
 
 םירצק םיטרסל םילשורי טניופ'ציפ םילהנו םיללכ

  16-26/7/20 | םילשורי 37 -ה עונלוקה לביטספ
 יתוברת בר עונלוקל רשג ןרק ףותישב

 
 ימי תרגסמב 15 -ה םעפב הנשה םייקתי )"Jerusalem Pitch Point"( םילשורי טניופ'ציפ עוריא .1

 הירוגטק ,רשג ןרק ףותישב היינשה הנשה וז לולכיו ,םילשורי עונלוקה לביטספ לש היישעתה
 )"טניופ'ציפה עוריא" וא "טניופ'ציפה" :ןלהל( .םירצק םיטרסל תדעוימה

 םזימה תרטמ

 םיקיפמ ןיבל םיילארשיה עונלוקה ירצוי ןיב םישגפמו היצקארטניא דדועל דעונ טניופ'ציפה .2
 יבחרמ םיציפמו םיליבומ תוריכמ ינכוס ,רודיש יפוג ישאר ,עונלוק תונרק ילהנמ ,םיימואלניב
 תו/ירצויל עייסל הרטמב ,םיימואלניב הלועפ יפותישו תויצקודורפ-וק םודיק תבוטל ,םלועה
 .רתוי םיחונ הקפה יאנת םהל קפסלו םנוזח תא שממל םיילארשיה עונלוקה תו/יקיפמו

 תפישחו תגצהל תוי/םילארשיה תו/םירצויה רובע תיזכרמ המרופטלפ הווהמ טניופ'ציפה .3
 תרושקת יצורע חותפל תנמ לע ,תימואלניבה עונלוקה תיישעתמ םירחבנ םישיא ינפב םיטקיורפ
 .םילאיצנטופה הלועפה יפותישו ןומימה יקיפא תא ביחרהלו םיימואלניב

  השגהל ףס יאנת

 הב םיררוגתמה לארשי יבשות םהש עונלוק ירצוי לש םירצק םיטרסל תדעוימ םירצקה תיירוגטק .4
 תקפה ךרוצל ועבקנ רשא םיללכב םידמועהו לארשיב עבק ךרד םילעופו םימושרה ,עבק ךרד
 )ילארשי טרסכ טרסב הרכה( עונלוקה יללכו 1999 -ט"נשת עונלוקה קוח י"פע ילארשי טרס
 היינשה תושרה יללכב ןכו ,תעל תעמ ונושיש יפכו )םיללכל 2 ףיעס תוברל( 2001-א"סשתה
 .וידרלו היזיוולטל

 .דבלב תוקד 15 דע 5 וכרואש רצק יתלילע טרסל תועצה שיגהל ןתינ .5
 םירחא גני'ציפ יעוריאב ופתתשה םרט רשאו ,חותיפה יבלשב תויהל םישגומה םיטרסה לע .6

 םיטנדוטס .תילארשי תירוביצ ןרק ידי לע הקפה קנעמל וכז םרטו ,לארשי ימוחתב םימייקתמה
 .תורחתל שיגהל םיאשר םניא עונלוקל םיליעפ

 היצטנזרפה בלשל םיטקיורפ 8 -כ שרדנכ הרוטקל ךילהב ורחביי ושגויש תועצהה ללכ ךותמ .7
    .לביטספב םירצק טניופ'ציפ עוריא תרגסמב םייקתתש

 רוביצ תודסומל טרופסהו תוברתה דרשמ לש תוכימת יפסכ תקולחל םישדחה םינחבמה יפ לע .8
 אלב טירסת תו/םירוטקלה תניחבל ריבעהל דסומה תבוח ,2019 תנשמ לחה ,עונלוקה םוחתב
 ורבעוי אל טקיורפה ירצוי תומש ךכיפל .ה/קיפמ וא ת/יאמב ,ת/יאטירסת( שקבמה םש ןויצ
 ספוטב דבלמ ,השגהה יכמסמ לכב סינכהל ןיאש בל ומיש .תכרעמב ורמשייו םירוטקלל
 לולכת רשא השגה לוספל תוכזה תא ומצעל רמוש םזימה .םי/תורצויה תומש תא ,השקבה
  .רומאכ תו-םירצויה תומש םע םיכמסמ

 יאטירסת / יאמב ,םיטקיורפ ינש דע טניופ'ציפב תופתתשהל תודמעומ שיגהל ת/יאשר ה/קיפמ .9
 דחא טקיורפ שיגהל יאשר

 ןוימהו השגהה ךילהת

 לוקיש יפל )"םזימה תלהנה" ןלהל( רשג ןרקו לביטספה תלהנה י"ע רחבית הרוטקלה תדעו .10
 ללכ ןיבמ רחבת הרוטקלה תדעו .עונלוקה םוחתמ עוצקמ תושנו ישנאמ בכרותו ידעלבה התעד
  .טניופ'ציפה עוריאל ולבקתיש םיטרסה תא ושגויש תועצהה

 ןווקמה המשרהה ספוט תועצמאב היהת טניופ'ציפה עוריאב תופתתשהל תודמעומל המשרה .11
 .הלילב 23:59 העשב 10/5/20 ,'א םויב םייתסתו )www.jff.org.il לביטספה רתאב( דבלב

 .ןיקת ןפואב םירמוחה תלבק לע טניופ'ציפה להנממ רושיא תלבק רחאל קר רשואת המשרהה .12
 םירצויה תוירחאב .ןוימה בלשל לבקתי אלו ,תכרעמב טלקיי אל ,שרדנכ םתחנו אלומ אלש ספוט
 .טרסה תשגה רבדב רושיא תלבק אדוול



 
 שי .טניופ'ציפה גולטקלו םינושה םימוסרפל ושמשי ןווקמה המשרהה ספוטב ואלומיש םיטרפה .13

 םינותנב שומיש חלושה רשאמ המשרהה יספט תרבעה םע .םקוידלו םיטרפה תוניקת לע דיפקהל
 ימואלניב םוסרפב ,תופתתשהה יגתב ,םינושה לביטספה ימוסרפ תבוטל ושגוהש תונומתבו
 .תויתרבח תותשרבו

 ןורחא דעומה תא ךיראהלו תו/םירצויל תונוש תויחנה םסרפל תיאשר היהת םזימה תלהנה .14
 תו/םירצויה תוירחאב .לביטספה רתאב םוסרפ תועצמאב טניופ'ציפה עוריאל תודמעומ תשגהל
 .רומאכ לביטספה רתאב ןכדעתהל

 ותצפהבו טרסב תויוכזה אולמ ת/לעב ידי לע וא טרסה לש תו/םי/קיפמה י"ע ושגוי םיטקיורפה .15
 .)"שיגמה" וא "םירצויה" :ןלהל( םלועבו לארשיב

 ,ןיד לכ לש הרפה לכ וב ןיאו 'ג דצ לכ לש תורחא תויוכז וא/ו םירצוי תויוכז רפמ ונניא טקיורפה .16
 .תרחא הלווע וא/ו ותויטרפ וא/ו 'ג דצ לכ לש בוטה ומשב העיגפ לכ תוברל

 טניופ'ציפב תופתתשה

 ,תילגנאב םי/תו/קיפמה וא/ו םי/תו/רצויה ידי לע וגצוי טניופ'ציפב ףתתשהל ורחביש םיטקיורפה .17
 םהילא ורבעויש הגצהה יללכ יפ לע ,בחרה להקהו עונלוקה תיישעת יחרוא ,םיטפושה רבח ינפב
 .טניופ'ציפה תווצ ידי לע

 תללוכו תילגנאה הפשב תיסיסב הטילש תשרוד היישעתה ישגפמבו גני'ציפב תופתתשה .18
 .תילגנאה הפשב תיבמופ היצטנזרפ

 לכב ה/גיצמה ת/רצויה לש האלמ תופתתשה תשרוד היישעתה ישגפמבו גני'ציפב תופתתשה .19
 ,גני'ציפ ,גני'ציפל הנכה שגפמ רתיה ןיב ,םיללוכה ,לביטספה ךלהמב טניופ'ציפה תויוליעפ
 ."דחא -לע-דחא" תושיגפ

 יחרוא םע תוישיאה תושיגפה תאו תיבמופה היצטנזרפה תא ץבשל תיאשר לביטספה תלהנה .20
 .התעד לוקיש יפ לע ןהש תועשבו לביטספה ימי לכ ךלהמב ,הדי לע ורחביש םידעומב טניופ'ציפה

 היצטידרקא יגת ינשב תו/םישיגמה תא הכזי טניופ'ציפה תרגסמב ףתתשהל רחבי רשא טקיורפ .21
 תווצה ישנא תשולש ךותמ םיינשל םישיגמה תריחב יפ לע ונתניי רשא םילשורי עונלוקה לביטספל
 .דבלב יאטירסת ,קיפמ ,יאמב :םיאבה

  הייכזה ייאנת

 לע ונומי רשא םיטפושה רבח לש ידעלבה םתעד לוקיש יפ לע ורחביי טניופ'ציפה יקנעמב םיכוזה .22
 עונלוקה תיישעתמ םיליבומ םימרוגמ בכרויו ,ידעלבהו אלמה התעד לוקיש יפל ,םזימה תלהנה ידי

  .תימואלניבה
 ימוכסו ,המשרהה ספוט לע םימותחה תומשל המאתהב טרסה ת/קיפמל וקנעוי גני'ציפה יקנעמ .23

 .טרסה לש תילארשיה הקפהה תרבח תושרל ורבעוי םיקנעמה
  .םכסהב וטרופיש ךרדה ינבא יפלו רשג ןרק לומ םכסה לע המיתחל ףופכב ורבעוי הייכזה יקנעמ .24
 ,םיקנעמה תוירוגטק תא םצמצל וא ביחרהל ,תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש םזימה תלהנה .25

 .התעד לוקישל םאתהב
 תו/םיכוזה תו/םירצויה תובייחתה וניה קנעמה תלבקלו טניופ'ציפה עוריאב תופתתשהל יאנת .26

 לולכת תרתוכה .רשג ןרק וגול תאו ימשרה לביטספה וגול תאו תורתוכ קפוישכל םטרסב בלשל
 תייכז רבדב תרתוכה .רשג ןרק וגול תאו םילשורי עונלוקה לביטספ וגול תא ,קנעמה םש תא
 תלהנה רושיאל רבעותו טרסה ירצוי י"ע קפות ,םזימה תרגסמב הקפהב וא/ו חותיפב טרסה
 תועדומה ,םימוסרפה לכב עיפות ,ילגנאו ירבע חסונב טרסה םותב םקומתו ,רשג ןרקו לביטספה
 .תופשה לכב תוזרכהו

 לש חטבואמ ןווקמ קתוע חולשל ושרדי טניופ'ציפה עוריאב םיקנעמב וכזיש םיטרסה תו/ירצוי .27
 .טרסה לש תימלועה ותרוכבמ םימי שדוח ךות ,תילגנאל םגרותמ ,טרסה

 םיללכ םיאנת
 תו/ירצוימ ימל וא/ו ה/שיגמל ומרגיש קזנ וא האצוהל תוירחא לכב תאשונ הניא םזימה תלהנה .28

 תלבק יא לשב תוברל ,טניופ'ציפה עוריאב םתופתתשה םע רשקהב ן/םמעטמ ימ וא/ו טרסה
 עוריאב תופתתשהה תואצוהב ואשיי םישיגמה יכ רהבומ .טניופ'ציפה עוריאב תופתתשהל טרסה



 
 תאמ יופיש וא יוציפ ,תואצוה רזחה ,םולשת לכל םיאכז ויהי אל םהו ןנשיו לוככ ,טניופ'ציפה
  .לביטספה תלהנה

 לוקיש יפ לע םיקנעמ וב קינעהל אלש וא/ו טניופ'ציפה תא םייקל אלש תיאשר םזימה תלהנה .29
 .הקמנה אללו תע לכב ידעלבה התעד

 ,תיבמופה ותגצהמ ענמיהל וא/ו טניופ'ציפה עוריאל טרס לש הלבק לטבל תיאשר םזימה תלהנה .30
 יאנת םויק יאל התעד יפל ,ששח ררועתיו הדימב רתיה ןיבו ,ידעלבהו אלמה התעד לוקיש יפל
 ,הז םיללכו םילהנ ךמסמל םאתהב טרסה ירצוי תויובייחתה םויק יא וא/ו השגהה וא הלבקה
 .םזימה תלהנה םע הלועפ ףותישו םירמוח תשגה ןיינעב תוברל

 וא/ו םהידבועמ ימ לכו רשג ןרק תא וא/ו עונלוקה לביטספ תא תוצפל ת/בייחתמ טרס ת/שיגמ .31
 וא/ו הרהצה תרפהמ האצותכ םרגיש ,תויטפשמ תואצוה תוברל ,דספה וא/ו קזנ לכ ןיגב םמעטמ
 .טניופ'ציפה עוריאב תודמעומל ותשגה םצעל וא/ו ,טרסל רשקהב ה/שיגמה לש תובייחתה

 בייחמה חסונה אוה ןרקה רתאבו לביטספה רתאב םסרפתמה םיללכהו םילהנה ךמסמ חסונ .32
 .טניופ'ציפה עוריאב תופתתשה וא/ו תודמעומ ןיינעל

 הז םיללכו םילהנ ךמסמ תא ארק עיצמה יכ רושיא בשחי טניופ'ציפה עוריאל דמעומכ טרס תשגה .33
 וילע ולוחי ולא םיללכו םילהנ יכ םיכסהש ימכ בשחיו ויתוארוה לולכמ תא וילע לבקמ אוה יכו
  .ןיינעו רבד לכל ובייחיו

 םינימה ינשל הנופ ךא ,תוחונ ימעטמ השענ רבדה ,רכז ןושלב חסונמ ךמסמה םהב תומוקמב .34
 .דחאכ

 טרסל רשקב וא/ו הז םיללכו םילהנ ךמסמל עגונב ךוסכס לכל רשקב תידעלבה טופישה תוכמס .35
 טפשמה תיבל רסמית ןרקל וא/ו לביטספל רושקה רחא ןיינע לכ וא/ו טרסב שומיש לכל וא/ו

 .םילשורי ריעב ךמסומה
 םינכדועמה הכימתה ינחבמל ,םיללכהו םילהנה ךמסמ ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב .36

 לש הכימתה ינחבמב רומאה רבגי ,טרופסהו תוברתה דרשמ ,עונלוקל תילארשיה הצעומה לש
 טרופסהו תוברתה דרשמ לש תוכימת יפסכ תקולחל םישדחה םיניחבתבו ,תוברתה דרשמ
  .עונלוקה םוחתב רוביצ תודסומל
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