
 

 

 רופישל התע רבכ ךרעהל שי םלוא הרמחהב ךרוצ ינפל םירצ ןוחטב ילוש ורתונ
  .הפגמה תלכה תלוכיבו ןוחטבה ילושב יתועמשמ

 בצקב הילעה תא ןיטקהל ןוצרהמ עבונ ,ירוביצה ןוידהמ הלועה ,ענמה ידעצ תרמחהב ךרוצה .1
 לופיט תמישמב דומעל תואירבה תכרעמ תלוכי לע רומשל ךרוצה דצל ,תופיחדב האולחתה
 .רוביצה תואירבב

 תליחת דע םא .םיהוזמה םיקבדנה רפסמ תיילע בצקב הטאה תרכינ םינורחאה םימיב .2
 ירה ,םימי 10 לכב ומצע תא ליפכמה בצקב הלע םיהוזמה םיקבדנה רפסמ יחכונה עובשה
 .)הלפכהל םימי 15 לעמ( תיתועמשמ הלע לש הלפכהה ןמז תעכש
 .ההובג תימויה םילוחה תומכ יכ ,וניטקהל ךרוצ שיו ,הובג ןיידע בצקה )א
 ,5/7-ב לטוה הז רוסיא .תויולהקתהה רוסיאמ תעבונ בצקב הטאההש ןכתיי ,תאז םע )ב
 הז דעצל תתל יוצר .ויתותוא אולמ תא ןתנ אל ןיידע הז דעצ ,ךכיפל .8/7-ב ןיטולחל שמומו
 יתרבחו ילכלכ ריחמ תייבגו( רוביצה לע תורומח תולבגמ םיליטמש ינפל ומצע תא תוצמל
 .)דבכ

 רטנל ןתינש ,םיזפשואמה רפסמב אטבתמ הפיגמהמ האצותכ םילוחה יתב לע סמועה .3
 ראשנ הז רטמרפ לש היילעה בצק .השק+ינוניבה םילוחה רפסמ תועצמאב הביצי הרוצב
 .םימי 10-9 לכ הלפכהב עגרכ לדג ולאה םילוחה רפסמ .הובגו ביצי
-כל שדוחה ףוס ינפלו ,השק+ינוניב םילוח 400-כל עיגנ אבה עובשה תליחתב ,הזה בצקב )א

 ליבותש ,םילוחה יתב לש לופיטה תלוכי לש תורדרדה ךילהת תליחת ןמסיש המ ,םילוח 800
 לש רומח רבשמל ליבות השק+ינוניב םילוח 1600  ל העגהש איה הכרעה .תרבגומ התומתל
 .םילוחה יתב
 תליחתב םירומח ענמ ידעצ תטיקנ תשרוד השק+ינוניב םילוח 800-ל העגה תעינמ )ב
  .אבה עובש

 ינפל םינוש םידעצל תויורשפא ןווגמ שיו ,הרמחה ינפל אבה עובשה תליחתל ןיתמהל ןתינ .4
 תויולהקתה לש ףסונ םוצמצ ,תיבהמ הדובע תלוכי יוצימ ןוגכ –תעכ עצבל לוקשל ןתינש רגס
  .דועו )הליפת ללוכ( םירוגס תומוקמב

 םוצמצב בלש לכב עייסמ – דודיבו רוקחת ,םילוח יוהיז ,תוקידב י״ע הקבדה םוצמצ .5
 תוארשרש תעיטק תולוכי לש ידימ גורדשב עיקשהל שי ,ךכיפל .הקבדהה םדקמב יתועמשמ
 .תוידיתע תויוצרפתהבו תיחכונה תוצרפתהב ,שיחרת לכב תיביטקפא

 ךשמה לש הרקמב לופיט תלוכיל תידיימ ךרעהל שי - ףוחד לופיטל תירקיע הדוקנ .6
 הלדגה .שדוחה ףוסב ינוניב+השק םילוח  1000 כ – יחכונה בצקב האולחת תצאה
 :תועצמאב תואירבה תכרעמ לש ןוחטבה ילוש לש תידיימ

 .יזכרמ לוהינ - הפגמב לופיטה לש םוריח תעש לוהינ .1
 .)׳דכו םייביטקלא םילופיט תייחד( םילוח יתב תוכרעה .2
 .החפשמב הקבדה תעינמל תוינולמ לוביק תלדגה .3
 תיבב זופשא ינפל ינושאר ןוימל אפור+תוחא תאצקה :תוינולמל יאופר ל״ות .4

 .רורחשל תוקידב תוינידמ ,םילוח
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