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 אובמ .א
 

 תעידיל םיאבומ ךמסמב .2021 תנשל סופיטב תרגובה לארשי תרחבנל קרו ךא סחייתמ הז ךמסמ
 ךילהת טוריפו תרחבנל הלבק רובע הדימה תומא ,תרחבנה הנבמ רבדב עדימ זכורמ ןפואב רוביצה
 עדימה ללכ תא וכותב דגאמ הז ךמסמ .ל״וחב IFSC תויורחתל תוחלשמה רובע םיבכרהה תריחב
  .םינוכדעו םינוקית רפסמ ללוכו ליעל םיאשונה רבדב םימדוקה םימוסרפה לכמ

 תא גיצמו לארשיב סופיטה תודחאתה םעטמ ימשרה עדימה רוקמ וניה הז ךמסמ ,קפס רסה ןעמל
 המצעל תרמוש לארשיב סופיטה תודחאתה .וב םירכזומ רשא םיאשונה רבדב רתויב ינכדעה עדימה
 ושעי ךמסמב םינוכדע .תאז תושעל ןוכנל אצמתש לככ תעל תעמ ךמסמה תא ןכדעל תוכזה תא
 ןפואב רוביצה תעידיל ואבוי םינוכדע .רתויב יביטרופסהו יכרעה ןפואבו םיאטרופסב תובשחתה ךות
 .יולגו רורב

 

 תרחבנה הנבמ .ב
 

 ינשמ םיאטרופס הכותב תללוכ )״תרחבנה״ :ןלהל( סופיטב תרגובה לארשי תרחבנ .םיפנע-תת .1
 .גנירדלוב סופיט-ו הלבוה סופיט םיפנעה-תת
 

 הדימה תומאב הדימע תוכזב תרחבנל ולבקתה רשא םיאטרופסה ללכ .הלבוהה תרחבנ .2
 .הלבוהה תרחבנ וארקי הלבוהה סופיט ףנע-תתב תושרדנה
 

  הדימה תומאב הדימע תוכזב תרחבנל ולבקתה רשא םיאטרופסה ללכ .גנירדלובה תרחבנ .3
 .גנירדלובה תרחבנ וארקי גנירדלובה סופיט ףנע-תתב תושרדנה
 

 תרחבנב ןהו הלבוהה תרחבנב ןה םיאצמנ רשא םיאטרופסה ללכ .תבלושמה תרחבנה .4
 .תבלושמה תרחבנה וארקי גנירדלובה
 

 לגס-ו ׳א לגס :םיאבה םייתורחתה םילגסה ינשל תקלוחמ הלבוהה תרחבנ .םייתורחת םילגס .5
 ,׳א לגס :םיאבה םייתורחתה םילגסה תשולשל תוקלוחמ גנירדלובה תרחבנ ,המוד ןפואב .׳ב
 תוטרופמ ,םהמ דחא לכל הלבק ךרוצל הדימה תומאו םילגסה תועמשמ .הריעצ הדותע-ו ׳ב לגס
 .הז ךמסמ לש .ה-ו .ג םיקלחב
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 .תרחבנה ילגסל הלבק רובע הדימה תומא .ג
 

 :ןלהלכ ןה הלבוהה תרחבנל הלבק ךרוצל הדימה תומא .הלבוהה תרחבנ .1
 

 דחאב דומעל יאטרופסה לע הלבוהה תרחבנ לש ׳א לגסל הלבק ךרוצל .׳א לגס רובע .1.1
 :םיאבה םיאנתהמ

 
 תנשב הכרענש םירגובל יביטרופס סופיטב לארשי תופילאב 4 - 1 תומוקמב םויס .1.1.1

2020. 
 םלוע עיבג בבס תורחתב )תיפוסה האצותב( ןוילע יצח הווהמש רמג יצחל הילע .1.1.2

 .2020 תנשב הכרענש הלבוהב
 םירגובל הפוריא תופילאב )תיפוסה האצותב( ןוילע יצח הווהמש רמג יצחל הילע .1.1.3

  .2020 תנשב ,הלהבוה הצקמב ,םירגובל םלוע תופילאב וא
 תופילאב וא םירגובל הפוריא תופילאב )תיפוסה האצותב( ןוילעה שילשב םויס .1.1.4

 .2020 תנשב ,הלבוה הצקמב ,םירגובל םלוע
 .םיגירח תדעו רושיא .1.1.5

 
 דחאב דומעל יאטרופסה לע הלבוהה תרחבנ לש ׳ב לגסל הלבק ךרוצל .׳ב לגס רובע .1.2

 :םיאבה םיאנתהמ
 
 תנשב הכרענש םירגובל יביטרופס סופיטב לארשי תופילאב 8 - 5 תומוקמב םויס .1.2.1

2020. 
 .םיגירח תדעו רושיא .1.2.2

 
 הדימב .ל״נה םילגסה ינש ןיבמ דחא לגסמ רתויב ללכיהל לוכי וניא יאטרופס ,קפס רסה ןעמל
 םילגסה ינש ןיבמ הובגל ףרוצי אוה דחא לגסמ רתויל הלבקה יאנתב דמוע רשא יאטרופס ונשיו

  .)ךומנ יכה( ׳ב לגס ,)הובג יכה( ׳א לגס :אבה רדסל םאתהב
 

 :ןלהלכ ןה גנירדלובה תרחבנל הלבק ךרוצל הדימה תומא .גנירדלובה תרחבנ .2
 

 דחאב דומעל יאטרופסה לע גנירדלובה תרחבנ לש ׳א לגסל הלבק ךרוצל .׳א לגס רובע .2.1
 :םיאבה םיאנתהמ

 
 2020 תנשב הכרענש םירגובל גנירדלובב לארשי תופילאב 4 - 1 תומוקמב םויס .2.1.1

 .2021 תנשב וא
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 םלוע עיבג בבס תורחתב )תיפוסה האצותב( ןוילע יצח הווהמש רמג יצחל הילע .2.1.2
 .2020 תנשב הכרענש גנירדלובב

 םירגובל הפוריא תופילאב )תיפוסה האצותב( ןוילע יצח הווהמש רמג יצחל הילע .2.1.3
  .2020 תנשב ,גנירדלובה הצקמב ,םירגובל םלוע תופילאב וא

 תופילאב וא םירגובל הפוריא תופילאב )תיפוסה האצותב( ןוילעה שילשב םויס .2.1.4
 .2020 תנשב ,גנירדלובה הצקמב ,םירגובל םלוע

 .םיגירח תדעו רושיא .2.1.5
 

 דחאב דומעל יאטרופסה לע גנירדלובה תרחבנ לש ׳ב לגסל הלבק ךרוצל .׳ב לגס רובע .2.2
 :םיאבה םיאנתהמ

 
  תנשב הכרענש םירגובל יביטרופס סופיטב לארשי תופילאב 8 - 5 תומוקמב םויס .2.2.1

 .2021 תנשב וא 2020
 .םיגירח תדעו רושיא .2.2.2

 
 ןובשחב וחקליי גנירדלובה תרחבנ לש הריעצ הדותע לגסל הלבק ךרוצל .הריעצ הדותע .2.3

 לארשי תופילאב 12 - 9 תומוקמב ומייסו ,2001 - 2000 םינשב ודלונש םיאטרופס קר
 ינשב וגרודש םיאטרופסה םהיניבמ ורחבי ,הלאכ שיו הדימב .2021 תנשל גנירדלובב
 .2021 תנשל גנירדלובב לארשי תופילאב  רתויב םיהובגה תומוקמה

 
 .ל״נה םילגסה תשולש ןיבמ דחא לגסמ רתויב ללכיהל לוכי וניא יאטרופס ,קפס רסה ןעמל
 ןיבמ הובגל ףרוצי אוה דחא לגסמ רתויל הלבקה יאנתב דמוע רשא יאטרופס ונשיו הדימב
  .)ךומנ יכה( הריעצ הדותע ,׳ב לגס ,)הובג יכה( ׳א לגס :אבה רדסל םאתהב םילגסה תשולש

 

 .תרחבנה יאטרופס רובע תיתנש תינכת .ד
 

 ולבקתה רשא םיאטרופס ,תוימואלניבה תויורחתה תנוע תחיתפ תארקל .תיתנש תינכת .1
 םה ןהב תוימואלניבה תויורחתה לכ לש טוריפ גיצמ רשא ךמסמ ףרצל ושקבתי ,תרחבנל
 תווצ ,קפס רסה ןעמל .יאטרופסה לש תיתנש תינכת-ה ארקי הז ךמסמ .קלח תחקל םיניינועמ
 .ןהל תונעיהל בייחתמ וניאו דבלב תושקבכ תויתנשה תוינכתב האור לארשי תרחבנ

 
 תרחבנ תווצל ונמאמ וא יאטרופסה ידי לע שגות תיתנשה תינכתה .תיתנשה תינכתה תשגה .2

 לש ומש וניוצי תיתנשה תינכתב .israelclimbingteam@ilca.org.il ליימה תבותכב לארשי
 .קלח תחקל שקבמ יאטרופסה ןהב תויורחתה לש המישרו תינכתה תשגה ךיראת ,יאטרופסה
  .תויורחתל םיבכרהה תעיבק תעב ןובשחב חקליי אלו ןכתי תינכת ורובע שגות אל רשא יאטרופס
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 תינכתב םייוניש שיגהל םיאשר םהינמאמו תרחבנה יאטרופס .תיתנשה תינכתב םייוניש .3

 תווצל שגות תנכדועמה תינכתה .תימואלניבה תויורחתה תנוע ךלהמב תע לכב תיתנשה
 תינכתל סחיב םייונישה רוריבב וניוצי הבו )ליעל תניוצמ רשא ליימה תבותכב( לארשי תרחבנ
 :םיאבה םיאנתב דומעל םייונישה לע .השגוהש תירוקמה
 

 :אבה ןפואב לקשיי תיתנשה תינכתל תורחת לש הפוריצ .תורחת ףוריצ .3.1
 
 םימי 35 תוחפל לבקתה תיתנשה תינכתל תורחת לש הפוריצ יבגל ןוכדעו הדימב .3.1.1

 .ןיינמה ןמ תורחתכ לקשית תורחתה ,תורחתה תליחת דעומ ינפל
-מ תוחפ לבקתה תיתנשה תינכתל השדח תורחת לש הפוריצ יבגל ןוכדעו הדימב .3.1.2

 ,תורחתה תליחת דעומ ינפל םימי 14 תוחפל ךא תורחתה תליחת ינפל םימי 35
 .ינטרפ ןפואב לארשי תרחבנ תווצ ידי לע לקשייו הגירח השקבכ בשחי ןוכדעה

 דעומ ינפל םימי 14-מ תוחפ לבקתהש השדח תורחת לש הפוריצ יבגל ןוכדע .3.1.3
 .לקשיי אל תורחתה תליחת

 
 :אבה ןפואב לקשיי תיתנשה תינכתהמ תורחת לש הדרוה .תורחת לש הדרוה .3.2

 
 ןתמ ינפל לבקתי רשא ,תיתנשה תינכתהמ תורחת לש הדרוה יבגל ןוכדע .3.2.1

 רשואי ,הז ךמסמב .ו קלח-ב טרופמכ ,תורחתה רובע תואצוהב תאשל תובייחתה
 .םיגייס אלל

 ןתמ רחאל לבקתי רשא ,תיתנשה תינכתהמ תורחת לש הדרוה יבגל ןוכדע .3.2.2
 רשואי ,הז ךמסמב .ו קלח-ב טרופמכ ,תורחתה רובע תואצוהב תאשל תובייחתה
 .הז ךמסמב .ז קלח-ב טרופמכ ,תורחתב תופתתשה לוטיב להונל ףופכב
 

 .תוימואלניב תויורחתל תוחלשמל ףודעית .ה
 

 תרחבנה יאטרופס ופדעותי ,IFSC-ה לש םירגוב תויורחתל ,ללככ .יסיסב ילגס-ןיב ףודעית .1
 ףוסבלו ׳ב לגס ךכ רחא ,׳א לגס םדוק :)ךומנל הובגמ( םילגסה רדסל םאתהב תרגובה
 ףודעיתה ,קפס רסה ןעמל .יסיסבה ילגס-ןיבה ףודעיתה וניה הז ףודעית .הריעצ הדותע
 .דרפנב ףנע-תת לכל סחייתמ יסיסבה ילגס-ןיבה

 
 ,IFSC-ה לש םירגוב תויורחתל ,דוחל לגס לכ ךותב ,ללככ .יסיסב ילגס-םינפ ףודעית .2

 המייקתהש הנורחאה לארשי תופילאב םהיתואצות רדסל םאתהב םיאטרופסה ופדעותי
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 ףודעיתה ,קפס רסה ןעמל .יסיסבה ילגס-םינפה ףודעיתה וניה הז ףודעית .)ךומנל הובגמ(
 .דרפנב ףנע-תת לכל סחייתמ יסיסבה ילגס-םינפה

 
 דחי וארקי יסיסבה ילגס-םינפה ףודעיתהו יסיסבה ילגס-ןיבה ףודעיתה .סיסבה ףודעית .3

 .סיסבה ףודעית
 

 IFSC-ה לש םירגוב תויורחתל םיאטרופס ףדעתל יאשר לארשי תרחבנ תווצ .בכרומ ףודעית .4
 :םיאבה םיפיעסה ןמ רתוי וא דחא לע תוכמתסה ךות סיסבה ףודעית תא דגונה ןפואב

 
 תובלושמ תויורחתו םירגוב ןוירטירק תויורחת ,הפוריא תויופילא ,םלוע תויופילאב .4.1

 יכ ןכתי )יביטרופס סופיט תורחת םגו גנירדלוב תורחת םג ןהב תומייקתמ רשא(
 דוחל ףנע-תת לכב סיסבה ףודעית םא םג תבלושמה תרחבנה יאטרופס ופדעותי

 .הנוש
 יכ ןכתי רעונה תרחבנב יאטרופס ףסונב ונניא רשא תרגובה תרחבנב יאטרופס .4.2

 וניה סיסבה ףודעית םא םג ,תורחבנה יתשל ךייש רשא יאטרופס ינפ לע ףדעותי
 .הנוש

 קלח תחקל ונממ ענמנ ,ותטילשב ןניאש תוביסמ ,רשא תרגובה תרחבנב יאטרופס .4.3
 רחא יאטרופס ינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,דעוימ היה ןהילא תוימואלניב תויורחתב
 ףודעית םא םג ,הנשה ךלהמב תוימואלניב תויורחת רפסמב קלח חקל רבכש
 .הנוש וניה סיסבה

 ןפוד תאצויכ לארשי תרחבנ תווצ ידי לע הרכוהש תלוכי ןיגפה רשא יאטרופס .4.4
 סופיטה תודחאתה ידי לע תנגרואמ רשא תורחת לכ( תימשר תימואל תורחתב
 תרחבנ לש תימשר היצלומיסב וא )הבוח רדגב הניה הב תופתתשההו לארשיב
 לע ףדעותי יכ ןכתי ,תמיוסמ תימואלניב תורחת תארקל הכרענש ,תרגובה לארשי

 .הנוש וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס ינפ
 ןפוד תאצויכ לארשי תרחבנ תווצ ידי לע הרכוהש תלוכי ןיגפה רשא יאטרופס .4.5

 לע ףדעותי יכ ןכתיי ,תיחכונה הנועב הכרענש IFSC-ה לש תימשר םירגוב תורחתב
 .הנוש וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס ינפ

 תימואלניב וא תוימואל תורחת ךלהמב תעמשמ תריבע רבע רשא יאטרופס .4.6
 סיטרכ ורובע קפנוה היתובקעב רשא ,תמדוקה הנועה וא תיחכונה הנועב הכרענש
 וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס וינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,םודא וא בוהצ
 .הנוש

 וא תיחכונה הנועב הכרענש תימואלניב תורחתל תחלשמ ךלהמב ,רשא יאטרופס .4.7
 שגוה היתובקעבש ,המצע תורחתה תרגסמב אלש תעמשמ תריבע רבע ,תמדוקה
 יאטרופס וינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,לארשי תרחבנ תווצל תחלשמה שאר ידי לע חוויד
 .הנוש וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא
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 האצותכ לשמל ,דורי תמיוסמ תימואלניב תורחת תארקל ורשוכ רשא יאטרופס .4.8
 סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס וינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,תכשוממ העיצפמ
 .הנוש וניה

 םילוקיש ללגב ,תמיוסמ תורחתל ותוא חולשל אלש ץילממ ונמאמ רשא יאטרופס .4.9
 וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס וינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,םייעוצקמ
  .הנוש

 ולש תיתנשה תינכתב ושגוהש תושקבב תויתועמשמ תולבגמ ביצמ רשא יאטרופס .4.10
 ןכתי ,לארשי תרחבנ תווצ ידי לע תויתוהמ אלכ ועבקנש תוביסמ ,רשפתהל ברסמו
 .הנוש וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס וינפ לע ףדעותי יכ

 יכ ןכתי ,תודחאתהל םלשל בייחתה םתוא םימולשתב רחאמ רשא יאטרופס .4.11
 .הנוש וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס וינפ לע ףדעותי

 תחא תורחתמ רתויב ותופתתשה תא קדצומ אל ןפואב לטיב רשא יאטרופס .4.12
 תווצ י״ע ועבקנש תוביסמו ,הז ךמסמ לש .ז קלח-ב טרופמכ ,הנועה ךלהמב
 םא םג ,רחא יאטרופס וינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,תויתוהמ אלכ לארשי תרחבנ

 .הנוש וניה סיסבה ףודעית
 תימואלניב תורחתב תופתתשהל הגירח השקב ,ורובע השגוה וא ,שיגהש יאטרופס .4.13

 תווצ ידי לע הרשוא וז השקבו ,הז ךמסמ לש .ו קלח-ב םושרל םאתהב ,תמיוסמ
 וניה סיסבה ףודעית םא םג ,רחא יאטרופס ינפ לע ףדעותי יכ ןכתי ,לארשי תרחבנ

 .הנוש

  .בכרומ ףודעית וידחי וארקי ליעל .4.13 - .4.1 םיפיעס

 

 .תוימואלניב תויורחתל םיבכרה תריחב להונ .ו
 

 תויתנשה תוינכתה לע רובעי תרחבנה תווצ תימואלניב תורחת לכ תארקל .ינושאר בכרה .1
 תחלשמ ביכרי ,בכרומה ףודעיתבו סיסבה ףודעיתב תובשחתה ךות ,ןכמ רחאל .ושגוהש
 .תורחתה רובע ינושאר בכרה ארקית וז תחלשמ .הנודינה תורחתל
 

 לש םינמאמה ללכל ליימב העדוה חלשית ינושארה בכרהה תעיבק רחאל .תינושאר הזרכה .2
 בכרהה תא לולכתו תינושארה הזרכהה ארקית וז העדוה .תרגובה תרחבנב םיאטרופסה
 תוירחא יהוז ,קפס רסה ןעמל .תחלשמב יאטרופס לכ רובע תולעה תכרעהו ינושארה
 ךרוצל ולש ליימה תבותכ תא רוסמלו ונמאמ ימ לארשי תרחבנ תווצל חוודל יאטרופסה
 ליימה תבותכ לש הריסמ-יא תובקעב תינושארה הזרכהה תלבק-יא .תווצה לומ תורשקתה
 .הגירח השקבל סוסיב תווהל לכות אל
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 תועש 48 רתויה לכל םינמאמל ונתניי ,תינושארה הזרכהה ןתמ רחאל .הזרכהל בושמ .3
 :םיאבה םינפואה ןמ דחאב בישהל
 

 יאטרופסה ןוצר תא רשאל יאשר ינושארה בכרהב לולכ רשא יאטרופס לש ןמאמ .3.1
 ,וירוה לש וא( יאטרופסה לש המכסה הווהמ רושיאה ןתמ .תורחתב ףתתשהל
 תאזו תינושארה הזרכהב תניוצמש יפכ תולעב תאשל )ןיטק יאטרופסהו הדימב
 דועו תיפוס הנניא תינושארה הזרכהב תקפוסמה תולעה תכרעה יכ הנבהה ךות
 .תונתשהל הלוכי

 לש ותופתתשה תא ברסל יאשר ינושארה בכרהב לולכ רשא יאטרופס לש ןמאמ .3.2
 בוריס תחילש ,קפס רסה ןעמל .הב ומוקמ לע רתוול ךכבו תורחתב יאטרופסה
 .תורחתל םשריהל יאטרופסל תורשפא ןתנית אל הירחאלו תיפוס הניה

 שיגהל יאשר ינושארה בכרהב לולכ וניא רשא תרגובה תרחבנב יאטרופס לש ןמאמ .3.3
 תווצל ימשר בתכמכ חלשיהל השקבה לע .בכרהל יאטרופסה ףוריצל הגירח השקב
 השקבה לע .israelclimbingteam@ilca.org.il ליימה תבותכל לארשי תרחבנ
 יאטרופסה לש ופוריצ דעב יניינע קומינו ןמאמה םש ,יאטרופסה םש תא ליכהל
 .בתכמה לע םימותח תויהל םיכירצ ןמאמה ןהו יאטרופסה ןה .תחלשמה בכרהל
 

 .הזרכהל בושמ-ה דחי וארקי ל״נה םיפיעסה תשולש
 

 יאטרופס לכ רבדב עירכי לארשי תרחבנ תווצ ,הזרכהל בושמה תלבק רחאל .ימשר בכרה .4
 תרחבנה תווצ ,תחלשמב יונפ םוקמ ראשיו הדימב .בושמב םירכזומ רשא תרגובה תרחבנה
 קלח תחקל ןוצר ועיבה םהלש תיתנשה תינכתב רשא ,םירגוב םיאטרופסל יטרפ ןפואב הנפי

 תלבק רחאל .ריהמ הנעמ שרדייו יסיסבה ףודעיתל םאתהב עצבתי תוינפה רדס .תורחתב
 ימשרה בכרהה ,קפס רסה ןעמל .ימשרה בכרה-ה םינמאמה ללכל םסרופי תובושתה לכ
 .וילע רערעל ןתינ אלו יפוס וניה
 

 .תורחתב תופתתשה לוטיב .ז
 

 יהשלכ תוימואלניב תורחת תארקל ימשרה בכרהב ללכנ רשא יאטרופס .תופתתשה לוטיב .1
 םא קרו ךא ימשר ארקי תופתתשה לוטיב .איהש הביס לכמ ותופתתשה תא לטבל יאשר
 רשא ,יאטרופסה לש ונמאמ וא וירוה ,יאטרופסה י״ע בתכמ לארשי תרחבנ תווצל שגוה
  .לוטיבה תביס תא יניינעו רורב ןפואב תא קמנמ
 

 וא דחא לע הנוע אוהו ימשר לוטיב אוה םא קדצומ ארקי תופתתשה לוטיב .קדצומ לוטיב .2
 :םיאבה םיאנתהמ רתוי
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 תפוקת ךשמב תצמואמ תוליעפב קלח תחקל יאטרופסה ןמ תענומ רשא העיצפ .2.1

  .אפור רושיאב הבוגמ רבדה דוע לכ תאזו ,תורחתה
 וא העיצפ ,תוומ ןוגכ ,הינש וא הנושאר הגרדמ החפשמ בורק לש יתחפשמ ןוסא .2.2

 .ימשר םרוגמ רושיאב הבוגמ רשא השק הלחמ ןוחבא
 .לארשי תרחבנ תווצ י״ע תקדצומו הגירחכ הרשוא לוטיבה תביס .2.3

 
  .קדצומ אל לוטיב ארקי קדצומ ונניא רשא לוטיב לכ .קדצומ אל לוטיב .3

 
 תא תופשל יאטרופסה לע ,תופתתשה לוטיב לש הרקמב .לוטיב לש הרקמב םולשת .4

 :םיאבה םיפיעסל ףופכב לארשיב סופיטה תודחאתה
 

 :קדצומ לוטיב לש הרקמב .4.1
 
 תודחאתה ידי לע ועצובש לעופב תואצוההמ 50% םלשל שרדיי יאטרופסה .4.1.1

 .רזחה ןרובע גשוה אל רשאו תחלשמל יאטרופסה לש ופוריצ ךרוצל סופיטה
 .הוולמה תווצה רובע תואצוהה תא תוללוכ ןניא הלא תואצוה ,קפס רסה ןעמל
 .תחלשמה יאטרופס רתי ןיב וקלחתי הוולמה תווצה רובע תואצוהה

 ףיעסמ גורחל יאשר לארשיב סופיטה תודחאתה ל״כנמ ,תודחוימ תוביסנב .4.1.2
 .הגרחהה תביסל רשאב יניינע קומינ ףוריצב ,ליעל .4.1.1

 
 :״ןוילע חוכ״-מ האצותכ התוללכב תחלשמה לוטיב לש הרקמב .4.2

 
 ועצובש לעופב תואצוההמ 50% םלשל תחלשמה יאטרופסמ דחא לכ שרדיי .4.2.1

 גשוה אל רשאו תחלשמל יאטרופסה לש ופוריצ ךרוצל סופיטה תודחאתה י״ע
 רובע תואצוהה תא תוללוכ ןניא הלא תואצוה ,קפס רסה ןעמל .רזחה ןרובע
 .)הלאה תויולעב ללכ ואשיי אל םיאטרופסה( הוולמה תווצה

 ףיעסמ גורחל יאשר לארשיב סופיטה תודחאתה ל״כנמ ,תודחוימ תוביסנב .4.2.2
 .הגרחהה תביסל רשאב יניינע קומינ ףוריצב ,ליעל .4.2.1

 
 לעופב תואצוההמ 100%-ב תאשל ךרטצי יאטרופסה ,קדצומ אל לוטיב לש הרקמב .4.3

 אל רשאו תחלשמל יאטרופסה לש ופוריצ ךרוצל סופיטה תודחאתה י״ע ועצובש
 .הוולמה תווצה רובע תושרדנה תואצוהה ללוכ ,רזחה ןרובע גשוה


