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 2.4.19 םוימ )580059004 ר"ע( םיננכתמה דוגיא דעו תבישי לוקוטורפ
 
 ינרטמ לכימ ,םלעומ רינ ,יספלא תירונ ,םואבלדנמ ינר ,יאבג לגיס ,יקסבשוטק לחר ,ילאירבג ימת :םיחכונ
 ינגד הניר :תרוקיב תדעו
 ובנ תירוא
 

  -דוגיאה יעורא תינכות .1
 

 לשו דוגיאה לש תפתושמ המזוי אוה ברעה .9 ה״זאמב םיריעצ םיננכתמל ברע םייקתי 23.5.19 -ב •
 .אשונל גאדת לכימ -תולע אלל איה הז ברעל המשרהה .םיריעצ םיננכתמ םורופ

 קודבת ינרטמ  לכימ .הקורי הינבל הצעומה ףותישב יאמ שדוח ךלהמב םייקתת 360 הנוכש תנדס •
 .היפרגוטרקואיג תרבח ידרשמב הנדסה םויקל םיירשפא םיכיראת הניר לומ

 :)27.6.19 הארנה לככ( ינוי שדוח ךלהמב םהמ דחא םייקל הנווכב םיידיתע םיעוריא 3 עיצה רינ •
o תיזכרמה הנחתה אשונב ידועית טרס תנרקה 
o ןורציבו הרזע םע פ״תשל תורשפא תנחבנ ,״היצקיפירטנ׳גל ךירדמה״ ידועיתה טרסה תנרקה 
o רינ לש תויטנרוטקודה תחא ףותישב ריק ירויצ אשונב ברע 

 םע רשק רוצי ,רשפאתי אל הזו הדימב ,הנורשב ןוינכטה תחולשב ברעה תא םייקל תורשפא קודבי רינ
 .הזהזהז תיירלג
 רחאל .םיברועמ םישומיש /תינוריע תושדחתה אשונב ןויע ברע ילוי שדוחב םייקל העיצמ הניר •

 ברעה תא םייקל ןתינ ךיראת הזיאב קודבת הניר ,רתוי יביטקרטא ינשה אשונה יכ םכסוה רצק ןויד
 )18.7.19 -ל הפדעה םע( היפרגוטרקואיג תרבחב

 
 

 לכימ .אציש ארוקה לוקל ךשמהב תויודמעומ רפסמ ושגוה הכ דע -ןונכתה תודעוב םייעוצקמ םיגיצנ .2
 דחי ןונכתה להנמל תצלמומ המישר שבוגתו םידמעומ ורחבי ךשמהב .דוגיאה ירבח לכל תרוכזת איצות
 .םילכירדאה תודחאתה םע
 
 

 ד״וע תא ןימזת לכימ .אשונב ןוידל הלוכ שדקות יאמ שדוח לש דעוה תבישי יכ טלחוה -ןנכתמה דמעמ .3
 .ןוידל אנהכ רשא
 

 .דוגיאה ירבחמ 40% ומליש התע דע .רבחה ימד םולשת בצמ יבגל הנכדע לכימ -2019 רבח ימד תייבג .4
 .ומליש םרטש םירבח םתואל תרוכזת יבתכמ חלשת לכימ יכ טלחוה
 

 ,ביבט גשיבא ןכו סנכב עבש ראב תייריע גיצנ ,ןמרטסקא ןר םיפרטצמ הבישיל -2019 סנכ םוכיס .5
 :סנכה תקיפמ
 תובוט תובוגתהש רמול ןתינ יללכ ןפואב .הזכיר הינד רשא סנכה בושמ יאצממ תא הרקס לחר •

 .םייבויח ויה פ״עב ןכו רקסב ולבקתהש םיקבדיפהשו דואמ
 התוא םייקל ןתינ ךיא בושחל ךירצ -סנכה לש חלצומ תוחפה קלחה איה תיזכרמה האילמה •

 .םימייוסמ םייונישב
 תונחלוש ,םילנאפ בלשל תואצרהל ףסונב -םיליבקמה םיבשומב םינווגמ םיטמרופ לע ןויד םייקתה •

 .׳דכו םיטרס תנרקה ,םילוגע
 :אבה סנכל תונגראתהב םהב לפטל יאדכש םיאשונ המכ הנייצ הקיפמה גשיבא
 םינרדסה תומכ תלדגה •
 םינמזה תוחול תמדקה ןכו הקיפמה לומו תיאקיפרגה לומ דבועש דחא יארחא לע הטלחה -הקיפרג •

 ןורחאה עגרל עיגהל אל ידכ םירצותה תקפה לש
 ןורחאה עגרל ןיתמהל אל ,הקיפרגל ךשמהב -תוספדה •
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 רמול ןתינ יללכ ןפואב םלוא ףיסוהל ךירצש תואצוה המכ ןנשי ,סנכה ןזאמ תא הרקס תירבזגה לגיס
 .דעוה ירבחל ריבעתו יפוסה ןזאמה תא ןיכת לגיס .ח״ש ףלא 90-80 לש חוורב אצי סנכהש
 טלחוה .יאנותיע רוקיסו סנכה לש םוסרפל עגונב ןכו ,ןוגראו הקיטסיגול ,הקפה יניינעב ןויד םייקתה
  .אשונב רתוי קימעמ ןויד ומייקי האבה סנכה תדעו ירבחש
 

 :סנכה חוריאל תויורשפאה תא הגיצה לכימ -2020 יתנשה סנכה .6
 

 ןוילע לילג א.מ וא לאערזי א.מב םייקתיש ירפכה בחרמב סנכ •
 הדוהי הטמב סנכ •
 תובוחר חותיפל הרבחה ףותישב תובוחרב סנכ •
 )םייקתהל רומא סנכה הב םירעה בבסב האבה ריעה איהש( ביבא לתב •

 
 סנכה םוקימ תעיבקל סנכה תדעווב ןויד םייקתי ןכמ רחאלו הייריעה יגיצנ םע הנשגפית לחרו ימת
 .ודעומו
 ןכו ץיקב דוע ״ךיראתה תא רומש״ איצוהל םיניינועמ ונא הנשה -םדקהב הטלחה לבקל שי יכ םכסוה
 .ירשת יגח ינפל ארוקה לוקה תא ץיפהל
 
 
 
 14.5.19 -ה ׳ג םויב םייקתת האבה דעוה תבישי


