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 .ל"יחה לש יתנשה סוניכה לש החיתפה סקטב הנש לכב קנעומ ריעצה יאמיכל הימיכל תילארשיה הרבחה סרפ :יללכ

 .תיפסכ האחמה ףוריצב הדועת ללוכ סרפה

  (*) סרפה ןונקת

 וא הימדקאב לגס-ירבחכ םישמשמה ,הימיכה ימוחת לכמ ץראב םיריעצ םינעדמ דדועל איה סרפה תרטמ .1

   .ךרע-הווש רקחמ-דסומב

 לגסב ןושאר יונימב ןהכמש ימל וא הנש 40 -מ תוחפ וליגש ןעדמל רמולכ ,םיריעצ םינעדמל וקנעוי םיסרפה .2

 ל"נה םיאנתה ינשל עבוקה ךיראתה .)םיינשהמ רחואמה( םינש 7 דע ,רחא רקחמ ןוכמב וא הטיסרבינואה

 הדלי רשא תינעדמ .סרפה תלבק תנש לש ראוניב ןושארה דע הימדקאל הסינכה םוימ םינשה ןינמ אוה

 איה ,רמולכ ,תחא הנש לש ןמז תכראהב הכוזת ,תיאמצע לגס תרבחכ התנוהכ ךלהמב )רתוי וא תחא םעפ(

 .םינש 8 דע ןושאר יונימב תנהכמ וא םינש 41-מ תוחפ הליג םא סרפל תדמעומ תויהל תיאכז

 .םיסרפ ינש וקלוחי ,תיעוצקמה הדעוה ילוקיש יפ לע ,םידחוימ םירקמב .דחא סרפ קנעוי הנש לכב .3

 טנרטניאה רתאב םג םסרופי רשא ,םידמעומ תשגהל 'ארוק לוק' הנש לכ םסרפת ל"יחה לש םיסרפה תדעו .4

 .ל"יחה לש

 לש תיביטרטסינימדאה תלהנמל תורישי תוקלחמה ישאר ידי לע ושגוי סרפל םידמעומה תשגה יקית .5

 אישנה ידיל םריבעת רשא ,ל"יחה

 יכוזב רוחבל היהי הדיקפתש םירוספורפ 5 תב היוסח תיעוצקמ הדעו רחבת ל"יחה לש םיסרפה תדעו .6

 .דסומ ותואמ םירבח ינש רתויה לכל לולכת םיסרפה תדעו .סרפה

 תקיטסיטטסו ,םימוסרפ תמישר ,םייח תורוק ,דמעומה תומורת לע קמונמ בתכמ לולכי סרפל השגהה קית .7

 .וימוסרפ לש םיטוטיצה

  תיעוצקמה הדעוה ןונקת

 .תחא היצנדקל לבגות הירבח תנוהכו ,םינש 3 ןהכת תיעוצקמה הדעוה .1

 .סרפה תדעווב םירבחכ םתנוהכ תפוקת ךלהמב םמעטמ דמעומ שיגהל ולכוי אל תיעוצקמה הדעוה ירבח .2

 .םייוסח וראשיי הינוידו ,הרומג תוידוסב השעת הדעוה תוליעפ .3

 ליחתי הירחאלש םיקיתב ןויע תפוקת עבקי הדעוה ר"וי .םידמעומה יקית לכ תא ולבקי הדעווה ירבח לכ .4

 .הכוזה תריחב ךילהת

 לע עידוי רשא ,ל"יחה אישנל ,סרפה תוביס לע הטטיצ תללוכה ,תיפוסה הטלחהה תא חלשי הדעוה ר"וי .5

 .סרפה הכוזל הטלחהה

 .הדעווה תטלחה לע רוערע ןיא .6

  סרפה הכוז תויובייחתה

 .סרפה תא לבקל תנמ לע ל"יחה לש יתנשה סוניכב חכונ תויהל בייחתי סרפה הכוז .1

 .ל"יחה סוניכב ותדובע לע האצרה תתל ןמזוי הכוזה .2

 םינימה ינשל ,ינויווש ןפואב ,דעוימ אוה רכז ןושלב בותכ סרפה ןונקת תויה ףא לע  )*(


