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םיביס ןוטב 

ןונימ תוירטמואיג , תודימ  םישרדנה , םיביסה  גוס  רידגמה : הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  םיביס  ןוטב  תנמזה  .א 
.ןרציה םשו  ק״מ ) / ׳רג  ) םיביסה

.הנמזהה תעב  שארמ  רבדה  ןיוצי  רתאב , תעצבתמ  םיביסה  תפסוהו  הדימב  .ב 
.קיפסמ םיביס  יאלמ  ןויריש  םשל  תחפ , יבושיח  ללוכ  תשרדנה , ןוטבה  תומכ  תא  קיודמב  שארמ , רידגהל  שי  .ג 

.םיביסה תפסות  ינפל  ןוטבה  ךמוסל  הרקמ  לכב  סחייתמ  ןמזומה  ןוטבה  ךמוס  .ד 
ןוטב ןימזהל  שי  הבאשמ  תועצמאב  תועצבתמה  םיביס  ןוטב  תוקיציל  .תודיבעב  תעגופ  הניא  ךא  ךמוס  התיחפמ  םיביסה  תפסות  .ה 

.ליגרהמ ההובג  תחא  ךמוס  תגרדב 

, המיאתמ תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב , רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
.״ןוסנה״ בח ' גיצנ  ןיבל  טקיורפה  להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל  ףופכ 

יופצ הירחא  וא  הקיציה  ךלהמב  רשאכ  תקצל  ןיא  קלח , רומיג  שרדנ  םהב  םירקמב  רקיעב  תופושח , תופצר  וא  םיחטשמ  תקיציב  .ב 
.םינוילעה ןוטבה  ינפ  דוביע  תלוכיב  עוגפל  וא  ירטה  ןוטבה  תבכש  ינפ  לע  תוילולש  תורצוויהל  םורגל  לולעש  םושג  וא  רעוס  ריווא  גזמ 

.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  ךשוח  תועשל  תושלוג  הקלחהה  וא  דוביעה  תודובע  םהב  םירקמב  .ג 
.םימיאתמ תוחיטב  יעצמא  תטיקנ  ךותו  לעפמה  להנמ  םע  םואיתב  לברעל  םתפסוה  עצבתת  רתאב , םיביס  תפסות  לש  םירקמב  .ד 

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  ׳״ע  חולשמ  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל , תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  שרדנ  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
ךופה סונוק   ) תויפולח תוטישב  תירשפא  ךמוסה  תדידמ  .םיביס  תפסות  רחאל  ״סונוק  תועצמאב ״  ןוטבה  ךמוס  תא  דודמל  ןתינ  אל  .ד 

'(. דכו
.ודוביעו ןוטבה  תמיש  ידכ  ךות  ישעמ -  ןפואבו  ןיע  תעיבטב  עצבתת  תודיבעה  תכרעה 

הייטס .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  חווטל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמהה -  ךשמ  .ה 
.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  "י  פע םיגירח  םירקמב  רשפאתת  הז  ןמז  קרפ  תרגסממ 

.חולשמה תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ו 

.ףופיצה תטישו  תומדקתהה  ןוויכ  ןוטבה , תקירפ  תודוקנ  הקיציה , ךלהמ  לש  טרופמ  ןונכת  בייחמ  םיביס  ןוטבב  שומיש  .א 
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םינוש ןוטב  יגוסב  םיביס  בוליש  . 5

.

 

.םייברזר טוטיר  יעצמא  ללוכ  טוטיר ) לגרס  טחמ , יטטרמ   ) הקיציה יפואל  םאתהב  םימיאתמ  טוטיר  יעצמא  םע  שארמ  ןגראתהל  שי  .ב 
עצבל שי  םיביסה , גוליפ  תודיחאל  ששח  םייק  םא  .דיחא  תבורעתב  םיביסה  גוליפש  אדוול  שי  ותמישו  ןוטבה  תקירפ  ךלהמב  .ג 

.הקיציה ךשמה  ינפל  תוקד  ךשמב 3-1  לוברע  תמלשה 
רשפאתת אלש  ךכ  הדיחא  הפירג  לע  דיפקהל  שי  ורושייו , ודוביע  ותמיש , ךרוצל  ןוטבה  ״תפירג״ב  ךרוצ  שי  םהב  םירקמב  .ד 

.םהלש דיחא  יתלב  גוליפ  וא  םיביס  ישוג  תורבטצה 
.ליעי יביסנטניא  טוטיר  לע  דיפקהל  שי  ןכל  ריווא , יסיכ  רוציל  הייטנ  םיביס  ןוטבל  .ה 

'(. דכו זתומ  הקיחש , דימע  הקלחה , רפושמ  תוצווכתה , הצופמ  ןוטב   ) םינוש ןוטב  יגוסל  תירשפא  םיביס  תפסות 
.הלא ןוטב  יגוסל  םיסחייתמה  םייגולונכטה  תונויליגב  ןייעל  ץלמומ 
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