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 25.6.19 םוימ )580059004 ר"ע( םיננכתמה דוגיא דעו תבישי לוקוטורפ
 
 ,םואבלדנמ ינר ,ינרטימ לכימ ,םלעומ רינ ,ןיזר ןרע ,יאבג לגיס ,ינורבח דנב ןורש ,יקסבשוטק לחר :םיחכונ
 יספלא תירונ ,ילאירבג ימת
 ינגד הניר :תרוקיב תדעו
 ובנ תירוא

 
 ךלהמב ושענש םייונישה לכ תא ללוכה( ןונקתה תא רשאל שקבתת ,27.6.19 -ב סנכתתש הפיסאה -תיללכ הפסא .1

 הנשה לש תוליעפה גצות ןכ ומכ .יפסכה ח"ודהו תרוקיב תדעוו ח"וד  ,)תויללכה תופסאב ורשואו םינשה
 .תפלוחה

 ריחמב םושירב ישוק ןכו עוריאל םושירב ישוקה ןיינע הלע .תיללכה הפסאה רחאל םייקתי -״תיפוס הנחת" ברע .2
  .םושיר תפולח קדבית אבה עוריאה תארקל יכ םכוס .דוגיא רבח

 לש תוליעפ אשונב הוושמ ימואלניב רקחמב יתימע תלייא לש התדובע תליחת יבגל ןכדוע דעווה -ןנכתמה דמעמ .3
 הבישיב םוכיסל םאתהב ,תורחבנ תונידמב םיננכתמ לש ירוטוטטסה דמעמהו םיננכתמ לש םייעוצקמ םידוגיא
 ןנכתמה דמעמ תווצ – תוירחא  .תמדוקה

 :רבמצד -רבמטפסב ןויע יברע .4
o 12.9.19  ברעה זוכיר .ש"בהשמ לש תישאר תילכירדא ,ןומולס דרו תמזויב ,הנקזל ןונכת אשונב ןויע ברע 

 ןרומ הנחו ינרטימ לכימ :דוגיאה םעטמ
o אשונה .ןייטשניבור הנלה ןתיבב 2018 רבוטקואב ךרענש ברעל המוד תנוכתמב עצומ -הנשה תחיתפ ברע 

 .ךשמהב עבקיי םוקמ .םלעומ רינ ןוגראב יטיפרג אשונב ברע :תונמואו ןונכת -עצומה
o הניר :דוגיאה םעטמ זוכיר .ןמטוג ןורהא ברימ תמזויב ,יתרבח ריקסת אשונב ברע -רבמצד וא רבמבונ 

 .ינגד
 .םיעוריאה תווצ םע םואת ךות ינרטימ לכימו ימת תוירחאב הנכה -האבה הנשה יעוריאל תיתנש תינכת .5

 :הרבעש הנשה יעוריאמ םיחקל
o שדוח לכב עוריא הנשה ונמייק דוגיאה לש םיעוריאה תווצ לש תוליעפה תוכזב.  
o םיעוריאה לש הצפהו םוסרפ ,הקיפרגה אשונ לכ תא רפשל שי. 
o ןיא רשאכ לעופב םיעיגמל םימשרנה רפסמ ןיב רעפה רואל תאזו ,שארמ םולשתב המשרהב תובישח שי 

  .המשרה ימד
o ינרש םכוס ןושאר דעצכ .ביבא לתל טרפ םיפסונ תומוקמל דוגיאה יעוריא תא ביחרהלו תוסנל עצוה 

   .עבש ראבב ברע הנגראת לחרו
o עוריאל שרדנה לכ יבגל הינד הניכהש להונה יפל לועפל שי. 

 רושקה לכב הינדמ הרזעו ,ןורש ,רינ ,מ לכימ ,לחרו ימת :תא לולכיו האבה הנשל ךישממ יחכונה תווצה
  .דחא יארחא היהי עוריא לכל .םוסרפו תרושקתל
 

 םע תירלודומ העצה אבה עובשב ושיגי .הידמ וינ ישנא םע ושגפנ ימתו לחר הינד -תויתרבח תותשרב םודיק .6
   .תיתרבח הידמב םודיק תדובעל םינוש םיביכרמ

 סיסב ןיכת תירוא .םיסנכו םיעוריא תמישר זוכירב ךרוצה דדחתה ,רקרמ הד סנכב ונתופתתשה יא רואל -םיסנכ .7
 ךכו םיריכמ םהש םיעוריא ופיסויש ימוקמה ןוטלשב םיננכתמה תשרל הנפת ןורש .םיעוריא  ופיסוי דעוה ירבחו
 .תירוא -תללוכ תוירחא .הימדקאה ישנא םג

 תונויער םילוע .ל״וחל יעוצקמ רויס לש תורשפא יבגל האדיא תרבח םע השיגפ ךרעת -ל״וחל יעוצקמ רויס .8
 .הקורי הינבל הצעומה ,ירוטו רשא ,דנלוה -רוצ רגה :םיפסונ םיפתושל

 דוגיאה ,םילקאה תדיעוול ליבקמב ״הביבסו םייח״ גגה ןוגרא לש עוריא לע תחוודמ תירוא -םילקאה תדיעו .9
 תירוא - תוירחא . תירואו ימת ,לחר ויהי דוגיאה תוגיצנ .םינכתה תדעוולו יוגיהה תדעוול ףרטצהל ןמזוה

 יכ דעווה טילחה ןכל ,סנכה יפוא לשב דספהל בורק דואמ היה ,םעפ יא ךומנה חוורב אצי 2019 סנכ -2020 סנכ .10
 :ןה תעכ תונחבנה תויורשפאה .תולע אלל תויהל בייח האבה הנשב עוריאה
 תלאש ןכו ,ןוחטיבה תלאש הלוע ,תניינועמ דואמ הייריעה .הביבסמ ירפכה בחרמהו תורדש .א

  .הניל תומוקמ
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 תיטרקנוק העצה ןיא ןיידע .יברעה רזגמה ללוכ ,ןביבס ירפכה בחרמהו תרצנ ,הלופע ,לאערזי קמע רוזא .ב
  .ןומימל תוסחו

 
  .תורדשב תויורשפאה תא ןוחבל הז בלשב ךישמהל םכוס
 .לכימו תירונ ,תירוא ,ינר ,ןרע , ןורש ,לחר ,ימת : 2020 סנכה תדעו ירבח
 
 
 16.7.19 -ה ׳ג םויב םייקתת האבה דעוה תבישי


