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 רגסב ידוסי לעה ךוניחה תורטמ

 .הדימל ףצר לע הרימש .א
 .תואדו יאו רבשמ יבצמ לע שגדב םידימלתה לצא ןסוחו תישפנ החוור קוזיח .ב
 .הקוצמבו תובכרומב ,םיישקב ףתשלו הרזעל תונפל םידימלתה דודיע .ג
 .קוחרמו בורקמ םהיתולוכיל םאתהב םידמולה לכ םודיק .ד
 תוניירוא םודיק ךות ,ימצע לוהינו תוחכונ ,הדימלה ילגרהו תויונמוימ קוזיח .ה

 .ןתינה לככ הדימל תרגש לע הרימשו תילטיגיד
  .הווקתו תימצע תולגוסמ תשוחת ךותמ תולגתסה תלוכיו תישיא תושימג חותיפ .ו

 )םילכו תוצלמה םיעיפומ םירושיקב( הדובעה ידעי 

 הרורב )תוחפל( תיעובש םידומיל תכרעמ היהת הדימל תצובק לכלש ץלמומ – תוביצי .א

 .וירוהל םג הכוותו הרבעוהש

 המוד היהי קוחרמ הדימלב תופתתשהה רועישש היהת הרטמה – תוחכונ תרבגה .ב
 תצובקו העובק תיכוניח תומד םע  יתרבח-ישיא רשק .ןתינש המכ דע הרגשבש הזל
 תיברעב , תירבעב  :רושיק ב"צמ .תוחכונה תרבגהב עייסל לכות ,תיתתיכ תוכייתשה

  .הדימל ףצר תריציל עייסת ,תירשפאה הדימלה תביבסל תקיודמ המאתה – הדימל .ג
 ןתינ הב תונמדזה ונחתפל איבה רצונש בצמה -קוחרמ הדימל תוכמות תויונמוימ .ד

 יכילהתב ןתוא םשיילו תילאטיגיד תוניירואו תימצע הדימל לוהינ תויונמוימב תוסנתהל

 .הכרעההו הדימלה

 םידימלת רתאל ץלמומ .םיישיא םיישק תעפוהל זרז םה תואדוו יאו ץחל יבצמ – ןסוח .ה

 םיגולוכיספבו תוצעויב רזעיהלו םאתומ הנעמ ןתמל םיישיא םיישק םיווחה תווצ ישנאו

  .םייכוניחה

 

 הלעפהל םיחנמ תונורקע

 תושימג §

  םירוהו םידימלת ,םירומ תמרב ףותישו ןומא §

 ס"יב ליפורפל םאתהב תירפס תיב הפילח תריפת §

  הריחב §

 הנעמו רותיא §



 
 לארשי תנידמ

 ךוניחה דרשמ
 

4 
 

 רופישו היצקלפר §

 רגס ןמזב םידיקפת ילעב

 התיכה ךנחמ

 המגודל םילכ דיקפת

 תחא לכ םע רשק לע הרימשל יארחא ךנחמה

  וידימלתמ

 ישיא רשק תיינב ילכ

 קוחרמ שוביג

 ןסוח רועיש יכרעמ

 םישגפמו תיתרבח הריוא לע הרימש לע ןומא ךנחמה

 םייתרבח

 יתתיכ שגפמל העצה

 

 החוטב הביבסל תיתצובק הנמאל ילכ תשרב החוטב הביבס תלבוה לע ןומא ךנחמה

 

 םירומה ללכמ עדיה לולכת לע ןומא ךנחמה

  םייעוצקמה

 )טנסבנמ ,עדימלת ,בושמ( םיגוגדפ לוהינל ילכ

 םע רשק רוציל םתנמזהו םירוהל תינכתה םוסרפ םירוה םע רשק ליבומ ךנחמה

  ךרוצה תעשב םירומה

 לוהינל םתייחנה ,הדימלה םויל תונגראתהב עויס

  םוי תריגסו םוי תחיתפ שגפמ םויק ,הדימל תרגש

 הנווכה תויונמוימ חותיפל ילכ -  הדימל ןגראמ

  תימצע

 יעוצקמה הרומה

 הדימלל תמאתומה תעדה ימוחתב הכרעה – הארוה -הדימל יכילהת ליבומ יעוצקמה הרומל

 .קוחרמו בורקמ

 המגודל םילכ דיקפת

  הריחב יכילהת קוחרמ הדימל קוחרמ הדימל יכילהתב ,תעדה ימוחתב עדיה לוהינ
 

 םתזיחא תאו םידימלתה תא הפממ יעוצקמה הרומה

 דמול לכל תומדקתה תינכות הנובו ,רמוחב

 יופימ ילכל רושיק

 תימע קדבמב רזעיהל ץלמומ םייתפש םיטביהב

 הכרעהל םילכ תיינבב וידימלתל עייסמ יעוצקמה הרומה

  תימצע

  הכרעה ילכ תיינבב ףותיש
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 לע שגדב הדימל תויונמוימ חופיט בלשמ יעוצקמה הרומה

 קוחרמ הדימל תויונמוימ

  "יתוסנתה ילאטיגיד רנימס"

 תימצע הנווכהב דמולל תויונמוימ חותיפל ילכ

 הדימל ןגראמ  )הרומלו דימלתל(

 רפסה תיב תוליהקמ תחא לכ יפלכ םישגד

 םירומ תווצ תמרב

 לש םתחוור קוזיחל םירומ תצובק םע ףטוש חיש םייקי הלהנהה תווצ ירבחמ דחא לכ

 :םיאבה םינפואב םירומה

 קוחרמ הדימלל םילכב תווצה תכרדה םואת §

  םיעובק תווצ ישגפמו תויורידס §

 םידימלת תמרב

  םילכ - םינעמ ןתמו םיישגר םיטביהבו תוחכונב םידימלת רוטינו יופימ §

 דימלת לכ לש תישיאה המרב ןהו תיתתיכה המרב ןה תידומיל תומדקתה רחא בקעמ §

 .תינוציחהו תירפס תיבה הכרעהל תונכומ תארקל

 הצק יעצמא אלל םידימלתל םינעמ ןתמ §

 תוידוחיי תויסולכואל םינעמ ןתמ §

 םירוה תמרב

  .יבקע םכסומ ץורעב ינטרפו יללכ עדימב םירוהה לש ףטוש ןוכדע §

 םירוה תיינפל הנעמ §

 הרגשב תוצעוויהו ףותיש §
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 הדימלה ןונכתל תוצלמה

 םאתהב ,ס"יב לכל יוצרהו רסחה יפ לע תושימגב שמתשהל ןתינ םיאבה תונורקעב
 .וז תרגתאמ הפוקתל רפסה יתב לש תמדקומה תוכרעיהל

 תועשה תכרעמ

 תינורכנס -או תינורכניס הארוה ןיב ןוזיאל גואדל שי תועשה תכרעמ ןונכתב .א

 םידימלתל עויסו הייחנה תתל ולכוי םירומה םהב םינמז ועבקיי תועשה תכרעמב .ב

 יאדכ .תיבב תימצעה הדימלב םיקסוע םידימלתה רשאכ םיישקו תולאש לע הנעמב

 הז דצלו ,םואית אלל וידימלתל ןימז הרומה וב "החותפ תלד" / "להק תלבק" ןמז רציל

 .דרפנב דימלת לכ םע רדוסמ םואיתל גואדל

 םע םידימלתל תעייסה תדובע םואיתו ,דחוימה ךוניחה ידימלתל תישיא תכרעמ ןונכת .ג

 .וז הכימתל תואכז

 תרומ ףותישב ישיא בולישב םידחוימ םיכרצ םע םידימלתל תישיא תכרעמ ןונכת .ד

 בולישה

 רועיש תיינב

 הארוה תודיחי וחתופ םייניבה תביטחב םידומילה תוינכתמ לדגו ךלוה  קלחב .א

 הדימלה תמאתהו הדימל ןונכת תורשפאמ הדימל יטירפ תועיצמה תובשקותמ

 יכרצל ונבנ םהילע המרופטלפבו םהב שמתשהל םינמזומ םירומה .קוחרמ הדימלל

  הארוה חותיפ

 ירצות תנכהו הדימל ךרוצל – תונטק הדובע תוצובקל םידימלתה ללכ תא קלחל בושח .ב

 רציל ץלמומ .םידימלתה ןיב רשקו יתרבח חיש רוציל ידכב תאזו ,םיפתושמ הדימל

 רציל תעב הבו ,תססבתמו תכלוה תידומיל הקימניד רשפאל ידכ תועובק תוצובק

 .םיישגרו םייתרבח םיטביה תבוטל הצובק תוצוח תויוסנתה

 תודיחיל וקלוחי םהש ,ךכ לוגרתהו הדימלה ירמוח תא ןגראל םייעוצקמה םיתווצה לע .ג

 .תימצע הדימל תורשפאמה תונטק דומיל

 .רועיש תחיתפל הארשה ינוטרס קוחרמ הדימלל םאותת רועיש תחיתפ  .ד

 ךילהתל םתוכיישלו םידימלתה תופתתשהל בל תמושת ןתנית רועישה ךלהמב .ה

 )התיכב הארשהו ןוידל םירצק םינוטרס( הדימלה
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 תכרעה וא/ו תימצע הכרעהל ןווחמ תוולמ הכרעה תומישמב םייתסת הדיחי לכ .ו

 הכרעהה יגוס ןיב לדבהל םידימלתה לש םביל תמושת תא תונפהל יוצר .םיתימע

 ילכ - יביטקלפר ישיא עסמ .תימצע הכרעה לש םיעדומ םיכילהתל םתוא ןווכלו ,וללה

  ויתונורקעו "לצבה לדומ" תא ללוכה יביטקלפר
 תעד ימוחתל קלוחמה טיקלתב תומישמה לכ תא דעתל םידימלתה תא תוחנהל שי .ז

 .תומישמה לש הכרעה רשפאל ידכב

 קלחכ תתל שי ,ךכ םשל .הדימלה ךילהתמ קלחכ היצקלפר יכילהת בלשל בושח .ח

 יכילהת לע ןנובתהל םידימלתה תא ונווכיש ,תויביטקלפר תומישמ הדימלה תומישממ

  .םימייקמ םה םתוא הדימלה

 הדימלה יכילהתב םידימלתה לש תונלעפה תדימ רחא בקעמ ועצבי םירומה יכ בושח .ט

  .תומישמה תשגה לעו

 םידימלת תויסולכוא לע שגד םישל ,הדימלב םידימלתה תומדקתה תא תופמל שי .י

  .קוחרמ הדימלב תושקתמה תודחוימ

  .םידחוימ םיכרצ םע םידימלתל ךרוצה תדימב ושגנויו ומאתוי הארוהה תודיחי .אי

 

  םייניבה תביטח -םיאליג יפל םישגד

 דמול חותיפ אשונ תיגוגדפ הניחבמו ליגה תובכש לכב ונתוא קיסעמ ןסוחה אשונ הנשה
 .תוילטיגיד תויונמוימו יאמצע

 'ז התיכ

 ,הדימלב דוקימ ,ישיאה רשקה קוזיחו תורבח יכילהת ךשמה :וז םידומיל תפוקתל יזכרמ שגד
 הכרעה תומישמ עוציבו ,לוגרת ,תימוחת בר הייארב הפשהו דוסיה ימוחתב תויונמוימ קוזיח
 .תויפולחו תונווגמ

 'ח התיכ

 חותיפ ךשמה ,דוסיה תויונמוימ קוזיחל וז םידומיל תפוקתב יזכרמ שגד תתל םיצילממ ונא
 ןכל ,ליגל תוינייפואה תויתרבח תויגוסל תוסחייתה ךות ,תימצע הנווכהב דמולל תויונמוימ
 .תכמות תיתרבח תרגסמ לע הרימשו תונטק תוצובקב הדימל שיגדנ
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 'ט התיכ

 תימצע הנווכה ,הריחב ללוכה ךילהת .ע"טחל רבעמה רבעל המידק םינפה םע :יזכרמ שגד
 ב"טחמ הדירפל בל םישנו תידומיל הנכהכ דוסיה ימוחת תא שיגדנ הדימלב .תוטלחה תלבקו

 דחוימ שגד .ויתולוכיו ויתוחוכל עדומה ,יאמצע דמול חותיפ תנמזמה ,אובל הדיתעה םייניבה
 .תכמות תיתרבח תרגסמ לע הרימש לע

 

 תוצלמה םוחת

  .םידימלתה םע תויתצובקו תוישיא תוחיש םויק 'ז תבכש

  .יתתיכ יופימ י"פע תויונמוימ םודיק לע הדובע – ת"ימע קדבמ חותינל םאתהב

  .קוחרמ הדימלה תפוקת ךלהמב הרשעהו ךוניח ירועיש בוליש

 .תיבב הדימלה ןוגראו ןמז לוהינל תויוליעפ

 .תונמוימה קוזיחו ,הרשעהו הריחב לע שגדב תעדה ימוחתב הדימלו הארוה

 הדימל ןגראמ -תימצע הנווכהב דמולל תויונמוימ חותיפל ילכ

 תוצובקל תותיכה קלחל ץלמומ ןכל יתרבחה םוחתה לע ןכו ישיאה רשקה לע שגד  'ט –'ח תבכש
  .תונטק המישמ

 תינכתל םאתהב( םירעפ םוצמצ לע שגד תמיש ךות דוקימה י"פע הדימל
 )וכרענו הדימב ,וכרענש יופימה ינחבמ ינותנל םאתהבו םידומילה

  הבילה ימוחתב תויונמוימ קוזיח ךרוצל םיימינפ הכרעה ילכב לכשומ שומיש

 תוסחייתה
 תייסולכואל
 םילועה

 לע דיפקהלו ,םהירוהו םילועה ידלי תייסולכואל דחוימ ןפואב תעדה תא תתל שי
 םינעמל סחייתהל שי ,ןכ ומכ .התיכה ידלי םע דחי יתרבחו ףיצר רשק תרימש
 .םישרדנה םיידומילו םיישגר
  םירוהל םיבתכמל
 תנווקמ הדימל ירמוחל

 

  םיניבה תביטחב הדימלו הארוהל םילכו םירמוחל תוינפה

  הנורוק תרגשב הדימל הארוהל תומאתומה תוינכותב רזעהל ןתינ
 .תעדה ימוחתמ דחא לכל דומצב ןוחטבב םידמול לטרופ תומסרפתמה

 :יגוגדפה בחרמב הארוה ידבוע לטרופב הדימלה תוביבס

 םינושה תעדה ימוחתב הדימלל םידימלתה תא תונפהל ןתינ - תירבעב תימואל םירודיש תכרעמ •

 .9:00-14:00 תועשה ןיב
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 תעדה ימוחתב הדימלל םידימלתה תא תונפהל ןתינ - תיברעב תימואלה םירודישה תכרעמ •

 .9:00-14:00 תועשה ןיב םינושה

 .םידימלתה לש תימצע הדימל רשפאמ תוטלקהה רגאמ •

 

 :דוסיה ימוחתב תויונמוימ קוזיחל שגד תתל ץלמומ

 םוחת
 הפשה
 

 ןאכ - הארוהל םישגד ובו רזוח
 ןאכ - םייניבה תוביטחב הדימלה דוקימ
 ןאכ - םירומה לטרופב הארוהו הדימלל םירמוח
 ןאכ־ו ןאכ - הכרעה תומישמו םינחבמ ,םיקדבמ :תימינפ הכרעהל םילכ
 ןאכ - קוחרמ הדימלל םירמוחו תוביבס

 םוחת
 תילגנא

 ימצע דומילב תונורקע
 תילגנאה תארוהל תוצלמה

 םוחת
 הקיטמתמ
  םיעדמו

  םיעדמו הקיטמתמ ר"מפמ ךמסמ

 

 

 

 הנוילע הביטח -םיאליג יפל םישגד

 הריחבהו הבוחה תועוצקמב הכרעהו הקימעמ הדימל לע םשוי הנוילעה הביטחב שגדה

 .ליגה יבלשל םימאתומה םייח ירושיכו תיתרבח תוברועמ בוליש ךות ,תורגבה תדועת תארקל

 'י התיכ

 תרגסמ לע הרימשו תירפס תיב הכרעה תומישמ עוציבו הדימלב דוקימ – יזכרמ שגד

 .תכמות תיתרבח

  :תוצלמה

 .םידימלת לכ םע התיכה תכנחמ לש תונטק תוצובקב חישו ישיא חיש םויק §

 .המישמ תוצובקו שוביג לע שגדב תויוליעפו ךוניח ירועיש םויק §

 .תונחביהה תינכת תשגנהו יוויל §
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 תוירפס תיב תוכרעה םידימלתה ושיגי םהב תועוצקמו םיימינפ תועוצקמ לש הדימל §

30%  

 הכרעה ילכ וא ןווחמ תיינבב םידימלתה ףותיש §

 תפתושמ תוטלחה תלבק §

 'אי התיכ

 .ףרוחה דעומב תורגב תוניחבל תוכרעיהו הדימלב אוה וז הבכשב יזכרמ שגד

 םילשהל םידימלתל רשפאל תונמדזהה וז ,תירפס תיב הכרעה לע טלחוה םהב םימוחתב

 .הז הכרעה ךילהתמ קלח ןהש תומישמו תולטמ

  :תוצלמה

 תורגבה תוניחב תארקל םידימלתה לש תונחביההו הדימלה רחא בקעמ לע שגד §

  תיתרבח תוברועמ ךשמה §

 .תיתרבח תוברועמ ךשמהו יאמצעה דמולה תויונמוימ קוזיח §

  םייחרזא םייחלו ל"הצל הנכה תוינכת §

  תוידוחיי תויסולכוא לע שגד תמיש §

 .םידעיל העגהל תיתצובקו תישיא יוויל תינכת לע שגד §

  'בי התיכ

 תוניחבו תומישמ תמלשה ,ףרוח דעומב תורגבה תוניחבל תוכרעיה - וז הבכשב יזכרמ שגד

  .תונחביה תינכת י"פע םהיתויוביוחמ החלצהב ומייס אלש םידימלתל

 םילשהל םידימלתל רשפאל תונמדזהה וז ,תירפס תיב הכרעה לע טלחוה םהב םימוחתב

 .הז הכרעה ךילהתמ קלח ןהש תומישמו תולטמ

  .םייחרזאה םייחל תונכומו ל"הצל הנכהב תיכרע תיתרבח תינכת §

 

 הנוילעה הביטחב הדימלו הארוה ירמוחל  היינפה

 לטרופ תומסרפתמה הנורוק תרגשב הדימל הארוהל תומאתומה תוינכותב רזעהל ןתינ
 .תעדה ימוחתמ דחא לכל דומצב ןוחטבב םידמול

 . יגוגדפה בחרמב הארוה ידבוע לטרופב הדימלה תוביבס
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 .ינכדע דוקימל המאתהב ףרוח תורגבל םיידוחיי םירועש

 םינושה תעדה ימוחתב הדימלל םידימלתה תא תונפהל ןתינ - תירבעב תימואל םירודיש תכרעמ •

 .9:00-14:00 תועשה ןיב

 תעדה ימוחתב הדימלל םידימלתה תא תונפהל ןתינ - תיברעב תימואלה םירודישה תכרעמ •

 .9:00-14:00 תועשה ןיב םינושה

 .םידימלתה לש תימצע הדימל רשפאמ תוטלקהה רגאמ

 רגסל הנכה

 .רפסה תיבב םידימלתהו יכוניחה תווצה לש ןסוחה תלבוהב בושח דיקפת להנמל

 .םייתוכיא םיידומיל -םייכוניח םיכילהת רשפאמ תיבטימ הלבוה

 םירומ תווצ תמרב

 לש םתחוור קוזיחל םירומ תצובק םע ףטוש חיש םייקי הלהנהה תווצ ירבחמ דחא לכ §

  םירומה

 קוחרמ הדימלל םילכב תווצה תכרדה םואת §

  םיעובק תווצ ישגפמו תויורידס §

  םירועישב הייפצו הכרעה ךרעמ §

 םידימלת תמרב

 תידומיל תומדקתה ,םיישגר םיטביה ,תוחכונב םידימלת רוטינו יופימ §

 הצק יעצמא אלל םידימלתל םינעמ ןתמ §

 תוידוחיי תויסולכואל םינעמ ןתמ §

 רגס םורט

  :רגס לש בצמל וכרעי ותווצו רפסה תיב להנמ

  .תומישמ תקולחו הדובע תינכת תיינב ,תווצה ןוכדע םשל -תבחרומ תווצ תבישי §

 .םידימלת /תווצ רפסה תיבב םידדובמ /םילוח בצמ ןוכדע §

  .םיפסונ םיישק ילעב םידימלתו ,הצק יעצמא ירסח םידימלת יופימ ןוכדע §

 .םירוהלו םידימלתל ןמוסרפ ,םידמולה תועש תוכרעמ לש יעובש ןונכת §

  .םתקולחו ,הצק יעצמא אלל םידימלתל םירפס תלאשה ןכו םיספדומ םירמוח תנכה §
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 .הדימלב םידימלת תוחכונ רוטינו בקעמ ןכו האולחתל רשאב םינוכדע להונ דודיח §

 תכרעמל רשאב םידמולה תא תותיכה יכנחמ וכרדתי םכלהמב רשא ךוניח ירועיש םויק §

  .הדימלו תורשקתהה יכרד ,תועשה

 םירצק םיסרוק תרדס- קוחרמ דמלל ךיא §

 רגסל םינושאר םיימוי

 רשקה לע שגדו ןסוחה קוזיחל תויוליעפמ יתגרדה רבעמל ושדקוי םינושארה םיימויה §

  .הדימלל רבעמל ישיאה

 .םוי תריגסו הדימל ,"תירחש חיש " – םוי תחיתפ ללוכה רודס םוי הנבמ םייקל בושח §

 םידימלת תייחנהל תונטק תוצובקב הדובעל שידקהל ןתינ תוינטרפה תועשה תא §

  .הדימלה ןמז ןוגראב םישקתמה

  רגסל ינשו ןושאר עובש

  םוי תריגסו םוי תחיתפ תללוכה תועש תכרעמ םויק §

 םידימלתה תא דדועלו תימצעה הדימלה ףקיה תא תולעהל שי רגסה ךראתיש לככ §

  .ותוא תווללו יאמצע ןפואב דובעל
 ןהו םיישגרה םיטביהב ןה ןוכיסב םידימלתו םיישק םע םידימלת רותיאו ימוימוי רוטינ §

  םיידומילה םיטביהב

 םיישגר םינעמ

 עויסל םיקוקז םה .םייתועמשמ הרבח ייחב ינויח ךרוצ שי תורגבתמו םירגבתמל §

 תרבגה דצל תולגוסמהו הענהה ,ימצעה ךרעה תשוחת תרבגה ,תישגר הכימתב

  .תואדוו רסוחו רבשמ תעב ןוחטיבה תשוחת

 םיטביה תוברל םינושארה םיימויב רגסל םידימלתה תונגראתה יוויל לע שגד תתל שי §

 .'דכו םוי רדס ,םיישגר

 הנעמ לבקיו רתואי תורחא תוביסמ וא בצמה לשב םיישיא םיישק הווחש דימלת §

 .יצועיי

  םילכ - םייתרבחו םיישגר םינעמו םיכרצ §
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 רגסמ הרזח להונ

 לא םינפ יכוניחה תווצה ירבח םעו םהירבח םע םישגפנ םניאו םתיבב םידימלתה רגסה תעב

 הכורכ רפסה תיבל הרזחהו הרגשבכ םניא םילגרההו םיללכה ,הנתשמ םהלש םויה רדס .םינפ

 .שדחמ תונגראתה לש ךילהתב

 .ןלהל םיטרופמה םישגדב הוולת הרזחה יכ ץלמומ

 יכוניח תווצ תמרב

 הוותמל םאתהב הדימלל הרזחה יכילהתב קוסעתש הלהנה תווצ תבישי םייקל ץלמומ §

 .םסרופיש

 הדימלה ךרעמ תא םיאתהל ידכב עוצקמ/הבכש/התיכ/דימלת תמרב םינותנ ףוסיא §

 רגסהמ םיחקל תקפהו תושגר רורוואל םירומה תווצל תוליעפ םייקתת §

 עוביר תויסיטרכ ,2 הוולנ ףד ,1הוולנ ףד להנמ הרומ ישיא ןיב חיש לוהינ §

  ויתונורקעו "לצבה לדומ" תא ללוכה יביטקלפר ילכ - יביטקלפר ישיא עסמ §

 םידימלת תמרב

 עיבהלו רגסה תויווחב ףתשל םידימלתל תרשפאמה תישגר -תיתרבח תוליעפ ןונכת §

 םיישק

  הדימלל תיתגרדה הרזח §

 םיגרודמ הכרעה יכילהת §

 הרזחה רחאל ןושארה עובשב דימלת לכ םע ישיא חיש §

 םירוה ףותיש §
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 תושיגנ אלל םידימלת םהב רפס יתבב קוחרמ הדימל
 הצק יעצמאל

 םידיינ םינופלטל וידואב תוטלקהו םינוטרס ,םינורסמ תחילש ,תינופלט החיש .א
 םיליימ לש הלבקו החילש .ב
 .םתושרבש לוגרתה תורבוחו דומילה ירפסב שומישל םידימלתה תא תונפהל שי .ג
 םיספדומ הרזחו לוגרת ,הדימל ירמוח םידימלתל קלחל יוצר ,רשפאה תדימב .ד

 .םיתבל
 לומ לא הרומה דובעי הב םידימלת לש תונטק תוצובקל תועש תכרעמ הנבית .ה

  .םידימלתל ונתינש תומישמב תומדקתהל בושמ ןתמו עויסב םידימלתה
 םתתיכ ידימלת לכ םע םיימויל תחא ינופלט רשק ורציי םירומה /תותכה יכנחמ .ו

 ןפואב תומישמה רוזיפו ,יעובשה הדימלה ןונכת תיינבב עויסלו ישגר חיש לוהינל

  .םויה תועש ינפ לעו עובשה תומי ינפ לע ןזואמ

 הצק יעצמא םע רפס יתבב קוחרמ הדימל

 ךות ,םינוש םייפותיש תרושקת ילכ תועצמאב וידימלת םע רשק רצוי הרומה ,קוחרמ הדימלב

  .ינטרפו הצובק ,האילמ :תונוש הדימל תורגסמב תויצקארטניא תריצי

 אללו תע לכבו םוקמ לכמ םכתושרל םידמועה ,קוחרמ הדימלל םייזכרמ םיצורע השולש ןלהל

  :תולע

  יגוגדפה בחרמב -ילאוטריו התכ שגפמ §

 י"פע תרדשמה ,תיברעה הפשבו תירבעה הפשב תלעופה תימואל םירודיש תכרעמ §

 הרשעה ,דומילה תועוצקמ :םימוחת לש בחר ןווגמב תואצרה הרודס תכרעמ

 .VOD רגאמבו רישי ןפואב ,הגפה תויוליעפו

 תידומילה תוליעפב ובוליש .הדימלו הארוה יכילהת םדקמו רישעמ -ילטיגיד ןכות §

 הרישעה ,תיביטקארטניאו תימניד הביבסב תיתייווחו הליעפ הדימל רשפאמ

 ירמוח ,ןכות תוביבס ,םיילטיגיד םירפס תמגודכ םינוש םיגוסמ הידמ יבאשמב

 רגאמ ,תויצלומיסו לוגרת ,תובשקותמ תוידומיל תומישמ ,םינווקמ םיסרוק ,הארוה

 ,םימוחת ןווגמב תולעפהו םינודיח ,םיידומיל םיקחשמ ,תשרב הימדקא תוטלקה

 המאתהב יעוצקמ תעד לוקיש תלעפה ךות ,םידימלתה תא תונפהל ןתינ םהילא

 .םידמלנה םינכתלו תושרדנה תויונמוימל ,ליגה ינייפאמל


