
  

 
 

 םוי-ןועמ לוהינל ליעפמ םרוג תריחבל םילשמ להונ
 ןיעקרקמ תאצקה ךילה תרגסמב

 
 ליעפמ םרוג תריחב להונ לע ססובמה ,הז םילשמ להונ םשייל ,הטילחה הייריעה לש תואצקהה תדעו
 אוהו )ךרה ליגל םינותחפשמו םוי תונועמל ףגאה( הלכלכה דרשמ י"ע םסרופש ,םוי תונועמ לוהינל
  .הייריעה תלעופ ויפל ןיעקרקמ תאצקה להונל םילשמ להונכ שמשמ
 

 :עיצמה תריחב ךילהת .א
 

 םיסכנ תאצקהל םינוירטירקבו ןיעקרקמ תאצקה להונ תושירדב עיצמה תדימע תקידב .1
 .ריעה תצעומ הרשיאש םיינוריע

 תרשל רומא התוא הנוכשב תמייקה הייסולכואה יפואל סחיב ךוניחה ףגא תעד תווח תלבק .2
  :םיאבה םינוירטירקל םאתהב ,האצקהה ךילה אושנ ןועמה
 .ידרח /ימואל יתד/ ברועמ יללכ :םיאבה םיגוויסה יפל הנוכשב ךוניחה תודסומ תוגלפתה

 הדימה תומא תניחב תרגסמב עיצמה לבקי ותוא ןויצל םאתהב ,הכוזה העצהה תריחב .3
  .ןלהל תוטרופמה

 
 :עיצמה תריחבל הדימ תומא .ב
 

 תוטרופמה תושירדב דמע רשא עיצמ יבגל קרו ךא עצבתת ןלהלש הדימה תומאל םאתהב הניחב
 :ליעלד 'א ףיעסב
  - תורישל תיעוצקמה ותשיגו  עיצמה ןויסינ .1

 תוישיאה תרגסמב שכרנש ןויסינב קרו ךא בשחתת הדעוה - התומעה ןויסינ תניחבב ,שגדוי
  .העצהה שיגמ לש תיטפשמה

 ,תרחא תיכוניח תרגסמ לוהינב וא םוי ןועמ לוהינב ונויסינ 'ד חפסנב טרפל עיצמה לע .1.1
 םאה הטלחהה( םינש 4 ליג דע םידליב לופיטל תדעוימה םוי ןועמל הינייפאמב המודה
 עיצמה .)דבלב הדעוה תעד לוקישל הרוסמ םוי ןועמל הנייפאמב המודה תרגסמב רבודמ
 רשק ישנא לע עיבצי עיצמה .םדוקה ונויסינ לע םידיעמה םיכמסמ ותעצהל ףרצי

 ישנא לש םנויצ .רשקה ישנא לש ןופלטה ירפסמ ,םתבותכ ,עיצמה לע ץילמהל םתלוכיבש
 ולא םימרוג םע רשק ורצי הדעוה יגיצנש ךכל עיצמה םעטמ תשרופמ המכסהכ בשחיי רשק
 ,עיצמה םע םדוק ןויסינב הדעוה בשחתת הז ןוירטירק תרגסמב .ותעצהב ןוידה ךרוצל
 .הז ןויסינ לע הדעוול עודיש לככ םירחא םימרוג םע וא ךוניחה דרשמ םע ,ערלו בוטל

  .ןועמה תוליעפ תא הוולתש תיכוניחה הכירדמה לע עיבצהל עיצמה לע .1.2
 :םיאבה םיאנתהמ דחאב תוחפל דומעל תיכוניחה הכירדמה לע
  .ךרה ליגב לופיטה םוחתב ההובג הלכשהל הצעומה י"ע רכומ ינש ראות תלעב .א
 ךוניחה וא לופיטה םוחתב  ההובג הלכשהל הצעומה י"ע רכומה ןושאר ראות תלעב .ב
 .ךרה ליגב תולפטמ תכרדהב תוחפל םינש 3 לש ןויסינ תלעב ןכו םידליב
 תולפטמ תכרדהב חכומ ןויסינ תלעב ןכו הארוהב וא ךוניחב תינוכית לע הלכשה תלעב .ג
  .תוחפל םינש 5 ךשמב ,ךרה ליגב  םידליב
 

 טוריפ )2( .ז.ת 'סמ + תיכוניחה הכירדמה םש )1( :ותעצהב 'ה חפסנ יבג לע ןייצל עיצמה לע
 רשק ישנא הז ללכבו ,םיצילממ )4( הלכשהה טוריפ )3( םייטנוולרה קתווהו ןויסינה
 םתבותכ ,תיכוניחה הכירדמלו עיצמל םתקיז ,תיכוניחה הכירדמה לע ץילמהל םילוכיש
 .תיכוניחה הכירדמה לש יחכונה התדובע םוקמ )5( רשקה ישנא לש ןופלטה ירפסמו
 

   .ןייצש עדימב הכימתל בתכב םיכמסמ ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 
 



  

 
 

 תאו ,םוי ןועמ לוהינל תילופיט תיכוניחה ותנשמ תא 'ו חפסנ יבג לע טרפל עיצמה לע .1.3
 םישגהל ותנווכב דציכ טרפי עיצמה .םשייל ותנווכבש םיילופיט -םייכוניחה םישגדה
 :םיאבה םיטביהל עיצמה סחייתי רתיה ןיב .ותעצה אושנ ןועמה תלעפהב וז הנשימ

 לש הדובעה תינכתב לולכל עיצמה תנווכבש הרשעהו ךוניח תולועפ .1.3.1
  .ןועמה

 ןועמב עצומה םויה רדס .1.3.2
 , םויה ןועמ לוהינל רושקה ףסונ יגוגדפ טביה לכ ןייצל לוכי עיצמה .1.3.3

 .ותעצהב לולכל ןיינועמ אוה ותוא
 
 םישגדו תורטמ רחבייש ליעפמל ביתכהל תוכזה תא ומצעל רמוש ךוניחה דרשמ יכ ,רהבוי 

  .ותעצהב עיצמה טרפש הלאל רבעמ םיפסונ

 .)דחא ףד(  ףסונ םולשת אלל - םיפסונ םיתוריש 1.4 

 ילהונ יפ לע ביוחמ אוה ובש ןקתל רבעמ םיפסונ םיתוריש ותעצהב 'ז חפסנ יבג לע טרפי עיצמה
 וא/ו ןועמה תוליעפ תרגסמב םהירוהל וא/ו ןועמה ידליל םולשת אלל עיצי אוהש ,ךוניחה דרשמ
 ;ןקתב שרדנל רבעמ תוליעפ תועש וא/ו תוליעפ ימי ,אמגודל( ןועמה לש תוליעפה תועשל רבעמ
 לש תוליעפה תועש תרגסמב תפסונ הרשעה תוליעפ ;ןקתב שרדנל רבעמ םידליל תולפטמ סחי

 .)ןועמה לש תוליעפה תועשל רבעמ וא ןועמה

 
 םיכמסמל ףסונב ףרצי עיצמה - ןועמה לש דעיה תייסולכוא יפואל עיצמה תמאתה תדימ .2

 תרשל דעוימה ןועמה תלעפהל ותמאתה תלאשל סחייתי וב ךמסמ ,ליעלד 'א ףיעסב םיטרופמה
 לומ הדובעב חכומ ןויסינ תוברל ,יטנוולר ול הארנה ןותנ לכ טרפיו דעיה תייסולכוא תא
 לע )תיכוניחה הכירדמה תוברל( וקסעויש םידבועה ,ליעל רומאכ םיגוויסל םאתהב הייסולכוא
 .'ח חפסנ יבג

 ידי לע וגצוהש םינותנ ,ודי לע וטרופש םינותנל םאתהב עיצמה תמאתה תא גרדתו ןחבת הדעוה
 תיכוניחה הסיפתה רואלו תרשל ןועמה רומא התוא הייסולכואה יפואל סחיב תימוקמה תושרה
 .םוי תונועמל ףגאב רכומש יפכ הז ףוג ידי לע תולעפומה תורגסמה לש ןויבצהו

 
 הינפב ןויארל ,העצהב וגיצהש יפכ ,עיצמה גיצנ תא ןימזת תואצקהה תדעו - תיללכ תומשרתה .3

 שרדיי ,ןויארב.)םייטנבלרה הייריעה יפגאמ םיפסונ םיגיצנ ןויארב םיחכונ ויהי ,ךרוצה תדימב(
 תא לולכת  רשא ,םויה ןועמ תמקהל היגולודותמה תא ,התומעה תורטמ תא גיצהל עיצמה גיצנ

 .תינוגראהו תיכוניחה ותנשמ תאו עיצמה לש ומלוע תסיפת
 ,העצההמו עיצמהמ הדעוה לש תיללכה התומשרתה יוטיב ידיל אובת הז ןוירטירק תרגסמב
   .בושיב םילעופ םרטש םימרוגל תופידע ןתנית ןכו היגולודותמהו תוצלמההמ

 
 תקנעה חיטביש ילכלכ ןסוח לעב תויהל עיצמה לע - ילכלכ ןסוח תחכוה - תיסנניפ תונתיא .4

 ותעצהל ףרצל עיצמה לע עיצמה לש ילכלכה ונסוח תדימ ןחביתש ידכ .םלוהו רידס תוריש
 השקבה תשגה דעומל תוכומסה סמה תונש שולשל םירשואמו  םירקובמ םייפסכ ת"וחוד
)2220-1920(. 

 
 :םיאבה םירטמרפה י"פע ןחביי הרבח/יקסע ףוג וניהש עיצמ
 20%        ןמטלא דדמ •

Z= ןמטלא דדמ,    Z=6.56A1+3.26A2+6.72A3+1.05A4 
A1=םיסכנ כ"הס ךותמ וטנ רזוח ןוה 
A2=םיסכנ כ"הס ךותמ ןזאמב חוור תרתי 
A3=םיסכנ כ"הס ךותמ ןומימ ינפל חוור 
A4=תויובייחתה כ"הס ךותמ ימצע ןוה/וטנ םיסכנ 



  

 
 

 16%        רזוח ןוה סחי •
 )תופטוש תויובייחתהל סחיב ףטוש שוכר(

       תודרשה סחי •
 16%   יווש ,םינמוזמ וקיפסי םהל םימי 'סמ(

 )הרוקת תואצוה יוסיכל ףטוש שוכרו םינמוזמ
 

 16%        יסנניפ ףונמ •
 )ימצעה ןוההו יארשאה םוכסל סחיב יארשא(

 םיחוורו ןוערג •
 8%      ןוהב )ןוערג(ףדוע

 8%    תוסנכההמ יקנ חוור רועיש   
 ישדוחה רוזחמה •

 16%      )ישדוח רוזחמ עצוממ(
 100%    כ"הס

 
 :םיאבה םירטמרפה י"פע ןחביי התומע/ר"כלמ וניהש עיצמ
 20%        רזוח ןוה סחי •

 )תופטוש תויובייחתהל סחיב ףטוש שוכר(
       תודרשיה סחי •

 20%   יווש ,םינמוזמ וקיפסי םהל םימי 'סמ(
 )הרוקת תואצוה יוסיכל ףטוש שוכרו םינמוזמ

 20%        יסנניפ ףונימ •
 )תוליעפמ )ןוערג( ףדועהו יארשאה םוכסל סחיב יארשא( 

 תוליעפמ םיחוורו ןוערג/ףדוע •
 10%   שומישב הלבגה אלל וטנ םיסכנ תרתי

 10%   תוסנכהה ךסמ תוליעפמ ףדוע רועיש   
 ישדוחה רוזחמה •

 20%    )ישדוח רוזחמ עצוממ(
 100%      כ"הס

 
 יפסכה ח"ודבש םינותנה לע ךמתסהב ,ל"נה םייסנניפה םיסחיה תואצות תא גיצהל עיצמה לע
  .שיגהש ןורחאה יתנשה
 

 :הדימה תומאל תולקשמ
 

 
 הדימה תמא

 
 לקשמ
 

 :תורישל תיעוצקמה ותשיגו עיצמה ןויסינ
 10%- שרדנה םומינימה לעמ ףוגה ןויסינ

 10% – הנויסינ ,תיכוניחה הכירדמה תוכיא
 10% - ןועמה תלעפהל תיכוניח הנשמ
 10% - תתל בייחתמ עיצמה רשא םיפסונ םיתוריש

40% 



  

 
 

 לש דעיה תייסולכוא יפואל עיצמה תמאתה תדימ
 ןועמה

25% 

 25% )ןויאר( תיללכ תומשרתה
 10% תיסנניפ תונתיא

 
 :שרדיי רחבייש ליעפמה .ג
 

 ,עקרקבו הנבמב שומישה יאנתל סחייתמה ,תימוקמה תושרה ןיבו וניב םכסה לע םותחל .1
 חסונל םאתהבו םינפה דרשמ איצוהש הרומת אלל םינבמו תועקרק תאצקה להונל םאתהב
 .תושרב לבוקמה
 םיאנת ווהי רשא ןלהלש תויובייחתהה תא לולכי תימוקמה תושרל ליעפמה ןיב םכסהה
 :םכסהל םיידוסי
 .הנתינ המשל הרטמל קרו ךא שמשת האצקהה .1
 םוי תונועמל ףגאה ידי לע ועבקייש םייעוצקמה םיללכב דומעל בייחתמ ליעפמה .2

 דרשמ ןיבל וניב םתחנש םכסהה תוארוה לכבו ךוניחה דרשמב םינותחפשמו
  .ךוניחה

 . םינש 5 לע הלעת אל האצקהה תפוקת .3
 רקבל תימוקמה תושרה םעטמ םיחקפמלו םירקבמל רשפאל בייחתמ ליעפמה .4

 ליעפמה .ולש תונובשחה ירפסב ןייעלו וינקתמבו וידרשמב ,הילע יונבבו עקרקב
 תימוקמה תושרה רשאכ ,תויובח חוטיבב הנבמה תאו עקרקה תא חטבל בייחתמ
 .תבלוצ תוירחא לש ףיעס םייקו ףתושמ חטובמ הווהמ לארשי תנידמו

 תוליעפה ןמ הנוש תוליעפ וצקוהש הנבמב וא עקרקב השעית אל יכ בייחתמ ליעפמה .5
 הנבמב םייקתתש תוליעפ לכ יכ בייחתמ ליעפמה .שומישה תוכז הנתינ התרטמלש
 םאתהבו ןכו ,התוא רידסמה ןיד לכ תוארוהל םאתהב היהת תיצקומה עקרקה לעו
  .ומיע םתחנש םכסהלו ךוניחה דרשמ תויחנהל

  .חוור תרטמל תירחסמו תיקסע תוליעפ עקרקב השעית אל יכ בייחתמ ליעפמה .6
 וא תיטילופ תוליעפל עקרקב שומיש השעי אל יכ בייחתמ ליעפמה .7

   .תיתגלפמ
 עקרקב הקזחה רזחות ותוליעפ תקספה וא וקוריפ לש הרקמב יכ בייחתמ ליעפמה .8

 .ךכמ תעבונה תוכז לכ ןכו תימוקמה תושרל ,ידיימ ןפואב
 יפ לע םהב ויתויוכז וא הנבמה ,עקרקה תא דבעשל וא ריבעהל יאשר וניא ליעפמה .9

  .םכסהה
 ןיב םכסהבש תויובייחתהבו םיאנתב וא ליעל תויובייחתהבו םיאנתב הדימע יא  .10

 תקזחל תידיימ עקרקה תבשהו םכסהה לוטיבל איבת ,ךוניחה דרשמל ליעפמה
 תימוקמה תושרה

 תדוקפל 188 ףיעס יפל םינפה רש רושיאו תושרה תצעומ רושיא ןועט םכסהה .11
 .ןיינעה יפל -1950 - א"ישתה ,)א( תוימוקמה תוצעומה וצל 'א190 ףיעס וא תויריעה

 
 :שרדיי עיצמה .ד
 

 :הכוזכ רחביי םא ,היפל 'ט חפסנב עיפומה תובייחתה ףרצל שרדיי עיצמה
 

 ,עקרקבו הנבמב שומישה יאנתל סחייתמה ,תימוקמה תושרה ןיבו וניב םכסה לע םותחי .1
 חסונל םאתהבו םינפה דרשמ איצוהש הרומת אלל םינבמו תועקרק תאצקה להונל םאתהב
 םינפה רש לשו תימוקמה תושרה תצעומ לש רושיא ןועט הז םכסה .תושרב לבוקמה
 .)תויריעה תדוקפל 188 ףיעסמ בייחתמכ(



  

 
 

 ,ךרוצה תדימבו .ןועמה רוזבאו דויצ ןיינעל תוברל ךוניחה דרשמ תויחנהל םאתהב לעפי .2
 .ןועמה תלעפהל רשאב ךוניחה דרשמ םע םכסהל םאתהב

 .ןויארבו ותעצה תרגסמב וטרופש יפכ ,ויתורהצהו ויגצמל םאתהב לעפי אוה .3
 רושיא ןועמב םידבועה ןמ דחא לכ יבגלו םהיבגל לבקתנש ילבמ ןועמב םידבוע קיסעהל אל .4

 תוריש ןתמל ןווכמה דסומב ןימ יניירבע תקסעה תעינמל קוחל םאתהב לארשי תרטשמ
 דיגאתה ילהנמ תוברל - "ןועמב םידבוע" - הז ףיעס ןיינעל .2001-א"סשתה ,םיניטקל
 .דיגאתב םיירקיע הרשמ יאשונו

 ילילפ רבע רדעה רבדב הרהצה לע םותחל ןועמה תלעפה תרגסמב קסעויש דבוע לכמ שורדל .5
 דבועה תקסעה תליחת םרטב ,לארשי תרטשממ רושיא שורדל ןכו 'ב חפסנב עיפומה חסונב
 םאתהב )'ג חפסנבש םכסהה לע המיתחה םרטב - עיצמה תורישב רבכ קסעומ דבועה םאו(
 - א"סשתה ,םיניטקל תוריש ןתמל ןווכמה דסומב ןימ יניירבע  לש הקסעה תעינמל קוחל

 ליעל רכזנה םכסהה חכמ םא ןיב( ךוניחה דרשמ י"ע  שרדייש יפכ רחא ךמסמ לכ ןכו 2001
 תלעפה  תרגסמב קסעויש דבוע – הז ףיעס ןיינעל .ךוניחה דרשמ תויחנה חכמ םא ןיבו

 .וב םיירקיע הרשמ יאשונו דיגאתה ילהנמ תוברל – ןועמה
 
 
  



  

 
 

 םי תיירקב םוי ןועמל ליעפמ םרוג תריחב ךילה
 םי תיירקב םי ילג תנוכשב

 
 

  ,עיצמה ףוגה לש אלמ םש
 ימשר םשרב עיפומ אוהש יפכ
 
 
 
 
 

 תמתוחו המיתח
 
 
 
 
 

 עיצמה ףוגה לע םיטרפ .1
 

 עיצמה  םש .א
 

  התומע 'סמ .ב

 
 תונגראתה ךיראת .ד
 

 :התומעה תלהנה ירבח תומש .ה
 
 
 
 
  :םהלש .ז.ת ירפסמו עיצמה םשב בייחתהלו םותחל םיכמסומה תומש .ו
 
 
 
 
 יללכה להנמה םש .ז
 

 הז ךילה ךרוצל רשקה שיא םש .ח
 

 )דוקימ ללוכ( עיצמה ןעמ .ט
 
  םינופלט .י



  

 
 

 
  הילימיסקפ .אי

 
 ינורטקלא ראוד .בי
 
 
 

 .םינוכנ םניהו ,עיצמה יטרפ תא יתקדב יכ רשאמ יננה
 
 

 
 

  

  תמתוחו המיתח ח"ור/ד"וע לש אלמ םש ךיראת
 

 



  

 
 

 'א חפסנ
 

 םידבוע תקסעה יאנת רבדב רושיא
 3.3.1.2.6 מ"כת תארוהל םאתהב

 
 

 ____________עיצמה תא רקבמה_____________ בוחרמ ___________ח"ור מ"חה ינא
 יקוח תושירדב דמוע עיצמה יכ תאזב רשאמ ,)עיצמה :ןלהל( _______________ורפסמש
 לכב ליעל רומאכ םידבועל םומינימ רכשו םיילאיצוס םימולשתו ,הטמ םיטרופמה הדובעה
  םכסומכ םימולשת םיעצובמ וב דעומו דעומ לכב וא ,ןועבר
 

 1959 – ט"ישת ,הקוסעתה תוריש קוח -
 1951 – א"ישת ,החונמו הדובע תועש קוח -
 1976 – ו"לשת ,הלחמ ימד קוח -
 1950 – א"ישת ,תיתנש השפוח קוח -
 1954 – ד"ישת ,םישנ תדובע קוח -
 1965 – ו"כשת ,תדבועלו דבועל הווש רכש קוח -
 1953 – ג"ישת ,רעונה תדובע קוח -
 1953 – ג"ישת ,תוכינחה קוח -
 – א"ישת ,)הדובעל הרזחה( םיררחושמ םילייח קוח -

1951 
 1958 – ט"כשת ,רכשה תנגה קוח -
 1963 – ג"כשת ,ןירוטיפ ייוציפ קוח -
 1995 – ה"נשת ,)בלושמ חסונ( ימואלה חוטיבה קוח -
 .1987 – ז"משתה ,םומינימ רכש קוח -

 
 
 

 _________   __________   ח"ור ,_________
 המיתח         ךיראת           םש      
 

 
  



  

 
 

 'ב חפסנ
 ילילפ רבע רדעה רבדב ריהצת

 )התומעה ל"כנמ י"ע אלומי(
 
 

 :ןמקלדכ תאזב ריהצמ ,__________ הרפסמש .ז.ת אשונ ,_____________ מ"חה ינא

 _____________________ עיצמה םעטמ ___________________ - כ שמשמ ינא .1

 ._______________________ ורפסמש

 .ןולק הב שיש הריבעב יתעשרוה אלו ילילפ רבע לעב ינניא .2

 :ועמשמ "ילילפ רבע" הז ריהצת ךרוצל

 דעומל רשק אלל ,ןולק המיע שיש , תונורחאה םינשה רשע ךשמב הריבעב העשרה לכ 

 .הריבעה הרבענ ובש

 קית דוע לכ ןולק המיע שיש הריבעל רשקב םושיא בתכ תשגה וא הריקח לוהינ 

 לש ותעד לוקישל םאתהב תאזו ,םייתסה אל ילילפה ךילהה וא רגסנ אל הריקחה

 .דרשמה

 ,ןולקה תא ריסהל ידכ יוכיזב ןיא ןיינעה תוביסנב םא ,ןולק המיע שיש הריבעמ יוכיז 

  .דרשמה לש ותעד לוקישל םאתהב תאזו

 תריבע איה םא ןולק המיע שיש הריבעכ בשחית הריבע ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ  

 הרושקה הריבע וא םידלי םע הדובע לש תוביסנב התשענש הריבע ,תומילא וא ןימ

 .דיגאת יכמסמב בזוכ םושיר תוברל םיפסכב הליעמל

 
_____________    ____________ _______________ 

 דיגאתה תמתוח        המיתח             ךיראת   
 

 רושיא

 ינפב ה/עיפוה ,_____________ םויב יכ הזב רשאמ ,ד"וע ____________ ,מ"חה ינא

 יכ ה/ויתרהזיהש רחאלו ,_____________ 'סמ .ז.ת יפל ה/ויתיהיזש ,______________'בג/רמ

 אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהת/היהי יכו הלוכ תאו דבלב תמאה תא רמול ה/וילע

 .ינפב הילע ה/מתחו ליעלד ה/ותרהצה תונוכנ תא ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי

      
        ___________ 
 ד"וע ,         



  

 
 

  'ג חפסנ
 
 

 םומינימ רכש םולשתו ןידכ םירז םידבוע תקסעה רבדב תובייחתה / הרהצה
 

 םעטמ המיתח השרומ ,__________ הרפסמש .ז.ת אשונ ,_____________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ תאזב ריהצמ ]עיצמה – ןלהל[ ___________ ורפסמש ,___________________

 .םירז םידבוע קוחל םאתהב לעופ עיצמה יכ ריהצמ יננה .1

 :הלאמ דחא עיצמב םייקתמ יכ ריהצמ יננה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .2

 םידבוע קוח יפל הריבעב טולח ןיד קספב ועשרוה אל וילא הקיזה לעבו עיצמה .2.1

 .הרהצהה לע המיתחה דעומל המדקש הנשב םירז

 יפל רתוי וא תוריבע יתשב טולח ןיד קספב ועשרוה וילא הקיז לעב וא עיצמה םא .2.2

 דעומל ומדקש םינשה שולשב התיה אל הנורחאה העשרהה – םירז םידבוע קוח

 .הרהצהה לע המיתחה

 :הז ףיעס ןיינעל .2.3

 לעב ,עיצמה לצא הרשמ אשונ ,עיצמה תטילשבש דיגאת – "הקיז לעב" .2.3.1

 הטילשה לעב וניה עיצמב הטילשה לעבש רחא דיגאת ,עיצמב הטילש

 .וב םג

 ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח – "םירז םידבוע קוח" .2.3.2

 .1991-א"נשתה ,(םינגוה םיאנת תחטבהו

 .1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב התועמשמכ – "הטילש" .2.3.3

 וידבועל הדובע רכש םלשמו ,םומינימ רכש קוחל םאתהב לעופ עיצמה יכ ריהצמ יננה .3

 םימכסההו םייצוביקה םימכסהה ,הבחרהה יווצ ,הדובעה יקוחמ בייחתמכ תועיבקב

 .וילע םילחה םיישיאה

 :הלאמ דחא עיצמב םייקתמ יכ ריהצמ יננה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .4

 .םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ועשרוה אל וילא הקיז לעב וא עיצמה .4.1

 ךא ,םומינימ רכש קוח יפל תחא הריבעב ועשרוה וילא הקיז לעב וא עיצמה .4.2

 .העשרהה דעוממ תוחפל הנש הפלח הרהצהה תמיתח דעומב



  

 
 

 ,םומינימ רכש קוח יפל רתוי וא תוריבע יתשב ועשרוה וילא הקיז לעב וא עיצמה .4.3

 .הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל םינש שולש ופלח הרהצהה תמיתח דעומב ךא

 :הז ףיעס ןיינעל .4.4

 :הלאמ דחא לכ "הקיז לעב" .4.4.1

 .עיצמה תטילשבש דיגאת .4.4.1.1

 רחא דיגאת ,עיצמב הטילש לעב ,עיצמה לצא הרשמ אשונ .4.4.1.2

 .וב םג הטילשה לעב וניה עיצמב הטילשה לעבש

 המוד ,ןיינעה יפל ,ויפתוש וא ויתוינמ ילעב בכרהש דיגאת .4.4.1.3

 לש ותוליעפ ימוחתו ,עיצמה לש רומאכ בכרהל ותוהמב

 .עיצמה לש ותוליעפ ימוחתל םתוהמב םימוד דיגאתה

 .הדובע רכש םולשת לע עיצמה םעטמ יארחאש ימ .4.4.1.4

 דיגאת – תיתוהמ הטילש טלשנה דיגאת וניה עיצמה םא .4.4.1.5

 .עיצמב טלושש ימ ידיב תיתוהמ הטילש טלשנש רחא

 ,םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ,טולח ןיד קספב עשרוה – "עשרוה" .4.4.2

 .)31.10.02( ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי רחאל הרבענש

 .1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח – "םומינימ רכש קוח" .4.4.3

 םייוסמ גוסב רתוי וא םיעבר השולש לש הקזחה – "תיתוהמ הטילש" .4.4.4

 .דיגאתב הטילש יעצמא לש

 הז ןוילג ילושב העיפומה המיתחה יכ ,________________ אוה ימש יכ ריהצמ יננה .5

 .תמא יריהצת ןכות יכו ,יתמיתח איה

 
_________________  ________________  _______________ 
 המיתח   ריהצמה םש          ךיראת            
 
 
 
 

 המיתח תומיא

 ה"ה יכו ןיד יפ לע לארשיב םושר ______________ יכ תאזב רשאמ ח"ור/ד"וע ,מ"חה ינא

 .ומשב ןכ תושעל ךמסומ וז הרהצה לע םתח רשא ,__________________

 
_____________  __________________ ______________ 
 ךיראת          תמתוחו המיתח          םש         



  

 
 

 'ד חפסנ
 

 תיכוניח תרגסמ / םוי ןועמ לוהינב עיצמה ןויסינ .1.1
 

 תיכוניחה תרגסמה םש
 / הלעפוה הב תבותכהו

 תרגסמה תלעופ

 םידליה יאליג
 )םינש 4 ליג דע(
 םידליה רפסמו

 הנש לכב ולפוטש

 ימי
 תוליעפה
 תרגסמב
 תיכוניחה

 תפוקת
 תלעפה
 תרגסמה

 רשקה שיא
 ןופלט 'סמ ,םש(
 )תבותכו

     

     

     

     

     



  

 
 

 'ה חפסנ
 תדעוימה תיכוניחה הכירדמה ינותנ .1.2

 
  ,ןאכ ןייציש עדימב הכימתל בתכב םיכמסמ ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 

 _____________________ .ז.ת _______________________ :תיכוניחה הכירדמה םש .1
 

  :קתווהו ןויסינה טוריפ .2

 /תועש ףקיה הדובעה םוקמ
  תוליעפ

 ןייצל שי( הפוקת
 )הנשל הנשמ

  טוריפ

    
    
    
    

       
 !תודועת ףרצל שי :הלכשהה טוריפ .3
 

 הדועתה גוס  הלכשה

  

  

  

  
 

 :םיצילממ .4
 

 רשקה שיא םש
 ץילממה
 תוצלמה ףרצל שי
 בתכב

 עיצמל רשקה שיא לש ותקיז רשקה שיא ןופלט רשקה שיא תבותכ
 הכירדמלו

    
    
    
    

 
  :תיכוניחה הכירדמה לש יחכונה התדובע םוקמ .5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

דעוימה דיקפתה תלעב תרהצה  
 אבוה יכ הריהצמו ,ילא עגונה ךמסמ לכבו םייחה תורוקבש םיטרפהו ל"נה םיטרפה תונוכנ תא תרשאמ יננה
.ןועמב יל דעוימה דיקפתה תוהמ יתעידיל  

__________________המיתח ___________________ םש _____________ ךיראת  



  

 
 

 'ו חפסנ
 םוי ןועמ לוהינל תילופיט תיכוניח הסיפת .1.3

 
 םייכוניחה םישגדה תאו ,םוי ןועמ לוהינל תילופיט תיכוניחה ותנשמ תא טרפל עיצמה לע
 םישגהל ותנווכב דציכ טרפיו רבכמ הז ליעפמ אוהש תונועמב םשיימ אוה םתוא םיילופיט
 .העצהה אשונ – ןועמה תלעפהב וז הנשימ

 :ןועמה לש הדובעה תינכתב לולכל עיצמה תנווכבש הרשעהו ךוניח תולועפ .1.3.1

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 :ןועמב עצומה םויה רדס .1.3.2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 לולכל ןיינועמ עיצמה םתוא ,םויה ןועמ לוהינל םירושקה םיפסונ םייגוגדפ םיטביה .1.3.3

 :ותעצהב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

______________     ___________________ 
 המיתח+עיצמה םש             ךיראת        
 



  

 
 

 'ז חפסנ
 

 ףסונ םולשת אלל - םיפסונ םיתוריש 1.4

 

 :ודי לע שרדנכ המותח האבה תובייחתהה ותעצהל ףרצל עיצמה לע

 המיתח השרומ ________________ 'סמ .ז.ת אשונ ,_______________ מ"חה ינא

 )"עיצמה" :ןלהל( ________________ ורפסמש ,____________________ םעטמ

 תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב ןתיל בייחתמ יננה ,זרכמב הכזא םא יכ ,בתכב ,תאזב בייחתמ

 .ףסונ םולשתל השירד לכ אלל ,םיאבה םיתורישה

 שומיש ךות ,םהירוהו ןועמה ידלי יפלכ עיצמה בייחתמ םהלש םיתורישה ןווגמ טוריפ ןלהל 

 :תויתומכו תודידמ הדימ תומאב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



  

 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

______________     ___________________ 
 המיתח+עיצמה םש             ךיראת        
 

 

 

 

 המיתח תומיא

 לארשיב םושר )"עיצמה":ןלהל(_____________ יכ תאזב רשאמ ח"ור / ד"וע ,מ"חה ינא

 תושעל ךמסומ ינפב וז תובייחתה לע םתח רשא ________________ ה"ה יכו ןיד יפ לע

 .עיצמה לש ומשב ןכ

 

____________  _______________  _______________ 
 םש   המיתחו תמתוח        ךיראת                   



  

 
 

 'ח חפסנ
 

 םוי ןועמ תלעפהל עיצמה תמאתה רבדב טוריפ

 _______________ הייסולכואל דעוימה

 העדומב ןיוצמכ הייסולכואה גוסל םאתהב היהת תוסחייתהה

 

 םויה רדס ,תיכוניחה הכירדמה ,וקסעויש םידבועה תוברל ,יטנוולר הארנה ןותנ לכ טרפי עיצמה

 רובע ליעפמ אוה ןתוא תורגסמה 'סמו ,ללכב ליעפמ אוה רשא תורגסמה 'סמ טרפי עיצמה ,גהנויש

 הדובעב חכומ ןויסינ ןכו הז  ךילה להנתמ ויבגל ןועמה לש דעיה תייסולכואל הליבקמה הייסולכוא

 :דעיה תייסולכואל המודה הייסולכוא לומ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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 'ט חפסנ
 הכוזכ רחבייו הדימב עיצמה ףוגה תובייחתה

 

 :ןלהלדכ בייחתמ יננה

 ןוגרא – ךוניחה דרשמ םכסהל חפסנכ ףרוצמה ןועמ לדומ ןקת יפל א"כ קיסעהל .1
 .ליעפמ

 .ןועמה רוזבאו דויצ ןיינעל תוברל ךוניחה דרשמ תויחנה לכל םאתהב לועפל .2
 .ותעצה תרגסמב וטרופש יפכ ,ויתורהצהו ויגצמל םאתהב לועפל .3
 םידבועה ןמ דחא לכ יבגלו םהיבגל לבקתנש ילבמ ןועמב םידבוע קיסעהל אל .4

 דסומב ןימ יניירבע תקסעה תעינמל קוחל םאתהב לארשי תרטשמ רושיא ןועמב
 םידבוע" – הז ףיעס ןיינעל .2001 – א"סשתה ,םיניטקל תוריש ןתמל ןווכמה
 .דיגאתב םיירקיע הרשמ יאשונו דיגאתה ילהנמ תוברל – "ןועמב

 הנבמב שומישה יאנתל סחייתמה ,תימוקמה תושרה  לומ םכסה לע םותחל .5
 דרשמ איצוהש הרומת אלל םינבמו תועקרק תאצקה להונל םאתהב ,עקרקבו

 ריהצמ יננה .ויתוארוהל םאתהב לועפלו .תושרב לבוקמה חסונל םאתהבו םינפה
 רש לשו תימוקמה תושרה תצעומ לש רושיא ןועט הז םכסה יכ יתעידיל אבוה יכ
 .)תויריעה תדוקפל 188 ףיעסמ בייחתמכ( םינפה

 רדעה רבדב הרהצה לע םותחל ןועמה תלעפה תרגסמב קסעויש דבוע לכמ שורדל .6
 םרטב ,לארשי תרטשממ רושיא שורדל ןכו 'ג חפסנב עיפומה חסונב ילילפ רבע
 המיתחה םרטב – עיצמה תורישב רבכ קסעומ דבועה םאו( דבועה תקסעה תליחת
 דסומב ןימ יניירבע  לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב )'ד חפסנבש םכסהה לע
  שרדייש יפכ רחא ךמסמ לכ ןכו 2001 - א"סשתה ,םיניטקל תוריש ןתמל ןווכמה
 דרשמ תויחנה חכמ םא ןיבו ליעל רכזנה םכסהה חכמ םא ןיב( ךוניחה דרשמ י"ע
 ילהנמ תוברל – ןועמה תלעפה  תרגסמב קסעויש דבוע – הז ףיעס ןיינעל .ךוניחה
 .וב םיירקיע הרשמ יאשונו דיגאתה

 
 
 

______________     ___________________ 

 המיתח+עיצמה םש             ךיראת        

 

 

 המיתח תומיא

 לארשיב םושר )"עיצמה":ןלהל(_____________ יכ תאזב רשאמ ח"ור / ד"וע ,מ"חה ינא

 תושעל ךמסומ ינפב וז תובייחתה לע םתח רשא ________________ ה"ה יכו ןיד יפ לע

 .עיצמה לש ומשב ןכ

 

____________  _______________  _______________ 
 םש   המיתחו תמתוח        ךיראת


