
 

 

  הינח תפיכא תוינידמ

 יללכ .1

 תכמסהבו )שדח חסונ( הרובעתה תדוקפל 77 ףיעס תארוהו תויריעה תדוקפל 251 -ו 250 ףיעס יפל התוכמס ףקותב
 ,)ותיינחו בכר תדמעה( רשנל רזע קוח רשנ תייריע תצעומ הניקתה ,םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה רשו םינפה רש
 .רשנ ריעה יבחרב הינח ירוסיאו הרדסהל תועגונה תוארוהה ועבקנ ותרגסמב רשא 2018-ח"עשתה

  !וז הפיכא תוינידמל הפופכ הניא לארשי תרטשמ יכ ןייצל שי

 2018-ח"עשתה , )ותיינחו בכר תדמעה( רשנל רזע קוח .2

 רוצעי אל" )א(7 ףיעס ,2018-ח"עשתה , )ותיינחו בכר תדמעה( רשנל רזע קוחל םאתהב תלעופ רשנ תייריע .2.1
 תוארוה ,הז רזע קוח תוארוה תא םידגונה םיאנתבו ןפואב ,םוקמב והנחי אלו ודימעי אל ,ךרדב בכר םדא
 ."הרובעתה תונקת תוארוה תא וא םוקמב בצוהש העונת רדסה וא רורמת

 ריעב תררושה הינח תקוצמ לשבו ,2 ףיעס 2018-ח"עשתה , )ותיינחו בכר תדמעה( רשנל רזע קוחל םאתהב .2.2
 הפיכאל םירטמרפו החנמ וק רידסהל התרטמ רשא הפיכא תוינידמ העבק תימוקמה רורמתה תושר ,רשנ
 .רשנ ריעה יבחרב

 :םיאבה םייללכה םיחנמה םיווקהו תוינידמה תונורקע יפ לע ללככ לעפת תושרה .3

 היהת איהו ,ןתינש לככ ,תינררב אלו תינויווש ,תנגוה היהת הפיכאה – הדיחאו תינויווש ,תנגוה הפיכא .3.1
 .קוחה ינפב ןויוושה ןורקיע תא שממתו םייניינע םילוקיש לע תססובמ

 הנעמ ןתניי הז דצלו תויופידע ירדסו תונורקע ,תוינידמ לע תססובמה ,המוזי הפיכא עצובת – המוזי הפיכא .3.2
 .תאז םיקידצמה םירקמב םיחרזא לש תונולתל

 םילבגומה םיבאשמה תרגסמבו ןתינש לככ תיביטקפאו תלכשומ ,הליעי היהת הפיכאה – הליעי הפיכא .3.3
 .םימייקה

 .רוזאה יפואל םאתהב הפיכא .3.4

 העיגפ ,הביבסהו םייחה תוכיאב העיגפה תמר ,רוביצה םולשל הנכסה תמר ,הריבעה תרמוחל םאתהב הפיכא .3.5
 .תוירוביצ תויתשתב

 .הפוחד הרדסה תבייחמה הפיכא .3.6

 .העונת ינתשמ .3.7

 .םיינוריעה תובוחרה גוויס .3.8

 ,תויולבגומ ילעב – םיבשותה ללכ יכרוצל םלוה הנעמ קינעמה ןפואב ירוביצה בחרמה תא בצעל לעפת תושרה .3.9
 .בכר ילעבו לגר יכלוה ,םידחוימ םיכרצ ילעב

  הפיכאל םיחנמ םיווקו תופידע ירדס ,הפיכאה תוינידמ תונורקע .4

 .רשנ ריעה יבחרב תוחיטבו ןוחטיב ,םייחה תוכיא לע הרימש .4.1

 .לגר יכלוהל רבעמ תמיסח / הערפה הווהמה הינח .4.2

 .תולבגומ ילעב שמשמה חטש וא/ו תיינחל דעוימה םוקמב הינח .4.3

 .בכר ילכ תעונתל הערפה הווהמה הינח .4.4

  הייצח רבעמ םוחתב הינח .4.5

 .תמוצ םוחתב הינח .4.6

 .סובוטוא תנחת םוחתב הינח .4.7



 

 

  .ריעה יבחרב ןוט 6 לעמ םיבכר/םיסובוטוא תיינח רוסיא .4.8

 .הינח תרגא םלשל ילבמ םולשתב רדסומ םוקמב הינח .4.9

 

 :לע שגדב ליעל םייללכה תונורקעה יפ לע הפיכא עצובת 00:18 דע 9:30 תועשה ןיב לוח ימי .5

  .קוחה תוארוהל םאתהב רשנ ריעה תובוחר ללכב הינח תוריבע תפיכא .5.1

 

 יפ לע הפיכא עצובת )הממיה תועש לכב( םיגחו תותבש ,ישיש ימי ללוכ 9:30 דע 00:18 תועשה ןיב לוח ימי .6
 :לע שגדב ליעל םייללכה תונורקעה

  :לע שגדב ינוריעה חוקיפה לש הדובעה תינכת יפ לע ןכו תונולת סיסב לע עצובת הפיכאה רקיע הלא תועשב

 .העונתל תישממ הערפה תמייקש יאנתב םייזכרמ העונת יקרועב הינח תוריבע תפיכא .6.1

 יאנתבו ריעה תובוחר ללכב תויולבגומ ילעבל הערפה תמייקש יאנתב תוכרדמה לע הינח תוריבע תפיכא .6.2
 .הערפה תחכומש

 .תויולבגומ םע םישנא תיינחל דעוימה םוקמב הינח תוריבע תפיכא .6.3

  .םיירוביצ םינגב הינח .6.4

 .ןוניג יחטשמ לע הינח .6.5

  .ןוחטיבו הלצה יבכרל דעוימה םוקמב הינח .6.6

 ישיש ימיבו לוח ימיב תרחמל רקובב 6:00 העשה דעו 23:00 העשהמ לחה רשפאתת סובוטוא תונחתב הינח .6.7
 .גח/תבש יאצומ דעו 15:00 העשהמ לחה גח יברע /

  היצח רבעמ םוחתב הינח .6.8

 .ריעה יבחרב ןוט 6 לעמ םיבכר/םיסובוטוא תיינח רוסיא .6.9

 :ריעב הינח תפיכאל םיללכ תונורקע .7

 וא םוי( התלבק תעשו הנולתה תלבק דעומב בשחתהב דקומ תואירק יפ לע עצבתת םירוגמ תונוכשב הפיכא .7.1
  .)הליל

 :תורדגה .8

 העבקנש תוינידמל םאתהב ,תושרה לש ילאפיצינומה החטש לכב הפיכא תוליעפ עצבי חקפה  :המוזי תוליעפ .8.1
 .קוחה תוארוהל םאתהבו ריעה תצעומו הרובחתה תדעו ,ריעה תלהנה ידי לע

 הריבעה תא וללכי הנולתה יטרפ .חטשב חקפה לא ידימב רבעות תיקוח אל הינח רבדב הנולת :דקומ תיינפ .8.2
 תא עצבמה בכרה יוהיזל רוזעי רשא עדימ לכו בכר עבצ ,הריבעה בוחר ,עידומ לש ןופלט רפסמ ,תחוודמה
 תוינפה תכרעמב דעותי חקפה חוויד .דקומב הלבקתהש הנולתב לופיטה ןפוא לע דקומל חוודי חקפה .הריבעה
   .בשותל הרזח חוודיו

  

 


