תנידמב הייסולכואה לש םיעגמה םוצמצ איה תונקתב תועובקה תוארוהה תרטמ

 ינפב םויכ דמועה רתויב ליעיה יעצמאה אוה םיעגמ םוצמצ ,הלחמה ינייפאמ חכונל ,תואירבה דרשמ לש תיעוצקמה

 הקבדה רועיש ,הייסולכואב תטלחומ תוניסח יא לש בולישה .לארשיב ףיגנה לש הריהמה תוטשפתהה תעינמל הנידמה

  .תונקתב םיעצומה םיעצמאה תטיקנ םיבייחמ תיסחי הובג התומת רועישו הובג

 תוניטקמ הז ןפואבו ,דבלב םיינויח םיכרצל ,םישנא ןיב םיעגמ ןתינה לככ תומצמצמ תונקתב תועובקה תולבגהה

 יללכ תעיבק אוה תונקתב עובקה ףסונ יעצמא .הלחמה לש תבחרנ תוטשפתהלו הקבדהל יוכיסה תא תיתועמשמ

 .הלחמב הקבדה ךשמהו ,םישנא ןיב קודה עגמ רשפאה לככ עונמל ןויסינב ,ירוביצה בחרמב תוגהנתה

 

 בחרמל רחא עובק הייהש םוקממ וא םירוגמ םוקממ תאצל ןתינ םירקמ וליאב תונקתב עובקל עצומ ,רומאה רואל

 :ירוביצה

 

  .דרפנב ךכ םשל ועבקנש תונקתה יפל דובעל לוכי הדובעה םוקמש ךכל ףופכב ,ונממו הדובע םוקמל העגה .1

 םירחא םיינויח וא םייסיסב םיתורישו םירצומ ,תופורת ,ןוזמ לש השיכרו תודייטצה .2

 .יאופר תוריש תלבק .3

 .םד תמורת .4

 .הנגפה .5

 .יטפשמ ךילה .6

  .יתחפשמ את ותוא ינב תרגסמב טעמל ,תינדיחי טרופס תוליעפ .7

 דחי םיהושה יתחפשמ את ותוא ינב םידיחי וא דיחי לש ,םוקמ תברקבו רצק ןמזל םירוגמ םוקממ האיצי .8

 .דחא היהש םוקמב
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 קחרמ לש הרימש ךות םישנא 10 דע לש הליפתל האיצי ןכו היוולה וא הנותחל הז ללכבו ,יתד סקטל האיצי .9

 .ינשהמ דחא םירטמ 2 לש

 .הכימת שרודה רחא ישוק וא תיאופר היעב ול שיש רחא םדאל עויס ךרוצל האיצי .10

  .רחא ינויח ךרוצל האיצי .11

 

 םדאמ הקבדה תעינמו "יתרבח קוחיר" תריצי םתרטמש ירוביצה בחרמב תוגהנתה יללכ תונקתב עובקל עצומ ןכ
 :הז ללכבו ,םדאל

 

  .ןתינה לככ ,םדאל םדא ןיב תוחפל םירטמ 2 לש קחרמ לע הרימש .1

 וא ,יתחפשמ את ותוא ינב םידיחי לע ולוחי אל ולא תוארוה .בכרה ותואב םיעסונ 2 דע ,יטרפ בכרב העיסנ .2

  .בכר ותואב םיעסונ 2-ל לעמ לש העיסנב ינויח ךרוצ שי רשאכ

 חתפל ךומס חנוי חולשמה ,םירוגמ םוקמל םיחולשמ תורישב יכ תועבוק תונקתה ,תוריש ינתונל עגונה לכב .3

 .םירוגמ תיבל םיינויח םינוקית תוריש םייקל ןתינ יכו ,ול הצוחמו םירוגמה תיב

 

 – וצב םיטרופמה תומוקמב יאנפו יוליב ,רחסמ תוליעפ לכ הרוסא יכ עבקנ ןכ

 

 ,ר"מ 3000 לע הלוע םחתמב תויונחה לש ללוכה חטשהש וא הלעמו תויונח 10 ללוכה תוינק םחתמ ןכו ןוינק .1

 וא ןוינקב םייוצמה הנייגיה ירצומ תריכמ הקוסיע רקיעש תונח וא ,תחקרמ תיב ,ןוזמ תריכמל םוקמ טעמלו

 הקספב תויונמ ןניאש תויונח טעמל ,וב תויונחה ךס רשא הרוקמ אל תוינק םחתמ ,הז ןיינעל :רומאכ םחתמ

 .ותוליעפב ךישמהל לכוי ,10 לע הלוע וניא ,ןלהל )2(

 יתב ,יח תניפ ,יראפס ,תויח ןג ,םימ קראפ ,הייחש תכירב ,רשוכ ןוכמ ,םיעוריא םלוא ,באפ ,רב ,קטוקסיד .2

 ףוגב יאופר אל לופיטל םיקסע ,קראפ הנול ,םיעושעש קראפ ,תוברת תודסומ ,תוארטאית ,עונלוק יתב ,ץחרמ

 ,היירפס ,ימואל ןג ,עבט תרומש ,ןואיזומ ,לבכר ,ירוביצ טיש ילכ ,םידיריו םיעפומ תכירעל תומוקמ ,םדאה

 .תשרומ ירתאו תויתוריית תויצקרטא

 לכוא תיב הז ללכבו לכוא תיב :תונקתב םיטרופמה םיאנתב תלבגומ תוליעפ תרתומ םהב תומוקמ ועבקנ ,תאז םע דחי

 תויונחהמ הניאש תונח ;הנייגיה ירצומ תריכמ הקוסיע רקיעש תונח וא תחקרמ תיב ,ןוזמ תריכמל םוקמ ;ןולמ תיבב

 .)2()ב( הקספב תוטרופמה
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  .ןתונשל וא ןתוא ךיראהל ךרוצ שי םא ןחביי ןכמ רחאלו ,םימי 7 ךשמל אוה תונקתה לש ןפקות

 

 

 ,הכרבב

 ןוסב לייא
 תואירבה דרשמ רבוד

 


