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  1א"פשת תנשב תוינימ תודרטה תעינמל תוביצנה תוליעפ לע תסנכל חוויד
 

 חוטב ינוגרא םילקא תעמטהו העינמ ,הכרדה תולועפ :א קלח

 .)םוזב םייקתה( תינימ הדרטה לע תונולת תובקעב הטיסרבינואה תלהנהו תויטנדוטס ,ימדקא לגס ישנא םע תוביצנה לש ןויד ישגפמ 3 םויק •
 םיכרדהו קוחה תוהמ תנבה ,תינימ הדרטה יהמ :םיאשונב תינימ הפיקת יעגפנו תועגפנל עויסל התומעה י"ע ושענש תוילטנורפ  תוכרדה 11 •

 .םוזב ילהנמ לגסו ימדקא לגס ישנא  םע ומייקתה תוכרדהה .העפותה םע דדומתהל
 . תינימ הפיקת יעגפנו תועגפנל עויסל התומעה עויסב תיברעו תילגנא ,תירבעב תודמול חותיפ ךשמה •
 .הנורוקה לצב הארוה תפוקתב תינימ הדרטה תעינמל דסומה ללכל ילטיגיד יתפוקת םוסרפ •
   .אשונב תועדומו חיש םודיקו הלועפ יפותיש םוזילו  תוצובק לש םיכרצ יופימל הטיסרבינואב םידיקפת ילעב םע םישגפמ  5-כ םויק •
  .הטיסרבינואב תוינימ תודרטה תעינמל שדח ןונקת חותיפ •
 .הנולת יקית לוהינל ביכרא חותיפ •
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  א"פשת ל"הנש -  תסנכל ןווקמ ספוטב חוודש יפכ ,תינימ הדרטה לע תונולתב לופיט :ב קלח

 תדעו תצלמה
 תעמשמ

 ידעס/לופיטה ןפוא ה/ביצנה תצלמה דסומה תטלחה
 םייניב

 םויס דעומ
 לופיטה

 תשגה דעומ
 הנולתה

 תוהמ
 הינפ/הנולת

 ת/ןנולתמ ה/ןולינ

 םרט-רוריבב •
 הלבקתה
 ;הטלחה

 םייניב דעס  •
 תדרפה לש
 ןולינה
 תננולתמהמ
 תויטנדוטסו
 תופסונ
 ותייעשהו

 דע הדובעהמ
 ךילהה םויסל
 יתעמשמה

 תצלמה הלבקתה
 הביצנה
 הרהזא/הפיזנ •
 ךילה תחיתפ •

 יתעמשמ
 ןיב הדרפה •

 ת/ןנולתמה
 ה/ןולינל

   ;הרהזא/הפיזנ •
 ךילה תחיתפ •

 ;יתעמשמ
 תוליעפ •

 הכרדה

 םיטרפ רוריב •
 םע םיפסונ

  ;הנולתה שיגמ
 ךילהב החיתפ •

  ;יתעמשמ
 תודע תייבג •

  ;םי/דעהמ
 תודע תייבג •

  ;הנ/ןולינהמ
 תודע תייבג •

  ;תנ/ןנולתמהמ
 יווילו הכימת •

  ;תנ/ןנולתמל
 רוריב תחיש •

  ;הנ/ןולינה םע
 רוריב תחיש •

 םע
 תנ/ןנולתמה

 תועצה 06/03/2021 לופיטב ןיידע
 וא תורזוח
 תויוסחייתה
 תורזוח
 יפוא תולעב
 ךות ינימ
 יסחי לוצינ

 ;תורמ
 תחילש
 תועדוה
 פאסטאוו

 יריש וללכש
 הבהא
 ילעב םינכתו

 ינימ יפוא

 לגס
 ימדקא

 תי/טנדוטס

 תצלמה הלבקתה 
 הביצנה

 
 תננולתמל עצוה •

 ישגר עויס
 סופמקב

 רחא בקעמ •
 לש ישגרה בצמה
  תננולתמה

 אלש אצמנ •
 המייקתה
 הדרטה
 ;תינימ

 לע הרימש •
 תויוכז

 לש תוימדקא
 תננולתמה

 הדרפהל הגאד •
 תימדקא

 תחיש עוציב •
 דודיחו הרהבה
  ;םילהנ

 יווילו הכימת •
  ;תנ/ןנולתמל

 רוריב תחיש •
  ;הנ/ןולינה םע

 יסחי לוצינ 11/03/2021 24/03/2021
 ;תורמ
 םיסחי
 םייטנמור
 המכסהב

 לגס
 ימדקא

 תי/טנדוטס
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 תדעו תצלמה
 תעמשמ

 ידעס/לופיטה ןפוא ה/ביצנה תצלמה דסומה תטלחה
 םייניב

 םויס דעומ
 לופיטה

 תשגה דעומ
 הנולתה

 תוהמ
 הינפ/הנולת

 ת/ןנולתמ ה/ןולינ

 תימדקא הדרפה •
 םידדצה ןיב

 ןיב תטלחומ
 ןולינה
 תננולתמהו

 דעסל הגאד •
 ישגר

 רוריב תחיש •
 םע
 תנ/ןנולתמה

 תצלמה הלבקתה 
 הביצנה
 אלש אצמנ •

 המייקתה
 .תינימ הדרטה

 הרהבה תחיש •
 םילהנ דודיחו

 אלש אצמנ •
 המייקתה
 הדרטה
  ;תינימ

 הביצנה •
 השקיב
 ןולינהמ
 קחרתהל
 ,תננולתמהמ
 תונפל אל
 םושב הילא
 הרוצ

 תחיש עוציב •
 דודיחו הרהבה
 ;םילהנ

 תודע תייבג •
  ;הנ/ןולינהמ

 רוריב תחיש •
  ;הנ/ןולינה םע

 רוריב תחיש •
  םע
 תנ/ןנולתמה

 תועצה 21/04/2021 12/05/2021
 תורזוח
 יפוא תולעב
 ינימ

 תי/טנדוטס תי/טנדוטס

 תצלמה הלבקתה 
 הביצנה
 הרהזא •
 ןיב הדרפה •

 ת/ןנולתמ
 ןולינה ה/ןולינל
 השרוי אל
 סנכהל
 הטיסרבינואל
 ךירדמ יוויל אלל

 הרהזא   •
 השרוי אל ןולינה •

 סנכהל
 הטיסרבינואל
 ךירדמ יוויל אלל

 םיטרפ רוריב •
 םע םיפסונ

  ;הנולתה שיגמ
 תחיש עוציב •

 דודיחו הרהבה
  ;םילהנ

 תודע תייבג •
  ;םי/דעהמ

 תודע תייבג •
  ;תנ/ןנולתמהמ

 רוריב תחיש •
 םע
 תנ/ןנולתמה

 םישעמ 22/06/2021 12/07/2021
 םינוגמ
 םתועמשמכ(

 םיפיעסב
 349-ו 348

 קוחל
 )ןישנועה

 םרוג
 ינוציח
 דסומל

 תי/טנדוטס
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 תדעו תצלמה
 תעמשמ

 ידעס/לופיטה ןפוא ה/ביצנה תצלמה דסומה תטלחה
 םייניב

 םויס דעומ
 לופיטה

 תשגה דעומ
 הנולתה

 תוהמ
 הינפ/הנולת

 ת/ןנולתמ ה/ןולינ

 םע תוצעוויה •
  עוצקמ ישנא

 ןיב הדרפה •
 ןולינה
 תננולתמל

 תצלמה הלבקתה 
 הביצנה

 

 םויס בקע •
 לש ותדובע
 רגסנ ,ןולינה
  קיתב לופיטה

 רוריב בקעמ •
 וניא ןולינהש
 רושק
 הטיסרבינואל
 הדובע ירשקב
 וא םירישי
 םיפיקע

 םיטרפ רוריב •
 םע םיפסונ

  .הנולתה שיגמ
 השגוה הנולתה •

 ידי לע
 תיטנדוטס
 2018 ףוסב
 הריבע ןיגב
 תילילפ
 הרבעוהו
 לופיטל
 .הרטשמה

 2021 ינויב  •
 הביצנה העדוי
 ץעויה יכ
 יטפשמה
 הלשממל
 וצ לע טילחה
 תקספה
 דגנכ םיכילהה
 .ןולינה

 םידדצה ינש  •
 םניא וז הנשב
 םיטנדוטס
 ,הטיסרבינואב
 אל ןולינהו

 רשקב רושק

 תקידב 19/12/2018 14/07/2021
 ןיגב הנולת
 הריבע
 תילילפ
 החוודש
 הרטשמל

 תי/טנדוטס תי/טנדוטס
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 תדעו תצלמה
 תעמשמ

 ידעס/לופיטה ןפוא ה/ביצנה תצלמה דסומה תטלחה
 םייניב

 םויס דעומ
 לופיטה

 תשגה דעומ
 הנולתה

 תוהמ
 הינפ/הנולת

 ת/ןנולתמ ה/ןולינ

 רישי הקסעה
 םע ףיקע וא
 הטיסרבינואה

 תצלמה הלבקתה 
 הביצנה

 
 ןיינעה תאבה •

 תיב תעידיל
 יתעמשמה ןידה
 לע הנולתב ןדש
 ,תינימ הדרטה
 ותרגסמב ךילה
 הרואכל התשענ
 תריבע
  ;תולכנתהה

 הנגה •
 תויטנדוטסל
 ועגפנ הרואכלש
 .תולכנתההמ

 םרט-רוריבב •
 הלבקתה
 הטלחה

 לופיטה •
 לשב ההשוה
 ךילהל רשקה
 יתעמשמה
 ןינעב
 הדרטהה
 לעו תינימה
 עוגפל אל תנמ
 שדוחו ,וב
 ןתמ רחאל
 ןידה תערכה
 ךילה ותואב
 םרט ןידה רזג(
 .)ןתינ

 רוריב תחיש •
 םע
 תנ/ןנולתמה

 תולכנתה 25/07/2021 לופיטב ןיידע
 הרוקמש
 הדרטהב
 תינימ

 לגס
 ימדקא

 תי/טנדוטס

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                           


