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 .קסד ילהונ

 יללכ

 .דעיה תוצראב הקלחמה תוינידמ תעיבקב ףתוש קסדה .א

 .יביצקת רושיאל תורבזגל ריבעי התוא ,תיתנש תינכות ןנכתי קסדה .ב

 תוינכותו תומגמ חוד :ל"כנמל תוחוד השולש הדובע תנש ךשמב ריבעי קסדה להנמ .ג
 : .םכסמ חודו קסדה תדובע לע םייניב חוד ,תוידיתע

 .גיצנכ ,קסדה תוארוהל םאתהב ,תחלשמה זכר ןהכי גיצנ אלל ץראב .ד
. 

 ןינע לכל תוגיצנכ קסדה.דקפתי ,תחלשמ זכר וא גיצנ אלל ,םידדוב םיחילש םע ץראב .ה
 e .רבדו

 .קסדכ יתדה ףגאה בשחיי הז להונ ךרוצל .ו

 תוגיצנ םע הדובע

 .תוגיצנהו גיצנה תדובע לע חקפמו יארחא קסדה .א

 .דעיה ץראב הקלחמה תוינידמ לש לעופל האצוהו לופיטל חוכ הפוימ גיצנב האור קסדה .ב

| 

 דצמ תובתכתה לכו ,םיחילשה לא קסדה ןמ םיאצויה םיבתכמה לכב בתוכת תוגיצנה .ג
 .תויוגיצנה תא םג וללכי קסדל םיחילשה

 .קסדה םע םואתב תוגיצנה ידי לע ושעי תויעבב לופיטו תיתנשה תינכותה תלעפה .ד

 .םיירשפאה םינפואה לכב תוגיצנה םע ףטושו ףוצר רשק םייקי קסדה .ה

 תויוגיצנה לכל הכימת תורש הווהמ קסדה .ו
 .םייתקלחמ םימרוגל תויוגיצנה תוינפ ירחא בקעמ .ו
 .יכוניח רמוח תקפסא .2
 .הילא םירושקה םיפטוש םיניינעב תוגיצנה ףותיש 3
 .תושדח תויתליהק תויוחילש לע תוינפ תלבק .4

 .תפלחתמ תוחילשל דיקפת ירואת תביתכ .5

 :יתדה ףגאה לש םירישי םיגיצנ וכמסוה םהב תומוקמב .ז

 .תימוקמה תוגיצנה לש הפותישו התעידיב ףטוש רשק ףגאה םתיא םייקי .1

 .יתדה ףגאה ידי לע ולפוטי תויתדה תוינכותה .2

 .יתדה ףגאה ידי לע ונתניי יתדה גיצנל הכימתה יתורש 3

 .םוקמב תיתקלחמה תוגיצנה םע אלמ הלועפ ףותישו םואת ךות עצבתי ל"נה לכ .4

  
 



  

 םיחילש םע הדובע

 הנכה

 .תוחילשה תפמב הקלחמה תוינידמ תעיבקל ףתוש היהי קסדה להנמ .א

 דע ףוצר רשק לע ומיע רומשיו ,וכרוא לכל חילשה תרשכה ךילהת תא הוולי קסדה להנמ .ב
 .ץראה תא ותאיצי

 | : .ךכל םיקוקזה ולאל תישיא הכרדה ןתנית קסדה שאר לש ולוקיש יפ לע .ג

 :קסדה יפלכ הדובע ילהונ לש טס ליכמה םיחילשל קיתה תא ריהביו ןתיי קסדה להנמ .ד

 ַ | .יטנוולר יכוניח רמוח ליכמה קית םיחילשל ןתיי קסדה להנמ .ה
| 

 חוכ ףגא .תוחילשל ותאיצי דעומל תוכימסב חילש לכ ינטרפ ןפואב שוגפי קסדה להנמ .ו
 .םתוחילשל םיחילשה לש םתאיצי יכיראת יבגל קסדה להנמ תא ןכדעי םדא

 .יתדה ףגאה תועצמאב השעת םייתדה םינוגראהו תועונתה יזחילש יווילו הנכה .ז

 | תטשב םיחילש םע רשק

 .ותוירחאבש םיחילשה םע םוזי רשק םייקי קסדה להנמ .א

 ריבעי םתוא םיבותכ תוחודבו ,גיצנה תועצמאב השעת חילשה לש ותדובע לע תרוקיב .ב
 .קסדלו תוגיצנל חילשה

 - - יתרגש ןפואב חילשל יטנוולר רמוח םע ןוכדע תרגא חלשיי קסדה להנמ .ג

 .ותדובעל רושקה ןייניע לכב חילשל הכימת יתורש ןתיי קסדה להנמ .ד

 .קסדה םג בתוכי ,הקלחמל םיעגונה םינייניעב חילשה לש תובתכתה לכב .ה

 ףגאה תועצמאב היהי םמיע יתקלחמה רשקה ,םייתד םינוגראו תועונת לש םיחילש יבגל .ו

.(םייקו הדימב) יתדה גיצנהו יתדה



 ו

 תוחילש תכראה
 ו

 םינוחילשו ,ע"מח יחילש) תישילש הנשל הכראה תייצפוא םע םייתנשל איה תוחילשה .א
 | .(םינש שולש דע םתוחילש תא ךיראהל היצפוא םע תחא תוחילש תנשל םיאצוי

 .םדא חוכ ףגא תוירחאב אוה תוחילשה תכראה ךילהת .ב

 :אבה תוליעפה רדס יפל עצבתת תוחילש תכראה .ג

 /ןוגרא/העונתה גיצנו ,הקלחמה גיצנ םעטמ תעדה תווח ולבקתי קסדה להנמ לצא .ו
 .ותוחילש תכראהב ןינועמה חילשה לש ותדובע לע הליהק

 .תוחילש תכראהל הדעו סנכל תנמ לע םדא חוכ ףגאל הנפי קסדה שאר 2
. 

 גיצנ ,ןוימה ףגאמ גיצנ , ןוגרא/הליהק/העונתהמ גיצנ לולכת תוחילש תכראהל הדעו 3
 וז הדעו .יתדה ףגאה גיצנ ףתתשי יתדה ףגאל םיעגונה םיניינעב .ל"כנמו םדא חוכ ףגאמ
 .תוחילשה תכראה תא רשאת

 .הדעווה רושיא אלל תוחילש ךראות אל .4

 .חילשה לש ותדובע םויס

 ידי לע חלשיי הז חודמ קתוע ,ותוחילש תפוקת לע קסדה שארל בותכ חוד שיגי חילשה .א

 .תוחילשה להנמל הקלחמה

 .קסדה להנמ ידי לע ,חילשה םע תוחילשה לע הכרעה תחיש ךרעית .ב

 .םייטנוולרה םימרוגה ףותישב קסדה שאר ידי לע תוחילשה תפוקת לע םוכיס ךרעיי .ג

 .יתדה ףגאה להנמ ידי לע הז להונ עצבתי םייתד תועונתו םינוגראמ םיחילש יבגל .ד

 םיפגא םע תוליעפ

 ל"וחב םסדא חוכ תרשכהל ףגא

 הדובע חוכ לש הרשכה עוציבו בקעמ pon לע ,קסדה םע םואתב ,יארחא הז ףגא .א

 .השירד יפ לע תויכוניח תולעפהו יכוניח רמוח קפסי אוה ןכ ומכ .ל"וחב ימוקמ

 םע ,הז ףגאל תורישי וא ,קסדה ךרד חלשת יכוניח רמוח תשקבל חילש לש הינפ לכ .ב
 É .קסדל קתעה

  
 



14 2 

 םייכוניחה הקלחמה יפגא ראש

 .חוקלה תא תונפהל ןאל עבקיי רשא קסדה ךרד היהת חוקל לש השדח הינפ לכ .א

 .ןהילע חקפלו תוטלחהה תא םשייל קסדה תוירחאב .יפגא ןיב הלועפ ףותיש לע םינויד םימייקתמ ןהב ,תוצרא יפ לע תוירוזא תודעוו זכרמ קסדה .ב

 .הל ופשחנו הדימב ,ל"וחב םיחילשה תוליעפ לע קסדה תא ןכדעל םיפגאה תוירחאב .ג

 | :םיפגאה ראשל םיאבה הכימתה יתורש תא ןתיי קסדה ו |

 םש ותדובע ןונכתו םואת אלל ל"וחב הדובע רוקיבל דבוע עסיי אל (1 :ל"וחב םירוקיב .1
 .ל"כנמ רושיא רחאלו קסדה להנמ םע

 .םדא חוכ ףגאל דבוע לש ותעיסנל יפוס רושיא ןתיי קסדה )2
 ,קסדל בותכ חוד שיגי ,ל"וחב הדובע רוקיבמ דבועה תרזח תעב 63

 | .ל"כגמל הז חוד ריבעי קסדהו
 .ףגא שאר תשקב יפ לע תויעבב לופיט .2 .ל"וחב הדובעה רוקיבמ םיחקלהו תונקסמה סושיי לע חקפי קסדה 6

 .םיפגאה תוליעפ םוסרפו קוויש 3
 .קסדה תוצראב השענה לע םיפגאה ישאר לש ףטוש ןוכדע .4

 .ויתוחוקלל ל"נה הכימתה יתורש תא ןתיי יתדה ףגאה :הרעה

 .תומייק תוינכות לע וא ,תושדח תוינכות לע בקעמל יארחא קסדה .ה

 תוחוקל םע תוליעפ

 .הקלחמה ןיבו ל"וחב חוקלה ןיב הנושארה תבותכה וניה קסדה .א

 .קסדה ידיב הנותנ יעוציב ףגאל חוקלה תיינפה .ב

 .קסדה ידיב השעת יכוניח/יתקלחמ חוראל (םידדוב וא תוצובק) קסדה תוצראמ תוחוקל תלבק .ג

 םירשק םימייקמה (הליהק וא העונת ,ןוגרא ישנא) םירקבמל הכימת יתורש ןתיי קסדה .ד
 .הקלחמה םע

 .תושדח תויוחילש תוגיצנה םע םואתב חתפי קסדה .ה

 .תוחוקלה לש יכוניח רמוחל תושקבל הנעמ ןתמו בקעמ לע יארחא קסדה .ו

 ידי לע ןומימל ,הקלחמה םע ףותישב םישדח םיטקיורפ חתפל תוליהק דדועי קסדה ּז
 .תונרק

  

-
א
₪



2 al 

 תוגיצנו גיצנ תדובע ילהנ

 חילש יפלכ

 : .חילשה תדובע לש יתרגשהו ףטושה חוקיפה לע יארחא גיצנה .א

 .חילשה םע ףטוש רשק לע רומשי גיצנה .ב

 [ תוא איצוי ,ןייפואו תחלשמה תובישי םויק תורידת תא עבקי קסדה םע םואתב גיצנה .ג
 .קסדה שארל תובישיה לע לוקוטורפ חלשיו ,לעופל

 .בתכב חוויד שקבי הנשב םימעפ שולשו ,ותדובע לע חילשהמ ףטוש חוויד שקבי גיצנה .ד
. 

 .תויעב ןורתפב חילשל עייסי גיצנה .ה

 .הקלחמה תוינידמ תא חילשל ריבסיו ריהבי גיצנה .ו

 .חילשה ידי לע הקלחמה תוינידמ םויק תא אדווי גיצנה .ז

 טעמל ,הנשב םיימעפ תוחפל וא/ו ,ךרוצה יפ לע ותדובע םוקמב חילשה תא רקבי גיצנה .ח
 .תדרפנ םירוקיב תינכות טרופת םש ,הקירמא ןופצב

 הקלחמ יפלכ

 .קסדה לש תיתנש הדובע תינכות יפ לע תפטושה הדובעה עוציב לע יארחא גיצנה .א

 .הקלחמה וא/ו קסדה ידי לע ול ונתינש תומישמ עוציב לע יארחא גיצנה .ב

 .קסדלו רבזגל וז תוליעפ לע חוודל יארחאו ,רשואמה ביצקתה תא לעופל איצומ גיצנה .ג

 .םיימוקמ םימרוגל הקלחמה תגצה לע יארחא גיצנה .ד

 .ותלוכי תדימכ םיכינח ןהל סייגיו ,הקלחמה תוינכות תא םסרפיו קוושי דדועי גיצנה .ה

 .תושדח תוינכות םוזייו דדועי גיצנה .ו

 .תושדח תויוחילש םוזייו דדועי גיצנה .ז

 .ףטוש ןפואב קסדל חוודי גיצנה .ח

 םוקמ אלממ הנמיו ,קסדה םעטמ ךכל רושיא לבקי ותוחילש ץרא ימוחתמ אצויה גיצנ .ט
 .ל"כנמ רושיא םיבייחמ ץראב גיצנ לש וירוקיב .רדעיי הב הפוקתל

   



  

 ביצקת

 יללכ

 להנמל חלשית העצהה .הקלחמל תללוכ תיביצקת העצה גיצנה חלשי רבוטקוא שדוחב .א
 .רבזגל קתעה םע קסדה

 | .ויתורעה תא ףרציו ,העצהה תא רשאי אל/רשאי קסדה להנמ .ב

 | .תללוכה ביצקתה תרגסמל תוסחיתה ךות ,ביצקתה תא ורשאי קסדה להנמו רבזגה .ג |

 .תימוקמה תורבזגה תועצמאב תוגיצנל רבעוי יביצקת רושיא .ד

 אל תואצוהה לע חוויד אלל .בתכב ,הנשב םימעפ שולש תואצוהה טורפ לע חוודי גיצנה .ה
 .תפסונ תיפסכ הרבעה לבקתת

 .ויתועיסנ תעב ולש לשאה יחוויד לע קתעה קסדל ריבעי גיצנה .ו

 ביצקתה תיינבו הנבמ

 .תויוליעפל ביצקתו תועונתל ביצקת ,ילהנמ ביצקת :םיפיעס השולשמ בכרומ ביצקתה

 תורבזגה רושיאבו םואתב עבקנ אוה .הנשה תישארב ולוכ רבעומ ילהנמה ביצקתה .א
 .הקלחמה רבזגל יפוס רושיאל רבעומו ,תימוקמ

 םירטמרפל הנוש לקשמ ןתמ ןכתיי .הקלחמל הלש תויטנוולרהו ,העונתה לש תוליעפה ףקה תא דודמל ןתינ םתועצמאבש םיעובק םירטמרפ יפ לע עבקית תועונתל הבצקה .ב
 .ץראל ץראמ ,םיעובקה

 הנשה תישאר תארקל ,תיתנשה הדובעה תינכות תרגסמב שגוי תויוליעפל ביצקת .ג
 .תיביצקתה

 ליס םיביצקתה םע ורבעויו םינוירטירק םתואל םאתהב ועבקיי יתדה ףגאה יביצקת .ד
 .חטשב וגיצנ וא/ו ףגאה תלהנה םע םואתב

 גיצנ רוגיש

 .גיצנה לש ורוגיש תארקל תושיגפה תנכהו םואת לע יארחא קסדה .א

 .הקלחמב תוביטחהו תודיחיה ישאר לכ ןיבו ,דעוימה גיצנה ןיב שיגפי קסדה .ב

 .דעיה ץראל תכיישה תירוזאה הדעווה םע שגפמ םייקי גיצנה .ג

 .דעיה ץראל םייטנוולרה רעונה תועונתו םינוגרא יגיצנ םע שגפמ םייקי גיצנה .ד

 



E 
do 

23 à 

is םהיניע לוו יפ לע ,םיפסונ םייתונכוס ץוחו םייתונכוס םימרוג םע שגפיי גיצנה .ה 
 .ןייניעה יפ לעו ,קסדה להנמו ל"כנמ ,ר"ויה

 .הקלחמה לש ר"ויהו ל"כנמה םע ,ותאיצי םרט גיצנה שגפיי ,הנכהה ךילהת סותב .ו

 .ויכרצ יפ לע יכוניח קיתב גיצנה תא דייצי קסדה להנמ .ז

 ץראב גיצנ רוקיב

 .קסדה להנמל רוקיבה תורטמ סע ץראב רוקיבל השקב ריבעי גיצנה .א

 .הדובעה תינכותו השקבה תא ורשאי ל"כנמהו קסדה להנמ .ב

 ורושיא תא לבקיו ,ץראב רוקיבל ותאיצי לע תיתונכוסה תחלשמה שאר תא עדיי גיצנה .ג
 .בתכב

 םיפגאה ישאר לכ תא עדיי קסדה .ץראב גיצנה לש רוקיבה ירודיס לע יארחא קסדה .ד
 Ê .םסאתהב תושיגפ עבקייו ,גיצנה לש היופצה ותעגה לע תודיחיה ילהנמו

 ל"שאה יאנתל גאדי ףגאהו ,גיצנה לש יופצה ורוקיב לע םדא חוכ ףגא תא עדיי קסדה .ה
 ידי לע םולשתל רוקיבה תואצוה זוכיר תא ריבעי םדא חוכ ףגא .ץראב ןאכ גיצנה לש
 .תימוקמה תורבזגה

 .קסדל ןכ ומכ ,ח"ונה תחלשמ שארל ץראב רוקיבל ותשקב תא הנפי רטוז גיצנ .ו

 .תירוזאה הדעווה םע ץראב שגפיי גיצנה .ז

 .ר"ויהו ל"כנמה םע שגפיי גיצנה .ח

  

 



  

   

  

3 à 

 mbwyn תדובע ילהנ

 גיצנ יפלכ חילש

 סע םואתבו ,הקלחמה ידי לע עבקיתש ודיקפת תרדגהל םאתהב גיצנל ףופכ חילשה .א
 .תוחילשל םיפתושה םימרוג

 .קסדל קתעה םע בתכב חוויד גיצי הנשב םימעפ שולש .גיצנל ףטוש ןפואב חוודי חילשה .ב

 .גיצנה ידי לע ועבקיי רשא תחלשמה תובישיב ףתתשהל הבוח הלח חילשה לע .ג

 .גיצנה ידי לע וילע ולטויש תודחוימ תומישמ ותדובע תינכותב לולכי חילשה .ד

 , ןתינ דציכו ,עובקה ובשומ םוקממ םימי 'סמל רדעייו הדימב גיצנה תא עדיי חילשה .ה
 .וגישהל

| 
 .קסדל קתעה םע ,שארמ םייעובש תוחפל השפוחל האיציל גיצנהמ רושיא שקבי חילשה .ו

 ,הקלחמה לש םדא חוכ ףגאו תיתונכוסה תחלשמה להנמ ,גיצנהמ רושיא שקבי חילשה .ז
 .הדובע וא/ו השפוחל ותוחילש ץראמ ותאיציל

| 

 שיו הדימב) יתדה ףגאה גיצנ םע ל"נה תא ומאתי םייתדה םינוגראהו תועונתה יחילש .ח
 .הקלחמה גיצנ 1922 תוירחאב אשיי אוהו (הזכ

 הקלחמ יפלכ חילש

 .ותקסעה הזוח יפ לע הילהנל ףופכו הקלחמה תא גציימ חילשה .א

 .התלהנהו הקלחמה שאר ידי לע עבקייש יפכ הקלחמה תוינידמ תא גציי חילשה .ב

 .גיצנה ידי לע שקבתיש יפכ הקלחמה םעטמ םידחוימ םיטקיורפל םתריי חילשה .ג

 םוקמב .הליהק/העונת/ןוגראל הקלחמה ןיב תרשקמה הילוחה תא הווהמ חילשה .ד
 .ותוחילש

 לש ותרזעּב רתפיי ,ימוקמה ןוגראה םע טקילפנוק וא ,חילש ידיקפת ינש ןיב טקילפנוק .ה
 .קסדה להנמו ,גיצנ

 ידי לע ,הקלחמה ידי לע ול תורסמנה תוינוחטבה תוארוהה יפ לע גוהנל ביוחמ חילשה .ו
 .ימוקמה ט"בקה ידי לעו תונכוסה לש ןוחטיבה ףגא

     


