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 םילקא ייונישו תומייקל רפסה תיב ןונקת

 אובמ

-תיב ןונקת תוארוה ןיב הריתס לש הרקמ לכב .ול ףופכו הטיסרבינואה לש ימדקאה ןונקתה לע ססובמ הז ןונקת .1
 ןונקתה לש ויתוארוה הנעבקת תיללכה ןונקתהו הקוחה תוארוהל וא ,ימדקאה ןונקתה לש ויתוארוהל רפסה
 .ןיינעה יפ לע הטיסרבינואה לש יללכה ןונקתהו הקוחה לש /ימדקאה

 תיב" :ןלהל( םילקא ייונישו תומייקל ,יטלוקפ לע רפס תיב םקומ הטיסרבינואה לש ימדקאה ןונקתל 9 ףיעס יפל
 .הז ןונקתב טרופמכ הטיסרבינואב תוימדקאה לעה תודיחי לכ ברקמ ורחבי ויתורבחו וירבח רשא )"רפסה

 .םילקאה ייונישו תומייקה ימוחתב הארוהו רקחמה םודיקל ,תיאמצע תימדקא תרגסמ וניה רפסה תיב

 ויתודסומ ,רפסה תיב בכרה תא עובקל ותרטמו ,"םילקא ייונישו תומייקל רפסה תיב ןונקת" ארקי הז ןונקת
 .םהיתויוכמסו םהידיקפת ,ויתודעוו

  תויללכ תוארוה .2

 עובקל ת/יאשר הדעוה ר"וי .הבישיה ינפל תוחפל םימי 10 ץפוי םוי רדס :לוקוטורפו תובישי לש םויה רדס .2.1
 ידי לע רשואיש רחאלו הבישי לכ ירחא םייעובשמ רחואי אל ץפויש לוקוטורפ ךרעיי .הצפהל רתוי רצק דעומ
 .הדעוה ר"וי

 ת/אלממ / ר"ויה תוחכונ תבייחתמו ,יטנוולרה םורופה ירבח תיצחמ תוחפל לש תוחכונ :יקוח ןיינמ .2.2
 .המוקמ/ומוקמ

 -ר"ויה תוברל ,רבח לכל .ןונקתב תרחא רמאנ כ"אא ,הבישיב םיחכונה תולוק בורב הנלבקתת :תוטלחה .2.3
  .דחא לוק היהי

 רפסה תיב הנבמ .3

 .רפסה תיבל תללוכהו הרישיה תימדקאה תוירחאה לעב וניה רוטקרה .3.1

 :םניה רפסה תיב תודסומ .3.2

  ;ס"היב תצעומ .3.2.1

 ;ס"היב ת/שאר .3.2.2

  ;תלהנמ הדעו  .3.2.3

 .ץוח ירשק תדעו ;רקחמ תדעו ;רקחמ ידימלת תדעו ;ןושאר ראות-הארוה תדעו :הנשמ תודעו  .3.2.4

  .תימואלניב תצעיימ הדעו .3.2.5

 רפסה תיב תורבחו ירבח .4

 םירושק םהלש תעדה ימוחתש הטיסרבינואב ריכבה ימדקאה לגסה ירבח םניה רפסה תיב לגס תורבחו ירבח .4.1
 .ס"היב לש תלהנמה הדעוה ידי לע ס"היב תורבחו ירבחכ ולבקתהש ,הביבס וא םילקא ,תומייק יאשונל

  :הלבקה ךילהת .4.2

 .ףס תושירדב הדימע ןכו ח"וק תשגה .4.2.1

 יאשונב רקחמ ת/דימלת וא רקחמ קנעמ וא ,ימואלניב תע בתכב דחא רמאמ תלבק :ףסה תושירד .4.2.2
 .תונורחאה םינשה שמחב הביבס וא םילקא ,תומייק

 תיבב תורבחה תפוקת םות תארקל בוש תודמעומ שיגהל ןתינ .םינש ששל איה רפסה תיבב תורבח .4.2.3
 .רפסה

 ת/דמעומה תמאתהב ןודת איהו ,תופטושה היתובישיב תויודמעומב ןודל סנכתת תלהנמה הדעוה .4.2.4
  .רפסה תיבל

 םימי 30 ךות הלבקה יא לע רערעל לכות/י תלהנמה הדעוה י"ע רפסה תיבל לבקתת אלש ת/דמעומ .4.2.5
 .רוטקרה תושארב קוה דא תדעו ינפב תלהנמה הדעוה תעדוהמ

 .תושירדב הדימעב יוניש סיסב לע ,רפסה תיבב תורבחל תרזוח תודמעומ שיגהל ןתינ .4.2.6
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 רפסה תיב תצעומ .5

 הצעומה .רפסה תיב ת/שארו ה/וגיצנ וא רוטקרה תא ,רפסה תיב תורבחו ירבח תא לולכת רפסה תיב תצעומ .5.1
 .רפסה תיב לש ןוילעה ימדקאה םורופכ שמשת

 הנורחאה הנשה יצח ךלהמב רפסה תיב תצעומ תורבחו ירבחכ ונהיכש ימל הנותנ הצעומב העבצה תוכז .5.2
 תמקה דעוממ העבצה תוכז ילעב ויהי רפסה תיב תמקה תעב ולבקתיש הצעומה ירבח( העבצהה ינפל תוחפל
 .)הצעומה

 היהת/י רפסה תיב ת/שאר .הצעומה תובישיל ה/ריכזמ הנמת/יו ,הצעומה ר"וי היהת/י רפסה תיב ת/שאר .5.3
 .הצעומ תבישיל םוקמ אלממ תונמל ת/יאשר

 םימזימ רושיא ,רפסה תיב תויתשתו רקחמ ,הארוה תוינידמב קוסעת ס"היב תצעומ :הצעומה ידיקפת .5.4
 .םידומיל תוינכותו םייזכרמ

 :הצעומה תויוכמס .5.5

 ;רפסה תיב ת/שאר יונימ רושאו רפסה תיב ת/שארל רותיאה תדעו תריחב .5.5.1

 ;הנשמה תודעו תורבחו ירבח תריחב .5.5.2

 ;קוה דא תודעו יונימ .5.5.3

 ;ימדקאה ןונקתה תוארוה י"פע טאנסה רושיאל רפסה תיב ןונקת יונישל תועצה תאבה .5.5.4

 ;הנשמה תודעו תושאר / ישאר רורשא .5.5.5

 ;תלהנמה הדעווב הצעומה תוגיצנ 2 רורשא .5.5.6

 תדחוימ הבישיב ,הצעומב העבצהה תוכז תולעבו ילעבמ שילש ינש בורב -רפסה תיב ת/שאר תחדה .5.5.7
 .תיאשח העבצהב

 .ליעל 5.4 ףיעסב רומאכ םידיקפתה יולימ .5.5.8

 תוכז תולעב/ילעבמ שילש תשירדל תוברל ,הנשב םיימעפ תוחפל סנכתת רפסה תיב תצעומ :הצעומה סוניכ .5.6
 תלבקמ םייעובש ךות הצעומה סנכתת הזכ הרקמב .דחוימ סוניכ שורדל תו/םיאשרה הצעומב העבצה
 וא/ו ויפוא לע תויתוהמ תוכלשה העבצהל הלעומה ןיינעל שי ס"היב ת/שאר תעדלש תוטלחהב .השירדה
 .הצעומב העבצהה תוכז ילעבמ 2/3 לש בור שרדיי ,רפסה תיב לש ותוחתפתה

 לש תלהנמה הדעווה י"ע הל שגויש טרופמ ךמסמל םאתהב רפסה תיב ביצקתב הצעומה ןודת הנשל תחא .5.7
 .רפסה תיב

 רפסה תיב ת/שאר .6

 תיב ת/שאר .רפסה תיב ייח לולכמ לע ה/ותוירחאו ,רפסה תיב תצעומ ר"וי איה/אוה רפסה תיב ת/שאר .6.1
 ץראב ליבומ ירקחמ זכרמכ רפסה תיב לש ודמעמ סוסיבל )א :ראשה ןיב לעפת/לעפיו ת/יארחא רפסה
 הצעומה תוטלחה םושייו עוציבל )ג ;תימואל תוינידמ תעיבקב אלמ ףתושכ רפסה תיב בוצימל )ב ;םלועבו
 יופימל )ה ;הל הצוחמו הטיסרבינואה ךותב רקחמבו הארוהב הלועפה יפותיש חופיטל )ד ;תלהנמה הדעוהו
 .םיימוחתניב םירעפ רושיגו רפסה תיב ימוחת קוזיחל ,ס"היב תוליעפ ימוחתב םיימוחתניב םירעפ

 חיטבת /חיטבי רפסה תיב ת/שאר .רפסה תיב תוליעפל תללוכה תוירחאה תא זכרת/זכרי רפסה תיב ת/שאר .6.2
 תקולח לע ת/יארחא היהי/תו הלהנמו תויתשת רקחמ ,הארוה תניחבמ רפסה תיב לש הניקתה ותלועפ תא
 אוה/איה ,הצעומה תובישי תא להנת/להני רפסה תיב ת/שאר .תודעוה ישאר םע תוצעייתהב ביצקתה
 .רפסה תיב תודעו תובישי לכב ףתתשהל ה/ודיקפת ףקותב ת/יאשרו תלהנמה הדעוה ר"וי םג היהת/היהי

  :רפסה תיב ת/שאר יונימ .6.3

 ימוחתב ימלוע םש תולעב תויחמומ/םיחמומ ויהי רפסה תיב ת/שאר דיקפתל תודמעומ/םידמעומ .6.3.1
 וא ץראב םירכומה םיימדקאה תודסומה דחאב ןיינמה ןמ 'פורפ תגרדב ,םילקאו ,תומייק ,הביבסה
 ןיינמה ןמ ׳פורפ היהת/היהי ס״היב ת/שאר ,הטיסרבינואב לבוקמכ יונימ לש ךילהת רחאל .םלועב
 .ג"באב

 :םירבח 7 הנמת רותיאה תדעו .רוטקרה תושארב רותיא תדעו ידי לע רחבת/רחבי רפסה תיב ת/שאר .6.3.2
 ר"ויכ שמשיש ,רוטקרהו ,הצעומה י"ע ורחבייש ןיינמה ןמ 'פורפ תגרדב ,תוימדקא לע-תודיחי יגיצנ 6
 ס"היב ת/שאר .ןהכמה ס"היב ת/שאר תנוהכ םות ינפל םישדוח 6 םקות רותיאה תדעו .רותיאה תדעו

 .הדעווב ןהכל לכות/לכוי אל דיקפתל ת/דמעומ ה/ומצעב האורש ימו ת/ןהכמה

 ,הדעווה ירבח בור תכימת תא לביקש דחא ת/דמעומ ס"היב תצעומ רושיאל עיצת רותיאה תדעוו .6.3.3
 .רוטקרה םללכב
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 תנוהכ םויס ינפל םישדוח השולש תוחפל םייקתתו תיאשח העבצהב היהת רפסה תיב תצעומ רושיא .6.3.4
 התוא י"ע ףסונ רותיא ךילה םייקתי ,הצעומה י"ע ת/דמעומל רושיא ןתינ אל .רפסה תיב ת/שאר
 תודמעומ/םידמעומה תא ןוחבלו בושל ,הזכ הרקמב ,תיאשר אהת רותיאה תדעו .רותיא תדעו

 .תו/םיפסונ תו/םידמעומ ןוחבל וא תומייק/םימייק

 לש הפוקתל רחביהלו בושל תורשפא םע םינש עברא לש הפוקתל רחבית/רחבי רפסה תיב ת/שאר .6.3.5
 .יונימה בתכ לע רוטקרה תמיתח םע ףקותל סנכיי יונימה .דבלב תופסונ םייתנש

 תוכז תולעבו ילעבמ 2/3 בורבו תיאשח העבצהב רפסה תיב ת/שאר תא חידהל לכות רפסה תיב תצעומ .6.4
 .העבצהה

 הצוחמו הטיסרבינואב תורחא תויושר ינפבו וינפב גצייתו רוטקרל תורישי הפופכ היהת רפסה תיב ת/שאר .6.5
 רוטקרה לבקי ןהב תופטוש תויוצעייתה רוטקרה םע םייקת/םייקי רפסה תיב ת/שאר .רפסה תיב תא הל
 .הנשב םעפ תוחפלו רוטקרה תשקב י"פע רפסה תיבב םייונימו םידיקפת יאלממו רפסה תיב תוליעפ לע חוויד
 ,הצעומה רושיאו רוטקרה םע םואית רחאל ,טאנסהו תזכרמה הדעווה ינפב איבת/איבי רפסה תיב ת/שאר
  .טאנסה לש הטלחה וא ןויד תונועטה רפסה תיב תוטלחה לכ תא

  .רפסה תיב לש ימדקא חותיפ יניינעב תצעיימה הדעווב ץעווית/ץעוויי רפסה תיב ת/שאר .6.6

 תקולח )א :רתיה ןיב ,לולכיש םכסמ יתנש ח"וד הנשל תחא רוטקרלו הצעומל שיגת/שיגי רפסה תיב ת/שאר .6.7
 ;תושדח םידומיל תוינכות )ה ;תוירקיע רקחמ תויוליעפ )ד ;םיטנדוטס ינותנ )ג ;םידיקפת ילעב )ב ;םיבאשמ
 .הרבעש הנשה ידעיב הדימע )ז ;האבה הנשל הדובע תוינכות )ו

 .תלהנמה הדעוה תו/ירבח ךותמ הנממ קלח וא הנוהכה תפוקתל תי/ןגס הל תונמל תיאשר רפס תיב ת/שאר .6.8

 ,תי/ןגס הנמתנ אלו הדימב .רפסה-תיב ת/שאר תי/ןגס ה/ומוקמ תא אלמת/אלמי ,רפסה-תיב ת/שאר רדעהב .6.9
 3 לע הלועה הפוקתל תורדעיה .תורדעיהה תופוקתל םוקמ ת/אלממ שארמ רפסה-תיב ת/שאר י"ע הנומי

 .שדח רפס תיב ת/שאר תריחב בייחת םישדוח

  .הטיסרבינואב תפסונ תימדקא-לע תדיחי וא תימדקא הדיחי שארכ שמשל ה/לוכי ה/וניא רפסה תיב ת/שאר .6.10

 תלהנמה הדעוה .7

 ס"היב לש הנשמ תודעו תו/ישאר עברא ,רפסה תיב ת/שאר :תוגיצנ/םיגיצנ עבשמ בכרות תלהנמה הדעוה .7.1
  .הצעומ תו/יגיצנ יתש/ינשו

 ךכ ,הצעומה רושיאבו רוטקרה םע םואיתב ס"היב ת/שאר ידי לע ונומי תלהנמה הדעווב הצעומה תו/יגיצנ .7.2
 תו/ירבח רפסמ הרקמ לכב .הנשמה תודעו תו/ישאר ידי לע תוגצוימ ןניאש תוימדקא-לע תודיחימ ויהיש
 .ה/שולש לע הלעי אל תימדקא-לע תדיחי התואמ םהש )רפסה תיב ת/שאר תוברל( תלהנמה הדעווה

 תיב לש תפטושה תוליעפה םואיתו ןוידל םורופ שמשתו ס"היב תוליעפ ללכ תא ללכתת תלהנמה הדעוה .7.3
 רשקה קודיהלו םישדח םימוחת חותיפל לעפת הדעווה .רקחמהו הארוהה חותיפ תוינידמל עגונה לכב רפסה
 ברה תרגסמה חופיטל ןכו ס"היבב תורבח ןהלש לגסה ירבחו תורבחש תונושה תוקלחמה ןיב םימסח תרסהו

 ,םירחא םיימדקא תודסומ םעו הטיסרבינואה ךותב םייעוצקמו םיימדקא םיסחי חתפת הדעווה .תימוחת
 .םייטנוולר הלשממ ידרשמו היישעת ירשק

 רפסה תיב ת/שאר וחוודי ,וז תרגסמבו ,ץיקב תחא םעפו רטסמסב םיימעפ תוחפל סנכתת תלהנמה הדעווה .7.4
 הבישי סנכל היהי ןתינ .תלהנמה הדעוול הנשמה תודעווב תפטושה תוליעפה תודוא הנשמה תודעו תושארו

 .תלהנמה הדעוה תו/ירבחמ עברא תשקבל ןיינמה ןמ אלש

  .הצעומה רושיאל איבתו ס"היב לש יתנשה ביצקתה תקולח תא עבקת תלהנמה הדעוה  .7.5

  .ןוידה יאשונל םאתהב םיפיקשמ–םיחרוא הדעווה תובישיל ןימזהל תיאשר תלהנמה הדעוה  .7.6

 תא תולעהל ס"היב ת/שאר לעו ןוידל םיאשונ תולעהל םיאשר תלהנמה הדעווה תורבחו ירבחמ ת/דחא לכ .7.7
  .האבה הבישיב וב ןודל שי ןמז רצוק ללגב אשונ החדנ םא .הירחאש וז וא הבורקה הבישיב אשונה

 .רפסה תיב תצעומ תוטלחה םושיי לע חקפת תלהנמה הדעווה  .7.8

 תלהנמה הדעווה לש הנשמה תודעו .8

 :הנשמה תודעו תו/ישארו תו/םירבח תריחב .8.1

  .תויאשח תוריחבב רפסה תיב תצעומ ידי לע תו/םירחבנ הנשמה תודעו תו/ירבח .8.1.1

 תו/םירחבנה תו/םירבחה ךותמ תודעוה תו/ישאר תא ורחבי רוטקרה םע םואיתב רפסה תיב ת/שאר .8.1.2
  .הצעומה רורשיאל אבות הריחבה .הדעו לכל

  .תוימדקא-לע תודיחי שולשמ תוחפל תוגיצנ היהת הנשמה תודעו תו/ישארל .8.1.3
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 םייתנש היהת ,הנשמה תודעו ישאר הז ללכבו ,הנשמה תודעו תורבח/ ירבח ללכ לש הנוהכה תפוקת .8.1.4
 דיקפתל בוש רחביהל ןתינ ןוניצ םייתנש רחאל .םייתנש תב תפסונ הפוצר היצנדקל רחביהל ןתינו
 .הנשמ תדעו ת/רבחו הנשמ תדעו ת/שאר

 רקחמל הנשמה תדעו .8.2

 .6 םומיסקמו 4 םומינימ :הירבח רפסמ .8.2.1
  .תונוש תוימדקא-לע תודיחימ תו/םיפסונ תו/םירבחו ,הנשמה תדעו ת/שאר :הבכרה .8.2.2
 :הידיקפת .8.2.3

-ברו-ןיב רקחמ לע שגדב םינווגמ םילקאו הביבס ,תומייק יאשונב םדקתמ רקחמ םדקת הדעוה .8.2.3.1
 .חותיפו רקחמל אישנ ןגס םע ףותישב ,ימוחת

 תוטלוקפ ,תוקלחמ ןיב ףותיש תריצי ךות ,הטיסרבינואב יתביבסה רקחמה םודיקל לעפת הדעוה .8.2.3.2
 .םיסופמקה יבחרב תוימדקא תודיחיו

 םוחתב רקחמ תויוליעפ םדקתו רקחמ תועצה תשגה דדועת ,םיארוק תולוק םוזית הדעוה .8.2.3.3
  :םייזכרמ םיקיפא רפסמב הביבסה
 תוימדקא תודיחימ לגס תורבחל יעוצקמ אשונב תוגצמו תואצרה תרדס :תויעוצקמ תואנדס .א
 .ס״יב לש רקחמ תודימלת ףותישב ,תונוש
 תריציו תוחומ רועיסל תזכורמ ןמז תפוקתל תוסנכתה:)Working group( הדובע תוצובק .ב
 רקחמ תודימלת ףותישב ,ל״וחמ תוינעדמ םע םיוסמ אשונב תוימוחת בר תוירקחמ תויופתוש
 .ס״יב לש
 להקל ןהו ץראה יבחרב תיעדמה הליהקל ןה םייתביבס םיאשונב םיסוניכ :םייצרא ןויע ימי .ג

  .בחרה
 ס״יב תורקוח בולישב ,םייזכרמ הביבס יאשונב םיימואלניב םיסנכ :םיימואלניב םיסנכ .ד
 .ס״יב לש רקחמ תודימלת ףותישו

 תוצובק םע תוחומ רועיסו ,םיזכורמ םיסרוק ,תואצרהל ל"וחמ תוליבומ תורקוח חוריא .ה
 .תונוש

 ץראב תורחא תואטיסרבינוא ןיבל הטיסרבינואה ןיב הלועפ יפותיש להנתו זכרת הדעווה .8.2.3.4
 .םלועבו

 .םינוש הכימת יזכרמ םודיקו המקה ,יופימל תיארחא היהת הדעווה .8.2.3.5
 ,םייתלשממ םידרשמ ,םיימואלניב םינמממ :ןוגכ תורוקממ ,םיקנעמ סויגל עייסת הדעווה .8.2.3.6

 .םימרות ,יקסע רזגמ / תויטרפ תורבח

 הארוהל הנשמה תדעו .8.3

 .6 םומיסקמו 4 םומינימ :הירבח רפסמ .8.3.1

  .תונוש תוימדקא-לע תודיחימ תו/םיפסונ תו/םירבחו ,הנשמה תדעו ת/שאר :הבכרה .8.3.2

 :הידיקפת .8.3.3

 תרגסמב רפסה תיבל תופופכה תוביטחהו םידומילה תוינכות לכ לע תיארחא היהת הדעווה .8.3.3.1
 .ןושאר ראות

 .הצעומה רושיאל ריבעתו תושדח םידומיל תוינכות רשאתו ןודת הדעווה .8.3.3.2

 .הארוה יניינעב םיגירח םירקמל הנעמ ןתית הדעווה .8.3.3.3

 ללוכ ,רפסה תיבב תופתושה תוקלחמה ירבח ןיב הארוה יאשונב הלועפ יפותיש םוזית הדעווה .8.3.3.4
 ראות ידימלתל רקחמ יטקייורפ ,תואנדס ,תוביטח ,םירנימס ,םיסרוק ,םידומיל תוינכות
  .ןושאר

 להקל םידומילה תוינכות תשגנה יכילהתל ץוח ירשקל הנשמה תדעו םע הפתוש היהת הדעווה .8.3.3.5
  .םידמעומה

 ןוכית ידימלתל ןושאר ראותל םידומיל תוינכות םויקו םודיק ,חותיפל לעפת הדעווה .8.3.3.6
 .םינייטצמ

 .םיסרפו תוגלמ תקולחל טופיש תדעווכ שמשת הדעווה .8.3.3.7

 תיבב תניוצמ הארוה תגשהל הדימלהו הארוהה תוכיא םודיקל הדיחיה םע דחי לעפת הדעווה .8.3.3.8
  .רפסה

 ישילשו ינש ראותל רקחמ תודימלתו ידימלתל הנשמ תדעו .8.4

 .6 םומיסקמו 4 םומינימ :הירבח רפסמ .8.4.1

  .תונוש תוימדקא-לע תודיחימ תו/םיפסונ תו/םירבחו ,הנשמה תדעו ת/שאר :הבכרה .8.4.2
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 הנלולכת םידומילה תוינכות .הדעווה רושיאב MSc ו MA ינש ראותל םידומיל תוינכות עיצי ס"היב .8.4.3
 לש תוחמתהה םוחת יפל תינטרפ םידומיל תינכת ןכו םיירפס תיב הבוח יסרוק ינש תוחפל
 .הדעווה רושיאבו םיטנדוטסה

 :הידיקפת .8.4.4

 לש תורשואמה תוינכותב םימושרה ישילשו ינש ראותל רקחמה ידימלת לכ לע תיארחא הדעווה .8.4.4.1
  .ןהלש תירקחמה תוניוצמה םודיקל לעפתו רפסה תיב

 ינש ראותל הלבקה ףס .רפסה תיב לש רקחמה ידימלת לש הלבקה יאנת לע תיארחא הדעווה .8.4.4.2
 היהי ישילש ראותל הלבק ףס .ןושארה ראותה דמלנ הב הקלחמב םינוילעה םינוזוחאה היהי
  .תישארה החנמה לש םאה תקלחמל םאתהב

 תודיחימ םיחנמ ינש לש תפתושמ היחנהב ויהי םידימלתהמ תיצחמכש ךכל לעפת הדעווה .8.4.4.3
 .תונוש תוימדקא

  .ינש ראות ידימלתל ןונקתה לע תיארחא הדעווה .8.4.4.4

 .רפסה תיב לש םיסרפהו תוגלמה תקולח לע תיארחא הדעווה .8.4.4.5

 ץוח ירשקל הנשמ תדעו .8.5

 .6 םומיסקמו 4 םומינימ :הירבח רפסמ .8.5.1

  .תונוש תוימדקא-לע תודיחימ תו/םיפסונ תו/םירבחו ,הנשמה תדעו ת/שאר :הבכרה .8.5.2

 :הידיקפת .8.5.3

 םייטרפו םיירוביצ םייעוצקמ םיפוגו הטיסרבינואה ןיב םיטקיורפו םירשק םדקת הדעווה .8.5.3.1
  .תצעיימה הדעוה עויסב םינווגמ הביבס יאשונב

 םע םיבאשמ חותיפו רוביצ ירשקל אישנה ןגס ךרד םימרות םע הלועפ ףותישל לעפת הדעווה .8.5.3.2
 חותיפל אישנה ןגס םע היישעת ירשקו ,םיימואלניב םירשקל אישנה תינגס לומ ל"וח תודימלת
  .יתיישעתו ירוזא

 ― ל"וחבו ץראב ןכו ,טרפב בגנב ― םייזכרמ םיפוגב רפסה תיב תוגיצנל תיארחא הדעוה .8.5.3.3
  .ס"היב יאשונב םיקסועה

 לש רוביצה יסחילו תימלועהו תילארשיה תרושקתב ס"היב תוליעפ תפישחל תיארחא הדעווה .8.5.3.4
  .הטיסרבינואה תורבוד םע ףותישב ,ס"היב

 יאשונל תעגונה תוינידמ שוביגב עויסל )think tanks( תוגה יזכרמ חותיפל תיארחא הדעווה .8.5.3.5
 .ס"היב

 תצעיימה הדעוה .8.6

 ת/שאר .רפסה תיב יאשונב םלועב םיליבומ תויחמומו םיחמומ 6 תוחפל לולכת תצעיימה הדעוה .8.6.1.1
 .תצעיימה הדעוה תורבחו ירבח יונימו סויג לע תיארחא היהת רפסה תיב

 ס"היב לש רקחמהו הארוהה תוינידמ לע ץילמהלו ךירעהל ,ןודל אוה תצעיימה הדעוה דיקפת .8.6.1.2
 .ותוליעפ ימוחתו

  .הכראה תורשפא םע םינש שמח אוה תצעיימה הדעוה רבח לש הנוהכ ךשמ .8.6.1.3

 .תצעיימה הדעווב ה/רבחכ שמשת/שמשי ה/ומעטמ הנוממ ןיפוליחל וא רפסה תיב ת/שאר .8.6.1.4

 .רפסה תיב לש יתנש עוריא תרגסמב יוצר ,הנשב םעפ תוחפל סנכתת תצעיימה הדעוה .8.6.1.5

 תא ןוחבל תצעיימה הדעווה ירבח ךותמ רפסה תיבל הכרעה תדעו םקות ,םינש עבראב םעפ .8.6.1.6
 .ויתורטמו ונוזחב דמוע אוה םאו רפסה תיב לש הדוקפת

 


