
 

 

 

 

 

 
 :תוצובקל הפוריא תופילאל םינוירטירק 

 לע הפוריא תופילאל אצת תחלשמש טלחוה ,םלוע תופילא םגו הפוריא תופילא םג שיש ןוויכמ .1
 םיאליגל תורחתה םוקימ יפ לע אלו העיסנל תויטנוולר תויהל ליגה תוירוגטק לכל רשפאל תנמ
 ,דואמ הרקי היהת העיסנה תולע ןכלו ,ב"הראב םיקחושמ םיאליגהמ קלח :אמגודל .םימיוסמ
 .ףתתשהל ולכוי אל לעופב ולא םיאליגו

 םפוגל ונחביי רשא םימיוסמ םירקמבו ,םינקחש השולש ינורקע ןפואב ופתתשי ליג תירוגטק לכב .2
 .יעיבר ןקחש ףתתשי

 ,המשרהה םויס דעומ ינפל םוי 14 היהי םיגורידהו תחלשמה בכרה יבגל "עבוקה דעומ"ה .3
 .םוי ותואב םסרופיש ITF – ה גוריד יפ לע ויהי םינוירטירקהו

 12 – ב תוימואלניבו תוימואל סרטסאמ תויורחת עברא תוחפל לארשיב וקחיש רשא םינקחש קר .4
 .תרחבנב לארשי תא גצייל םיאשר ויהי ,"עבוקה דעומ"ל ומדקש םישדוחה

 םישדוחה 6 ב ופתתשי םהב ITF – ה תויורחת לכב לארשי לגד רובעב קחשל םיביוחמ םינקחש .5
 .הפוריא תופילא תחיתפ דעומל ומדקש

 ןתינ היהי אלו הדימב .םישנב ליג תוצובק יתשו ,םירבגב ליג תוצובק יתשמ בכרות תחלשמה .6
 הדימב :אמגודל .היינשה הירוגטקל רובעת האצקהה ,תוירוגטקה תחאב תחלשמ ביכרהל
 .םירבגה יאליגב תורחבנ שולש תאצל ולכוי יזא ,םישנה יאליגב תחא תרחבנ קר בכרותו

 תשולש לש ITF – ב םידיחיה יגוריד םוכס יפ לע היהת ליגה תוצובק תופידע        1.6.1
 ."עבוקה דעומ"המ תועש 48 ךותב םתופתתשה תא ורשאיש םינושארה םינקחשה

 םיאליגב הצובקל םינקחש קיפסמ היהי אלו הדימב – תוירוגטק דוחיא        1.6.2
 רתוי רגובמ ןקחש ףרצל היהי ןתינ – תאז רשפאמ תופילאה ןונקתו הדימבו ,םימיוסמ
 .סרטסאמה תדעו לש התעד לוקישל ףופכב

 רכש תסיט( ןולמו הסיט תולע ךסמ 50% לע הלעי אל תחלשמל ןומימה םוכס        1.6.3
 קלחב סינטה דוגיא י"ע עבקייש רדגומ םוכסמ רתוי אלו ,)םייגוז םירדחב םינקחש ינשו

 .הווש היהת ליגה תוצובק ןיב ביצקתהו ןומימה תקולח .2019 ביצקתמ

 רתוי ךומנ היהי ןומימה ,םינקחש העברא ויהי הב תרחבנב :הרהבה  1.6.3.1.1
 .םינקחש השולש ויהי הב תרחבנ תמועל ןקחש לכל

 עבקיתש יפכ סינטה דוגיא םעטמ תשובלת לבקי תחלשמ רבחכ אציש ןקחש לכ        1.6.4
 .תוחלשמה ללכל סינטה דוגיא ידי לע


