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 םידומילה ןונקת
 

 יללכ – 'א קרפ
 

 תורדגה .1
 תוברל ;התוסחב וא התטילשב אצמנה דסומ וא ףוג תוברל ,תפצ תימדקאה הללכמה – "הללכמה" .א

 הדי לע םירכחומ םא ןיבו התולעבב םא ןיב ,םיטנדוטסה תונועמו הינקתמ ,היניינב ,הללכמה רצח

   .הל םירכשומ וא

 .הללכמה לש םיטפשמל רפסה-תיב – "רפסה-תיב" .ב

 .רפסה-תיב לש םידומילה ןונקת – "ןונקתה" .ג

 הרומ תוברל ,הללכמה םעטמ הייחנה וא רקחמ ,הכרדה ,הארוה דיקפת אלממש ימ לכ – "הצרמ" .ד

 ריבעמ וא/ו תוניחב וא/ו תודובע קדובו לגרתמ( הארוה רזוע ,ינילק החנמ ,רטוז לגס רבח ,ץוחה ןמ

 ."לגס" :םיבר ןושלב .)רובגת ירועיש

 .הצרמ וניאו התורישב וא הללכמה ידי-לע קסעומש ימ לכ – "דבוע" .ה

  – "טנדוטס" .ו

 תעמ טנדוטסכ הב לבקתנו הללכמב םידומילל םשרנ רשא ,רפסה-תיבב דמולה טנדוטס )1(

 .םידומיל תושפוחב ללוכ ,טנדוטסכ םושר אוה דוע לכו ותמשרה

 .רגוב תדועת לביק םרט ךא רפסה-תיבב וידומיל תובוח תא םייסש ימ )2(

-תיבל הלבקל תודמעומ שיגהש וא טנדוטס היהש ימ ,תעמשמה יניד לש תורפהל עגונה לכב )3(

 וא םישעמל עגונה לכב ,ותודמעומ התחדנ וא וידומיל תא קיספה וא םייסש רחאל םג ,רפסה

 .הלבקל דמעומ וא טנדוטס היהש תעב השע רשא םילדחמל

 .טנרטניאב הללכמה רתא – "הללכמה רתא" .ז

  .law@zefat.ac.il – "רפסה-תיב תבותכ" .ח

 .טנרטניאב רפסה-תיב רתא – "רפסה-תיב רתא" .ט

 .רפסה-תיב תוריכזמו רפסה-תיב שאר ןגס ,רפסה-תיב שאר – "רפסה-תיב תלהנה" .י

 .תבשקותמ הארוה תדיחיו הנדס ,הקינילק ,רנימס ,ליגרת תוברל – "רועיש"/"סרוק" .אי

 .).LL.B( םיטפשמל רפסה-תיב רגוב – "רגוב" .בי

 .).LL.B( םיטפשמל רפסה-תיבב רגוב ראות – "רגוב ראות"/"ראות" .גי



 א”פשת                                                                                                               םידומילה ןונקת

 םיטפשמל רפסה-תיב
School of Law 

  

     
 
 

6 
 

  

 .תוחפל 65 ןויצ – "םייס" .די

 ;תוחפל 65 ןויצ – "רבוע ןויצ" .וט

 הקינילקב םכסמ ןויצב ןכו תינוירנימס הדובע ,תמכסמ הניחב ,םייניב ןחבמ ,םייניב תלטמב )1(

 .סרוקב םייניב ןחבמ וא םכסמ ןחבמ , הנדסב וא/ו

 סרוקה דמלנ וב גוחב וא דסומב רבועה ןויצה היה וליפא ,רפסה-תיבל ץוחמ דמלנ רשא סרוקב )2(

 .ךכמ ךומנ

 

 ןונקתה .2
 .רפסה-תיב תצעומו םיימדקא םיניינעל אישנה ןגס ,הללכמה אישנ ידי-לע רשוא ןונקתה .א

 .וב דומילה ירדס תאו רפסה-תיבב םידומילה יפוא תא עבוק ןונקתה .ב

 .תרחא רמאנ םא טעמל ,רפסה-תיב ידימלת לכ לע לח ןונקתה .ג

 ,טנדוטסה תויוכז קוחל ב19-ו א19 םיפיעס יפל םיבייחתמה םייונישב לח ,הז ןונקתב רומאה לכ .ד

 ,)םיאולימ תורישב םיתרשמה םיטנדוטסל תומאתה( טנדוטסה תויוכז יללכ יפלו ,2007-ז"סשת

 וא ץומיא ,הדיל ,ןויריה ,תוירופ ילופיט בקע תומאתה( טנדוטסה תויוכז יללכו ,2012-ב"עשת

 .2012-ב"עשת ,)הנמוא וא תרומשמל דלי תלבק

 ולוחי ,הנשמ תקיקח וא/ו תסנכה לש תישאר הקיקח ןיבל ןונקתה ןיב הריתס לש הרקמ לכב .ה

 .רומאכ ,תינשמה וא/ו תישארה הקיקחה תוארוה

 תישארה הקיקחב תויטנבלרה תוארוהה ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי ,ןונקתב רסח לש הרקמ לכב .ו

 םימסרופמה הללכמה לש םייטנבלרה םינונקתה תוארוה ןכו ,היפלש הנשמה תקיקחבו ,תסנכה לש

  .הללכמה רתאב

 .רפסה-תיב לש םיטנדוטסה לע לוחי ,הללכמה רתאב עיפומכ ,הללכמה לש היירפסה ןונקת .ז

 .רפסה-תיב לש םיטנדוטסה לע לוחי ,הללכמה רתאב עיפומכ ,תעמשמה תדעו ןונקת .ח

  .דחאכ םירבגלו םישנל םיסחייתמ רכז ןושלב חוסינ וא/ו היינפ לכ .ט

 

 םיטנדוטסל תועדוהה יכרד .3
 תוברל ,רפסה-תיב לש דבוע ידי-לע וא הצרמה ידי-לע רועישה ךלהמב תרסמנה םיטנדוטסל העדוה .א

 ןיב ,רועישה ותואב ףתתשהל םירומאה םיטנדוטסה לכ ידי-לע הלבקתה וליאכ בשחית ,םמעטמ ימ

 .ונממ ורדענ וא וב וחכנ םא
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 תכרעמב תוישיאה תועדוהה לטרופב ,רפסה-תיב לש ימשרה תועדומה חול לע םסרפתת רשא העדוה .ב

 תבותכל חלשית וא  )Moodle( סרוקה רתאב וא רפסה-תיב רתאב ,הללכמה רתאב ישיאה עדימה

 וא ,)רפסה-תיבל וא/ו הללכמל טנדוטסה רסמ התוא( יטרפה וא/ו יתללכמה ינורטקלאה ראודה

 וליאכ בשחית ,רפסה-תיבל וא/ו הללכמל טנדוטסה רסמ ותוא ,ןופלטה רפסמל ןורסמ תועצמאב

  .םאתהב ותוא בייחתו טנדוטסה לש ותעידיל האבוה

 רסמ התוא( יטרפה וא/ו יתללכמה ינורטקלאה ראודה תבותכ :תא קודבל טנדוטס לכ לש ותוירחא .ג

 לש ימשרה תועדומה חול ,רפסה-תיב רתא וא/ו )Moodle( סרוקה רתא ,)רפסה-תיבל וא/ו הללכמל

 .הללכמה רתאב ישיאה עדימה תכרעמב תוישיאה תועדוהה לטרופ תא וא/ו רפסה-תיב

 

 םיטפשמל רפסה-תיב יצרמלו תלהנהל תוינפ .4
  .רפסה-תיב תבותכל ,דבלב ינורטקלאה ראודה תועצמאב השעית רפסה-תיב תלהנהל תוינפ .א

 ןושלב שומיש ךות ,ץרא ךרדבו סומינב ,דובכב הנישעת רפסה-תיב יצרמלו רפסה-תיב תלהנהל תוינפ .ב

 דסומ תומלוהה הריוואבו חורב םייקתי םיטנדוטסל רפסה-תיב תלהנה ןיב חיש .תדבכמו תדבוכמ

 .תעמשמה תדעוול הנולת תשגה רורגת הז ףיעס תרפה .ההובג הלכשהל ימדקא

 םירוריבלו היינפה אשונל םאתהב ,תאז .ריבס ןמז ךות םיטנדוטסה תוינפל בישת רפסה-תיב תלהנה .ג

 .תוינפל הנעמ ןתמ ינפל םישורדה

 םואיתב תאז השעי רפסה-תיב תלהנה םע םינמנה םימרוגה דחא םע שגפיהל שקבמה טנדוטס .ד

 תשקב רשואת אל ,ינורטקלאה ראודה תועצמאב טנדוטסה תיינפל הנעמ תתל ןתינ םא .דבלב שארמ

 .שקובמכ השיגפ םויקל טנדוטסה

 רובע סובליסב הצרמ עבק ןתוא ,תורשקתהה יכרד תא רותסל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .ה

  .ולצא םידמולה םיטנדוטסה

 

 םידומילה תרטמ .5
 תונמיהל םתוא רישכמה ,יכרע יטפשמ ךוניח םיטנדוטסל קינעהל איה רפסה-תיבב םידומילה תרטמ

 .ירוביצה רזגמב וא יטרפה רזגמב ,םיטילקרפ וא םירוגנס ,ןיד-יכרועכ – תיטפשמה היספורפה םע

 הלבק םשל תשרדנה הלכשהה תא םיטנדוטסל קינעהל איה רפסה-תיבב םידומילה תרטמ ,ףסונב

 וירגוב יכ ,איה רפסה-תיב תפיאש .םלועבו ילארשיב םיליבומ תודסומב םיהובג םיימדקא םידומילל

 םייטרקומד דוסי יכרעל תושיגר ךותו ירסומ ,יתא ,יעוצקמ ןפואב םינושה םהידיקפת תא ואלמי
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 ,תויטילופ ,תויחרזא ,תויעבט תויוכז ןוגכ ,תוילסרבינוא םדא תויוכזו קוחה ןוטלש תוברל ,םייתוהמ

 .תיתוברת-בר תיתליהק ,תיתרבח תוברועמל םדודיע ךות ,תאז .תויתצובקו תויתרבח ,תוילכלכ

 

 תוחמתהל םשריהל תואכזו ראות תלבק .6
 .).LL.B( םיטפשמב רגוב ראות לבקי ,רפסה-תיבב וידומיל תובוח תא םייסי רשא טנדוטס .א

 םירושיאה תא רפסה-תיבמ לבקל יאשר רגוב ,תוחמתהל םושירל תועגונה ,ןידב תוארוהל ףופכב .ב

 .ןידה-יכרוע תכשלב תוחמתהל םושיר ךרוצל םישרדנה

 

 רפסה-תיב הנבמ – 'ב קרפ
 

 רפסה-תיב שאר .7
  .הללכמב םיכמסומה םימרוגה ידי-לע דיקפתל הנומש ימ אוה רפסה-תיב שאר .א

 .רפסה-תיב לש םייתלהנמהו םיימדקאה ויניינע תא להנל רפסה-תיב שאר תוכמסב .ב

 .ומעטמ ךימסה וא/ו הנימש ימ תוברל ,ןונקתב "רפסה-תיב שאר" בתכנ וב םוקמ לכב .ג

 

 רפסה-תיב שאר ןגס .8
 דיקפתל הנומ םאתהבו רפסה-תיב שאר ידי-לע הז דיקפתל ץלמוהש ימ אוה רפסה-תיב שאר ןגס .א

 .הללכמב םיכמסומה םימרוגה ידי-לע

 תא אלמל ןורחאה ןמ רצבנ רשאכ ,רפסה-תיב שאר לש ומוקמ תא אלמי רפסה-תיב שאר ןגס .ב

 .ודיקפת

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע וילע ולטוי רשא תולטמה תאו םידיקפתה תא אלמי רפסה-תיב שאר ןגס .ג

 םיטנדוטסלו םיצרמל ,תוריכזמל תויחנה ןתיל יאשר ,רפסה-תיב שאר רושיאב ,רפסה-תיב שאר ןגס .ד

 .הללכמב םינושה םימרוגל ןכו רפסה-תיב לש

 

 רפסה-תיב תוריכזמ .9
 םיכמסומה םימרוגה ידי-לע ונומ רשא תו/םיריכזמהמ תבכרומ היהת רפסה-תיב תוריכזמ .א

 .הללכמב
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-תיב שאר לומ ,תאז .רפסה-תיב לש םייתלהנמהו םיימדקאה םיניינעב לפטת רפסה-תיב תוריכזמ .ב

 .רפסה-תיב לש םיטנדוטסהו רפסה-תיב תודעו ,רפסה-תיב לגס ,רפסה-תיב שאר ןגס ,רפסה

 רפסה-תיב שאר ידי-לע הילע הנלטות רשא תולטמה יולימל תיארחא היהת רפסה-תיב תוריכזמ .ג

 .רפסה-תיב שאר ןגס וא/ו

 

 רפסה-תיב תצעומ .10
 .רפסה-תיב תצעומ שאר-בשוי אוה רפסה-תיב שאר .א

 םירטוזו םיריכב ,רפסה-תיב לש םינפה לגס וא/ו יתבילה לגסה ירבח םה רפסה-תיב תצעומ ירבח .ב

 .ההובג הלכשהל הצעומה ידי-לע םתרדגהכ ,דחאכ

 ,םלוא .דבלב םינפה לגס וא/ו יתבילה לגסה ירבח רפסה-תיב תצעומ תובישיב ףתתשהל םיאשר .ג

 הלכשהל הצעומה ידי-לע םתרדגהכ ,ץוחה לגס ירבח םג ףתתשהל םיאשר ,םימיאתמה םירקמב

 ןונקתב ותרדגהכ ,םידימלתה תצעומ שאר-בשוי ףתתשהל ,םימיאתמה םירקמב ,יאשר ןכו ההובג

 .הצעומה ינפב םיאבומה םיאשונל סחיב העבצה תוכז אהת אל הלאל ,םלוא .הז

 תוינידמ שומימ רחא בקעמבו רפסה-תיב תוינידמ תייוותהב ,רתיה ןיב ,קוסעת רפסה-תיב תצעומ .ד

  .וז

 לכ תשקבב וא/ו רפסה-תיב שאר ידי-לע הינפב אבוי רשא ןיינע לכב ןודת רפסה-תיב תצעומ ,ףסונב .ה

 תצעומ תוגיצנ וא ,ץוחה לגס וא/ו םינפה לגס וא/ו יתביל לגס רבח לכ וא ,רפסה-תיב תודעוומ תחא

 .רפסה-תיב שאר רושיאל ףופכבו םידימלתה

 רפסה-תיב תודעוומ תחא לכל תונפל תכמסומ ,הצעומה שאר-בשוי תועצמאב ,רפסה-תיב תצעומ .ו

-תיב הדעו לש התוכמסב םהש ,םילוקיש תליקש םיכירצמה התלועפ ימוחתל םיעגונה םיאשונב

 .יהשלכ תירפס

 ךלהמב ,םידומילה תנש תחיתפ ינפלש ץיקה תשפוחב ,הנשב םימעפ שולש סנכתת רפסה-תיב תצעומ .ז

 תיאשר רפסה-תיב תצעומ ,ףסונב .םידומילה תנשל 'ב רטסמס ךלהמבו םידומילה תנשל 'א רטסמס

 לש םייתלהנמהו םיימדקאה םיכרצה יפל ,לכה .םאתהב ועבקיי רשא ,םיפסונ םידעומב סנכתהל

 .רפסה-תיב

 .היתובישי תודוא םילוקוטורפ ןיכת רפסה-תיב תצעומ .ח
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 רפסה-תיב תודעו .11
 

 רותיאה תדעו .א

 .רותיאה תדעו שאר-בשוי אוה רפסה-תיב שאר )1(

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע ונומ רשא םינפ לגס וא/ו יתביל לגס ירבח םה רותיאה תדעו ירבח )2(

-תיב יכרצל םאתהב ,תאז .רפסה-תיב לגסל תופרטצהל םידמעומ רתאל תכמסומ רותיאה תדעו )3(

 .)הירבחמ דחא וא( רפסה-תיב לש הארוהה תדעו וא/ו רפסה-תיב שאר תשקב יפל ,רפסה

 ינפב םהיתויודמעומ תניחב לע ץילמתו םידמעומה יקית תא ןיכת רותיאה תדעו ,וז תרגסמב )4(

 םייונימה ןונקתל ףופכבו םאתהב ,רומאכ ,אוה הלא תויודמעומב לופיטה להונ .הללכמה אישנ

 .תולבוקמה תוימדקאה הדימה תומא יפל ןכו הללכמב

 תניחב ךילה ,רפסה-תיב לש םינפה לגסל וא/ו יתבילה לגסל םידמעומ רותיאל עגונה לכב )5(

 םידמעומה לש Job Talk ,רתיה ןיב ,לולכיו רפסה-תיב שאר ידי-לע עבקיי תודמעומה

 תוכיאל סחיב םיחמומ לש תעד-תווח ,ךרוצה הרקמב ,ןכו רפסה-תיב תצעומ ינפב םימיאתמה

  .םידמעומה לש הארוהה תוכיאלו רקחמה

 ךרוצ אלל רותיאה תדעו ידי-לע ןחבית הלא לש םתודמעומ ,ץוחה לגסל םידמעומ רותיאל סחיב )6(

-ירקחמה דרוקרהו ימדקאה םנויסינ ,ימדקאה םדמעמ לע ססבתהב ,רתיה ןיב ,Job Talk -ב

 .שרדנה הארוהה אשונל םתמאתה תוברל ,םהלש ימוסרפ

 רפסה-תיב תודעוומ תחא לכל תונפל תכמסומ ,הדעווה שאר-בשוי םע םואיתב ,רותיאה תדעו )7(

 תירפס-תיב הדעו לש התוכמסב םהש ,םילוקיש םיכירצמה הלועפ ימוחתל םיעגונה םיאשונב

 .תרחא

 יתבילה לגסל םידמעומ רותיאב ךרוצה תניחב םשל ,הנשל תחא תוחפל סנכתת רותיאה תדעו )8(

 יפל ועבקיי רשא םידחוימ םידעומב ,ןכו ,רפסה-תיב לש ץוחה לגסל וא/ו םינפה לגסל וא/ו

 .ךרוצה

 .היתובישי תודוא םילוקוטורפ ןיכת רותיאה תדעו )9(

 

  הלבקה תדעו .ב

 .הלבקה תדעו שאר-בשוי אוה רפסה-תיב שאר )1(

 שמשי ,רפסה-תיב שאר ידי-לע רחבנ רשא ,רפסה-תיב ירבחמ דחא ,רפסה-תיב שאר רדעהב )2(

 .הדעווה שאר-בשוי

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע ונומ רשא םינפה לגס וא/ו יתבילה לגסה ירבח םה הלבקה תדעו ירבח )3(
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 תנשל לבקתי רפסה-תיבב םידומילל םידמעומה ןיבמ ימ עירכהל תכמסומ הלבקה תדעו )4(

  .הבורקה םידומילה

 יפ-לע ןכו ןונקתל 'ג קרפב םיטרופמה הלבקה יאנת יפ-לע םידמעומ לבקל תכמסומ הדעווה )5(

 יתוהמ קלח הווהמהו םידמעומל ךרענה הלבקה ןויאר תרגסמב ,רתיה ןיב ,הירבח תומשרתה

 .הללכמב םיטפשמ ידומילל הלבקה תושירדמ דרפנ יתלבו

 לע אישנל ץילמהל הדעווה תכמסומ ,הלבקה יאנתב םידמוע םניא רשא םידמעומל רשאב )6(

 ללכמ 10% לע הלעי אל הלא םידמעומ לש םרועישש ,יאנתבו לבקתהל םייוארה םידמעומ

 סחיב .הז ןונקתב טרופמכ לכה .הנותנ הנשב םידומילל ולבקתהש ,הלבק יאנת ילעב םידמעומה

 רפסה-תיב שאר רשאכ ,תוחפל םירבח השולש לש בכרהב סנכתת הלבקה תדעו ,הלא םידמעומל

    .רומאכ םהמ דחא אוה

 ,הלועפ ימוחתל םיעגונה םיאשונב רפסה-תיב תודעוומ תחא לכל תונפל תכמסומ הלבקה תדעו )7(

 .תרחא תירפס-תיב הדעו לש התוכמסב םהש םילוקיש םיכירצמה

 ועבקיי רשא םידעומב ,הללכמב םיטפשמ ידומילל םושירה תחיתפ רחאל סנכתת הלבקה תדעו )8(

 רחאל םג ,ךרוצה יפל ועבקיי רשא םידחוימ םידעומב ,ןכו םידומילה תנש תחיתפל דע ,ךכל

 .םידומילה תנש תחיתפ

 .היתובישי םוכיס ח"ודו םילוקוטורפ ךורעת הלבקה תדעו )9(

 

 הארוהה תדעו .ג

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע הז דיקפתל הנומש ימ אוה הארוהה תדעו שאר-בשוי )1(

 רפסה-תיב גיצנ היהי ,ךכ םשל הנימ אוהש הדעווה ירבחמ ימ וא ,הארוהה תדעו שאר בשוי )2(

 .תיתללכמה הארוהה תדעווב

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע ונומ רשא םינפה לגס וא/ו יתבילה לגסה ירבח םה הארוהה תדעו ירבח )3(

-דא רבחכ ,הדעווב ןוידל דמוע דמלמ אוהש סרוק רשא הצרמ ןמזל ךמסומ הדעווה שאר-בשוי )4(

 .דבלב הז ןויד ךרוצל הדעווב קוה

 שומימ רחא בקעמב ןכו רפסה-תיבב הארוהה תוינידמ תייוותהב קוסעת הארוהה תדעו )5(

 .וז תוינידמ

 תנשל םייוניש עיצתו םיסרוקה ינכת תאו םידומילה תינכת תא ןחבת הארוהה תדעו ,ףסונב )6(

 .תבקועה םידומילה

 יתביל לגס סויגב ךרוצה לע רפסה-תיב שאר ינפב ץילמהל תכמסומ הארוהה תדעו ,ןכ לע רתי )7(

   .ץוח לגס וא/ו םינפ לגס וא/ו
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 הארוהה יניינע לע םיארחאה םיכמסומה םימרוגה םע ףטוש רשקב דומעת הארוהה תדעו )8(

 רפסה-תיבב םידומילה תינכת לכ לש םיסובליס שיגהל ,הדעווה תוירחאב ,הז רשקהב .הללכמב

 תלהנה ידי-לע עבקיי רשא דעומה דע ,תאזו תיתללכמה הארוהה תדעוול תבקועה הנשל

 .םידומיל תנש לכב הללכמה

  .הללכמב הארוהה תוינידמ רבדב רפסה-תיב יצרמ תא ןכדעל הארוהה תדעו תוירחאב )9(

 ,הלועפ ימוחתל םיעגונה םיאשונב רפסה-תיב תודעוומ תחא לכל תונפל תכמסומ הארוהה תדעו )10(

 .תרחא תירפס-תיב הדעו לש התוכמסב םהש םילוקיש םיכירצמה

 םעפו 'א רטסמסב ,םידומילה תנש תליחתב םעפ ;הנשב םיימעפ תוחפל סנכתת הארוהה תדעו )11(

   .'ב רטסמסב ,םידומילה תנש ףוס תארקל תפסונ

 .רפסה-תיב שארל םשיגתו ,היתובישימ םילוקוטורפ ןיכת הארוהה תדעו )12(

 .רפסה-תיב שאר רושיאב תונתומ הארוהה תדעו תוטלחה לכ )13(

 

 םידימלת יניינעל הדעווה .ד

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע הז דיקפתל הנומש ימ אוה םידימלת יניינעל הדעווה שאר-בשוי )1(

 שאר ידי-לע ונומ רשא םינפה לגס וא/ו יתבילה לגסה ירבח םה םידימלת יניינעל הדעווה ירבח )2(

 .רפסה-תיב

 החוורה תוברל ,םיימדקאה םיניינעל תועגונה תויגוסב ןודל תכמסומ םידימלת יניינעל הדעווה )3(

 ןונקתב טרופמכ – טרפב םייפיצפס םידימלת לש םהיניינעב ןכו ללככ םידימלתה לש ,תימדקאה

  .סוטטס תדעו לש התוכמסב םניא הלא םיניינעש ,דבלבו – ול רבעמ שרדנה לככו הז

 לופיטה לע הנוממ תויהל הדעווה ירבחמ דחא הנמי םידימלת יניינעל הדעווה שאר-בשוי )4(

 לעייל הרטמב ,תאזו ,)הנוממה :ןלהל( רפסה-תיב ידימלתמ דחא לכ לש םיימדקאה םיניינעב

 רשקב דומעי םינוממהמ דחא לכ .םידימלתה לש םיפטושה םיימדקאה םהיניינעב לופיטה תא

 יניינעל הדעווה תרגסמב תונודנה תויגוסה ןורתפל לעפיו ןותנשה לש התיכה תוגיצנ םע

 .הללכמב םיכמסומה םימרוגה לומ ,ןכו הב דיקפת אשונ לומ ,רפסה-תיב תלהנה לומ ,םידימלת

 םינוממה תוהז תודוא טרופמ ח"וד רפסה-תיב תצעומל שיגת םידימלת יניינעל הדעווה

 .ןושארה רטסמסה לש יעיברה עובשה ףוסל דע ,תאזו םהידיקפתו

 םרוג לכ וא/ו םיטנדוטסה טנאקיד ינפב ץילמהלו ןודל םידימלת יניינעל הדעווה תוכמסב )5(

  .םיסרפו תוגלמ יניינעב ,הללכמב ףסונ יטנבלר
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-תיב תוריכזמ םע ,םידימלתה-תצעומ יגיצנ םע ףטוש רשקב דומעת םידימלת יניינעל הדעווה )6(

 טאנקיד תוברל ,הללכמב םיטנדוטסה יניינע לע םיארחאה םיכמסומה םימרוגה םעו רפסה

 .תעמשמה תדעוו םיטנדוטסה תדוגא ,םיטנדוטסה

 םיעגונה םיאשונב רפסה-תיב תודעוומ תחא לכל תונפל תכמסומ םידימלת יניינעל הדעווה )7(

 .תרחא תירפס-תיב הדעו לש התוכמסב םהש ,םילוקיש םיכירצמה הלועפ ימוחתל

 ,םידומילה תנש תליחתב םעפ ;הנשב םיימעפ תוחפל סנכתת םידימלת יניינעל הדעווה )8(

 ,שגפיהל תיאשר הדעווה .'ב רטסמסב ,םידומילה תנש ףוס תארקל תפסונ םעפו ,'א רטסמסב

 .םיפסונ םידעומב ,ךרוצל םאתהב

 .רפסה-תיב שארל םשיגתו היתובישימ םילוקוטורפ ןיכת םידימלת יניינעל הדעווה )9(

 .רפסה-תיב שאר רושיאב תונתומ םידימלת יניינעל הדעווה תוטלחה לכ )10(

 

  היירפסה תדעו .ה

  .רפסה-תיב שאר ידי-לע הז דיקפתל הנומש ימ אוה היירפסה תדעו שאר-בשוי )1(

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע ונומ רשא םינפה לגס וא/ו יתבילה לגסה ירבח םה היירפסה תדעו ירבח )2(

 היירפסה תדעווב רפסה-תיב גיצנ הז םג היהי הירבחמ ימ וא/ו היירפסה תדעו שאר-בשוי )3(

   .תיתללכמה

 תוסח תחת טרפבו ,הללכמב תיללכה היירפסה תרגסמב ,רתיה ןיב ,תלעופ היירפסה תדעו )4(

 ,תיטפשמה היירפסה לש שכרה תוינידמ תא הוותמ איה ,תיטפשמה היירפסה לע הנוממה

 תוכרדה ,תילגנאבו תירבעב םיינורטקלא עדימ ירגאמ ,תיעוצקמ תיטפשמ תורפס תוברל

 עדימה ירגאמו תיטפשמה תורפסה תשגנהל םילהנ תעבוק איה ןכ ומכ .הזב אצויכו ,תוימדקא

 .רתויב ליעיהו חונה ןפואב ,רפסה-תיב לש םיטנדוטסהו םיצרמה להקל

 הלועפ ימוחתל םיעגונה םיאשונב רפסה-תיב תודעוומ תחא לכל תונפל תכמסומ היירפסה תדעו )5(

 .תרחא תירפס-תיב הדעו לש התוכמסב םהש ,םילוקיש םיכירצמה

 תפסונ םעפו ,'א רטסמסב ,םידומילה תנש תליחתב םעפ ;הנשב םיימעפ סנכתת היירפסה תדעו )6(

  .'ב רטסמסב ,םידומילה תנש ףוס תארקל

   .הללכמב תיטפשמה היירפסה לע הנוממה םע ףטוש רשקב דומעת היירפסה תדעו )7(

 תדעו ירבח תא ןכדעל ,תיתללכמה היירפסה תדעווב םיטפשמל רפסה-תיב גיצנ תוירחאב )8(

 תדעו ינוידמ הלועה יטנבלרה עדימב רפסה-תיב לש לגסה ירבח תאו רפסה-תיב לש היירפסה

   .תיתללכמה היירפסה

 .רפסה-תיב שארל םשיגתו ,היתובישימ םילוקוטורפ ןיכת היירפסה תדעו )9(
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 .רפסה-תיב שאר רושיאב תונתומ היירפסה תדעו תוטלחה לכ )10(

 

 סוטטס תדעו .12
 ,)סוטטסו םיצעוי ד"מר( הדעווה זכרמ ,הדעווה שאר-בשויכ רפסה-תיב שאר :סוטטס תדעו ירבח .א

 תא הוולת רפסה-תיב תריכזמ .םידימלת יניינעל הדעווה שאר-בשויו הארוהה תדעו שאר-בשוי

 החמתמה הצרמ וא ,סרוקב הצרמ ,ךרוצה יפל ,ןמזל יאשר הדעווה שאר-בשוי .הדעווה תדובע

 םשל תשרדנ ותופתתשה רשא רפסה-תיבב וא/ו הללכמב רחא םרוג לכ וא ,ןודנה דומילה םוחתב

 םימדוק םידומילב הרכהה אשונב הדעווב ןוידה .הדעווה ינוידב רבחכ תיטרקנוק היגוסב הערכה

 םוחתב החמתמה הצרמ וא סרוקה הצרמ אהי םהמ דחא .תוחפל םירבח ינש לש בכרהב םייקתי

   .הארוהה תדעו שאר-בשוי וא רפסה-תיב שאר אהי ינשהו ןודנה דומילה

 וא/ו ןלהל טרופמכ לכהו תוגירח תוינפו םימדוק םידומילב הרכהל תועגונ סוטטס תדעו תויוכמס .ב

   :ןוגכ תויוכמס ,ןונקתב רחא םוקמ לכב

 .הנשל הנשמ רבעמ יבגל ןויד םיבייחמ םהיגשיה רשא םיטנדוטס :םידומיל ךשמה )1(

 ספוט" יפל םשדחל םישקבמו םהידומיל וקספוה וא וקיספה רשא םיטנדוטס :םידומיל שודיח )2(

 .'א חפסנכ ב"צמה "םידימלתל םידומיל ךשמהל השקב

 עיפומה ,"םירוטפל השקב ספוט" יפל :םיסרוקמ םירוטפ תקנעהו םימדוק םידומילב הרכה )3(

 .םירוטפל השקב ספוט >םיספט >עדימ יתורישל הסינכ>הללכמה רתאב

 יתורישל הסינכ>הללכמה רתאב עיפומה ,"דחוימ דעומל השקב ספוט" יפל :תודחוימ תוניחב )4(

 .דחוימ דעומל השקב >םיספט >עדימ

 לבקל ןתינ ותוא ,"רוחיאב הדובע תשגהל הינפ" ספוט יפל :רוחיאב תוינוירנימס תודובע תשגה )5(

 .תוניחב רודממ

 .רפסה-תיב תלהנהל שגוי רשא קמונמ השקב בתכמ יפל :תוגירח תוימדקא תושירד )6(

 רפסה-תיב שארל .רפסה-תיב תלהנהל שגוי רשא קמונמ השקב בתכמ יפל :תישפוח העימש )7(

 .הדעווה ידי-לע הרשוא ותשקבש יפ לע ףא ,דמעומ לש תישפוח העימש עונמל תוכזה הרומש

 רשקהב סוטטס תדעו תוכמס .םיאנתב תישפוחה העימשה תא תונתהל תיאשר סוטטס תדעו

 .הללכמב םילבוקמה םייפסכהו םיילהנמה ,םיימדקאה םיללכל הפופכ הז

 .רטפנ רשא טנדוטסל ראות תקנעה )8(

 .הרגא םולשתב תוכורכ סוטטס תדעוול תושגומה תושקבהמ קלח .ג

  סוטטס תדעוול תושקב תשגה ידעומ .ד
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 םאתהב ,םימיאתמה םירושיאה לכ ףוריצב תושקבה תא שיגהל שי :תוניחבל דחוימ דעומ )1(

 .הז ןונקתב תויטנבלרה תוארוההו הללכמה לש םינויצו תוניחב ןונקתל

 םימיאתמה םירושיאה לכ ףוריצב תושקבה תא שיגהל שי :םימדוק םידומילב הרכהו רוטפ )2(

 .רוטפה שקובמ ונממ סרוקה םייקתמ הב םידומילה תנש תחיתפ ינפל

 1 דע יאמב 1 ,תאז םיקידצמה ןפוד יאצויו םיגירח םירקמ טעמל :םידומיל ךשמהו שודיח )3(

 .טסוגואב

 .םידומילה תנש לכ ךשמב :רוחיאב תוינוירנימס תודובע תשגה )4(

 .םידומילה תנש לכ ךשמב :םיפטוש םיאשונ )5(

  .תוגצומה תודמעה ןיב עירכי הדעווה שאר-בשוי ,הדעווה ירבח ןיב תולוק ןויווש לש הרקמב .ה

 תוכמס תחת ,הלא .דומיל רכש יניינעל תועגונ ןניאו תוימדקא תוטלחה ןניה סוטטס תדעו תוטלחה .ו

 .הללכמב םיכמסומה םימרוגה

 

 םידימלתה תצעומ .13
 תעבראל םידימלת יניינעל הדעווה שאר-בשוי הרוי ,םידומילה תנש תחיתפל ישילשה עובשב .א

  .ןותנש לכל גיצנ רחבי ןהב תוריחב ךורעל ליעל )4()ד(11 ףיעסב רומאכ םינוממה

 הב  ,השיגפל םיגיצנה לכ תא םידימלת יניינעל הדעווה שאר-בשוי ןימזי ,םיגיצנה תעברא תריחב םע .ב

 .ונגסו םידימלתה תצעומ שאר-בשוי ורחביי

 ןותנש ותוא לש התיכה תוגיצנ םע רשקב םינוממהמ דחא לכ דומעי ,םידימלתה תצעומ ןוניכ םע .ג

-תיב תלהנה לומ ,םידימלת יניינעל הדעווה תרגסמב תאזו ,וחתפל תוחנומה תויגוסה תריתפל לעפיו

   .הללכמב םיארחאהו םיכמסומה םימרוגה לומ ןכו ,רפסה

 

 רפסה-תיבל הלבק – 'ג קרפ

 הלבקה יאנת .14
-1800  רפסמ ןופלטב ,הללכמה לש המשרההו עדימה זכרממ לבקל שי רפסה-תיבל הלבקה יאנת תא 

 344-544. 

 



 א”פשת                                                                                                               םידומילה ןונקת

 םיטפשמל רפסה-תיב
School of Law 

  

     
 
 

16 
 

  

 םיטנדוטסה רפסמ .15
 100 לע הלעי אל ,הנושארה םידומילה תנשל רפסה-תיבב לבקתהל םידעוימה םיטנדוטסה רפסמ 

 .אישנה יגירח תמישרב ,לעופב םילבקתמה םיטנדוטסה רפסמ ךסמ 10% -ל ףסונב ,תאז .םיטנדוטס 

 

 )יללכ( םידומילה ךלהמ – 'ד קרפ

 םידומילה תינכת תסירפו םתופיצרו םידומילה ךשמ .16
 םינש שולש ךשמב ראותה ידומיל תא םייסלו ףצרבו האלמ םידומיל תינכת דומלל בייח טנדוטס .א

 .יצחו

 .ראותל תואכזה ןמז ךשמ תא רצקל ןתינ אל .ב

 :םיאבה םיללכל ףופכ היהי םידומילה תינכת תא סורפל שקבמה ,טנדוטס ,םיגירח םירקמב .ג

 ודמלנ אל רשא םיסרוקל תטלחומ תופידע ןתנית ,תבקועה םידומילה תנשל תכרעמה תכירעב )1(

 .רתוי תומדקתמ םינשמ םיסרוק לע ,תומדוק םינשמ

 .םהמ גורחל ןתינ היהי אלו ,הזכ טנדוטס יבגל םג םיפקת הנשל הנשמ רבעמה יאנת  )2(

 םא םג ,תבקוע הנשמ סרוקל דמלנ םרט רשא תמדוק הנשמ סרוק ןיב תושגנתה לש הרקמב )3(

 תועשה תכרעמב "תונולח" ורצוויי וליפא ,םדקומה סרוקה תא ץבשל שי הנש הלוע טנדוטסה

  .הזכ טנדוטס לש

 רושיאב קר ,רשפאתת תועשה תכרעמב "תונולח" תרגסמב םיפסונ הריחב יסרוק תפסוה )4(

 יניינעל הדעוול היינפל ספוט" יפל הינפב תשגומה השקבב ןודת רשא ,םידימלת יניינעל הדעווה

 :םיאבה םירטמרפה יפ-לע ,תאזו 'ב חפסנכ ב"צמה ,"םידימלת

 .דמלנ םרט רשא תמדוק הנשמ סרוקב תושגנתה ןיא )א(

 .שקובמה סרוקל םישרדנה םדקה יאנתב דמוע טנדוטסה )ב(

 .ליגר טנדוטס לש הנשל תוכזה תודוקנ ךס לע הלעי אל הנשל תוכזה תודוקנ םוכס )ג(

 תולקה טנדוטסל רשפאל ידכ ,ליעל טרופמכ םידומילה תינכת תסירפל רושיא ןתמב ןיא )5(

 .רפסה-תיב ןונקת תוברל ,הללכמה ינונקת יפ לע תויתעמשמהו תוימדקאה תושירדב
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 עטקי טנדוטסש לככ .ףצרב םינש עבש היהת םידומילה תינכת תסירפל תילאמיסקמה הפוקתה )6(

 םושיר רבדב ךרוצה תוברל ,םיסרוק תונשייתהל סחיב םילבוקמה םיללכה וילע ולוחי ,וידומיל

 .ונשייתה רשא םיסרוקל רזוח

 .םימיוסמ הבוח יסרוקל םשריהל טנדוטס בייחל תוכמסה רפסה-תיב תלהנהל שי ,וז תרגסמב )7(

 לכל עדומ אוה יכ ,הרהצה לע םותחי ,ליעל טרופמכ םידומילה תינכת תא סורפל רחבש טנדוטס )8(

 תרהצה ספוט" יפל ,תאז .ליעל טרופמכ םידומילה תינכת תסירפב םיכורכה תולבגמהו םיאנתה

 .'ג חפסנכ ב"צמה ,"םידומיל תוינכת תסירפ רבדב תי/טנדוטס

 

 םיסרוקל םדק תושירדו ההובג הנשל רבעמ ףס .17
 :םיאבה םירבטצמה םיאנתה םייקתהב קר ןותנשל ןותנשמ רובעל יאשר היהי טנדוטס .א

 .דמל וב ןותנשה ןקת יפל תוכזה תודוקנ תא םילשה םא )1(

  .תוחפל 65 אוה םידומילה תנשב וינויצ עצוממ )2(

 .)םידומילה הנבמ קרפב ,ןלהל טרופמכ( ןאקידה ןחבמ תא החלצהב רבע )3(

 הרפה לכ .םאולמב רבעמל ףסה יאנתב דמעש ילבמ תמדקתמ הנשל םשריהל יאשר וניא טנדוטס .ב

 לחה ,וילא םשרנ טנדוטסהש הקינילק וא הנדס ,רנימס ,סרוק לכ תליספל ליבות הז רוסיא לש

 .וז הארוהל דוגינב ותוא דומלל םייס וא וב דומלל

 תולעל לכוי ,םידומילה תינכת תא סורפל רושיא לביק רשא טנדוטס ,)1()א(17 ףיעסב רומאה ףרח .ג

  .דמל וב ןותנשה ןקת יפל ,הבוח יסרוק ינשמ רתוי אל םילשהל ול ורתונ םא הנש

 אל ,םידומיל תנשב םשרנ םהילא ,הבוח יסרוק ינשמ רתויב הניחבל שגינ אל וא לשכנ רשא טנדוטס .ד

 .רתוי ההובג םידומיל תנשל תולעל לכוי

 סרוקל םשריהל בייח ,תמדוקה םידומילה תנשב הבוח סרוקב וידומיל תא םילשה אלש טנדוטס .ה

 .םידומילה תינכתב רחא סרוק לכל םושירה ינפל הז הבוח

  

 סרוק לע הרזח .18
  .הנשב תרתומה תוכזה תודוקנ תסכמל ףופכ םירזוח םיסרוקל םושירה .א

 ןולשיכ רחאל הבוח סרוק לע הרזח .ב

 .בוש ותוא דומלל בייח הבוח סרוקב לשכנ רשא טנדוטס )1(
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 דומיל לע רוזחי הבש הנשב עבקייש יפכ דומילה תובוח לוכ יולימב בייח היהי הזכ טנדוטס )2(

 םייניב תוניחב ,תיב תודובע תביתכ ,תוחכונ תבוח תוברל ,הבוח םושמ רוטפ ןתניי אל .סרוקה

 .ב"ויכו

 ןולשיכ רחאל הריחב סרוק לע הרזח .ג

   .בוש וילא םשריהל ,בייח וניא יכ םא ,לוכי הריחב סרוקב לשכנ רשא טנדוטס )1(

 דומיל לע רוזחי הבש הנשב עבקייש יפכ דומילה תובוח לכ יולימב בייח היהי הזכ טנדוטס )2(

 םייניב תוניחב ,תיב תודובע תביתכ ,תוחכונ תבוח תוברל ,הבוח לכמ רוטפ ןתניי אל .סרוקה

 .ב"ויכו

 .דבלב יונפ םוקמ ךמס לע היהי רזוח סרוקל םושירה )3(

 .סרוק ותואל רזוח םושיר ונממ עונמל היהי ןתינ ,הריחב סרוקב תחא םעפמ רתוי טנדוטס לשכנ )4(

 ןולשיכ רחאל אלש הריחב וא הבוח סרוק לע הרזח .ד

 ןויצ רופיש םשל ןולשיכ רחאל אלש הריחב וא הבוח סרוק לע הרזחל השקבב ןוידל ףס יאנת )1(

  .ןכמ רחאל הנש םייקתמ סרוקה יכו ,תחא םעפ קר ןכל םדוק הנש וב ןחבנ טנדוטסהש ,אוה

 תא רפשל תוסנל ןיינועמו רבוע ןויצ לביק ,הריחב סרוקב תיפוסה הניחבל שגינ רשא טנדוטס )2(

  .יונפ םוקמל ףופכב ,סרוקה תא בוש דומלל לכוי ,סרוקב ןויצה

 .ןוירנימס וא ,הנדס ,הקינילק :אוהש הריחב סרוק לע הרזח רשואת אל )3(

 .שדחמ ותוא דומלל בייח ,וב תיפוסה הניחבל שגינ אל ךא הבוח סרוק דמל רשא טנדוטס )4(

 רשואי הז סרוקל םושירה םלוא ,ןויצ רופיש ךרוצל הבוח סרוקב דומללו רוזחל יאשר טנדוטס )5(

 .הנש התואב תרתומה תוכזה תודוקנ תסכממ ,ךכמ האצותכ ,גורחי אל טנדוטסהש ,יאנתב

 לע רוזחי הבש הנשב ועבקייש יפכ סרוקב דומילה תובוח לכ יולימב בייח היהי הזכ טנדוטס

  .סרוקה דומיל

 דעומל ,יקלח וא אלמ ןפואב ,ףפוח ותארוה דעומ רשא סרוק לכ דומלל השרוי אל טנדוטס )6(

 .שדחמ דומלל וילע רשא עוצקמה לש הארוהה

 םדוקה ןויצה רזחוי ,סרוקה תא םילשה אלו ,ןויצ רופיש םשל רזוח סרוקל םשרנ רשא טנדוטס )7(

 .סרוקל תפסונ םעפ םשריהל היהי ןתינ אלו

 .סרוק לכב דבלב תחא םעפ הניחבב ןויצ רפשל יאשר טנדוטס )8(

 .ןורחאה ןחבמה ןויצ וניה בושיחל עבוקה ןויצה )9(

 תואכז רושיא תלבקל דע תאז תושעל לכוי ,םיוסמ סרוקב ויגשיה רפשל שקבמה טנדוטס )10(

 םשל תדחוימ הניחב רשואת אל .סרוקל שדחמ םושיר ידי-לעו ,רפסה-תיב שאר ידי-לע  ,ראותל

 .ראותל תואכז לע רושיא תלבק רחאל ןויצ רופיש
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 ותוא רחא סרוקל םדק תשירד הווהמ הז סרוק םא ,סרוקב ויגשיה תא רפשל לכוי אל טנדוטס )11(

   .םייס

 

 ןולשיכ בקע םידומיל ךשמה תעינמ .19
 ותוא ףילחת אוהש סרוקב וא וב דמלו רזח ,וב הניחבל שגינ אל וא הבוח סרוקב לשכנש טנדוטס .א

 .רפסה-תיבב וידומיל וקספוי ,וב הניחבל שגינ אל וא תפסונ םעפ לשכנו ,סרוק

 קר וידומיל שודיחל השקבב תונפל לכוי ,רומאכ לופכ ןולשיכ בקע טנדוטס לש וידומיל וקספוה .ב

-תיבל הלבקה יאנתב דמעש ,דבלבו תאז .וידומיל תקספה םוימ ,תוחפל ,תחא תימדקא הנש ףולחב

 דמל רשא םיסרוקב ריכהל תיאשר היהת סוטטס תדעו ,זא .המשרהה לש שודיחה תנשב רפסה

  .רבעב רפסה-תיבב

 

 םשודיחו םידומיל תקספה .20
 םידומיל תקספה .א

 ספוט אלמי ,וידומיל תא קיספהל טילחה ןהשלכ תוביסמו ,םידומיל תנשל םשרנ רשא טנדוטס )1(

 םיטנדוטסה טנאקיד ,היירפס ,דומיל-רכש רודמ לש תומיתח ללוכה םידומיל תקספה

 .לביק רבכ םתוא המשרהה ירושיא תא ףרצי ןכו ,תימדקאה תוריכזמהו

 הנושארה םידומילה תנש תא םייסש רחאל קר ,וידומיל תקספהל השקב שיגהל יאשר טנדוטס )2(

  .םידומיל תקספה לע העדוה ספוט תועצמאב ,תאז .רפסה-תיב שאר רושיאבו

 םשדחל לכוי אל ,רפסה-תיב שאר תאמ ,רומאכ ,תושר אלל וידומיל תא קיספה רשא טנדוטס )3(

 .ןמזה ותואב םהש יפכ הלבקה יאנתב דמעו רפסה-תיבל שדחמ םשרנ ןכ םא אלא

  .בוש םקיספה םא תינש םשדחל לכוי אל ,םשדיחו תחא םעפ וידומיל תא קיספה רשא טנדוטס )4(

 

 םידומיל שודיח .ב

 המשרה יכילה רובעל שרדיי אוהו שדח טנדוטס ןידכ וניד וידומיל תא שדחל שקבמה טנדוטס )1(

  .ליעל )2()א(20 ףיעסב רומאכ ,רפסה-תיב שאר רושיא תא לביק ןכ םא אלא ,םיליגר

 שודיחל השקב ספוט ,הללכמה לש סוטטס תדעוול שיגי ,וידומיל שדחל שקבמה טנדוטס )2(

 .םידומיל

 שודיח תעב הגוהנ אהת רשא םידומילה תינכת אולמב ביוחי וידומיל תא שדחמה טנדוטס )3(

 .וידומיל
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 םיסרוק ורכוי ,דומיל תונש יתש לע הלוע הניא םשודיחו םידומילה תקספה ןיבש הפוקתה םא )4(

 .וידומיל ךשמה ךרוצל ,הקספהה ינפל טנדוטסה דמל םתוא

 רוזחל טנדוטסה תא בייחל סוטטס תדעו תיאשר ,םייתנש לע םידומילה תקספה תפוקת התלע )5(

 .ראותה תלבק תארקל תונוש תומלשהב ובייחל ןכו םהב ןחבנו דמל רבכ םתוא םיסרוק לע

 ,םידומיל תונש יתש לע הלעת אלש הפוקתל ןושארה ראותל וידומיל תא קיספהל יאשר טנדוטס )6(

 בייח רומאכ טנדוטס ,הרקמ לכב .ראותל וידומיל תונש ןיינמב ול הנמית וז הפוקתש יתלב

 םייס אל .הקספהה תפוקת תא ללוכ אל ,םינש עבש ךות רפסה-תיבב וידומיל תא םייסל

 םשרנ ןכ םא אלא ;ושדחוי אלו וידומיל וקספוי ,הרומאה הפוקתה ךות וידומיל תא טנדוטסה

 אל ,הז הרקמב .ןמז ותואב ויהיש יפכ ,רפסה-תיבל הלבקה יאנתב דמעו שדחמ םידומילל אוה

 .סוטטס תדעו רושיאב אלא ,םקלח וא םלוכ ,ןכל םדוק רפסה-תיבב דמל רשא םידומילה ורכוי

 

  םימדוק םידומילב הרכה .21
-לע רכומה( ץראל ץוחב וא/ו לארשיב ההובג הלכשהל דסומ לש םדוק ימדקא ראות לעב טנדוטס .א

 .הריחבה יסרוק ןיבמ תוכז תודוקנ 10 הנקמה דומילמ רוטפ אהי ,)ההובג הלכשהל הצעומה ידי

 הנש םייס – לארשיב ההובג הלכשהל דסומב םיטפשמב םייקלח םידומיל דמל רשא טנדוטס .ב

 יסרוק לש תוכזה תודוקנ ךסמ שילשמ רתוי אל לש דומילמ רוטפ לבקל לכוי – תוחפל הנושאר

 .סוטטס תדעו ידי-לע ועבקיי ,רוטפה ףקיהו םיסרוקה תוהז .)ז"נ 33 דע ,רמולכ( הבוחה

 יסרוק דומילמ רוטפ ןתניי אל ,טילחהל סוטטס תדעו תכמסומ םהיבגל םיגירח םירקמב טעמל .ג

 דסומ לש םיטפשמל רפס-תיבב וא הטלוקפב אלש ודמלנ רשא ,םייטפשמ םיסרוק רובע הבוח

   .לארשיב ההובג הלכשהל

 אלו ןויצ אללו טוריפ אלל םינויצה ןויליגב וחוודי ,סוטטס תדעו ידי-לע ורכוהו וחכוה רשא םידומיל .ד

 .ללקושמה יפוסה ןויצה בושיחב וללכי

 

 תיתליהקו תיתרבח תוליעפב הרכה .22
 תיתרבח תוליעפ רובעב – ראותה ידומיל ךלהמב תחא םעפ – תוכז תודוקנ יתשל יאכז אהי טנדוטס .א

 .2018-ח"עשת ,תיתליהקו תיתרבח תוליעפב םיטנדוטס תוברועמ דודיע קוחב טרופמכ ,תיתליהקו

 ידי-לע ושבוג הלאש יפכ ,תויחנההו םילהנה יפל ןודית ,הז ףיעס יפלש תוליעפב הרכהל השקב .ב

 .הללכמב םיכמסומה םימרוגה
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 ןאקיד ינייטצמ .23
 .הללכמה לש ראות םויס להונל תועגונה תוארוהה תא תופילחמ ןניאו תומילשמ הז קרפ תוארוה .א

 .ןותנשב רתויב הובגה ללקושמה םינויצה עצוממ לעב טנדוטסה אוה ןאקיד ןייטצמ .ב

 דמל םתוא הבוחה יסרוקל קרו ךא תסחייתמ ןאקידה ינייטצמ ןיינעל םינויצה עצוממ תקידב .ג

  .האלמ םידומיל תינכתל םשרנש דבלבו ןותנש ותואב טנדוטסה

 אל ךא ,האלמ דומיל תינכת סוסיב ךרוצל הריבצל תודוקנה ךסב וללכיי "רוטפ"ו "רבוע" ינויצ .ד

 .עצוממה בושיחב וללכיי

 הבוחה יסרוקב 'ב ידעומ לכ ינויצ תנזה םויסב היהי ,הז ףיעס יכרוצל ללקושמה ןויצה תקידב דעומ .ה

 .םידומילה תנש לש

 :רשא םיטנדוטס וללכיי אל ןאקידה ינייטצמ תמישרב .ו

 ;וא/ו ,תעמשמ תריבעב ועשרוה )1(

 ושגינ אלש :םושמ ,םיסרוקב םתופתתשה הלספנ רשא םיטנדוטס וא/ו לשכנ ןויצ םהל םשרנ )2(

– תוחכונ תבוח רחא ואלמ אלש ,תרחא הביס לכמ ןויצ םהל םשרנ אלש וא ,תיפוסה הניחבל

 ןויצב םתוא תוכזמה תולטמה תא ומילשה אל ,תינוירנימסה הדובעה תא ושיגה אלש ,רנימסב

 .רבוע

 טפשמה תנש תחיתפ סקט דמעמב םהל ורסמיי רשא ,הרקוה תדועתו בתכמ ולבקי ןאקידה ינייטצמ .ז

 .רפסה-תיב שאר ידי-לע עבקית רשא תרחא ךרד לכב וא ,תבקועה םידומילה תנשל

 םידיקפתה ילעבל ןכו רפסה-תיב לש םיטנדוטסלו לגסל חלשית ןאקידה ינייטצמ תמישר לע העדוה .ח

 רוגנסה ,םולשה טפשמה-תיב אישנ ,יזוחמה טפשמה-תיב אישנ :הפיח זוחמבו ןופצה זוחמב םיאבה

 .ןידה-יכרוע תכשלב זוחמה שארו )יחרזאו ילילפ( זוחמה טילקרפ ,יזוחמה ירוביצה

 

 םידומילה םויס .24
 רשקב רפסה-תיב לשו הללכמה לש תושירדה לכב דמע םא רפסה-תיבב וידומיל תא םייסי טנדוטס .א

 .דמל רשא םיסרוקב תוחפל 65 לש עצוממ ןויצ לעב אוהו תוכז תודוקנ 142 רבצ ,וידומילל

 .).LL.B( םיטפשמב רגוב תדועת הללכמה ןמ לבקל יאכז היהי הזכ טנדוטס .ב

 .הללכמה לש ראות םויס להונל ףופכ "הרתי תונייטצהב" וא "תונייטצהב" םויס יפל ראותה גוויס .ג

 תונייטצה" וא "תונייטצה" ןויצל יאכז היהי אל ,תעמשמה תדעו ידי-לע עשרוה רשא טנדוטס

 .הדועתה יבג לע בותיכב "הרתי
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 םידומילה הנבמ – 'ה קרפ

 יללכ .25
 הללכמב םיכמסומה םימרוגה םע תוצעייתה ךות ,רפסה-תיב שאר ידי-לע עבקית םידומילה תינכת .א

 .םיטפשמל רפסה-תיבבו

 יפלש הארוהה ימיו םיסרוקה ףקיה ,הינכת ,םידומילה תינכת בכרה יכ בייחתמ וניא רפסה-תיב .ב

 םילוקישמו םיימדקא םיכרצל םאתהב לכה ;רגוב ראותל םידומילה ךלהמב ונושי אל תינכתה

 .םיפסונ

 

 הארוהה תינכת בכרה .26
 תרגסמב םיללכנה( הריחב-תבוח יסרוקמו הריחב יסרוקמ ,הבוח יסרוקמ תבכרומ הארוהה תינכת .א

 .)הבוחה יסרוק

 .םירנימסו תואנדס ,תוקינילק ,הריחב ירועיש םיללוכ הריחבה יסרוק .ב

 :םיללוכ םהו ,םהמ דחא רוחבל טנדוטסה לש ותבוח רשא םיסרוק םה הריחב-תבוח יסרוק .ג

 טפשמ וא ימלסומ טפשמ ,ירבע טפשמ ןיב רוחבל הבוח( ז"נ 2 לש ףקיהב יתד טפשמ :'א הנשב )1(

 .)ירצונ

 ינידל ירבעה טפשמב החפשמ יניד ןיב רוחבל הבוח( ז"נ 4 לש ףקיהב החפשמ יניד :'ב הנשב )2(

 .)ימלסומה טפשמב החפשמה

 .ודי לע דמלנ אל רשא הריחב-תבוח סרוק ,הריחב סרוקכ ,רוחבל יאשר טנדוטס )3(

 

 םידומיל תנשב תוכז תודוקנ לש הסכמה .27
 .תודוקנ 142 איה רגוב ראותל תואכז תלבק םשל םילשהל בייח טנדוטסש תוכזה תודוקנ לש הסכמה .א

 :ןלהל טרופמכ ,םירנימסו הריחב יסרוק ,הבוח יסרוקמ בכרומ רומאה תוכזה תודוקנ ךס .ב

 .תודוקנ 101 – הבוח יסרוק )1(

 .תודוקנ 37 – הריחב יסרוק )2(

 .תודוקנ 4 – םירנימס )3(

 :ןלהלכ היהי ןותנש לכב תוכזה תודוקנ ןקת .ג

 .38 – 'א הנש )1(
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 .43 – 'ב הנש )2(

 .45 – 'ג הנש )3(

 .16 – 'ד הנש )4(

 

 הבוח יסרוק .28
 .'ד-'א םינשב םידמלנ הבוחה יסרוק .א

 .דבלב הבוח יסרוק תללוכ 'א הנש .ב

 םיכרצל םאתהב תעל תעמ תונתשהל היושע איהו ,ןלהל תטרופמ ןותנש יפל הבוחה יסרוק תמישר .ג

 .רפסה-תיב לש םיימדקאה

 

 'א הנשל הבוחה יסרוק )1(

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 2 טפשמל אובמ

 2 יטפשמ רקחמ

 6 םיזוח יניד

 3 םיימואלניב תודסומו יבמופ ימואלניב טפשמ

 4 טפשמ תוטיש

 2 'א תיעוצקמ הקיתא

  6 יתקוח טפשמ

 5 ןישנוע יניד

 4 טפשמה תרותל אובמ

 2 *ירצונ טפשמ/ירבע טפשמל אובמ/ימלסומ טפשמל אובמ
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 2 1**םינטפשמל תמדקתמ תירבע העבה

 תודוקנ 38 לכה-ךס

 

 .הריחב יסרוקכ םירחאה םיסרוקה תא דומלל ןתינ ;םיסרוקה תשולשמ דחא דומלל הבוח *

   .'ב הנשל 'א הנשמ רבעמ יאנת הווהמ סרוקה **

  

 'ב הנשל הבוחה יסרוק )2(

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 2 םינטפשמל תילגנא

 6 ןיקיזנ יניד

 6 ןיינק יניד

 4 *)ירבע( החפשמ יניד/ימלסומה טפשמב החפשמ יניד

 4 ילילפ ןיד רדס

 5 ילהנמ טפשמ

  2 טפשמה לש ילכלכ חותינ

 4 םידיגאת יניד

 4 הדובע יניד

 2 )ןוירנימס-ורפ( םדקתמ יטפשמ רקחמ

 תודוקנ 39 לכה-ךס

 

 .הריחב סרוקכ רחאה סרוקה תא דומלל ןתינ ;םיסרוקה ינשמ דחא דומלל הבוח *

 
 .הז ןחבמל סחיב 'ב דעומ ךרעיי אל .רפסה-תיב ידי-לע עבקיי רשא דעומב ,סרוקה תחיתפ ינפל ןחבמל תשגל יאשר היהי טנדוטס 1
 שקיב וא ,החיתפה ןחבמב טנדוטסה לשכנ .סרוקה תולעב ביוחי טנדוטסהו סרוקב יפוסה ןויצכ םינויצה ןויליגב םשריי ןחבמה ןויצ
  .סרוקב יפוסה ןחבמב ןחביהל תנמ לע ,סרוקה תובוח לכ רחא אלמלו סרוקב ףתתשהל הבוח וילע הלח ,וב ונויצ תא רפשל
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 'ג הנשל הבוחה יסרוק )3(

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 2 יטרפ ימואלניב טפשמ

 6 יחרזא ןיד רדס

 2 ינחור ןיינק

 2 'ב תיעוצקמ הקיתא

 2 םייטפשמ םיכמסמ חוסינ

 4 םיסמ יניד

 תודוקנ 18 לכה-ךס

 
 'ד הנשל הבוחה יסרוק )4(

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 6 תויאר יניד

 תודוקנ 6 לכה-ךס

 

 הריחב יסרוק .29
 .תואנדסו תוקינילק ,םיסרוק םיללוכ הריחב יסרוק .א

 םדקה יאנתל ףופכב ,םהידומילל 'ב הנשב לחה הריחב יסרוקב ףתתשהל םיאשר םיטנדוטס .ב

 .ןקתב תוכזה תודוקנ תסכמלו

 םינותנש יפל םושירל הלא םיסרוק תונימז .תימדקא הנש לכ תליחתב עבקיי הריחבה יסרוק עציה .ג

 .הארוהה תכרעמ יצוליאלו םיימדקא םילוקישל ףופכב ,תימדקא הנש לכ תליחתב איה םג עבקית

 :אבה ףקיהב הריחב יסרוקב דומלל בייח היהי טנדוטס .ד

 .תוכז תודוקנ 4 – 'ב הנש )1(

 .תוכז תודוקנ 25 – 'ג הנש )2(
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 .תוכז תודוקנ 8 – 'ד הנש )3(

 .הריחבה יסרוק לש תוכזה תודוקנ ןיינמב ואובי ליעל 22 ףיעס יפל תושכרנה תוכזה תודוקנ .ה

 ויכרצ יפ-לע תעל תעמ תונתשהל היושע םירנימסהו תואנדסה ,תוקינילקה ,הריחבה יסרוק תמישר .ו

 .רפסה-תיב לש םיימדקאה

 

 :הריחב יסרוק תמישר .ז

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 3 תונכרצ יניד

 3 *ןווקמה עשפה

 3 םייח ילעב יניד

 2 תילהנמ היצלוגר

 2 תשרב טפשמ

 2 *םדאה תורישב היגולונכט :םייתאו םייטפשמ םיטביה

 3 תואקנב יניד

 3 םיישקב םידיחיו תורבח

 2 לעופל האצוה יניד

 2 *םיזרכמ יניד

 3 םיריחס םיכמסמו םולשת יעצמא

 2 *םירצעמ יניד

 2 *ימואלניב ילילפ טפשמ

 2 *רדגמו טפשמ

 2 הביבסה תוכיא יניד
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 2 תואירב ינידל אובמ

 2 םיניטקב לופיט לש תויטפשמ תויגוס

 2 ןיעקרקמב תויגוס

 2 מ"עמ יניד

 2 ןבל ןוראווצ תוריבע

 2 ןיעקרקמ יוסימב תומדקתמ תויגוס

 3 *ךוניח יניד

 2 תוירחסמ תולווע

 2 תויטרפה תנגהו ערה ןושל

 3 יפוריאה דוחיאה טפשמ

 2 *םינטפשמל תישיא-ןיב תרושקתו ןתמו אשמ

 2 *יוטיבה שפוח לש םייתאוושהו םייפוסוליפ םיטביה

 2  **ירצונ טפשמ/ירבע טפשמל אובמ/ימלסומ טפשמל אובמ

 4 ***ירבע החפשמ יניד/ימלסומה טפשמב החפשמ יניד

 3 תונכרצ יניד

 2 *היצזילגל לומ היצזילנימירק – הללפהה תלאש

 2 *ילילפה טפשמב ןויסינהו תופתושה יניד

 3 *טפשמב רעונו םידלי

 2 *תויתוברת-בר לש םייטפשמ-םיפוסוליפ םיטביה

 2 ילאיצוס ןוחטיב יניד
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 2 הינבו ןונכת יניד

 
 .א”פשת ל"הנשב םיעצומ אל *
 .הריחב יסרוקכ םירחאה םיסרוקב רוחבל ןתינ ;'א הנשב םיסרוקה תשולשמ דחאב רוחבל הבוח **
 .הריחב סרוקכ רחאה סרוקב רוחבל ןתינ ;'ב הנשב םיסרוקה ינשמ דחאב רוחבל הבוח ***

 

 תוקינילק תמישר .ח

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 4  יטפשמ עויסל הקינילקה

 4 םידושחו םימשאנ תויוכזל הקינילקה

 4 ןכרצה תנגהל הקינילקה

 4 ןועריפ תולדחו םיבויח תפיכאל הקינילקה

 4 רוביצה תוריש תוביצנ תקינילק

 4 טפשמו ךוניח תקינילק

 4 ילופיט טפשמ תקינילק

 
 תואנדס תמישר .ט

 תוכזה תודוקנ רפסמ סרוקה םש

 4 םיובמ טפשמ

 4 הטיפשו םיטפוש תנדס

 4 הלוחה תויוכזל הנדס

 4 תילילפ היצגיטיל תנדס

 2 תיחרזא היצגיטיל תנדס
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 3 תילהנמ היצגיטיל תנדס

 4 ימואלניבה רחסה ינידב הנדס

 4 תילילפה העיבתה תנדס

 0 *תיטפשמ הקיטקרפ תנדס

 
-לע תרבעומ הנדסה .תוימדקא תוכז תודוקנב הב םיפתתשמה םיטנדוטסה תא הכזמ הניא וז הנדס *
 תניחב תארקל הב םיפתתשמה םיטנדוטסה תא רישכהלו ןיכהל התרטמ רשאכ ,תירחסמ הרבח ידי

 .לארשיב ןידה-יכרוע תכשל לש הכמסהה
 

  .ליבקמב תומייקתמה תחא הנדס וא תחא הקינילקמ רתויל םשריהל ןתינ אל .י

 .הנדסל םגו הקינילקל םג ליבקמב םשריהל העינמ ןיא ,תרחא העינמ לכל ףופכב .אי

 תיאשר ,סוטטס תדעו .רפסה-תיב לש הארוהה תינכתל ץוחמ הריחב יסרוקל םושיר רשפאתי אל .בי

 ,דבלבו ,הללכמב רחא גוחב עצומה הריחב סרוקל םושיר ,ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב ,רשאל

  .רפסה-תיבב םידמלנה םיאשונל וינייפאמב רושק הז סרוקש

 םיטנדוטסל הליחת ןתנית תומידקה ;תויומידק ירדסל םאתהב השעיי הריחבה יסרוקל םושירה  .גי

 .'ב הנש לש םיטנדוטסל ןכמ רחאלו 'ג הנש לש םיטנדוטסל ןכמ רחאל ,'ד הנש לש

 יפל תופסונ תויומידק קינעהל רפסה-תיב תוריכזמ תא תוחנהל תיאשר םידימלת יניינעל הדעווה .די

 .םימיוסמ םיטנדוטסל םיעגונה םייטרקנוק םיניינעב םיימדקא םיכרצ

 

 תוקינילק יבגל תודחוימ תויחנה .30
 .השעמה םלועל םיטנדוטסה תפישח ןכו הליהקל המורתה ךרע תעמטה אוה תוקינילקב רקיע .א

 .תויטפשמ תוקינילק תלעפהל ג"למה הוותמל םאתהב ולהוני תוקינילקה .ב

-לע ןכו ,רפסה-תיב לש ימדקאה לגסה רבח אוהש ,רומאכ ימדקא החנמ ידי-לע ולהוני תוקינילקה .ג

 .ועוצקמב ןיד-ךרוע ,תוחפה לכל ,אוהש ,ינילק החנמ ידי

 ,הינכת תעיבק תוברל ,הקינילקה לש ימדקאה ךרעמה תיינב לע יארחא היהי ימדקאה החנמה .ד

 .הקינילקב ןויצה תא תוביכרמה תוימדקאה תולטמה תוברל ,םיטנדוטסה לש תימדקאה הרשכההו

 הרשכהה לע יארחא היהי אוהו ,ימדקאה החנמל תופיפכבו אדח אתווצב דובעי ינילקה החנמה .ה

 .הקינילקה תרגסמב םיטנדוטסה לש תישעמה תוליעפה לע חקפיו םיטנדוטסה לש תישעמה
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 תחא תוחפל ,םישגפמ ומייקתי רפסה-תיב תרגסמב ,תוקינילקה לש תימדקאה תוליעפה רדגב .ו

 ,םיחרוא םיצרמ חוריאל ,תימדקא הרשכהל ושדקוי הלא םישגפמ .רפסה-תיב תרגסמב ,םייעובשל

 תרגסמב םיטנדוטסה תוליעפב םיישעמהו םיימדקאה םיטביהה ןיב םירשקה תודוא םינויד םויקל

 .דועו הקינילקה

 תוח"וד םיטנדוטסה ושיגי ,תוקינילקה תוליעפ תרגסמב ,ינילקה החנמה לש חוקיפה דצל .ז

  .תוקינילקה יחנמ ידי-לע ועבקיי רשא ןפואבו ףקיהב ,אשונב םייתפוקת

 תא םיטנדוטסה ועציב םתרגסמבש םייעוצקמה םימרוגב ץעוויהל םיאשר הקינילקה יחנמ .ח

 סובליסב עיפומ רבדהש דבלבו הקינילקב יפוסה ןויצה תעיבקל עגונה לכב ,תישעמה תוסנתהה

  .סרוקה

 תלעפהל ג"למה הוותמל 5 ףיעסב רומאה תא ןובשחב איבהל שי ,תוקינילקל סובליסה ןונכת תעב .ט

 תדוקנ קנעות ,הקינילקב תנתינ וזש לככ ,תימדקאה הרשכהה לשב" :ויפל ,תויטפשמ תוקינילק

 3  תוחפל רובע תפסונ תוכז תדוקנ קנעות תינילק תוליעפ לשב .תילאירטסמס התיכ תעש לכל תוכז

  ."ול הצוחמ וא דסומב )תישעמ הרשכה ,חטש תדובע( תינילק הדובע לש תועש

 היהי טנדוטסהש ידכ ,עמשמ .ז"נ 4 -ב םיטנדוטסה תא תוכזמו תויתנש ןה רפסה-תיבב תוקינילקה .י

 התיכב עובשב העש דועו עובשב תועש 3 "חטשב" הנשה ךלהמב תויהל וילע ,תודוקנה 4 לכל יאכז

 .)םייעובשב םעפ תוימדקא םייתעש ,לשמל התיכה תועש תא זכרל ,ןבומכ ,ןתינ(

   .ריכב לגס רבח דומעי רפסה-תיב תרגסמב תולהנתמה תוקינילקה ךרעמ שארב .אי

 לע חוודל תוקינילקה ךרעמ שאר ביוחמ ,תויטפשמ תוקינילק תלעפהל ג"למה הוותמל םאתהב .בי

 :לע ,רתיה ןיב ,רפסה-תיב לש הארוהה תדעוולו רפסה-תיב שארל תוקינילקה תוליעפ

 .הקינילקה תורטמ )1(

 .תורטמה תגשה ךרוצל העצובש תימדקאה הרשכהה )2(

 .תורטמה תגשה ךרוצל העצובש תישעמה הרשכהה )3(

 .ועריאש םידחוימ םיעוריא לע חוויד )4(

 

 תואנדס יבגל תודחוימ תויחנה .31

 רמוחה תא תומשיימה תוישעמ תויוליעפ ןווגמב תוסנתהל םיטנדוטסל רשפאל ,איה תואנדסה תרטמ .א

 .טפשמה לש םינוש םימוחתל סחיב ,רפסה-תיבב דמלנה ימדקאה

 .רפסה-תיב לש ימדקאה לגסה רבח אוהש ימדקא החנמ ידי-לע להונת הנדסה .ב

 החנמה לש איה ,תישעמה תוליעפב םיטנדוטסה תוליעפ לע חוקיפה ןונגנמ תעיבקל תידעלבה תוירחאה .ג

   .הנדסה לוהינל לעופ אוה םמיע םייעוצקמה םימרוגב עייתסהל יאשר הלהו ,ימדקאה
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 .הינכת תעיבק לעו הנדסה לש ימדקאה ךרעמה תיינב לע יארחא היהי ימדקאה החנמה .ד

 הלא םישגפמ .הצרמה תעיבק יפל ,םישגפמ לולכת רפסה-תיב תרגסמב הנדסה לש תימדקאה תוליעפה .ה

 תוליעפ לש םיישעמהו םיימדקאה םיטביהה תודוא םינויד םויקל וא/ו םיחרוא םיצרמ חוריאל ושדקוי

 .הנדסב םיטנדוטסה

 תוסנתהה תא םיטנדוטסה ועציב םתרגסמבש ,םייעוצקמה םימרוגב ץעוויהל םיאשר הנדסה יחנמ .ו

  .סרוקה סובליסב עיפומ רבדהש דבלבו הנדסב יפוסה ןויצה תעיבקל עגונה לכב ,תישעמה

 

 םירנימס .32
 4 -ב ותוא םיכזמ הלא .הנש לכב דחא ,םירנימס ינשב ףתתשהל בייח היהי טנדוטס ,'ד -ו 'ג םינשב .א

 .)רנימס לכ רובע תוכז תודוקנ 2( תוכז תודוקנ

 ףתתשהל יאשר היהי אל ,רבוע ןויצ וב לביק אלש וא ,'ג הנשב רנימסב ףתתשה אל רשא טנדוטס .ב

 .'ד הנשב רטסמסה ותואב םירנימס ינשב

 ,תאז .רנימסל המשרהל יאנת איה ;")ןוירנימס-ורפ( םדקתמ יטפשמ רקחמ" הבוחה סרוקב החלצה .ג

 .רנימסה יצרמ ידי-לע םיעבקנה םייפיצפס םדק יאנתל ףסונב

 איה םג עבקית םינותנש יפל םושירל םתונימז .תימדקא הנש לכ תליחתב עבקיי םירנימסה עציה .ד

 .הארוהה תכרעמ יצוליאלו םיימדקא םילוקישל ףופכב ,תימדקא הנש לכ תליחתב

 :*םירנימסה תמישר .ה

 תוכזה תודוקנ רפסמ      סרוקה םש

 2 תוכלהה שגפמ :תודהיו םאלסא

 2 הקוח אלל תויתקוח

 2 ןיקיזנב הנידמה תוירחא

 2 תימצע הללפה ינפמ ןויסיח

 2 יתאוושה יטרפ טפשמ

 2 הקיקחה לש תילכלכה הקיטילופה

 2 תויפולח םיכרדב םיכוסכס בושיי
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 2  ילילפ טפשמב תורחבנ תויגוס

 תודוקנ 4 לכה-ךס

 
 המישרל םאתהב 'ד הנשב דחאו 'ג הנשב דחא ,המישרב םיעצומה םירנימסה ןמ םיינש רוחבל הבוח *

  .תימדקא הנש לכ תליחתב עצות רשא תיטרקנוקה
 .א”פשת ל"הנשב םיעצומ אל **
 

   .רפסה-תיב לש הארוהה תינכתל ץוחמ םירנימסל םושיר רשפאתי אל .ו

 לש םיטנדוטסל הליחת ןתנית תומידק רשאכ ,תויומידק ירדסל םאתהב השעיי םירנימסל םושירה  .ז

 .'ג הנש לש םיטנדוטס ןכמ רחאלו 'ד הנש

 יפל תופסונ תויומידק קינעהל רפסה-תיב תוריכזמ תא תוחנהל תיאשר םידימלת יניינעל הדעווה .ח

 .םימיוסמ םיטנדוטסל םיעגונה םייטרקנוק םיניינעב םיימדקא םיכרצ

 

 םירנימס יבגל תודחוימ תויחנה .33
  .תוכז תודוקנ 2 לש ףקיהב ,תילאירטסמס תנוכתמב םייקתי רנימס .א

 םישגפמ העברא דע השולש שידקי הצרמה ,רנימסה תליחתב :האבה תנוכתמב להנתי רנימס .ב

 תעיבקו םיטנדוטסה לש תודובעה יאשונ םואיתל ,רנימסה יאשונב אובמ תואצרהל םייעובש

 .רנימסה אשונל תדקוממ תיפרגוילביב הכרדהלו סרוקה תרגסמב םהיתודובע תגצהל םידעומ

 ושדקוי ,ןכמ רחאל .תוישיא תוכרדהל ,ךרוצה יפ לע ,םיטנדוטסה םע הצרמה שגפיי ךשמהב

 .סרוקב םיטנדוטסה רתי ינפב םיטנדוטסה תודובע תגצהל םישגפמה

 טרדנטסה אשונב ולש םיטנדוטסה תא הצרמה החני ,תינוירנימס הדובע תביתכל תויחנהה תרגסמב .ג

 הרשויה רבדב םילהנה דודיח תוברל ,םהיתודובע תביתכב םהמ הפוצמה ירקחמ-ימדקאה

 .התרפה לש תוכלשההו םיטנדוטסהמ הפוצמה תימדקאה

 תרתוכ תא לולכת איה ירקחמ ימדקא טסקטכ הכורעו תשגומ תויהל תינוירנימס הדובע לע .ד

 רפסמו טנדוטסה לש ומש ,רנימסה הצרמ לש ומש ,תשגומ איה ותרגסמב רנימסה לש ומש ,הדובעה

 תיצמתו רקחמה תלאש ,רתיה ןיב ,וגצוי םהב םוכיסו אובמ ,םיניינע ןכות ,ולש תוהזה תדועת

 טוטיצה יללכ יפל תוכורע הנייהת םיילושה תורעה .תיפרגוילביב המישרו אפוג הדובעה ,ויאצממ

 .תיטפשמ הביתכב דיחאה

 ,תינוירנימסה הדובעה תשגהל רבעמ רנימסל תופסונ תוימדקא תושירד ףיסוהל יאשר הצרמה .ה

 .סרוקה סובליסב תאז ןייצש דבלבו םייניב תולטמ תוברל
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 ,הלבקה תועש תרגסמב ,ןימז הצרמה היהי ,תינוירנימסה הדובעה תנכה לש םיבלשהמ דחא לכב .ו

 .םתוחנהלו םיטנדוטסה תא שוגפל

 .ןלהל טרופמכ ,התשגהל םידעומ תוברל ,תינוירנימס הדובע תשגהל םיללכ .ז

 

 םיליבקמ םיאנת/םדק יאנת .34
  םיאנת וא/ו םדק יאנת ופוג סובליסב טרפל יאשר הצרמ ,ןונקתב רכזוה רשא םדק יאנת לכל ףסונב 

 .םיפסונ םיליבקמ 

 

 תימדקא תילגנא דומיל תבוח .35
 הללכמב תימדקא תילגנא דומיל תבוח .א

  .הללכמה תויושר ידי-לע העבקנש המרב ,תילגנאה הפשב טולשל בייח הללכמב טנדוטס )1(

 ידי-לע הרדגוה רשא "רוטפ תמר"ל עיגה םא תימדקא תילגנא םידומילמ רוטפ היהי טנדוטס )2(

   .הבוח ידומיל ןונקתב הללכמה

 היינשה הנשל 'א רטסמס םות דע הללכמב תימדקאה תילגנאה דומיל תא םייסל בייח טנדוטס )3(

 .וידומילל

 תושירדו ההובג הנשל רבעמ ףס" רבדב תוארוהל ףופכ היהי ,וז השירדב דומעי אלש טנדוטס )4(

 תילגנא קר דומלל לוכיו תבקועה םידומילה תנשל תולעל לכוי אל אוה ;"םיסרוקל םדק

 .לשכנ םהב םיסרוקו

 

 רפסה-תיבב תילגנא דומיל תבוח .ב

-תיבב וידומילל היינשה הנשל 'ב רטסמס םות דע בייח היהי טנדוטס ,תימדקאה תילגנאה דבלמ

 2."םינטפשמל תילגנא" סרוקה תא םילשהל רפסה

 

 הפיפח רוסיא .36
 לש הארוהה תעשל יקלח וא אלמ ןפואב תפפוח םתארוה תעש רשא םיסרוק דומלל יאשר וניא טנדוטס

 .הללכמב דמול אוה ותוא רחא סרוק

 
 תימדקאה תילגנא דומיל תבוח תא ומייס םרט רשא םיטנדוטסל רשפאל ידכ תאז .'ב רטסמסב ןהו 'א רטסמסב ןה עצומ סרוקה 2
 .'ב הנשל 'א רטסמס ףוס דע םומיסקמ ןכ תושעל הללכמב
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 ןאקיד ינחבמ .37
 ללכל ךרעיי ,)'ג -ו 'ב ,'א הנש( רפסה-תיבב תונושארה דומילה תונש שולשמ תחא לכ ףוסב .א

-יכרוע תכשל :ןלהל( לארשיב ןידה-יכרוע תכשל לש הכמסהה תוניחב תנוכתמב ןחבמ םיטנדוטסה

 ךיושמ הילא םידומילה תנשב ודמלנ רשא ,הכשלה תוניחבל םיבייחמה םינידה לע ססבתיש ,)ןידה

 .)ןאקידה ןחבמ :ןלהל( טנדוטסה

 םיקוקיחה תמישר םוסרפל ךומסב םסרופת ,ןאקידה תניחבל םיבייחמה םיקוקיחה תמישר .ב

 .ןידה-יכרוע תכשל לש הכמסהה תניחבל םיבייחמה

 תרגסמב ודמליי המישרב םיעיפומה םיקוקיחה לש םקלח קר .יאמצע אוה ןאקידה ןחבמל דומילה .ג

 .םיסרוקה

 תנש ךלהמב דמלנה הזל רבעמ עדי ורובע שרדנ אלו יטפשמ טסקט חותינ לש תויונמוימ ןחוב ןחבמה .ד

  .םידומילה

  3.הנש תולעל תנמ לע ןאקידה ןחבמב רבוע ןויצ לבקל בייח טנדוטס .ה

 

 םיידומיל םישגפמב תופתתשהו תוחכונ – 'ז קרפ

 םירועישל תונכומו תוחכונ תבוח .38
 .רובגית ירועישו המלשה ירועיש טעמל ,םירועישה לכל תטלחומ תונכומו תוחכונ תבוח תמייק .א

 .רזוח סרוקב רבודמ היה וליפא ,סרוקל םושרה טנדוטס תוחכונ תבוחמ רוטפל יאשר וניא הצרמ .ב

 הניחבב ןחביהל השרויש ידכ סרוקב דומילה ישגפממ 80% תוחפלב חכונ תויהל בייח טנדוטס .ג

 לש ותורדעיה תביסל תוקפנ ןיא .תינוירנימס הדובע וא/ו תמכסמ הדובע וב שיגהל וא/ו וב תיפוסה

 .ידומיל שגפממ טנדוטס

 

 תוחכונ תקידב .39
 .םירועישב תוחכונה תא קודבל בייח הצרמ .א

 .םירועישב םיחכונכ םשרנ םמש יכ ,אדוול ידעלב ןפואב םיארחא םיטנדוטס .ב

 .םירועישב תוחכונ קודבל דציכ טילחהל יאשר הצרמ .ג

 
 .הז ףיעס לוחי אל א”פשת ל"הנשב 3
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 .תוחכונה תבוחב ודמע אלש םיטנדוטס לע ,סרוקב ןורחאה עובשהמ רחואי אל בתכב חוודי הצרמ .ד

-ז"סשת ,טנדוטסה תויוכז קוחל ב19-ו א19 םיפיעסב טרופמה יפל תומאתהל םיקוקזה םיטנדוטס .ד

 תא תורדעיהה דעוממ ריבס ןמז ךות רפסה-תיב תוריכזמל איצמהל ידעלב ןפואב םייארחא 0072

 ריבעת תוריכזמה .תומאתה הקידצמה תורדעיהכ םתורדעיה גוויסל םישרדנה םירושיאה אולמ

 דיקפתמ ןיא יכ ,שגדוי .תורדעיהה קדצה תא ןחבת וז .םידימלת יניינעל הדעוול הלא םירושיא

 .םירושיאה תא ול איצמהל ןיאו תורדעיהה תביס תא ןוחבל הצרמה

 

 תוחכונה תבוח תרפה .40
 יאשר היהי אלו סרוקה ןמ קחרוי ,ליעל טרופמכ ,תוחכונה תבוח תא םייקמ וניא רשא טנדוטס .א

   .תינוירנימס הדובע וא תמכסמה הדובעה תא וב שיגהל וא ןחביהל

 תוריכזמ ידי-לע חלשית ,תוחכונה תבוח רחא אלימ אל וב סרוקמ ותקחרה רבדב טנדוטסל העדוה .ב

 .טנדוטסל תמדקומ הארתה חלשית אל .'ד חפסנכ ב"צמה העדוהה חסונ יפל ,רפסה-תיב

 היינפ ספוט" תועצמאב ,םידימלת יניינעל הדעווה ינפב ןוידל וניינע תא איבהל יאשר רומאכ טנדוטס .ג

 דעומהמ עובש ךות רפסה-תיב תוריכזמל רסמיי רשא ,'ה חפסנכ ב"צמה "םידימלת יניינעל הדעוול

 .הקחרהה לע העדוהב םשריי רשא

 

 םירועישל הסינכ .41
 .הצרמל ןיתמהלו רועישה תליחת ינפל תוקד רפסמ עיפוהל םיטנדוטסה לע .א

  .רועישל רחאמה טנדוטס לע האצרהה םלואל הסינכה תא רוסאל יאשר הצרמ .ב

  .תורדעיהכ םירוחיא רפסמ טנדוטס לש ותבוחל רובצי אל הצרמ .ג

 .תורדעיה ןידכ ,הצרמה עבק םתוא םיללכלו םילהנל םאתהב אלש ,רוחיא לש וניד .ד

 ,הרקמ לכב .רועישה ךלהמב תואצרהה םלואמ האיציו הסינכ רבדב םיללכ עובקל יאשר הצרמ .ה

 .רועישה לש ןיקתה ךלהמל הערפה ילבו טקשב השעית התיכה ןמ האיציו הסינכ

 

 םירועישה לוהינ .42
 סרוקה תליחתב תונתינ וא/ו סובליסב תועיפומ הלאש יפכ ,הצרמה תוארוה יפל להנתמ רועישה .א

 .תרחא ךרד לכב םיטנדוטסל תורסמנ וא/ו םירועישה ךלהמב וא/ו
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 תוארוה" ,הז ןיינעל .ול תוארנ ןניא הלא רשאכ םג ,הצרמה תוארוה לכל תייצל בייח טנדוטסה  .ב

 .םירועישב תופתתשהה ןפואל סחיב תוברל ,"הצרמה

  .ימדקאה וראותב שומיש ךות הצרמל הנפי טנדוטס ,הצרמה ידי-לע תרחא עבקנ רשאכ טעמל .ג

 תשגה רורגת הז ףיעס תרפה .ץרא ךרדבו ,סומינב ,דובכב השעית םיטנדוטסל וא/ו הצרמל היינפ .ד

  .תיתללכמה תעמשמה תדעוול הנולת

 ."טקש בצמ" לע םתוא רומשל דיפקהל שי רעצמלו ,םירועישה ןמזב םייראלולס םינופלט תובכל שי .ה

 .רועישה תעב ןופלטב חחושל ןיא הרקמ לכב

 .ןונקתה תוארוה תא רפמה טנדוטס תואצרהה םלואמ קיחרהל יאשר הצרמ .ו

 

 תויללכ תוארוה .43
 לע םג המאתהב ולוחי הנויקינו הללכמה ינקתמ לע הרימש ,שובל דוק רבדב הללכמה ינונקת תוארוה

 .רפסה-תיב

 

 תוינוירנימס תודובעו תודובע – 'ח קרפ

 תורדגה .44
 ,םייניב תדובע :ןלהלש תודובעהמ תחא לכ איה ,תרחא עבקנ אל דוע לכו ,הז קרפ ךרוצל "הדובע" .א

 .תינוירנימס הדובעו תמכסמ הדובע

 הווהמה הלטמו ,ליגרת ,הדובע לכ איה ,תרחא עבקנ אל דוע לכו ,הז קרפ ךרוצל "םייניב תדובע" .ב

 40% לע הלוע וניא סרוקב הלקשמו ,םייניב תודובע לש רבצ תוברל ,םייניב ליגרת/תלטמ/תדובע

 .יפוסה ןויצהמ

 סרוק ףוס ליגרת/הלטמ/תדובע לכ איה ,תרחא עבקנ אל דוע לכו הז קרפ ךרוצל "תמכסמ הדובע" .ג

  .יפוסה ןויצהמ 60% תוחפל אוה סרוקב הלקשמש

 תוארוהל םאתהב לכה ,ןוירנימס תרגסמב ךרענה רקחמ תמכסמה הדובע איה "תינוירנימס הדובע" .ד

 4.ןוירנימס יסרוק רבדב הז ןונקת

 

 
 .ךשמהב םיטרופמה "תינוירנימס הדובע תשגהל םיעגונה םידחוימ םיללכ"ל םכבל תמושת 4
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 תודובע תשגהל םיללכ .45
 יאנת איה התשגהו ,סרוקהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ,סרוק תרגסמב טנדוטס לע תלטומה ,הדובע .א

 .סובליסב שרופמב הצרמה ידי-לע תרחא עבקנ םא טעמל ,סרוקב תוכז תודוקנ תריבצל

 תולטממ קלחכ הדובעה הנתינ ובו טנדוטסה םושר וילא סרוקב קרו דבלב תחא םעפ שגות הדובעה .ב

  .סרוקה

 .ןויצ רופישל תרזוח הדובע שיגהל היהי ןתינ אל .ג

 .םייניב תדובע לע רוערע ןיא .ד

 תדובעב רבודמ םא ןיב ,רחא סרוקב שגות אל םיוסמ סרוקב השגוה רשא הדובע ,קפס רסה ןעמל .ה

  .תינוירנימס הדובעב וא ,סרוק ףוס תדובעב וא ,םייניב

 

 תודובע תשגהל םידעומ .46
  .הדובעל בתכב תויחנהב תושרופמ ןיוצי אוה .הצרמה ידי-לע עבקיי תודובע תשגהל דעומה .א

   .סרוקה םויסמ שדוח ךות רתויה לכל היהי ,רנימס וניאש סרוק ףוס תדובע תשגהל דעומה .ב

 ינורטקלא ראודב דעומ דועב םיטנדוטסל העדוה ךכ לע הצרמה רוסמי ,הדובע תשגהל דעומה הנוש .ג

   .)Moodle( סרוקה רתא תועצמאב וא/ו

 

 תודובע תשגה ןפוא .47
  .הדובעל בתכב תויחנהב תושרופמ ןיוצי אוהו ,סרוקה הצרמ ידי-לע עבקיי הדובעה תשגה ןפוא .א

 ,הדובעל וולנש רחא טירפ וא ךמסמ לכו תשגומה הדובעה ןמ קתוע ותושרב רומשל בייח טנדוטס .ב

 .ראותל תואכזה תלבקל דעו וידומיל םות דע

 דע ,התשגה דעומ ןיוצמ הבש ,הדובעה תלבק תא תרשאמה העדוההמ קתוע רומשל בייח טנדוטס .ג

 .ראותל תואכזה תלבקל דעו וידומיל םות

  

 הרימשו הרזחה ,םינויצ ,הקידב :תודובע .48
 השגהה ךיראתמ וא ,התשגה םוימ םימי 30 ךות רסמיי הניגב ןתינ רשא ןויצהו ,קדבית הדובעה .א

  .רחואמה יפל ,הצרמה ידי-לע עבקנ רשא
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 ןיזהל ותורשפאב ,תאז םע .תוניחב רודמל תורישי תודובעה ינויצ תא רוסמל הצרמה תוירחאב .ב

 תוניחב רודמל םינויצ חווידב הצרמה בייח ןיידע ,םלואו ,)Moodle(  סרוקה רתאל תורישי םינויצ

 .סרוקב םייפוסה םינויצה םע דחי

 ףוכתב ,ןיפוליחל .ןתינש דוקינה ןיגב םיטנדוטסל תוטרופמ תורעה הצרמ בותכי ,תודובעה תקידבב .ג

 םיטנדוטסה םע שגפמ םייקי וא ,אמגודל ןורתפ )Moodle( סרוקה רתאב םסרפי ,םינויצה םוסרפל

 .הדובעה תא ןיכהל םהילע היה ובש ןפואה תא גיצי וב

 תוריכזמ תועצמאב וא הצרמה ידי-לע תורישי םיטנדוטסל רזחות ,סופדב השגוהש ,הקודב הדובע .ד

 .רפסה-תיב

 הנרמשית אל תודובעה .ןויצה םוסרפ דעומל בקועה רטסמסה ףוס דע תודובעה הנרמשית תוריכזמב .ה

 .דחא רטסמסמ הלעמל תוריכזמב

 

  תינוירנימס הדובע תשגהל םיעגונה םידחוימ םיללכ .49
 יללכ .א

 התשגהו רנימסהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ,רנימס תרגסמב טנדוטסה לע תלטומה ,בתכב הדובע )1(

  .רנימסב תוכזה תודוקנ תריבצל יאנת איה

 תודוקנ ןיינמב ללקושי ןויצהש ידכ ,תינוירנימס הדובעב תוחפל 65 ןויצ לבקל בייח טנדוטס )2(

  .תוכזה

 םינוקית עוציב/רוערעל תורשפא אלל ,דבלב תחא םעפ שגות הדובע יכ ,רהבוי ,קפס רסה ןעמל )3(

 תולטממ קלחכ הדובעה הנתינ ובו טנדוטסה םושר וילא ןוירנימסב קרו התשגה רחאל

 .ןוירנימסה

 וא םייניב תדובעכ תוברל ,רחא סרוקב שגות אל ,םיוסמ רנימס תרגסמב השגוה רשא הדובע )4(

 .תרחא תינוירנימס הדובע וא סרוק ףוס תדובע

 

 תינוירנימס הדובע תשגה ןפוא .ב

 תעיבק יפ-לע ,סופדב וא )Moodle( סרוקה רתא תועצמאב הצרמל שגות תינוירנימס הדובע )1(

 הדובע לבקי אל הצרמ .קדבית אל ,תרחא הרוצ לכב שגות רשא תינוירנימס הדובע .הצרמה

 .אתב וא רועישב טנדוטסה ןמ תורישי תינוירנימס

 תוריכזמ תועצמאב ,םיקתוע ינשב הדובעה שגות ,סופדב שגות הדובעה יכ הצרמה עבק םא )2(

  .דבלב ךכו רפסה-תיב
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 ,"תינוירנימס הדובע לש תימצע הנכה לע הרהצהו השגה ספוט" ףרוצי תינוירנימסה הדובעל )3(

 .טנדוטסה ידי-לע םתחייו ספוטה אלומי .'ו חפסנכ ב"צמה

 "לבקתנ" תמתוח עבטות ,ליעלד הרהצהה ספוט תייוולב תספדומ תינוירנימס הדובע תשגה םע )4(

 וליאו ,הדובעה לש םותח קתוע לבקי טנדוטסה .רפסה-תיב תוריכזמ ידי-לע השגהה ךיראת םע

 .הצרמל רפסה-תיב תוריכזמ ידי-לע רסמיי הרהצהה ספוט םע רחא קתוע

 רומשל בייח ,)Moodle( סרוקה רתא תועצמאב תינוירנימסה הדובעה תא שיגה רשא טנדוטס )5(

 .השגהה דעומ לע הדיעמהו השגהה תעב וילא תחלשנה תיטמוטואה העדוההמ קתעה

 

 תינוירנימס הדובע תשגה דעומ .ג

 .הצרמה ידי-לע עבקיי תינוירנימס הדובע תשגהל דעומה )1(

 םידומילה תנש לש ןושארה םויה דע שיגהל שי תחא םידומיל תנש לש תוינוירנימס תודובע )2(

 .םיטנדוטסה תעידיל אבוהש הצרמה ידי-לע םדוק ךיראת עבקנ ןכ םא אלא ,הירחאלש

 תקמונמ השקב סוטטס תדעוול שיגי ,רוחיאב תינוירנימס הדובע שיגהל שקבמה טנדוטס )3(

  .השקבה תשגהב הכורכה ,הרגא םלשיו ,"רוחיאב הדובע תשגהל הינפ" ספוט תועצמאב

 

 ןתרימשו תוספדומ תוינוירנימס תודובע תרזחה .ד

 ,התשגה םוימ םימי 60 ךות רסמיי הניגב ןתינ רשא יפוסה ןויצה .קדבית תינוירנימס הדובע )1(

 .רחואמה יפל ,הצרמה ידי-לע עבקנ רשא דעומב

   .תוניחב רודמל תורישי תינוירנימסה תודובעה ינויצ תא רוסמל יארחא הצרמה )2(

 דוקינה ןיגב םיטנדוטסל תוטרופמ תורעה בותכי הצרמ ,תוינוירנימסה תודובעה תקידבב )3(

  .ןתינש

  .ןויצ הל ןתינש רחאל תאזו ,רפסה-תיב תוריכזמל רזחות תספדומ תינוירנימס הדובע )4(

 םוימ םישדוח השולשמ רתוי אל תוינוירנימסה תודובעה תא הלצא רומשת רפסה-תיב תוריכזמ )5(

  .הדובעה תא רומשל תוריכזמה לע הבוח הלח אל הז דעומל רבעמ .ןויצה םוסרפ

 

 תודימה רהוטל תועגונה תוארוהה תרפה .50
 לש תעמשמה תויושר ינפב הדמעה הירחא רורגת תודימה רהוטל תועגונה תוארוהה תרפה .א

 .הללכמה

 וז הדובעל רשקהב תעמשמה תויושרל הנולת השגוה ודגנ רשא טנדוטס לש הדובע קדבית אל .ב

 .וניינעב תעמשמה תויושר תטלחהל דע בכועי ונויצ םוסרפו
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  תוניחב – 'ט קרפ 

  יללכ .51
 ןונקתב תרחא עבקנ םא טעמל סרוק תרגסמב תומייקתמה תוניחבה ללכל םיסחייתמ הלא םילהנ .א

 .הז

  .תיטנבלרה הנשה לש ימדקאה הנשה חולל םאתהב ,רטסמס לכ םותב תומייקתמ תוניחבה ,ללככ .ב

 רודמ ידי-לע םסרופמו תוניחב רודמל רפסה-תיב ןיב םואיתב עבקנ רפסה-תיב לש תוניחבה חול .ג

  .תוניחב

 ינפל םייעובשכ תוניחב רודמ ידי-לע הללכמה רתאב םסרופמ ,הניחבה ירדח ללוכ ,ןכדועמה חולה .ד

  .הללכמה רתאב תוניחבה תפוקת

 חולב ןוכדע וא/ו יוניש לכ .הניחבל ץבושמ וניה וב רדחה יבגל הניחבה ינפל ןכדעתהל טנדוטסה לע .ה

  .הללכמה רתאב םסרופי תוניחבה

  .הללכמה לש םינויצהו תוניחבה ןונקתב תועיפומ ,םינויצו תוניחב רבדב תוטרופמ תוארוה .ו

 

  ןחביהל תואכז .52
  :םיאבה םירבטצמה םיאנתה ויבגל םימייקתמ םא ןחביהל יאכז טנדוטס .א

 .תיחכונה םידומילה תנשבו רטסמסב ,תנחבנה הצובקב ,םידומילה תכרעמב סרוקב םושר )1(

 .הז ןונקת תוארוה יפל סרוקב חכנו סרוקה לש תוימדקאה תובוחה לכ תא אלימ )2(

 רטסמסל ינכדע ןחבנ סיטרכ וידיבו דומיל רכש רודמב םייפסכה ויתובוח לכ תא םילשה )3(

 .ויתובוח תרדסה לע רושיא הווהמ ןחבנה רושיא .יטנוולרה

 םימולשתה תא רידסהו דחוימ דעומ לע סוטטס רודממ רושיא לביק םא ןחביהל יאכז טנדוטס .ב

  .דומיל רכש רודמב

 םידומילה תינכותב שרדנכ םיניוצמ ןחביהל וילע םהב םיסרוקה לכ יכ ,אדוול טנדוטסה תוירחאב .ג

 .ולש

 ןיינועמו ,העשה התואבו םויה ותואב רתוי וא תוניחב יתש ול ועבקנ רשא טנדוטס :תופפוח תוניחב .ד

 ץוביש תא םאתל תנמ לע ,תוניחבה דעומ ינפל םימי השולש דע תוניחב רודמב םשריי ,ןהילא תשגל

 םיימוי ,רשקתהל וילע ,תוניחבה תחאל עיפוהל טנדוטסה תנווכב ןיא םא .וז רחא וזב תוניחבה

 ינורטקלא ראודב העדוה חולשל וא ,)04-6927752/89( תוניחבה רודמל ,ןכל םדוק
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)@zefat.ac.ilxamsE(, אל ,דעומ דועבמ םשרנ אל רשא טנדוטס .הניחבב ותופתתשה תא לטבלו 

 .תוניחב יתשב םויב וב ןחביהל השרוי

 

  הניחבה ירדס .53
 ינכדע ןחבנ סיטרכו ההזמ הדועת ותושרבשכ ,התליחת ינפל העש עבר הניחבה רדחל עיגי ןחבנה .א

  .חיגשמל גיצי םתוא ,יטנוולרה רטסמסל

 דבלבו ,הניחבה תליחת ןמזמ דבלב העש יצח דע לש רוחיאב רתות ,הניחבל טנדוטסה לש ותסינכ .ב

 .הניחבה ירדחמ דחאמ והשלכ טנדוטס אצי םרטש

 ןוישיר ,ןוכרד ,טנדוטס סיטרכ ,תוהז תדועת :תואבה תודועתהמ תחא תויהל הלוכי ההזמ הדועת .ג

  .לייח/רטוש תדועת וא הגיהנ

 .ןחביי אל ןחבנ סיטרכ וא ההזמ הדועת ותושרב ןיאש ןחבנ .ד

 סיטרכה תא איצוהל יוצר .ישיא עדימ–הללכמה רתאמ ןחבנה סיטרכ תא איצוהל טנדוטסה לע .ה

 .הניחבה ינפל םימי רפסמ

 ,הללכמה לש תוניחבה יכרדב תומאתהה תדעו תאמ הניחבב תומאתהל רושיא לביק רשא טנדוטס .ו

 .הניחבה ינפל עובשמ רחואי אל ,תוניחב רודמל הז רושיא גיצהל שרדנ

 ההזמ טרפ לכ וא ,תוהז תדועת רפסמ ,םש תובושתה ספוט וא/ו הניחבה ןולאש יבג לע םושרל ןיא .ז

 .הניחבה ןולאש וא/ו תובושתה ספוט יבג לע הצרמל תושקב וא/ו תוישיא תורעה םושרל ןיא .רחא

 דגנ תעמשמה תויושרל הנולת תשגהב הכורכ אהתו תעמשמ תריבע הווהמ וז הארוה תרפה

 .טנדוטסה

 ליבותו תעמשמ תריבע הווהמ וז הארוה תרפה .הניחבה רדחב םיחיגשמה תוארוהל עמשיהל הבוח .ח

 .טנדוטסה דגנ תעמשמה תויושרל הנולת תשגהל

 התליחת רחאל הניחבה רדחמ האיצי .ןולאשה תקולח רחאל הניחבה לע רתוול תורשפא ןיא .ט

 .םיקיר ויה וליפא ,הניחבה תרבחמ וא ספוט תשגה תבייחמ

 

 בייחמה הניחבה חסונ .54
 .הניחבה דעומל רבוע תוניחבה רודמל רסמנש הז היהי בייחמה הניחבה חסונ .א

 .רבעב שומיש רבכ וב השענ רשא חסונל ההז הניחב חסונב שומיש תושעל יאשר וניא הצרמ .ב
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 סחיב אל תוברל ,ןולאשה חסונמ עורגל וא/ו ףיסוהל יאשר היהי אל הצרמ ,הניחבה הלחהש עגרהמ .ג

 חסונב הלגתמה תועט ןוקית לע הלח הניא וז הארוה .הניחבה ןולאשבש תולאשה לש יסחיה לקשמל

 .הניחבה

 

 הניחבה ךשמ .55
 .הניחבה ןולאש יבג לע ןיוצי אוהו הצרמה ידי-לע שארמ עבקיי הניחבה ךשמ .א

 .הניחבה ןולאש יבג לע ןיוצמל ןמז תפסות רשאי אל הצרמ .ב

 תדעו ידי-לע םהל ןתינ רשא ,תואכז רושיא םהידיב שי רשא םיטנדוטסל קרו ךא ןתנית ןמז תפסות .ג

 .הניחבה רדחב םיחיגשמל רושיאה תא גיצהל תוירחאה הלא םיטנדוטס לע .תוניחבה יכרדב תומאתהה

 תליחת תא ובכיע רשא תוינכט תולקת לשב הניחבה ךשמ תא ךיראהל תוכמסה תוניחב רודמ שארל .ד

 .ןיקתה הכלהמ תא ושביש רשא וא הניחבה

 

 הניחבה ךלהמב וילא תוינפו הצרמה תוחכונ .56
 יאשר הצרמה ,'ב דעומ תניחבב .'א דעומ תניחב תמייקתמש תעב הללכמב חכונ תויהל סרוקה הצרמ לע .א

-תיב שאר יאשר ,לודג וניה הז דעומל םישגינה םיטנדוטסה רפסמ םא ךא ,דבלב תינופלט ןימז תויהל

 .'ב דעומב םג תוחכונב הצרמה תא בייחל רפסה

 וניה ףילחמהש דבלבו – 'ב וא/ו 'א דעומ – הניחבב ומוקמב חכונ היהי ומעטמ ימ יכ שקבל יאשר הצרמ .ב

 תא רוסמל הצרמה לע .רפסה-תיב שאר תאמ שארמ רושיא ודיבו ,םיטפשמב ןושאר ראות לעב תוחפל

 סרוקה הצרמ לע ,הרקמ לכב .תוניחב רודמלו רפסה-תיב תוריכזמל ולש ןופלטה רפסמו ףילחמה םש

 .הניחבה ןמזב תינופלט ןימז תויהל

 .הניחבה תליחתמ העש יצח הפלחש ינפל אל ךא ,תוניחבה םלואל תוחפל תחא םעפ סנכיהל בייח הצרמ .ג

 ותסינכ םידקהו הרקמב .הנקתל שיש האיגש הניחבה חסונב רתיא םא ותסינכ םידקהל יאשר הצרמה

 .הניחבה תליחתמ העש יצח הפלחש רחאל תינש סנכיהל הצרמה לע ,וז הביסמ

 .תוניחבה םלואל תפסונ םעפ סנכיהלו בושל םא תעד-לוקיש ןותנ הצרמל .ד

 דציכו םא תעד-לוקיש ןותנ הצרמל .תוניחבה םלואב ורוקיב תעב הלאשב הצרמל תונפל יאשר טנדוטס .ה

 השעי יכו דבלב תוינטרפ אלו ,תויללכ תולאשל הנעי הצרמ יכ ץלמומ ,ללככ .טנדוטסה תלאשל תונעל

 .וילא הנפ רשא טנדוטסל קר אלו ,התיכה לכ לומ לא תאז

 וילע חסונ ינוקית ושרדנ םאו םלוכל סנכיהל דיפקהל הצרמה לע ,םירדח רפסמב תמייקתמ הניחבה םא .ו

 .םירדחה לכב םינחבנה ללכ תעידיל םריבעהל
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 תודימה רהוטל תועגונה תוארוהה תרפה .57
  .הללכמה לש תעמשמה תויושר ינפב הדמעה הירחא רורגת תודימה רהוטל תועגונה תוארוהה תרפה .א

 בכועי ונויצ םוסרפו תעמשמה תויושרל הנולת השגוה ודגנ רשא טנדוטס לש הניחבה תרבחמ קדבית אל .ב

 .וניינעב תעמשמה תויושר תטלחהל דע

 

 תוניחבה תנוכתמ .58
 קרו ךא רשפאתת הז ףיעס תוארוהמ הייטס .הניחבה תנוכתמ תא ופוג סובליסב תושרופמ ןייצי הצרמ .א

 .הארוהה תדעו לש שארמ רושיאב

 התכירע תטישל ,הניחבה תנוכתמל תועגונה תורורב תויחנה ןולאשה ספוט לע תושרופמ ןייצי הצרמ .ב

 .הכלהמב םהב דייטצהל טנדוטסל רתומ רשא םירמוחלו

 םע .)"יאקירמא ןחבמ"( הרירב תובר תולאש לע ןלוכ תוססובמה תומכסמ תוניחב תכירע רשפאתת אל .ג

 .תיאקירמאה הטישב םייניב ינחבמ ךורעל ןתינ ,תאז

 תא אטבל טנדוטסל תורשפאמה הלאכ ,תוחותפ תולאש לש הטישב ךורעל שי תוניחב יכ ,אוה ללכה .ד

 .בכרומ יטפשמ טסקט חותינ תוברל ,בתכב ולש יטפשמה חוסינה רושיכ

 ,הרקמ לכב .רפסה-תיב שאר רושיאל הפופכ אהת ,תמכסמ הניחבב תיאקירמאה הטישב תולאש תללכה .ה

 וניאש ףקיהבו ,ןידה-יכרוע תכשל לש הכמסהה תניחבל םירושקה םיסרוקל סחיב קר רשפאתי הז רבד

 .תמכסמה הניחבה לש ללוכה לקשמהמ 20% לע הלוע

 לש הכמסהה תניחבל םייטנבלרה םיסרוקב דחוימב ,הז ללכמ הגירח רשאל תיאשר הארוהה תדעו .ו

 הניחבה לש ללוכה לקשמהמ 40% לע הלעי אל תויאקירמאה תולאשה ףקיהש דבלבו ,ןידה-יכרוע תכשל

 .תמכסמה

 תכשל לש תמכסמה הניחבל םייטנבלרה םיסרוקב תיאקירמאה הטישב םייניב ינחבמ ךורעל ץלמומ .ז

 .ןידה-יכרוע

 םירפסב םייניבה תניחב תא וא תמכסמה הניחבה תא ךורעל םא טילחהל תעד לוקיש ןותנ הצרמל .ח

 ,ןידה-יכרוע תכשל לש הכמסהה תניחבל םייטנבלרה םיסרוקל סחיב יכ ,ץלמומ ,תאז םע .םיחותפ

 ."םירוגס םירפס" לש תנוכתמב ,םייניבה תניחב רעצמלו ,תמכסמה הניחבה ךרעית
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 תוניחבה ידעומ .59
 תוניחב ידעומ ינש ,ועבקיי ,ןונקתל 60 ףיעס תוארוהל ףופכב ,תמכסמ הניחב תמייקתמ וב סרוק לכב .א

  .)'ב דעומו 'א דעומ(

 םידעומ ינשמ רתויב ןחביי אל טנדוטס .םידעומ ינשב תמכסמ הניחבב ןחביהל יאכז היהי טנדוטס לכ .ב

  .םיוסמ סרוקב

  .סרוקב רבעמ יאנת הווהמ םייניבה ןחוב רבעמ םא אלא ,םייניב ינחבמל סחיב 'ב ידעומ ומייקתי אל .ג

 

 םידחוימ םידעומ .60
 יללכ .א

 .'ב דעומב וא 'א דעומב סרוק לכב ןחביהל בייח טנדוטס .םידעומ ינש ועבקיי הניחב לכל ,ללככ )1(

 ינשמ דחאל תשגל ונממ רצבנ םהב םירקמב ,דחוימ דעומב ןחביהל השקב שיגהל יאשר טנדוטס )2(

 .ךשמהב טרופמכ ,דחוימ דעומב ותוא הכזמה הליע תמייקתמ רשאכ םידעומה

 .הללכמה לש םינויצהו תוניחבה ןונקתב טרופמ ,םידחוימ םידעומל תושקבב לופיטה להונ )3(

 

 דחוימ דעומל תוכזה .ב

 לש םידעומה ינשמ דחאל עיגהל ונממ רצבנ םהב םירקמב דחוימ דעומב ןחביהל יאכז היהי טנדוטס

 :דבלב םימיאתמה םירושיאה ףוריצבו ,ןלהל תוטרופמה תוביסהמ ,ליגרה דעומה

 .2012-ב"עשת ,)םיאולימ תורישב םיתרשמה םיטנדוטסל תומאתה( טנדוטסה תויוכז יללכ )1(

 תרומשמל דלי תלבק וא ץומיא ,הדיל ,ןויריה ,תוירופ ילופיט בקע תומאתה( טנדוטסה תויוכז יללכ )2(

 .2012-ב"עשת ,)הנמוא וא

 וא זופשא לשב ליגרה דעומה לש םידעומה ינשמ דחאל תשגל ונממ רצבנ רשא טנדוטס :זופשא )3(

 ןוימה לש וא זפשוא וב יאופרה דסומה לש ימשר רושיא גיצי טנדוטסה .הניחבה םויב ןוימב היהש

 .תורצבנה תביסו זופשאה יכיראת ובו ההש וב

 בורק תריטפ לשב ליגרה דעומה לש םידעומה ינשמ דחאל תשגל ונממ רצבנ רשא טנדוטס :לבא )4(

  .םינפה דרשממ הריטפ תדועת גיצי טנדוטסה .הניחבה דעומל ךומסב הנושאר הברק תגרדב החפשמ

 יתש לש הפיפח תמחמ ליגרה דעומה לש םידעומה ינשמ דחאל שגינ אל רשא טנדוטס :הפיפח )5(

  .דחוימ דעומל יאכז היהי ,תוניחב

 

 דחוימ דעומה תכירע דעומ .ג

 .תבקועה הנשב םייקתמ סרוקהש יאנתבו תבקועה הנשה ינחבנ םע ךרעיי דחוימ דעומ )1(
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 דחוימה דעומה תכירע תא רשאל ,סרוקה הצרמ םע םואיתב ,סוטטס תדעו תיאשר ,תאז םע )2(

 .רחא דעומב טנדוטסל

 ,םדק סרוקכ רדגומה ,הבוח סרוקב ליגרה דעומה לש םידעומה ינשמ דחאל קר שגינ רשא טנדוטס )3(

 םע םואיתב ,סוטטס תדעו .ףסונה ןחבמה ןויצב היולת וידומיל ךשמה לע הטלחהה אהת ,לשכנו

 וא ,םידומילה תנש תחיתפל רבוע ישיא דחוימ דעומ טנדוטסל רשאל םא טילחת ,סרוקה הצרמ

 .סרוקה לע רוזחל ובייחל

 

 דחוימ דעומל תואכז רדעיה .ד

 ינשמ דחאב לשכנש וא ,םידעומה ינשב הקדצה אלל רדענש וא ,'ב דעומבו 'א דעומב לשכנש טנדוטס

  .תפסונ הניחבל יאכז היהי אל ,הקדצה אלל ינשה ןמ רדענ וא םיליגרה םידעומה

 

 דחוימ דעומל בוריס תואצות .ה

 .רחא טנדוטס לככ וב ןחביהלו ,תינש סרוק ותואל םשריהל לכוי ,דחוימ דעומ ול רשוא אלש טנדוטס )1(

  .הז ןונקתב טרופמכ ,רזוח סרוק רבדב תוארוהל ףופכב ,תאז

 – לכה-ךסב םימעפ עבראמ רתוי וב ןחביהלו םיימעפמ רתוי סרוק ותואב דומלל לכוי אל טנדוטס )2(

   .סוטטס תדעו לש ןפוד אצויו גירח רושיא אלל – סרוקה תא דמל רשא םעפ לכל תוניחב יתש

 

 ראות בכעמ דחוימ דעומ .ו

 רשא סרוקה טעמל ראותל ויתובוח לכ תא םייסש יאנתב ראות בכעמ דחוימ דעומל יאכז היהי טנדוטס

 תוכמסה רפסה-תיב שארל .טנדוטסה לש הנורחאה הנשב דמלנ רסחה סרוקהש ,יאנתבו ,וב לשכנ

 .סרוקה הצרמ םע םואיתב תאזו ,ואל םא ישיא היהי דחוימה דעומה םא טילחהל

 

 הניחבה ןורתפל רבסה .61
 .דוקינה תטיש רבסות ןהב תוטרופמ תורעה הניחבה תרבחמ יבג לע הצרמ בותכי ,תוניחבה תקידבב )1(

 ,תוניחב רודמל םינויצה תריסמ רחאל דימ ,)Moodle( הללכמה רתאב םסרפי הצרמ ,ןיפוליחל )2(

 .אמגודל ןורתפ

 תא גיצי וב ,תוניחב רודמל םינויצה תריסמל ךומסב םיטנדוטסה םע שגפמ םייקי הצרמ ,ןיפוליחל )3(

 .הניחבה תא רותפל םהילע היה ובש ןפואה
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 םינויצ – 'י קרפ

  םינויצה תעיבק .62
  .הדובעב הניחב רימהל ןיא .וב רומאהמ תוטסל ןיאו סרוקה סובליסב טרופי ןויצה תעיבק ןפוא .א

  .לשכנ/רבע :הלימב םימיוסמ םיסרוקב ,וא 100 דע 0 -מ םירפסמב ומשריי םינויצה .ב

 .ןונקתב רחא םוקמ לכב וא/ו תורדגהה ףיעסב טרופמכ ,תוחפל 65 לש ןויצ אוה "רבוע ןויצ" .ג

 אוה ןורחאה דעומב גישה רשא ןויצה ,הניחב התוא לש דחא דעוממ רתויל שגינ טנדוטסה וב הרקמ לכב .ד

  .תומושרה ןיינעל עבוקה

 רתוול דוע יאשר וניא ,דחוימ דעומב רבודמ רשאכ תוברל ,הניחבה חסונ תא וידיל לביק רשא טנדוטס .ה

 .הניחבב "לשכנ" ןויצ ותועמשמ רומאכ רותיו .הז דעומב ןחביהל תוכזה לע

 סיפדתב "לשכנ" ןויצ ול םשריי ,סרוקה תושירד תא אלימ אלו םיוסמ סרוקל םשרנ רשא טנדוטס .ו

 .םינויצה

 

 םינויצ םוסרפ .63
 רודמל םינויצה תא הצרמה ריבעי ,הניחבה דעוממ םייעובשמ רחואי אלו ,תוניחבה תקידב רמג םע .א

  .תוניחב רודמ ידי-לע ול וקפוסש יפכ ,תוימינונאה םינחבנה תומישרל תוניחבה

 םינויצה תא רוסמי ,םיאולימ תוריש וא הלחמ תאפמ דעומב םינויצה תא רוסמל לכוי אל רשא הצרמ .ב

  .םיטנדוטסל רסמית םינויצה םוסרפב בוכיע לע העדוה .הדובעל ובוש םוימ םימי הרשעמ רחואי אל

 .וידומילב ךישמהל לכויו קזניי אל טנדוטסהש ,ךכל רפסה-תיב שאר גאדי ,דעומב ןויצ רסמנ אל .ג

 ןופלטל טסקט תועדוה תועצמאב וא/ו הללכמה רתאב תוניחב רודמ ידי-לע ומסרופי תוניחבה ינויצ .ד

  .יראלולסה

 .םמוסרפ דעומ רחאל ךומסב וינויצ תא ררבל טנדוטסה תוירחאב .ה

 

 תמכסמ הלטמ/תמכסמ הדובע/תמכסמ הניחב לקשמ .64
 .וב רומאהמ תוטסל ןיאו סרוקה סובליסב טרופי סרוקב יפוסה ןויצה יביכר לש םלקשמ .א

 הניחבה לש הלקשמ ,םייניב תולטמ וא/ו םייניב תדובע תושגומ וא/ו םייניב ןחבמ םייקתמ וב סרוקב .ב

  .יפוסה ןויצהמ תוחפל 60% היהי תמכסמה הלטמה וא תמכסמה הדובעה וא תמכסמה
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 םא םג ,ןויצה בושיחב ןובשחב וחקליי םייניבה תולטמ וא/ו םייניבה תדובע וא/ו םייניבה ןחבמ לקשמ .ג

 תדעו .תמכסמה הלטמב וא תמכסמה הדובעב וא תמכסמה הניחבב רבוע ןויצ לביק אל טנדוטסה

  .הצרמ תשקב יפ-לע ,הז ללכמ הייטס רשאל תיאשר הארוהה

 

 ביטימ ןויצ .65
 .סרוקה לש סובליסב תושרופמ תאז ןייצש דבלבו ביטימ ןויצ םיטנדוטסל קינעהל יאשר הצרמ .א

 .סרוקב יפוסה ןויצל ףסוותי אוהו תודוקנ 5 לע הלעי אל סרוקב ביטימ ןויצ .ב

 םיטנדוטסה רפסממ תיצחמ לע הלעי אל ,סרוק הצרמ ןתיי ןתוא ,תוביטימ תודוקנ לש ללוכה ךסה .ג

 10 -מ רתוי אל קלחל הצרמה לכוי ,םיפתתשמ 20 הנומה סרוקב :המגודל .סרוקה ותואל םימושרה

 5 לע הלעי אל טנדוטסל ילמיסקמה ןויצהש דבלו ,םיטנדוטסה ןיב ונוצרכ ןקלחל לכוי אוה .תודוקנ

 .תודוקנ

  .תודוקנ  100 לע הלעי אל ,סרוקב טנדוטסה לש יפוסה ונויצ הרקמ לכב .ד

 םירועישה ךלהמל טנדוטסה לש ןפוד תאצויו תיתוהמ המורתו הליעפ תופתתשה לשב קנעוי ביטימ ןויצ .ה

 וא/ו תולטמ תשגה וא/ו םירועישב תוחכונ :ןוגכ תוליגרה סרוקה תובוח יולימל סחיב אל ךא ,סרוקב

 .סרוקה לש האירק ירמוח תאירק

 םייקתמ וב םויהמ רחואי אל רפסה-תיב תוריכזמל םיביטימה םינויצה תמישר תא רוסמי הצרמ .ו

 רודמל םיסרוקב םיביטימה םינויצה ללכ לש תזכורמ המישר ריבעת וזו ;סרוקב ןורחאה רועישה

 .תוניחב

 .רפסה-תיב תוריכזמל ותריסמ רחאל ותונשל לוכי וניא הצרמ .ביטימה ןויצה לע רערעל ןתינ אל .ז

 

 םינויצ רוזיפ .66
 ןפואב גלפתהל םייפוסה סרוקה ינויצמ הפוצמ ,םיטנדוטס 20 -ל לעמ םימושר םהב םיסרוקב .א

  .ןתינה לככ )"סואג ןומעפ"( ילמרונ

 וא/ו רפסה-תיב שאר יאשר ,ילמרונ ןפואב גלפתמ וניא הלאכ סרוקב יפוסה ןויצה םהב םירקמב .ב

 ,דעומ ותואב ונחבנש םיטנדוטסה ללכל םינויצה יוניש לע תורוהל ,רפסה-תיב שאר רושיאב ,הצרמ

 .ילילש רוטקפ וא יבויח רוטקפ ןתמ ידי-לע

 ,רפסה-תיב שאר רושיאב ,הצרמ וא/ו רפסה-תיב שאר יאשר ,תמכסמ הניחב וב שי רשא סרוקב .ג

 רוטקפ ןתמ ,רשאי אל רפסה-תיב שארו ןתיי אל הצרמ .'ב דעומ רחאל קרו ךא יבויח רוטקפ קינעהל

  .'א דעומ רחאל יבויח
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 תויללכ תוארוה .67
 עיפוי אל רוטפה ןתינ וסיסב לעש ןויצה ,םימדוק םידומילב הרכה ןיגב רוטפ ויבגל ןתינ רשא סרוק .א

 .ראותה לש יפוסה ןויצב ללקושי אל םג םוקמ לכמו םינויצה ןויליגב

 ."לשכנ" ןויצ ול םשריי הניחב לוטיב/סרוק ול לטבל וטילחה תעמשמה תויושר רשא טנדוטס .ב

 

 םירוערע – א"י קרפ

 יללכ .68
  .וב ףתתשהש סרוקב תמכסמ הדובע וא הניחב לש יפוסה ןויצה לע רערעל תוכז טנדוטס לכל .א

  .הלטמ וא ליגרת תוברל ,םייניב תדובע לש ןויצ לע רערעל ןתינ אל .ב

 ,תחא תיזכרמ תמכסמ הדובע ןהב ליטהל ןיינועמ וניא ימדקאה החנמה רשא תוקינילק/תואנדסב .ג

 ןויצה לע רחא הרקב ןונגנמ רשפאל החנמה לע ,תאז םע .םייניבה תולטמ לע רוערע תוכז היהת אל

 .יפוסה

 .תינוירנימס הדובע ןויצ לע רערעל ןתינ אל .ד

 

 וב לופיטהו ,םייניב תוניחב תוברל ,תוניחב לע רוערע תשגה להונ .69
 .הללכמה לש םינויצהו תוניחבה ןונקתב טרופמכ ,הניחב תרבחמב ןייעל יאשר טנדוטס .א

 תורבחמ תקירס םוימ םייעובש ךותב ,תאזו ול עבקנש הניחבה ןויצ לע בתכב רערעל יאשר טנדוטס .ב

  .הניחבה רחאל הצרמה םע רשק הניינעב רוציל ןיא ,הלבקתה אלש רוערעל השקב .הניחבה

  .הקידבב האיגש ןייצמו קמונמ תויהל בייח רוערעה .ג

 לולכי אלו ימינונא היהי אוה .הללכמה רתאב תידועייה תכרעמה תועצמאב קרו ךא שגוי רוערעה .ה

  רוערעה תייחדל ליבותו תעמשמ תריבע הניה וז הארוה תרפה .רערעמה טנדוטסה לש ההזמ טרפ לכ

 .יתעמשמ ןידל הדמעהלו ףסה לע

 .הצרמה לש הלבק תעש וא/ו הניחבה ןולאש תפישח ךלהמב רוערע שיגהל ןתינ אל .ו

 .רוערע תשגה רחאלו רבוע רוערע ןיינעב הצרמה םע רשק רוציל םיטנדוטס לע טלחומ רוסיא לח .ז

  .הניחב לכ לע דבלב תחא םעפ רערעל ןתינ .ח
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 הצרמ .דומילה רמוחב תואיקבה תא ןיגפהל םוקמה אוה ןיאו םירופיש הצקמ תניחבב וניא ,רוערע .ט

 תועיגמה תודוקנה בושיח ןפואל סחיב תועט וינפב התלגנ םא קרו ךא רוערעה תא לבקל יאשר

   .רוערעה אשומ תקידבב ןיינעה שרושל תדרויה תועט וא/ו טנדוטסל

 יפל ,אוהש יפכ וריאשהל וא ,ןויצ דירוהל ,ןויצ תולעהל יאשר הצרמה ,רוערעה תקידב תרגסמב .י

  .ימדקאה ותעד לוקיש

  .רוערעה תשגה םוימ עובש ךות רוערעה לע תקמונמ הבושת תתל הצרמה לע .אי

 רפסה-תיב שארל ורבעוי ,הניחבה תרבחמ ףוריצב שדחמ הניחבה תקידב רחאל הצרמה יקומינ .בי

 רוערעה ספוט .ןויצ ןוקית ספוט יבג לע תוניחב רודמ ידי-לע דלקוי אוה ןויצה רשוא םא .רושיאל

 .תוניחבה רודמב ורמשי ויתואצותו

 .רוערעה תשגה םוימ םייעובש ךות טנדוטסל ורסמיי רוערעה תואצות .גי

 יפוסה ונויצ תא הווהי שדחה ןויצה ,טנדוטסה לש ונויצ תא תונשל רוערעה תובקעב הצרמה טילחה .די

 .עבקנ רשא ירוקמה ןויצה ןמ ךומנ ונויצ םא םג ,הרומאה הניחבב טנדוטסה לש

 ,רוערעה ךרוצל הניחבה תא קודבל לוכי וניא וא ןכומ וניא סרוקה הצרמ רשאכ ,תודחוימ תוביסנב .וט

 רפסה-תיב שאר תטלחה .רחא הצרמ תקידבל טנדוטסה רוערע תא ריבעהל רפסה-תיב שאר יאשר

 .םיימדקא םיניינעל ונגס וא הללכמה אישנ תעידיל רבעותו קמונת הז ןיינעב

 .תיפוס הניה רוערע רחאל הניחבה ןויצ יבגל הצרמה תטלחה ,ליעל )אי( ק"סב רומאל ףופכב .זט

 אל ,הללכמה לש םינויצהו תוניחבה ןונקתבו ליעל םיטרופמה ,םיללכה יפ-לע שגוי אלש רוערע .זי

 .לפוטי

 

 ראות םויס – ב"י קרפ

 יללכ .70
 ןהש יפכ רפסה-תיבו הללכמה תושירדב קדקודמו ידוסי חרואב ןייעל טנדוטסה לע הבוח .א

 ראותה תלבקל ונממ שרדנה לכ תא תעדלו ,רפסה-תיב ןונקתבו הללכמה ינונקתב תועיפומ

 ."רגוב"

  .ישיאה עדימ–הללכמה רתאב טרופמ םידומיל ח"ודב תופצל לוכי טנדוטס .ב

 דמעו ןונקתה יפ-לע תוימדקאה ויתובוח לכ תא םילשהש רחאל קר רגוב ראותל יאכז טנדוטס .ג

 .דומילה רכש תובוח לכב

 םויסל תובוחהו תושירדה לכ רחא יולימל תידעלבהו האלמה תוירחאה תלטומ טנדוטסה לע .ד

 .םידומילה תינכותב תורדגומכ ,םידומילה
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 םויס לע רושיא שקבל יאכז ,םידומילה םויסל תובוחהו תושירדה לכ רחא אלימ רשא טנדוטס .ה

 ,תימדקאה תוריכזמה תועצמאב השקב שיגהל שי ,רומאכ .רגוב ראות לבקל םאתהבו וידומיל

 ידי-לע עבקייש םוימ רחואי אל שיגהל שי ספוטה תא .ראות םויסל השקבה ספוט ידי-לע

 תא םייסמה טנדוטס .םידומילה םויס סקט םייקתמ הב הנשב הללכמה לש ימדקאה להנמה

 אל ספוטה תא שיגי ,םיראתה תקנעה סקטב ףתתשהל ןיינועמו 'א רטסמס ףוסב וידומיל

 .הנש התואב הללכמה לש ימדקאה להנמה ידי-לע עבקייש ךיראתמ רחואי

 

 תואכז רושיאל השקב להונ .71
 .הללכמה ידי-לע םיעבקנה םינוכדעלו םייונישל ףופכ הז ףיעסב רומאה .א

 ."ראות םויסל השקבה ספוט" תא אלמל טנדוטסה לע ,ןורחאה ןויצה תלבק רחאל .ב

 .םיטנדוטסה טנאקידבו היירפסב םיכמסומה םימרוגה תמתחה רחאל שיגהל שי הז ספוט .ג

 .רפסה-תיב תוריכזמל שגוי ,רומאכ ,םותח ספוט .ד

 .דבלב טנדוטסה תוירחאב איה ספוטה תשגה .ה

 לכב דמע טנדוטסה יכ אצמייש רחאל קר .תובשחל ספוטה תא ריבעת רפסה-תיב תריכזמ .ו

 .ימדקאה להנמה תוריכזמ ידי-לע ראותל תואכז רושיא ול קפנוי ,םירחאהו םייפסכה ויתובוח

 תימדקא הניחבמ תואכזה רושיא תשקב הרשוא ובש ,םויל עבקנ ראותל תואכזה דעומ  .ז

 .םיכמסומה םימרוגה לכ ידי-לע תילהנמ הניחבמו

 ,רפשל ,ןקתל טנדוטסה יאשר היהי אל ,ראותל תואכזה רושיא רחאל .יפוס אוה ראותל ןויצה .ח

 .סרוק וא ןויצ ףיסוהל וא רערעל

 .ראותל הנורחאה ותבוח תא טנדוטסה םילשהש רחאל קר קפנוי יפוס םינויצ ןויליג .ט

 תודוקנ לכה-ךסמ הלא םיסרוק דירפהל ןיינועמה םיפדוע םיסרוק ותושרב שי רשא טנדוטס .י

 םיסרוק תרסהל השקב ספוט ,ראותה םויסל השקבה ספוט םע דחי שיגהל בייח ,ראותל תוכזה

 אל ,הז ךילה עציב אל רשא טנדוטס .הללכמה לש ימדקאה להנמב לבקל ןתינ ותוא ,םיפדוע

 .םידומיל םויס רושיא תקפנה רחאל םיפדוע םיסרוק ריסהל לכוי

 הכזי ,הנש התוא לש סקטה ינפל עבקנש ןמזה קרפ רחאל רפסה-תיב תוריכזמל עיגי רשא ןויצ .אי

 לש סקטל ראותה תלבק סקטב ותופתתשה תא החדי ךא ,ראותל תואכז רושיאב טנדוטסה תא

 .תבקועה תימדקאה הנשה

 .הז ףיעסב רומאה לע םירבוג םניא ליעל 63-ו )2()ג(49 םיפיעסב םיעובקה םידעומה .בי
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  םיראת תקנעה סקט .72
 יאמ( 'ב רטסמס ךלהמב הנשל תחא םייקתי רשא סקטב םירגובל קנעוי ).LL.B( םיטפשמב רגוב ראות

 .הללכמה לש ימדקאה להנמה ידי-לע עבקייש דעומב ,)ינוי דע

 

 הרתי תונייטצהב וא תונייטצהב םידומיל םויס .73
 םויסל תרדוסמ השקב שיגהו תוימדקאה תושירדה לכב דמעש רחאלו ,טנדוטסה לש וידומיל םויסב .א

 .הללכמה לש ראות םויס להונל םאתהב ,תאז .ראותה םויס לע רושיא טנדוטסל ןתניי ,ראות

 .ןושארה ראותה ידומיל םויסל תודועת וקנעוי ,רוזחמה ירגובל םיראת תקנעה סקט תרגסמב .ב

 תאזו ,"הרתי תונייטצה"ב וא "תונייטצה"ב וידומיל תא םייס טנדוטסה םא ןיוצי תודועתה יבג לע .ג

 :םיאבה םינוירטירקה יפ-לע

 םכותמ 20% לע הלעי אל ,ןלהל טרופמכ ,הריתי תונייטצהבו תונייטצהב םימייסמה רפסמ )1(

 ורדגוי םיפסונ 15% םומיסקמו "הרתי תונייטצה"ב םימייסמכ ורדגוי םיליבומה 5% םומיסקמ

 ."תונייטצה"ב םימייסמכ

 .ליעל טרופמכ םירגובה זוחאל ףופכב ,תאז .87 וניה "תונייטצה" תדועת תקנעהל םומינימה ןויצ )2(

 טרופמכ םירגובה זוחאל ףופכב ,תאז .92 וניה "הרתי תונייטצה" תדועת תקנעהל םומינימה ןויצ )3(

 .ליעל

 םשרנ ומע רוזחמל סחיב אלו ראותה תא לבקמ טנדוטסה ומע רוזחמל סחיב תעבקנ תונייטצהה .ד

 .דמל אוה ומע וא םידומילל

 םויסל השקב ספוט" ושיגי רשא רפסה-תיבב םיטנדוטסה ללכ ךותמ עבקית םינייטצמה תמישר .ה

 .סקטה םייקתמ הבש הנשב הללכמה לש ימדקאה להנמה ידי-לע עבקייש םוימ רחואי אל "ראות

 .הז ףיעסב רומאה לע םירבוג םניא ליעל 63-ו )2()ג(49 םיפיעסב םיעובקה םידעומה .ו

 "הרתי תונייטצה"ב וא "תונייטצה"ב םהידומיל תא ומייס רשא םיטנדוטסה תמישר לע העדוה .ז

  .רפסה-תיב לש םיטנדוטסלו לגסל חלשית

 

 הריתי תונייטצה/תונייטצהל תואכז יא .74
 ןויצל יאכז היהי אל ,הללכמב לש תעמשמה תדעו ידי-לע עשרוה רשא טנדוטס

 .הדועתה יבג לע בותיכב "הרתי תונייטצה"/"תונייטצה"
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 תונוש – ג"י קרפ

 טנדוטס דמעמ .75
 .םושר טנדוטס לש דמעמ הנקמ הניא ןיידעו המשרהה תלועפ לש התישאר קר הווהמ המשרהה תרדסה

 תבקועה םידומילה תנשל םידומיל תינכת ךרעו םולשתה ,םושירה תובוח לכב דמעש ימל הנקוי הז דמעמ

 .הינונקת יפל

 

 םיישיא םיטרפב םייוניש .76
 ימושירב שוביש וא/ו יוניש לש הרקמ לכב ימדקאה להנמה תוריכזמל עידוהל טנדוטס לע הבוח .א

 .ב"ויכו יתחפשמ בצמ ,החפשמ םש וא/ו יטרפ םש ,םירוגמ ןעמ –ןוגכ ;בשחמב םיישיאה םיטרפה

 ךרעמה תוריכזממ לבקל ןתינ ותוא "םיישיא םיטרפ יוניש ספוט" תועצמאב שגות ,רומאכ ,העדוה .ב

 .ימדקאה

 םיאתמה דומעה לש םוליצ השקבל ףרצל שי ,ןוכרד וא/ו יוהיז תדועת רפסמ ,םש יוניש לש הרקמב .ג

 .תוהזה תדועתב

 

 טנדוטס ירושיא .77
 תינכת תטילק רחאל תאזו ,הללכמה רתאב ישיא עדיממ איצוהל שי )םידומיל רושיא( טנדוטס ירושיא

 .תיתנשה םידומילה

 

 םירושיא תקפנה .78
 .הללכמב םיכמסומה םימרוגה ידי-לע קר ונתניי םיימשר םירושיא .א

 םינוירטירקל םאתהב ,ןותנ ןותנשב טנדוטס לש וגוריד רבדב רושיא קיפנהל ךמסומ רפסה-תיב .ב

  :םיאבה

 .דבלב םיימדקא םיכרצל שקובמ רושיאה )1(

 דסומה לש ותשקבל ,ץראל-ץוחב וא לארשיב ,רחא דסומ ינפב ותגצה ךרוצל שקובמ רושיאה )2(

 הלבק וא רחא דסומל רבעמ תוברל ,טנדוטסה לש תימדקא השקבב ןויד יכרוצלו רחאה

 .רחאה דסומב םיהובג םיימדקא םידומילל
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 ןיב ,טנדוטסה לש ימדקאה ודמעמ תא הנמאנ םיפקשמה םינותנ תושרופמ וניוצי ,ופוג רושיאב )3(

 ןיגב םירוטפ תוברל םימדוק םידומילב הרכה ,םידומילה תינכת תסירפ רבדב םינותנ ,רתיה

 .הלא םידומיל

 ויבגל רשא טנדוטסה לש רתויב ינכדע םינויצ ןויליג ףוריצב הנתומ היהי הז רושיא לש ופקות )4(

 רפסה-תיב תלהנה ידי-לע םימותח ויהי ינכדעה םינויצה ןויליגו רושיאה .רושיאה סחייתמ

 .)תמתוחו המיתח(

 .)תמתוחו המיתח( רפסה-תיב תלהנה ידי-לע המותחו הרוגס הפטעמב טנדוטסל רסמיי רושיאה )5(

 

 םידומילה תינכתב םייוניש .79
 תפסוה וא לוטיבל תושקב ,רפסה-תיב שאר ידי-לע ,םידומילה תנש תליחתב ,תרחא עבקנ םא טעמל .א

 ךרעמל םימיאתמה םירקמבו – רפסה-תיב תוריכזמל שיגהל ןתינ םידומילה תינכתב םיסרוק

-תיב לש םיטנדוטס רובע םיסרוק תפסוה/לוטיבל השקב ספוט תועצמאב – הללכמה לש ימדקאה

  .םיטפשמל רפסה

 רשא םידעומב ,תאזו ,םידומילה תנשל דבלב ינשה עובשב ותשקב תא שיגהל השקבה שיגמ לע .ב

 .הללכמה לש ימדקאה ךרעמה ידי-לע םימיאתמה םירקמבו ,רפסה-תיב תוריכזמ ידי-לע ועבקיי

 רטסמסה לש ינשה עובשל דע שגות ,ההז ףקיה לעב רחא הריחב סרוקב הריחב סרוק תרמהל תושקב .ג

 .סרוקה םייקתמ וב

 םירקמבו רפסה-תיב שאר ידי-לע תרשואמ תויהל תבייח םידומילה תינכת יונישל השקב .ד

 .הללכמב םייטנבלרה םיצעויה וא/ו רפסה-תיב תוריכזמ ידי-לע םימיאתמה

 םולשתב טנדוטסה תא בייחי ,תיטנוולרה םייונישה תפוקת רחאל טנדוטס םושר וילא סרוק לכ .ה

 .ואל םא ןיבו וב דמל טנדוטסה םא ןיב ,אלמ

 הארוה ירזוע תקסעה .80
 תקידב ךרוצל הארוה רזוע קיסעהל הצרמ יאשר רפסה-תיב שאר לש בתכבו שארמ רושיאל ףופכב .א

 .רובגת ירועיש תרבעהב ךרוצלו םיליגרת וא/ו תוניחב

 .הללכמה תלהנה ידי-לע םיעבקנ הארוהה ירזוע לש הקסעהה יאנתו ףקיה .ב

 .הז ןונקת תוארוהל םה ףא םיפופכ הארוהה ירזוע .ג

 אוה טנדוטסה רשאכ וז הארוהמ גורחל ןתינ .רפסה תיבב ליעפ דימלת וניהש הארוה רזוע קסעוי אל .ד

 .'א הנש לש סרוק אוה הארוה רזועכ שמשמ אוה וב סרוקהו 'ד הנשב
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 שארמ רושיאב אלא ,רפסה תיבב ליעפ טנדוטסל תיתחפשמ הברק ול שי רשא הארוה רזוע קסעוי אל .ה

 .רפסה תיב שאר תאמ בתכבו

 תנווקמ הדימלל המאתה .81
 הארוהל ףסונב וא ףלח ,תנווקמ הארוהל סחיב םג המאתהב שרפלו אורקל שי הז ןונקת תוארוה .א

 .תמייקתמ וזש תמיא לכ ,תילטנורפ

 תירפס-תיבה הדעווה ינפב ןוידל אבוי אשונה ,הז רשקהב התליאש התנפוה וא תקולחמ העלגתנ .ב

 .המיאתמה
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 םיחפסנ

 

 םידימלתל םידומיל ךשמהל השקב ספוט :'א חפסנ
 סוטטס רודמ
 04-6927737 סקפ ;04-6927728 .לט
 םידימלתל םידומיל ךשמהל השקב ספוט
 דבלב ןושאר ראות ידימלתל
 

 _______________________ .ז.ת ____________________ יטרפ םש _______________ החפשמ םש
 _____________________________ןופלט      ________________________________דוקימו תבותכ
 _____________________ל"הנש דע _________ל"הנשמ             _________________________לולסמ
 
 
 

 :השקבה יטרפ
 .תפצ תימדקאה הללכמב  _____________ל"הנשב םידומיל ךשמה יל רשאל ת/שקבמ ינא
 :השקבה יקומינ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
          ________________________    _______________________ 
 המיתח                                        ךיראת                             
 
 
 

 :רפסה-תיב שאר תצלמה
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 :סוטטס רודמ שומישל
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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 םידימלת יניינעל הדעוול היינפ ספוט :'ב חפסנ
 

 ןונקתל )4(ג16 ףיעס יפל םיסרוק תפסוהל השקב

 )םידומיל ןזאמ ספוטל ףרצל תוריכזמה לע(

 

 _________________________________ :הינפה ךיראת

 _________________________________ :תי/טנדוטסה םש

 _____________________________ :תוהז תדועת רפסמ

 

 ,םידימלת יניינעל הדעווה ירבחל

 _________ ל"הנשל ילש תועשה תכרעמל ףיסוהל ינוצרב ,םידומילה ןונקתל )4(ג16 ףיעס תא יתארקש רחאל

 :םיאבה םיסרוקה תא

 

 סרוק םע שגנתמ םאה שקובמה סרוקה םש

 ?רחא

 תופידע יפל סרוקה גוריד ?םדקה יאנתב דמוע םאה

 רחא שקובמ סרוקל סחיב

    

    

 .ז"נ _________ לע דומעי ________ ל"הנשב דמלא ןתוא תודוקנה לכה-ךס ,יתשקב רשואת םא

 

 ,הדותב

________________      __________________ 

 המיתח        םש
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 םינוירטירקב השקבה תדימעל רשאב תימדקאה תצעויה תצלמה

 

 םש

 טנדוטסה

 הנש

 תימדקא

 ז"נ ךס

 תורסח

 ןקתל

 סרוקה

 שקובמה

 לש ז"נ

 סרוקה

 הדימע

 יאנתב

 ליבקמ/םדק

 הפיפח

 םע

 םיסרוק

 תינכתב

 םידומילה

 תצלמה

 תצעויה

 בוריס/)+(

)-( 

        

        

        

        

 .ןונקתל )4(ג16 ףיעסב םיעובקה םינוירטירקב תדמוע אל/תדמוע השקבה

  :טרפל שי ,םינוירטירקב תדמוע הניא םא

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 .טנדוטסה לש םידומיל ןזאמ ב"צמ

 ______________________ :הצלמהה ךיראת

 __________________ :תצעויה/הריכזמה םש

 ________________ :תצעויה/הריכזמה תמיתח
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 :םידימלת יניינעל הדעווה תטלחה

 

 __________________________________ .ז.ת רפסמ , ___________________________ל רשאל אנ

 

 :םיאבה םיסרוקל םשריהל

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________ .ז.ת 'סמ , ________________________ל רשאל אל אנ

 

 :םיאבה םיסרוקל םשריהל

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ______________________ :הטלחהה ךיראת

 ____________________ :הדעווה שאר-בשוי תמיתח
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  :רפסה-תיב שאר רושיא

 .ל"נה םידימלת יניינעל הדעווה תטלחה תא רשאמ אל / רשאמ ינא

 .היקומינ לע הדעווה תטלחה תא תי/טנדוטסל ריבעהל תשקבתמ רפסה-תיב תוריכזמ

 

 ______________________ :רושיאה ךיראת

 ________________ :רפסה-תיב שאר תמיתח
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 םידומיל תינכת תסירפ רבדב תי/טנדוטס תרהצה :'ג חפסנ
 יכ תאזב ריהצהל ינירה ,תפצב םיטפשמל רפסה-תיבב האלמ םידומיל תינכת דומלל אלש יתרחבו רחאמ
 :םיאבה םיאנתל םיפופכ התסירפו םידומילה תינכת לוציפ
 .םידומילב ילש קתווב היולת הניא תימדקאה יתנש ,ונייהד .ייבגל םג םיפקת הנשל הנשמ רבעמה יאנת .1
 םינשמ ודמלנ אל רשא םיסרוקל תטלחומ תופידע ןתנית ,תבקועה םידומילה תנשל תכרעמה תכירעב .2

 הנשב תוחדל היהי ןתינ אל יכ ,יל עודי ,קפס רסה ןעמל .רתוי תומדקתמ םינשמ םיסרוק ינפ לע ,תומדוק
 .ירשפאה םדקהב וילא םשריהל יילע היהיו דמלנ םרטש סרוק תפסונ

 םג יכ ,יל עודי ,תיחכונ הנשמ סרוק ןיבל דמלנ םרט רשא תמדוק הנשמ סרוק ןיב תושגנתה לש הרקמב .3
 תועשה תכרעמב "תונולח" תריציל רבדה םורגי וליפא ,םדקומה סרוקה תא ץבשל שי הנש הלעא םא
  .ילש

 יניינעל הדעווה רושיאב קר רשפאתת ,תועשה תכרעמב "תונולח" תרגסמב םיפסונ םיסרוק תפסוה .4
 :םיאבה םירטמרפה יפ-לע תאזו ,םידימלת
 .דמלנ םרט רשא ,תמדוק הנשמ סרוק םע תושגנתה ןיא )א(
 .ליגר טנדוטס לש הנשל תוכזה תודוקנ לכה-ךס לע הלעי אל הנשל תוכזה תודוקנ לכה-ךס )ב(
 .שקובמה סרוקה לש םדקה יאנתב דמוע טנדוטסה )ג(

 תויושע ולא םיסרוקב תוניחבהמ קלח יכ ,איה תונוש תוימדקא םינשמ םיסרוקב תופתתשה תועמשמ .5
 .יילע ולוחי תוניחב תפיפחל עגונב תוניחב רודמ יללכ .םוי ותואב ךרעיהל

 תוימדקאה תושירדב תולקה יל רשפאל ידכ ,ליעל טרפומכ ,םידומילה תינכת תסירפל רושיא ןתמב ןיא .6
 .רפסה-תיב ןונקת תוברל ,הללכמה ינונקת יפלש תויתעמשמהו

 םידומיל תקספה השעא םא .ףצרב םינש עבש היהת םידומילה תינכת תסירפל תילאמיסקמה הפוקתה .7
 םושירל ךרוצה תוברל ,םיסרוק תונשייתהל סחיב םילבוקמה םיללכה יילע ולוחי ,יידומיל תרגסמב
 .ונשייתה רשא םיסרוקל רזוח

 םיווהמה םימיוסמ הבוח יסרוקל םשריהל טנדוטס בייחל תוכמסה םיטפשמל רפסה-תיבל ,וז תרגסמב .8
 .םירחא םיסרוק לש יניצר רפסמל ליבקמ/םדק יאנת

 
 

 :םותחה לע
 
 
 
 

____________________          ________________                       ___________________ 
 ךיראת       המיתח            םש 
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 הדובע/תמכסמ הדובע שיגהל/ןחביהל תואכזה לוטיב לע העדוה :'ד חפסנ

 תינוירנימס
 

 :דובכל

___________________ 

 ___________ .ז.ת רפסמ

 

 סרוקב תינוירנימס הדובע / תמכסמ הדובע שיגהל / ןחביהל ךתואכז יכ ךעידוהל ונירה .1

 .סרוקב תוחכונה תבוח רבדב םידומילה ןונקתל 38 ףיעס תרפה לשב הלטוב _________________

 

 קוחל ב19-ו א19 םיפיעס יפל ,תדחוימ תובשחתה תונקמה תוביסה תחאמ תעבונ ךתורדעיה תביס םא .2

 םיתרשמה םיטנדוטסל תומאתה( טנדוטסה תויוכז יללכ יפלו ,2007-ז"סשת ,טנדוטסה תויוכז

 ,ןויריה ,תוירופ ילופיט בקע תומאתה( טנדוטסה תויוכז יללכו ,2012-ב"עשת ,)םיאולימ תורישב

 יניינעל הדעווה לא תונפל ךתורשפאב ;2012-ב"עשת ,)הנמוא וא תרומשמל דלי תלבק וא ץומיא ,הדיל

-תיב תוריכזמל רסמיי רשא ןונקתל 'ה חפסנכ ףרוצמה םיאתמה ספוטה תועצמאב ,תאזו םידימלת

 .הקחרהה לע העדוהב םשריי רשא דעומהמ עובש ךות רפסה

 

  

 ,הכרבב          

 

 רפסה-תיב תוריכזמ          
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 םידימלת יניינעל הדעוול היינפ ספוט :'ה חפסנ

 
 םידומילה ןונקתל 40 ףיעס יפל השקב

 

 _________________________________ :הינפה ךיראת

 _______________________________ :תי/טנדוטסה םש

 _____________________________ :תוהז תדועת רפסמ

 

 ,םידימלת יניינעל הדעווה ירבחל

 

 הדובע/תמכסמ הדובע שיגהל/ןחביהל םיאכזה תמישרמ ימש תרסה לע העדוה יתלביק ________ ךיראתב

 .______________________ סרוקב תינוירנימס

 

 :תואבה תוביסהמ הז סרוקב תינוירנימס הדובע/תמכסמ הדובע שיגהל/ןחביהל יל רשאל הדעווהמ שקבא

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 :יתשקבב הכימתל םיפרוצמה םיכמסמה

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ,הדותב

 

________________      __________________ 

 המיתח        םש

 

 

 :םידימלת יניינעל הדעווה תטלחה

 

 ___________________________________ .ז.ת רפסמ ,___________________ל רשאל אל/רשאל אנ

 _____________________________________ סרוקב תינוירנימס הדובע/תמכסמ הדובע שיגהל/ןחביהל

 

 :הדעווה יקומינ

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 ______________________ :הטלחהה ךיראת

 _______________ :הדעווה שאר-בשוי תמיתח

 

  :רפסה-תיב שאר רושיא

 .ל"נה םידימלת יניינעל הדעווה תטלחה תא רשאמ אל/רשאמ ינא

 .היקומינ לע הדעווה תטלחה תא תי/טנדוטסל ריבעהל תשקבתמ רפסה-תיב תוריכזמ

 

 ______________________ :רושיאה ךיראת

 ____________________ :רפסה-תיב שאר תמיתח
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 תינוירנימס הדובע תשגה לע הרהצה ספוט :'ו חפסנ
 

 ליגרת/תמכסמ הדובע/תינוירנימס הדובע  לש תימצע הנכה לע הרהצה ספוט

 

 ________________________הצרמה םש                                _____________________ :סרוקה  םש

 

 םיטנדוטסל רשפאל ודעונ תפצ תימדקאה הללכמב )הדובעה :ןלהל( ליגרת/תמכסמ הדובע/תינוירנימס הדובע

 םירושיכה יוטיב ידכל אובל םיכירצ וז הדובעב .םהידומיל ךלהמב ושכרש תויונמוימהו עדיה תא םשייל

 הבישח ,םינוש עדי יגוס לש היצרגטניא ,םייעדמ םיטסקט לש חותינו הנבה ,האירק תלוכי ,ןוגכ ,םיימדקאה

 .הטוהר תיעדמ הביתכ ,ףוסבלו )םימיוסמ םירקמב( ועוציבו רקחמ ןונכת רשוכ ,תיתרוקיב

 ןיבל ה/ותמורת ןיב ןיחבהל ידכ .תי/טנדוטסה לש תימצע הריצי עירכמה הבורב תויהל תבייח הדובעה

  ת/בייח ,הדובעה תכמתסמ םהילעש םיבתוכ לש  ינחור ןיינקב העיגפ עונמל ידכו ,םירחא לש םהיתומורת

 לכ לש רוקמה המ ריהצהל שי ,תורחא םילימב .ה/ךמתסה םהילע תורוקמה ןויצ לע דיפקהל תי/טנדוטסה

 תויונשרפו תועד ,תונויער ,םיאצממ וא תורימא לש םירישי םיטוטיצ :הז  ללכב ,םירחאמ חקלנש עדי וא הרימא

 לש המלש הדובע וא הדובע\ה יקלח לש יואר ןויצ אלל הליטנו ,היינפה ,טוטיצ יללכמ הייטס .םירחא םישנא לש

 הרומח הריבע תניחבב איהו ומצע בתוכה ירבדכ םירחא ירבד גיצהל ןויסינכ הרמוחל ושרפתי ,םירחא םיבתוכ

 .תיעדמה הקיתאה יללכ לש

 :האבה הרהצהה לע םותחל ךממ םישקבמ ונא ןודנב הנבה יא עונמל ידכ

 

 ירפ איה תאזב תפרוצמה הדובעה יכ תאזב ה/ריהצמ _________________ז.ת ______________ינא

 ,יל עודי יכ ה/ריהצמ ינא ,ןכ ומכ .הימדקאב םילבוקמה היינפהו טוטיצ יללכ יפ-לע הבתכנו תימצעה יתריצי

 ידי-לע ושענ וא תרחא הדובעמ וקתעוה ,הב םייתוהמ וא/ו םייתועמשמ וא/ו םיבר םיקלח רשא הדובע תשגהש

 הללכמה לש תעמשמה תדעוול ךכ לע הנולת ידגנ שגות ,וז הריבע יתרבע יכ הלגתי םא יכו הריבע איה רחא םדא

 .תפצ תימדקאה

 .ךרוצה הרקמב גיצהל לכוא ותוא ,הדובעה לש ףסונ קתוע יתקזחב רומשל יתוירחאב יכ יל עודי
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                                                                                                     _____________ המיתח                                ___________ :ךיראת

 

 השגה רושיא

 ]הדובעה תשגהל החכוה הווהמו תי/טנדוטסה ידיב ראשיי הז קלח[

 סרוקב תינוירנימסה הדובעה תא ה/שיגה __________________ תי/טנדוטסה יכ רשאל ינירה

 םויב ,_______________ הצרמה ידי-לע רבעומה ,_____________________________

 .הז ספוט לע ה/םתחו ,_____________

 

 ____________ :תמתוחו המיתח _______________ :דיקפת       _____________________ :םש


