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תו/םינקחשמ
תו/םילייחל



תויחנהו םילהנ תורדגה
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:הרטמה
üןומיא יאנת םינייטצמ םינקחשל רשפאל 

.יאבצה םתוריש תעב םייבטימ
üםינקחשב רזעיהל סינטה דוגיאל עייסל 

 תויורחתב הנידמה גוצייב םילייחה
.תוימואלניבו תויצרא

üסינטב קוסעל םיליעפ םינקחשל רשפאל 
 .יאבצה תורישה ךלהמב םג

 :םילייח אשונב םילפטמה םימרוגה
טרופסה להנמ
םילייח תזכר– סינטה דוגיא
 יגשיה טרופסל הדיחיה
ל"הצ



םינוירטירק
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יאטרופס דמעמ רומישל םינוירטירקיאטרופס דמעמב הרכהל םינוירטירק

ATP/WTA תדוקנ1-3002- מ ITF רעונ גוריד1

)םידיחי(2 ATP/WTA םירגוב לארשי תופילא- ןוילע שילשב גוריד תודוקנ6

רעונ לארשי תופילאב הייכז3

 םינוירטירקב דומעלתי/ןקחשה לע
)ראוני( דוגיאל דמעמה תלבקל השקבה תשגה תעב

)ץרמ( טרופסה להנמ לש הדעווה םויק ןמזבו

 םינוירטירקב דומעלתי/ןקחשה לע
)ראוני( דוגיאל דמעמה תלבקל השקבה תשגה תעב

)ץרמ( טרופסה להנמ לש תודעוה םויק ןמזבו

יפמילוא לגסמ קלח ,יאטרופס דמעמב הרכהל םינוירטירקה לכב דמוע-יוליע יאטרופס
)תימואלניב הימדקא ,'גלוק( םינש3 םומינימ לש ל"וחב םינומיאו םירוגמ תחכוהב ביוחמו

 .םיפסונ םימרוגב םג םייולת םניה יכ דמעמה תלבקל יפוס רושיא םיווהמ םניא םינוירטירקה
תויתנש יצח תודעו םויק ןמזב שגוי רוערעה .יאטרופסה דמעמ יונישל רוערע שיגהל שקבל ןתינ
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תו/םיסייגתמ

 בתכ לע המיתח תללוכה דוגיאה רתא ךרד תנווקמ השקב תשגה2
תיעוצקמ תינכת תטויט ללוכה תובייחתה

השקב תשגהל םינוירטירקב הדימע1

סינטה דוגיא לומ לאתי/ןקחשה תובייחתה

סינטה דוגיא
1

 .סויג תוחדל וא םידקהל םישקבמה יאטרופס דמעמ ילעב םיסייגתמל עויס2
 .םילייח תזכרל רדוסמ ןפואב תושקב חולשל שי

 יאטרופסה דמעמ לע רוערע תשגהב יאטרופס דמעמ ילעב םיסייגתמל עויס
 םינוירטירקל םאתהב

 תלבקל םינוירטירקב םידמועה םיסייגתמ תושקב תשגה לע תוירחא
.יאטרופס דמעמ

3



תו/םיסייגתמ

תי/ןקחשה תקידב
 דמוע אוה יכ

ןוירטירקב

 תלבק
סויג וצ

תי/ןקחשה
 השקב ספוט אלמי

רתאב ןווקמ
סינטה דוגיא

 םותחיתי/ןקחשה
 בתכ לע

 חוויד תובייחתה
סינטה דוגיאל

  תא ףרציתי/ןקחשה
 תובייחתהה בתכ

 השקבה ספוטל םותחה
 דוגיא רתא ךרד ןווקמה

סינטה
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אבצב יאטרופס דמעמ תגשה לש המירז םישרת

 טרופסה להנמ תוצלמהב ןויד
 יאטרופס דמעמ תקנעהל טרופסה ידוגיאו

יאטרופס דמעמ רומישו

 להנמ
 טרופסה
ל"הצו

שדוח
ץרמ  תוטלחה תרבעה

 דמעמ תקנעהל
 דוגיאל םיאטרופס

 תא ןכדעמ רשא
תי/ןקחשה

 טרופסה להנמ לש הדעווה תסנכתמ הנש לכ
 יאטרופס דמעמ ילעב םילייחה יגשיהב ןודל ידכב

ושיגה םידוגיאהש םיסייגתמה תמישרבו

 להנמ
 טרופסה
 דוגיאו

סינטה

שדוח
ראוני  תמישר שוביג

 םידמעומ
 תונוטלשל

ל"הצ

 םידיתע רשא  םיאטרופסה תמישר שוביג
 יגשה תקידבו האבה סויגה תנשב סייגתהל
 רומיש תבוטל יאטרופס דמעמ ילעב םילייחה

יאטרופס דמעמה

שדוח
רבמצד  תמישר תשגה

 להנמל םידמעומ
טרופסה

 דוגיא
סינטה



תו/םיסייגתמ
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0203 01

 ץובישתונוריטסויג
הדיחיל
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 יאטרופס דמעמ ילעבתו/םילייח

ןייטצמ יאטרופס ליעפ יאטרופס תוליעפ/אשונ

.ןומיאה םוקממ מ"ק60 דע לש קחרמב תודיחיב ץוביש

 תוליעפמ רורחשל םוי ידמ תואכז
6 םומיסקמ רחאל ,םינומיא ךרוצל

הדיחיב תוליעפ תועש

 םימעפ3 תוליעפמ רורחשל תואכז
 רחאל ,םינומיא ךרוצל עובשב

.הדיחיב תוליעפ תועש6 םומיסקמ
תוליעפ תועש

שדוחב הליל תויונרות2 דע שדוחב הליל תויונרות4 דע הרימש/תויונרות

רתויה לכל הנשב1 ש"טבא
 םיבושי תחטבא

)ש"טבא(

 / םינומיא תבוטל )ל"וחבו ץראב( הנשב תדחוימ השפוח ימי90-ל תואכז
לארשי תנידמ גוציי תדחוימ השפוח

לארשי תנידמ גוציי / םינומיא תבוטל תוריש תייחד ימי120-ל תואכז
 תוריש תייחד

)ש"חד(

יטרפ הדובע רתיה ןתינ םרטב תונייטצהה םוחתב קוסעל ןיא
 תיטרפ הדובע רתיה

)פ"עה(
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 יאטרופס דמעמ ילעבתו/םילייח

ורדגוהש יפכ םינוירטירקב הדימע1

סינטה דוגיאל םייתנש יצח םיחוויד2

ןמאמ\ןומיא םוקמ יוניש לע חוויד3

תורישכ יא לע חוויד4

דוגיאה ןונקתל םאתהב תולהנתה5

תיעוצקמו תיתא תוגהנתה6

אבצה תודוקפ לע הרימש7

סינטה דוגיא לומ לאתי/ןקחש תובייחתה

סינטה דוגיא

םאתהב ת/לייחל רושיאה תרבעהו טרופסה להנמל תודחוימ תושפוחל תושקב תשגה1

 .רורחש תוחדל וא םידקהל םישקבמה יאטרופס דמעמ ילעב םילייחל עויס3
 .םילייח תזכרל רדוסמ ןפואב תושקב חולשל שי

 דמעמ לע רוערע תשגהב יאטרופס דמעמ ילעב םילייחל עויס4
 םינוירטירקל םאתהב יאטרופסה

יאטרופס דמעמ רומיש רובעב טרופסה להנמל חוויד2



 יאטרופס דמעמ ילעבתו/םילייח
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 רובע )תורחתה ימיל ףסונב( רושיאל םינתינה םימיה תסכמ
:תואבה תויוליעפה

הנכה ימי14 דע– םלוע/הפוריא תופילא1.

הנכה ימי7 דע– תימואלניב תורחת2.

הנכה ימי4 דע– לארשי תופילא3.

הנכה ימי ינש– הליגר תורחת4.

.שקובמה ךיראתה ינפל םימי10 תוחפל סינטה דוגיאל תדחוימל השקב שיגהל ת/לייחה תבוח *
).תופילאה ךיראת .לארשי תופילא תארקל הנכה– אמגודל(השקבה המ רובעב טרפל ת/לייחה תבוח *
.2021 ינוי :ךיראתל םינוכנ1-4 םיפיעסב טרופסה להנמ י"ע רושיאל םינתינה םימיה תסכמ *
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יאטרופס דמעמ ילעבתו/םילייח

טרופסה להנמ
,השקבה תא קודבי
 ריזחיו םאתהב םותחי

סינטה דוגיאל המותח השקב

 השקב שיגמ לייחה
 סינטה דוגיאל
םילייח תזכרל

 תקדבנ השקבה
 לש יעוצקמה םרוגה י"ע

דוגיאה

,הרושיאו השקבה תקידבל םאתהב
סינטה דוגיא

 השקבה תא ריבעי
טרופסה להנמל

השקב ריבעי דוגיאה
ת/לייחל המותח

 יאטרופס דמעמ לעב
הדיחיה לומ לופיט ךשמהל

תואכז .סויג תנש לכב תדחוימ השפוח םוי90-דעל יאכז ןייטצמ/ליעפ יאטרופס

 לפטי רישי ת/דקפמ וא ןייטצמ/ליעפ יאטרופסה לש הדיחיב ש"תה לגס
 :הטמ טרופמש יפכ טרופסה להנמו דוגיאה רושיא רחאל השקבב

 לפטמ םרוג
ל"הצב



םילייחו םיסייגתמלםושיר קניל
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רבמצד שדוחב םסרופי דמעמ תלבק תשקבל קניל
:ל דעוימ

יאטרופס דמעמ אלל םיסייגתמ/םילייח

רבמצד שדוחב םסרופי דמעמ רומיש תשקבל קניל
:ל דעוימ

יאטרופס דמעמ ילעב םיסייגתמ/םילייח



!!! החלצהב


