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 ח"עשת בא ח"י ינש םוי

 2018 ילוי 30

 ל"הצב םינייטצמ םיאטרופסל םינוירטירק
 עקר 

 ,יאבצה תורישה ךלהמה ,טרופסב םינייטצמ םיאטרופסל םירשפאמ לארשיב אבצה תודסומו טרופסה להנימ

 תא זכרמ טרופסה ידוגיא םע םואתב טרופסה להנימ .םיחמתמ םה וב טרופסה ףנעב תורחתהלו ןמאתהל

 ל"הצ תודסומל ץילממ ,יגשיה טרופסל הדיחיה לש הרקבו הקידב ךות ,םיאטרופסה לש םייעוצקמה םינותנה

 ל"הצב םיתרשמ תולייח 230 -כ דועו םילייח 400 -כ םויכ .ל"הצל םסויג םרט םינייטצמה םיאטרופסה לע

 .ליעפ וא ןייטצמ יאטרופס לש דמעמב

 תורדגה
 לע תוצלמהב ןוידה דעומל המדקש הנועב עבקנש ,יאטרופסה לש וגשיה גשיה תגרד

 .ךשמהב תטרופמכ גשיהה תגרד תא עבקי ,ל"הצל םינייטצמ םיאטרופס

 רשוכ דמב תודוקנ 2290 טמחש ילארשי ןמא

 רשוכ דמב תודוקנ 2400 טמחש ילארשי ריכב ןמא

 2200 םישנל ימואלניב ןמאו רשוכ דמב תודוקנ 2400  םירבגל ימואלניב ןמא טמחש ל"ניב ןמא

 .תודוקנ

 .תודוקנ 2100 א"דיפ תינמאו רשוכ דמב תודוקנ 2300  א"דיפ ןמא טמחש א"דיפ  ןמא

 םישנל ימואלניב ןמא ברו רשוכ דמב תודוקנ 2500  םירבגל ימואלניב ןמא בר טמחש ל"ניב ןמא בר

 .תודוקנ 2300

 םיפנעב לארשי תופילא

 םיישיא

 היושע תימשר תורחת וב טרופסה ףנעב רתויב הריכבה תימשרה תורחתה

 ,תורחתב םהיגשיה יפ לע םיאטרופסה םיגרודמ הבש ,םידיחי ןיב םייקתהל

  .טרופס תנוע ידמ תמייקתמה

 רבוצ יאטמחשה .טמחש ינקחש גוריד םשל דוקינ תריבצל "הטיש" הניה רשוכ דמ  רשוכ דמ

 .םייתורחת םיקחשמב ןקחשה לש וידספהו ויתונוחצינ יפ לע ףטוש ןפואב דוקינ

 רובע לבקיש וליאמ תודוקנ רתוי יאטמחשה לבקי רתוי קזח ןקחש לומ ןוחצינ רובע

 רתוי קזח ןקחש דגנ דספה רובע -דספה יבגל םג ךכ .ונממ שלח ןקחש לומ ןוחצינ

 .ונממ שלח ןקחש דגנ דיספה ול רשאמ תודוקנ תוחפ יאטמחשה דבאי

 םיאטרופסב הרכהל תואכז היהת אל ףנע ותואב יכ העמשמ הרוגס הסכמ תורוגס תוסכמ

 לש רורחש קר .ףנע ותואל ובצקוהש תוסכמה תרגסמב אלא ,םיליעפ וא םינייטצמ
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 דמעש דבלבו ףנע ותואמ רחא יאטרופסב הרכה רשפאי רומאה ףנעהמ יאטרופס

 .שרדנכ הדימה תומאבו ףסה יאנתב

 תריחב יפ לע ,הנידמב םירגובה םינייטצמה םיאטרופסה תא תללוכה תרחבנ םירגוב תימואל תרחבנ

 החונמה תפוקת ללוכ אל( הנשה לכ ךשמב תלעופה ,טרופסה דוגיא וא תודחאתה

 ,טרופסה קוח יפל הכמסה תדועת לעב ןמאמ ידיב תנמואמה ,)תיביטקאה

 תופילאב תפתתשמהו  ,םייטנוולרה טרופסה דוגיא וא תודחאתה ידיב קסעומש

 להנימ ידיב  תרכומה תרחא תימואל-ןיב תופילאב וא הפוריא תופילאב ,םלועה

 אל טרופסל הדיחיה םע וא יגשיה טרופסל הדיחיה םע תוצעייתהב טרופסה

 יפמילוא

 ,הנידמב םירגוב ליג ןיבל רעונ ליג ןיב םינייטצמה םיאטרופסה תא תללוכה תרחבנ הדותע תימואל תרחבנ

 ללוכ אל( הנשה לכ ךשמב תלעופה ,טרופסה דוגיא וא תודחאתה תריחב יפ לע

 קוח יפל הכמסה תדועת לעב ןמאמ ידיב תנמואמה ,)תיביטקאה החונמה תפוקת

 תפתתשמהו  ,םייטנוולרה טרופסה דוגיא וא תודחאתה ידיב קסעומש ,טרופסה

 ידיב  תרכומה תרחא תימואל-ןיב תופילאב וא הפוריא תופילאב ,םלועה תופילאב

 אל טרופסל הדיחיה םע וא יגשיה טרופסל הדיחיה םע תוצעייתהב טרופסה להנימ

 יפמילוא

 תריחב יפ לע ,הנידמב 19 ליג דע םינייטצמה םיאטרופסה תא תללוכה תרחבנ רעונ תימואל תרחבנ

 החונמה תפוקת ללוכ אל( הנשה לכ ךשמב תלעופה ,טרופסה דוגיא וא תודחאתה

 ,טרופסה קוח יפל הכמסה תדועת לעב ןמאמ ידיב תנמואמה ,)תיביטקאה

 תופילאב תפתתשמהו  ,םייטנוולרה טרופסה דוגיא וא תודחאתה ידיב קסעומש

 להנימ ידיב  תרכומה תרחא תימואל-ןיב תופילאב וא הפוריא תופילאב ,םלועה

 אל טרופסל הדיחיה םע וא יגשיה טרופסל הדיחיה םע תוצעייתהב טרופסה

 יפמילוא

 דעוולו טרופסה להנימל םהילע הצילמה יגשיה טרופסל הדיחיהש םיאטרופס יפמילוא לגס

 רחאל םיבורקה םייפמילואה םיקחשמב תופתתשהל םידמעומכ יפמילואה

 ;יגשיה טרופסל הדיחיה ידי לע שארמ ורדגוהש םיגשיה וחיכוהש

 ת"ליאו טרופסה להנימל םהילע הצילמה יתורחת טרופסל הדיחיהש םיאטרופס יפמילוא אל לגס

 םיגשיה וחיכוהש רחאל םיבורקה םלועה יקחשמב תופתתשהל םידמעומכ

 ;יתורחת טרופסל הדיחיה ידי לע שארמ ורדגוהש
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 ליעפ קלח חקולה יאטרופס

 לש תוימשרה תויורחתב

 יתצובק ףנעב תרחבנה

 .ל"ניב םיקחשמ 3 -ב תוחפל קחשמה ספוטב םושרה יאטרופס

 השפוחל יאכז םגו ,עובשה לכ ךשמב םויב תועש 6 ל"הצב תרשמ יאטרופס ןייטצמ יאטרופס

 .תורש תייחד הנשב םוי 120 דע + .הנשב םוי 90 לש תדחוימ תיתנש

    יוליע יאטרופס

 

 ,תפסונ הנשל היצפוא םע םינש 3 דע לש הפוקתל ל"וחב ההושה יאטרופס

 .יאבצה ותוריש תבוח תא אלמי וז הפוקת לש המויסבו

 תרשמ םימיה ראשו עובשב םימי השולשב םויב תועש 6 ל"הצב תרשמ יאטרופס ליעפ יאטרופס

 םוי 120 דע + הנשב םוי 90 לש תדחוימ תיתנש השפוחל יאכז םגו ,אלמ תורש

 . תורש תייחד

 םייתצובק םניאש טרופסה יפנע לכ ישיא ףנע

 ,תוקבאה ,וסטי'ג וי'ג ,ודו'ג ,ןולטאווקא ,ידנליאת ףורגיא ,ףורגיא ,ופגנוק וש וא ברק יפנע

 .הטרק ,ודוב-ודנק ,סקוב קיק ,ובמס ,ףויס ,ודנווקאט

 םייתצובקה טרופסה יפנע

 ץיבורוב ח"וד י"פע – םיריכבה

 .רתויב לודגה םימושרה םיאטרופסה רפסמ ילעב יתצובקה טרופסה יפנע

 הייחש ,הקיטלתא - ל"ניבה יפמילואה דעווב םיליבומה םיפנעה תשולש םיפדעומ םיפנע

 .םירישכמ תולמעתהו

 ,טקירק, לובטפוס ,לובסייב ,יבגור ,םימ רודכ ,דירודכ ,ףערודכ ,לסרודכ ,לגרודכ םייתצובק םיפנע

 לבח תכישמ, חרק יקוה , תוילגלג יקוה

 
 תורטמ

 .יאבצה םתוריש תעב םייבטימ ןומיא יאנת םינייטצמ םיאטרופסל רשפאל .1

 .ל"ניב תויורחתב הנידמה גוצייב םילייחה םיאטרופסב רזעיהל טרופסה תודוגאלו םידוגיאל עייסל .2

 

 דעי תייסולכוא
 .ל"הצב םיתרשמה םינייטצמ םיאטרופס

 

  ףס יאנת
 לארשי תופילאב גשיה וא )םירגובב וא רעונב( םלוע וא הפוריא תופילאב תופתתשה - םיישיא םיפנע .1

 .םיישיא םיפנעב
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 .רודכ יפנעב רעונ וא הדותע ,םירגוב תרחבנב רבח יאטרופס - םייתצובק םיפנע .2

 לש ותורישל םינורחאה םישדוחה 9 ךלהמב חקליהל הלוכי אל ליעפ וא ןייטצמ יאטרופסב הרכה .3

 .ל"הצב לייחה

 .הרתי תונייטצה לעבכ ,יאטרופסל תיטנוולרה תודחאתהה וא דוגיאה י"ע ץלמוה - יוליע יאטרופס .4

  – יוליע יאטרופס .5

  ישיא טרופס ףנעב יפמילואה לגסה רבח )1

  וא

 םירגוב לארשי תרחבנב )רכז( יאטרופס )2

 הגילה תוצובקמ תחא לש לגסב ישיא הזוח םע ןקחש – לגרודכה ףנעב )1(

 רבח ,ףסונב .א"פיפב תונושאר תוגרודמה תונידמה 20 -מ תחאב הנושארה

 3 -ב תוחפל קחשמה ספוטב םושרה ,םירגוב לארשי תרחבנ לגסב עובק

 .ל"ניב םיקחשמ

 ל"ניב םיקחשמ 3 -ב קחשמה ספוטב םושרה דירודכהו לסרודכה יפנעב )2(

 .םיקחשמהמ דחא לכב תוקד 15 תוחפל קחישו לארשי תרחבנב םיימשר

 םיימשר ל"ניב םיקחשמ 3 -ב תחתופ היישיש ןקחשכ םושר ףערודכה ףנעב )3(

 .לארשי תרחבנ לש

 לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ 3 -ב תוחפל חתופה בכרהב קחיש יבגורה ףנעב )4(

  .לארשי תרחבנ

 לארשי תרחבנב )הבקנ( תיאטרופס )3

 ,הנש 1/2 תוחפל לש ןמז קרפב תורענה תרחבנב הרבח - לגרודכה ףנעב )1(

 .רתויו 70%  לש ףקיהב תרחבנה ינומיאב לעופב תפתתשמו

 3 -ב קחשמה ספוטב המושרה תורענה תרחבנב הרבח - לסרודכה ףנעב )2(

 לכב תוקד 15 תוחפל הקחישו לארשי תרחבנ לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ

 .םישנל הריכבה הגילב הצובק לגסב תויהל שרדית ףסונב .םיקחשמהמ דחא

 3 -ב קחשמה ספוטב המושרה תורגובה תרחבנב הרבח - דירודכה ףנעב )3(

 לכב תוקד 15 תוחפל הקחישו לארשי תרחבנ לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ

 .םיקחשמהמ דחא

 3 -ב תינקחשכ המושרה תורגובה תרחבנב הרבח - ףערודכה ףנעב )4(

 לארשי תרחבנ תינקחש וא ,לארשי תרחבנ לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ

 .דוגיאב הריכבה תגילב תוצובקהמ תחאב תחתופה היישישב תקחשמה



STATE OF ISRAEL                                                                                                                           
            MINISTRY OF CULTURE & SPORT 

                                                                                                 טרופסה להנימ
Sport Authority 

 

5 

 

 גשיה תגרד
 ךכ. הז ףיעסב תועיפומה הדימה תומא רדסל םאתהב ףדעוי ןייטצמ יאטרופסכ יאטרופס דמעמב הרכהה

 רבחה יתצובק ףנעב יאטרופס ינפל הרכהל הכזי םיישיא םיפנעב יפמילוא ילגסב רבחה יאטרופס ,לשמל

 .האלה ןכו תרחבנה לש תוימשרה תויורחתב ליעפ קלח חקולו הדותעה תרחבנב וא םירגובה תרחבנב

 .םיישיא םיפנעב יפמילואה לגסב רבח יאטרופס .1

 :יפמילוא יתצובק ףנעב יאטרופס .2

   :לגרודכה ףנעב .א

 לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ 3 -ב קחשמה ספוטב םושרה םירגובה תרחבנב רבח )1(

  לארשי תרחבנ

 :וא

 ינומיאב לעופב ףתתשמו ,הנש 1/2 תוחפל לש ןמז קרפב הדותעה תרחבנב רבח )2(

 יקחשמ 10 -ב ףתושו הדותעה תרחבנב רבח וא ,רתויו 70%  לש ףקיהב תרחבנה

 .לארשיב תוריכבה תוגילה 2 -מ תחא לש הצובקב ןושארה בכרהב עיבג וא הגיל

 וא הדותעה תרחבנ וא םירגובה תרחבנב רבח  :דירודכהו םימ רודכה ,לסרודכה יפנעב .ב

 דחא לכב תוקד 15 ףתושו תוחפל םיימשר םיקחשמ 3 קחישש ,לארשי לש רעונה תרחבנ

 עצוממ ףקיהב הגיל יקחשמ 8 -ב קלח תחקל םג שרדיי רעונה תרחבנב ןקחש .םיקחשמהמ

 .תוריכבה תוגילה יתשמ תחאב לסרודכה ףנעבו ,הריכבה הגילב קחשמל תוקד 15 לש

 תחתופ היישיש ןקחשכ םושרה רעונה תרחבנ וא םירגובה תרחבנב רבח  :ףערודכה ףנעב .ג

 היישישב קחשמה לארשי תרחבנ ןקחש וא ,לארשי תרחבנ לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ 3 -ב

 .לעה תגילב תוצובקהמ תחאב תחתופה

 חתופה בכרהב קחישש הדותעה תרחבנב וא םירגובה תרחבנב רבח  :רודכה יפנע רתיב .ד

  .לארשי תרחבנ לש םיימשר ל"ניב םיקחשמ 3 -ב תוחפל

 .םייפמילוא םניאש םיפנע לגסב יאטרופס .3

  :םייפמילואה טרופסה יפנעב יאטרופס .4

 וא םלועה תופילאב םיפתתשמה םיאטרופסה ןיבמ ןוילעה 1/3 ב גרודש - ברקה יפנע דבלמ .א

  .רעונל הפוריא תופילא

 ןוילעה 1/2 - ב גרודש , ,םייפמילואה ברקה יפנעמ דחאב הרחתמה יאטרופס - ברקה יפנעב .ב

 יאטרופסהש  דבלבו ,רעונל הפוריא תופילא וא םלועה תופילאב םיפתתשמה םיאטרופסה ןיבמ

 הנמיי אל ינכט ןוחצינ  הז ןיינעל הריזב וא ןרזמה לע תוחפל דחא ןוחצינ  חצינ ברקה יפנעב

  .תורחתב תונוחצינה ןיינמב
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 . רעונל םלועב 100 גורד דע וא םישנל WTA תודוקנ 4 וא םירבגל ATP תודוקנ 4 לעב יאסינט .ג

 רשוכה-דמש יאנתב  ,טמחשה ףנעב ילארשי ריכב ןמא וא ל"ניב ןמא וא ןמא בר  .5

 יאנתבו ,)2200 תונבל( 2400 תוחפל היה הנורחאה הנשב ה"דיפ ימוסרפמ דחאב ולש ימואלניבה

 .תורחת יקחשמ 20 תוחפלב הנורחאה הנשב ףתתשה אוהש

 המוד הרדגה םע ,םירגובל הפוריא וא םלוע תופילאב – םייפמילוא אלה טרופסה יפנעב םיאטרופס .6

 .ליעלד 4 ףיעסל

 המוד הרדגה םע ,רעונל הפוריא וא םלוע תופילאב – םייפמילוא אלה טרופסה יפנעב םיאטרופס .7

 .ליעלד 4 ףיעסל

 לארשי תופילאב הרכהל יחרכה יאנת ,םירגובל לארשי תופילאב ןושארה םוקמב גרודמה יאטרופס .8

 .רתוי וא םיאטרופס 3 לש תופתתשה אוה

 .רודכה יקחשמב םייפמילוא םיפנע .9

 תוחפל הנש 1/2 לש ןמז קרפב )הדותעב וא םירגובב וא( רעונה תרחבנב רבח יאטרופסה .א

 :ףסונבו ,רתויו 70%  לש ףקיהב תרחבנה ינומיאב לעופב ףתתשמו

 ןקחש וא לארשיב תוריכבה תוגילה 2 -מ תחא לש הצובק לגסב רבח - לסרודכו לגרודכ )1

 .רעונל הריכבה הגילה יקחשממ 15 -ב חתופ בכרה

  .םירגוב לש הריכבה הגילה תוצובקמ תחא לש לגסב ןקחש – רודכה יפנע רתיב )2

 תומושרש ,םישנל הריכבה הגילה תוצובקמ תחא לש לגס תורבח ןהש רודכה יפנעב תויאטרופס .ב

 .םיקחשמ השולשב תוחפל ליעפ קלח תולטונו ,הנשב םיקחשמ 15 - ב תוחפל קחשמה ספוטב

 חקולה ,הדותעה תרחבנב וא םירגובה תרחבנב יאטרופס - רודכה יקחשמב םייפמילוא אל םיפנע .10

  ,תרחבנה לש תוימשרה תויורחתב ליעפ קלח

  ופתתשה וז תופילאבש דבלבו םירגובל לארשי תופילאב ינשה םוקמב גרודמה ,ישיא ףנעב יאטרופס .11

 .תוחפל םיאטרופס 6

 וז תופילאבש דבלבו םירגובל לארשי תופילאב ישילשה םוקמב גרודמה ,ישיא ףנעב יאטרופס .12

 תיירוגטק לכב םיאטרופס 8 ופתתשה םהבש ,ברק יפנע דבלמ ,תוחפל םיאטרופס 8  ופתתשה

  .תוחפל תוברק 2 חצנל יאטרופסה לעו לקשמ

 ימוסרפמ דחאב ולש ימואלניבה רשוכה-דמש יאנתב ,טמחשה ףנעב ילארשי ןמא וא א"דיפ ןמא .13

 הנורחאה הנשב ףתתשה אוהש יאנתבו ,)2000 תונבל( 2200 תוחפל היה הנורחאה הנשב ה"דיפ

 ספוטב םשרנש ,םירגוב לע תגילב יאטרופס – לסרודכו לגרודכ יפנעבו ,תורחת יקחשמ 20 תוחפלב

 .םיימשר הגיל יקחשמ 10 תוחפל קחשמה
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 6 וא םירבגל ATP תודוקנ 6 תוגוזב םישנל WTA תודוקנ 2 וא םירבגל ATP תודוקנ 2 לעב יאסינט .14

 .םישנל WTA תודוקנ

 וז תופילאבש דבלבו  ,רעונל לארשי תופילאב ןושארה םוקמב גרודמה ,ישיא ףנעב יאטרופס .15

 :איצוהל .תוחפל םיאטרופס 3 ופתתשה

 ,רעונל ימואלה גורדב 1-2 םיגרודמהו רעונל לארשי תופילאב ןושארה םוקמל ףסונבש :סינט .א

 .רעונל ITF גורידב 1-400 םיגרודמ וא םירגובל ימואלה גורדב 1-25 םיגרודמה וא

 .1-10 םירגוב גוריד וא ,)18 ליג דע ( 1-2 םיגרודמה )U20 ( רעונ גורידב :ףויס .ב

 .הנש לכב 31.12 ו 30.6 ב גורדל ןוכנ     

 ןולתאירטה יפנע איצוהל ,רעונל לארשי תופילאב ינשה םוקמב גרודמה ,ישיא ףנעב יאטרופס .16

 גוריד תלבגמ אלל הייחשהו הקיטלתאה יפנע איצוהלו ,ישילשה םוקמב םג םיגרודמה םינפואהו

 .תוחפל םיאטרופס 8 ופתתשה וז תופילאבש דבלב ,*הטמ טרופמכ דוקינ םומינימב דומעיש יאנתבו

 תוברק 2 חצנל יאטרופסה לעו לקשמ תיירוגטק לכב םיאטרופס 8 ופתתשה םהבש ,ברק יפנע דבלמ

 .תוחפל

   .תרחבנל םיאטרופס השישמ רתוי אלו םירגוב תרחבנ לגסב רבחה יאטרופס – תולמעתה .א

 הנומשמ רתוי אלו שיבכ ינפואב רעונ וא םירגוב תרחבנ לגסב רבחה םיאטרופס  -םיינפוא .ב

 רתוי אלו םירה ינפואב רעונ וא םירגוב תרחבנ לגסב רבחה יאטרופס .תרחבנל םיאטרופס

 .תרחבנל םיאטרופס העבראמ

 .לארשי תופילאכ רכות הנידמה עיבג תורחת – חרקה לע הקלחה .ג

 םיפתתשמה רפסמ תלבגמ לוחת אל הלעמו ג"ק 90 לש לקשמ תוירוגטקב – ודו'ג .ד

 .לארשי תופילאב

 לש תיעוצקמ הצלמהל ףופכ ,םינש 3 לש הפוקתל םיגירח םיאטרופס 3 דע רשאת הדעווה .ה

 לוקיש לש ביכרמ ןובשחב חקלייו הנורחאה הנשב יאטרופסה תא הוולמה יעוצקמה תווצה

 .ימואלה ןמאמה לש יעוצקמ תעד

 

 ליעלד 16 דע 1 םיפיעסב וגרוד אלש ,לעופב םיתרשמה םיאטרופס דמעמ רומיש

 וז תופילאבש דבלבו ,רעונל ליג לעמ לארשי תופילאב ןוילעה שילשב גרודמה ,ישיא ףנעב יאטרופס .17

 תיירוגטק לכב םיאטרופס 8 ופתתשה םהבש ,ברק יפנע דבלמ .תוחפל םיאטרופס 8 ופתתשה

 ,WTA םישנ וא  ATP םירבג הדוקנ 1 סינטה ףנעבו ,תוחפל תוברק 2 חצנל יאטרופסה לעו לקשמ

 .םישנל WTA תודוקנ 4 וא םירבגל ATP תודוקנ 4 תוגוזב
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 ,תוריכבה תוגילה 2 -מ תחאב הצובקה לגסל ךיישה ,לסרודכב וא לגרודכב יאטרופס ,רודכ יפנעב .18

 .דבלב הריכבה הגילב לגסל ךייש רודכה יפנע רתיבו

 אוה גשיהה תרכהל יחרכה יאנת )18 – 1( ליעלד גשיהה תוגרדמ תחא לכב הקיטלתאה תועוצקמב  *

 תודוקנ 800 תועוצקמה רתיבו ,הקירזה תועוצקמב תירגנוהה הלבטב הלעמו תודוקנ 700 תריבצ

 אוה גשיהה תרכהל יחרכה יאנת )18 – 1( ליעלד גשיהה תוגרדמ תחא לכב הייחשה תועוצקמבו ,הלעמו

 תא עבק רשא ןייחש ,תויאטרופסל הלעמו תודוקנ 650 -ו םיאטרופסל הלעמו תודוקנ 700 תריבצ

 תודוקנ 25 וערגי ,)'מ 25 תכירב( םייפמילוא םניאש םיאנתב וא יפמילוא וניאש החשמב האצותה

 .ותאצות ותוא הכזמ רשא תודוקנהמ

 

 

  :םיאטרופס רושיאל תופידע ירדס
 קחשמה ספוטב םיאטרופסה רפסמכ םיאטרופס רפסמ וצקוי םיריכבה םייתצובקה םיפנעה ינשב .1

 )21 = 1.75 לופכ ספוטב םיאטרופס 12 לסרודכ – אמגודל( .X 1.75 תורחבנ 2 לש ל"ניבה

 םיאטרופסה רפסמכ םיאטרופס רפסמ וצקוי ,רותב םיאבה םיריכבה םייתצובקה טרופסה יפנע ינשב .2

 .תורחבנ 2 לש ל"ניבה קחשמה ספוטב

 םה םיאטרופס 8 הלא םיפנע ינשב .םיאטרופס 8 תוחפל וצקוי ,םינפואו ןולתאירט טרופסה יפנעב .3

  .ןומיאל יחרכה תווצ

 להנימ י"ע וצלמוהש יפכ םיפדעומ םיפנעל תופידע ןתנית ,םיישיא םיפנעב םידמעומ ןיב ןויווש לש הרקמב .4

 .יפמילואה דעוהו טרופסה

 :עוציב יכרדו םילהנ ,תויחנה
 םאתהב יביטרופסה םגשיה ,סויגה דעומ ,םילייחה תומש תא טרופסה להנימל וחוודי טרופסה ידוגיא .1

 .ףנעל םייטנוולרה םיקומינה םע םיאטרופסה גוריד ,הדימה תומאב הלעמ םושרל

 ההובג הלכשהל םידומיל רושיא תגצה רחאל קר ל"הצ תונוטלש םע ןודי ישיא ףנעב יוליע יאטרופס .2

  .תויורחתו םינומיאב םיבלושמה

 הריכב הגילב הצובק םע הזוח תגצה רחאל קר ל"הצ תונוטלש םע ןודי יתצובק ףנעב יוליע יאטרופס .3

 .הפוריא תונידממ תחאב

 חפסנ האר( םיליעפהו םינייטצמה םיאטרופסה יבגל דוגיא לכמ בקעמ ח"וד שגוי םישדוח 4 -ל תחא .4

 .)בקעמ ח"ודל אמגוד


