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  אובמ .1
 

 תויורחת יקוח"  : תרבוחה לש תירבעל םוגרתה  לע םיססובמ ,ןלהל םיטרופמה ,טיישה תויורחת יקוח 1.1
  .לארשיב טיישה דוגיא  לש "2017-2020 טישה

 תויורחת  תוססבתמ וילע ןונקתה םניה ,טיישה תוארוהו ,הגילה - תורחת לע העדוהה םע דחיב ,םיקוחה 1.2
  .תורבחל טיישב לארשי עיבג - הגילה

 
  טוריפ .2
 

 יללכ 2.1
 םיבייוחמ םהו וז םיקוח תכרעמל םיפופכ תורבחל טיישב לארשי עיבג תויורחתב םירחתמש םיטייש 2.1.1

 איה ,השירפ תעדוה וא תימצע השינע .םדגנ רוערע תשגהל הליע תווהל הלוכי קוח לש הרפה לכ .םהל תייצל
 . ודגנ רוערע תשגה עונמל ,קוח  רפהש טייש לש התואנ ךרד

 הל תונפל תרחא תישרפמ לכ לע ,הז בצמב .הנכסב טייש ילכ וא םדא לכל הרזע טישוי תישרפמ טייש 2.1.2
 .ךרד

  .ישיא הפיצ רזע שבלי )םישלוגל טרפ( הרחתמ לכ 2.1.3
 

 םיקוחה תלבקו ןגוה טייש 2.2
 קוחל םאתהב הליספ .ןגוה קחשמו תיביטרופס חור לש םירכומ תונורקעל םאתהב ורחתי תישרפמ יטייש 2.2.1

  .תישרפמה לש תואצותה בושיחב קרזית אל הז
 ןידה תא לבקל ,םיקוחל ףופכ תויהל םיכסמ ,תורבחל טיישב לארשי עיבג תויורחתב ףתתשמש טייש לכ 2.2.2

 .תעמשמה תדעוו םירוערעה תדעו : י"ע ולבקתיש תוטלחההו םישנועה וא/ו
 .תויפוס ןה םיקוחה לע תוססבתמה הלא םימרוג לש תוטלחה
 

  םישגפנ  טייש ילכ רשאכ 2.3
 הנפמב תישרפמל ךרד הנפת ילאמש הנפמב תישרפמ ,םידגונמ םינפמב תואצמנ תוישרפמ רשאכ 2.3.1

 .ינמי
 .חורל תחתמ תישרפמל ךרד הנפת  חורל לעמ תישרפמ ,הפיפחבו ההז הנפמב תואצמנ תוישרפמ רשאכ 2.3.2
 .הינפלש תישרפמל ךרד הנפת  רוחאמ תישרפמ ,הפיפחב אל ךא ההז הנפמב תואצמנ תוישרפמ רשאכ 2.3.3

 
 חורה לומ בובס ןמזב 2.4
 לש הגלפה ןווכב איה רשא דע תורחא תוישרפמל םוקמ הנפת איה ,חורה אצומ תא תרבוע תישרפמש רחאל
  .םילח םניא ליעל  2.3  ףיעס לש םיקוחה 3 הזה ןמזב .הדח תימדק
 .ךרד הנפת הירוחאמ וא היינשל לאמש דצמש וז ,ןמז ותואב הז קוחל תופופכ תוישרפמ יתש םא
 

 עגמ תעינמ 2.5
 

 ינפב עומישל אבוי עוריאה ,עגמ רצונ םא .תרחא תישרפמ םע עגמ תעינמל םתלוכי לככ ולעפי תישרפמ יטייש
 הליספ שנועל םייופצ ויהי תוברועמה תוישרפמה יטייש .תורחתה להנמ וא/ו תורחתה טינרבק י"ע םירוערעה תדעו

  .תוריסל םרגנש קזנה הבוג דע "םיה בל" ןודעומל יפסכ יוציפ  םולשתל םג םייופצ םה ףסונב ,תורחתב
 

 ךרד תוכז תשיכר 2.6
 איה םא אלא ,ךרד תונפל םוקמ  התבריקבש תורחא תוישרפמל ריאשת איה ,ךרד תוכז תשכור תישרפמ רשאכ
 .תרחא תישרפמ לש תולועפ ללגב ךרדה תוכז תא השכר
 

 הגלפה ןוויכ יוניש 2.7
 .ךרד תונפל םוקמ תרחא תישרפמל ןתית איה ,הגלפה ןוויכ הנשמ ךרד תוכז תלעב תישרפמ רשאכ 2.7.1
 תישרפמ ירוחאמ רובעל ידכב הגילפהב הנפמ ילאמש הנפמב תישרפמ קוניזה תוא רחאל רשאכ ,ףסונב 2.7.2

 ידכ ןוויכ תונשל דימ ךרטצת ילאמשב תישרפמהש היהת האצותה םא ןוויכ הנשת אל ינמיב תישרפמה ,ינמיב
 .ךרד תונפלו ךישמהל
 



 ןוכנ הגלפה ןווכ :הנפמ ותואב 2.8
 ותואב תישרפמ לש חורל תחתמש םוקימל הלש ףוג יכרוא ינש קחרמ ךותב הפיפח תרצוי רוחאמ תישרפמ םא 

 איה ךכ התושעב םא אלא ,הפיפחב תוראשנ ןהש ןמז לכ הלש ןוכנה הגלפהה ןוויכ לעמ גילפת אל איה ,הנפמ
 .תרחאה תישרפמה ירוחאמ לא דימ גילפת
 

  חורה דרומב ןומיס רבעמ 2.9
 , תופיקמ ןה ותוא ןומיסמ הריס יכרוא 2  לש קחרמבו חורה דרומב הפיפחב תואצמנ תוישרפמ רשאכ
 .ןומיסה תא ףיקהל םוקמ תימינפה תישרפמל ןתית  תינוציחה תישרפמה
 

 רוחאל העונת ,קוניזב תימצע השינע  2.10
 הלוכש דע ,ךכ השוע הניאש תישרפמל ךרד הנפת םדקומ קוניז ללגב תימצע השינע תעצבמה תישרפמ 2.10.1

  .קוניזה וק ינפל לש דצב היהת
  .תאז השוע הניאש וזל הנפת  השינע בובס השועש תישרפמ 2.10.2
 .תאז השוע הניאש וזל הנפת  שרפמ ןווכ תכיפה י"ע רוחאל הענה תישרפמ 2.10.3

 
 תרחא תישרפמל הערפה  2.11

 .הרחתמ תישרפמל ועירפי אל הרחתמ הניאש תישרפמ  יטייש 2.11.1
 .תימצע השינע תעצבמה תישרפמל עירפהל ןיא   2.11.2

 
 תורחת לוהינ 2.12

 :ןמקלדכ ילוק תוא םע םילגד ןומיס בוליש י"ע היהת תויורחת תקנזה 2.12.1
 .ילוק תוא +  P וא ,I לגדו םגדה לגד תפנה :קוניזל תוקד 2 - ןוכיה תוא * 
 .ילוק תוא +    PואI  לגד תדרוה - קוניזל הקד * 

 .ילוק תוא + םגדה לגד תדרוה   -  קוניז  *   
 תוא  ןתינש ינפל P וא I לגד ףנומ רשאכ קוניזה וק  תא הצוחש תישרפמב ןיחבהש תורחתה טינרבק 2.12.2

 ךשמהב ובש דצב קוניזה וקל רבעמ קוניזה תוא ןתמ ינפלש הקד 1 -ב הטייש םא וא ,)םדקומ קוניז( קוניזה
 הפיקהב קוניזה וקל הרזח תישרפמה םא אלא ,לספת תישרפמהו דחא ילוק תוא + X לגד ףיני  ,קוניזה היהי

 .קוניזה וק ףוצמ תא וא טינרבקה תריס תא
 ינשב  הוולמ "ןושאר ףילחמ" לגד  תפנה תועצמאב ,תיללכ הרזחה לע תורוהל יאשר תורחתה טינרבק 2.12.3

 ןמזה ינפל קוניזה וק תא וצחו ומידקהש תוישרפמ 'סמב ןיחבה םא וא קוניזה ךילהב העט םא ,םיילוק תותוא
 .קנזל ומידקהש תוישרפמה תא תואדווב תוהזל לוכי אלו

 .ילוק תוא  ןתינו דרוי "ןושאר ףילחמ" לגדש רחאל תחא הקד  שדחתי הקנזהה ךילהת
 
 םיעצמא 2.13

  .הריסה לע םהשכו םימבו חורב שומיש ידי לע קר ורחתי תוישרפמ יטייש
 

  יוציפו רוערע ,תימצע השינע 2.14
 תימצע השינע .עוריאל ךומסב ,תולעמ 360 בוביס ,"תימצע השינע" עצבל תיאשר ,קוח הרפהש תישרפמ 2.14.1

 .הדגנ שגויש רוערע החדת
 דימ תרערועמה תישרפמה יטיישל םתנווכ לע םר לוקב ועידוי רערעל םינווכתמה תישרפמ יטייש 2.14.2

 תבייח םירערעמה לש העדוהה .תימצע השינע עצבל םירערועמל רשפאל תנמ לע ,תירקתה עוריאל ךומסב
  ."רוערע" הלימה תא שרופמב  לולכל
 תברועמה תישרפמה דגנכ רוערעה תנווכ לע תורחתה טינרבקל ועידוי ,םירערעמה ,רמגה וק תייצחב
 .תירקתב

 תחא העשמ רחואי אל ,ב"צמה רוערע ספוט ג"ע ,"םיה בל" ןודעומב ושגוי יוציפל השקב וא רוערע 2.14.3
  .םוי ותואב הנורחאה תורחתה רמג רחאל

 םוסרפמ תועש 48 ךותב ,ב"צמה רוערע ספוט ג"ע שגות השקבה :תואצות לש ,יוגש וא העטומ םושיר 2.14.4
 .תורחתה להנמל ל"אודב וא .סקפב חלשהל םג הלוכי איהו תואצותה

 י"ע ולאשותי םיברועמה םידדצה ךרוצה תדימב .םירוערעה תדעו  טפוש י"ע םייקתי רוערעב ןויד  2.14.5
  .עוריאל רשאב םתסריג תא ריבסהלו  טרפל ושרדיו םירוערעה תדעו זכר וא טפוש
 איהו ליימ וא 'לט תועצמאב ,תודע םג ומכ עוריאה  טוריפו אסריגה תא לבקל לכות םירוערעה תדעו :הרעה(

                                                                                                   .)ותסריג תא טריפ אלו ענמנ והשלכ דצ   םא םג  ןינעב הטלחה לבקל תיאשר
  .רוערעל תונתינ יתלבו תויפוס הנייהת םירוערעה תדעו תוטלחה
 

  דוקינ 2.15
 .תורחתב יסחיה המוקימל םאתהב דוקינ לבקת  לולסמה תא המייסו הקניזש תישרפמ 2.15.1

 .ןלהלש הלבטל םאתהב דוקינ ולבקי תורחאה תוישרפמה לכ
 לש רדסב תישרפמ לש תורחת לכ תואצות וחקלי -רתוי וא תוישרפמ יתש ןיב תודוקנב ןויווש  רבוש 2.15.2

 .רתוי הבוטה האצותה םע תישרפמה תבוטל רתפיי ןויוושה ,לדבה שי ובש ןושארה םוקמבו ,עורגל בוטה
 םא .הנורחאה תורחתב ןהיתואצות לש רדסב הנגרודת ןה ,רתוי וא תוישרפמ יתש ןיב ראשנ ןויוושה םא
 .ורתפיי תונויוושה לכש דע האלה ךכו הנורחא ינפלש תורחתב תואצותה י"פע היהי גורידה ןויווש ראשנ

 .וקרזנ םהמ קלח םא םג שומישב ויהי הלא תואצות



 
 
 
 
 

 ןומיסה
 

 דוקינ תורעה/רבסה שוריפ

DSQ  Disqulified 1 + תורחתב תוישרפמה 'סמ םירוערעה תדעו י"ע הליספ 
DNC Did Not Compet 1 + תיבב תוישרפמה 'סמ קוניזה רוזאל העיפוה אל 
DNS Did Not Start 1 + תורחתב תוישרפמה 'סמ הקניז אל 
OCS   1 + תורחתב תוישרפמה 'סמ םדקומ קוניז לע הליספ 
DNF Did Not Finish 1 +תורחתב תוישרפמה 'סמ הרמג אל 
RAF Retired After Finish 1 + תורחתב תוישרפמה 'סמ המייסש רחאל השרפ 
RDG Re Dress Given םירוערעה תדעו תטלחה י"פע יוציפ ןתינ 
DNE   Disqualified  Not Excluded  1 + תורחתב תוישרפמה 'סמ הקירז אלל ,םירוערעה תדעו י"ע הליספ 

 
 

  תורדגה .3
 

 )הפיפח,רוחאמ ,ינפל(  יסחי םוקימ 3.1
 לש םוטרחה ינפל אצמנ רתויב ירוחאה הקלחמ רבעומש ינוימד בצינ וק רשאכ ,ינפל תמקוממ תישרפמ - ינפל
 .)הירוחאמש( תרחא תישרפמ
 םוטרחה הצקמ  בצינב רבעומש ינוימד וק רשאכ ,תרחא תישרפמל סחיב רוחאמ תמקוממ תישרפמ  - רוחאמ
 .הב והשלכ עטק לע עיבצמ וניא תרחא תישרפמ לא הלש
 .תרחא תישרפמל סחיב רוחאמ אלו ינפל אל  אוה ןמוקימ רשאכ הפיפחב תואצמנ תוישרפמ – הפיפח
 .)חורה דרומב ןומיס רבעמ( 2.9 קוח לח םא אלא םידגונמ םינפמב תוישרפמה רשאכ הלח הניא הפיפח :הרעה
 

 םויס 3.2
 וק ןומיס ףוצמו תורחתה טינרבק םוקמ ןיבש ינוימדה וקה תא הצוח ,הפוגמ והשלכ קלח רשאכ תמייסמ תישרפמ
   .ןורחאה ןומיסה ןוויכמ האב איהשכ ,רמגה
 

 קוניז 3.3
  .הלש קוניזה תוא ירחא  קוניזה וק  תא האולמב הרבע איה רשאכ הקניז תישרפמ
 

   חורל לעמו תחתמ 3.4
 .חורה לעמש דצה אוה הלש ינשה דצה .חורל תחתמש דצ אוה תישרפמה לש ישארה שרפמה אצמנ ובש דצה
 לעמ תרחאהו חורל תחתמ איה תרחאה לש חורל תחתמש וז ,הפיפחבו הנפמ ותואב תוישרפמ יתש רשאכ
 .חורה
 

 ילאמש ,ינמי - םינפמ 3.5
 שרפמה יוצמ ובש דצל ךופהה דצה( הלש חורה לעמש דצל םאתהב ,ילאמש וא ינמי ,הנפמב תאצמנ תישרפמ
 .)הלש ישארה
 

 םוקמ 3.6
 גזמו םיה יאנתל םאתהב  םיתואנ הגלפהו טייש תולועפ עוציב ךרוצל תישרפמל שרדנש בחרמה אוה םוקמ
 . ריואה
 

     ךרד יוניפ 3.7
 ןווכב טיישב ךישמהל ךרד תויוכז תלעב תרחא תישרפמל  תרשפאמ איה םא ךרד הנפמכ בשחת תישרפמ
 .תענומ הלועפב טוקנל ךרוצ אלל הלש הגלפהה
 

  ןוכנ הגלפה ןווכ 3.8
  הנממ ליבומה ינוימדה וקל דע קר  )חורל( הלוע תויוכז תלעב תישרפמ רשאכ אוה תישרפמ לש ןוכנ הגלפה ןווכ 

 .הטש איה וילא )הריס וא ףוצמ( הרטמה ןומיס לא
. 
 
 
 
 
 
 



 
 רוערע 'ט – חפסנ
 

 םינשלגו רזייל ,420 ימגדב תורבחל טישב לארשי עיבג

 יוציפל השקב/ רוערע ספוט

  ___________ :לבקמה תמיתח  __________ :השגה תעש   ____________ :ךיראת .1
 :טיישה עוריא .2

 תורחת 'סמ תיב הריסה םגד  ךיראת     
    

 םירערעמה םיטיישה .3

 שיאו יאגהה  םש
 תווצה

 'סמ הצובק  ל"אוד 'לט
 הריסה

     
   

  רוערעה שגומ םדגנ םיטיישה   .4

 שיאו יאגהה  םש
 תווצה

 'סמ הצובק ל"אוד 'לט
 הריסה

     
   

 ________________         : טישה יקוח /טישה תוארוה י"פע הריבעה ףיעס  .5
                                                                           )ספוטה בגב יתמיכס טוטרש ףיסוהל ץלמומ ( יוציפל השקבה טוריפ וא עוריאה טוריפ .6

                    

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            םירוערעה תדעו  שומישל .7
                                                                                                                           : ףסה יאנתב הדימע   7.1

                                                       ______________                    ____________       :רוערעה 'ט תשגה תעשו  ךיראת 7.1.1
                                                                                                      ________________________________    אל/ ןכ :תורחתה טינרבק ח"ודב םשרנ 7.1.2

                                                 :תודבועה 7.2
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                                                ________________________________________________________  :הטלחה 7.3      

  :המיתח                                         :הדעוה רבח םש                              :ךיראת

 



 

   יתמיכס טוטרשב  עוריאה רואית

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 


