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   2120/01 'סמ יבמופ זרכמ
 יאנומשח תיב :בושיה חטשב ןויקינ יתוריש ןתמל

 בושייה חטשב ןויקינ יתוריש ןתמל תועצה תאזב תושר )"תושרה" :ןלהל( יאנומשח תיב ימוקמ דעו .1
 .הז ךמסמב טרופמכ )"בושייה" :ןלהל( יאנומשח תיב

https://bet- תבותכב ,תושרה לש טנרטניאה רתאב זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ .2
hashmonay.wixsite.com/mysiteלחה זרכמה יכמסמ תא שוכרל ןתינ ."םיזרכמ" תינושל תחת 

 בושייה תוריכזמב ,הרקמ לכב ורזחוי אלש , )מ"עמ ללוכ( ₪ 100 לש ךס רובעב 21.02.2021 םוימ
 .08-9241786:`סמ ןופלט ךרד שארמ םואית יפ לע ,יאנומשח תיב בושיב 4 גירשה 'חרב

 תולאשל תובושתו תורהבה ,םייוניש רבדב תועדוה לבקל תנמ לע םג תשרדנ םיכמסמה תשיכר .3
  .זרכמל עגונב

 רויסב תופתתשהה .בושייה תוריכזמב 10:00 העשב 17.03.2021 םויב םייקתי םיעיצמ רויס .4
 .הבוח רדגב הניה םיעיצמה

 .09.04.2021 םויב וניה הרהבה תולאש תשגהל ןורחא דעומה .5
 קנב ידי לע האצוהש תיאקנב תוברע - זרכמב תופתתשהל תוברע ותעצהל ףרצל העצהה שיגמ לע .6

 לש ךסב היהת תוברעה .דבלב זרכמה יכמסמל ףרוצמה חסונבו דבלב עיצמה םש לע ,לארשיב
 ףרצי אלש עיצמ .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכהו )ללוכ( 02.05.2021 ךיראתל דע ףקותבו ₪ 10,000

 .ףסה לע לספית ותעצה ,ליעל רומאכ תיאקנב תוברע
 "רוקמ" תמתוח םהילעו בושייה תוריכזמב ושכרנ רשא זרכמה יכמסמ לע אלמל שי העצהה תא .7

 .דבלב תינדי הריסמב שיגהלו ,דבלב
 הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,יעבדכ עיצמה י"ע םימותח ,םישרדנה םיכמסמה לכ ףורצב העצהה תא .8

 שיגהל שי הפטעמה תא ."01/2021 'סמ זרכמ" ןיוצמ הילע ,עיצמה לש יוהיז ינמיס אלל ,הקלחו
 .תישיא הריסמב בושייה תריכזמל

 דעומב הנשגות אלש תועצה .10:00 העשב 20.04.2021 םויב וניה תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה .9
 .הנלבקתת אל

 .איהש העצה לכ וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא תושרה .10
 

 ,תוחונ  יכרצל קר דעונ זרכמה יכמסמו םוסרפה ףוגב "העצה"ו "עיצמ" חנומב שומישה יכ ,רהבומ .11

 יניד י"פע "העצה" ידכל והשלכ ףתתשמ ידי לע ושגויש זרכמה יכמסמ תא רישכהל אב וניאו

 .םיזרכמה

 .דבלב זרכמה יכמסמב םיטרופמו םיעובקה הלא םה םיבייחמה זרכמה יאנת

 

 ןטיבא לדוא               
 ימוקמ דעו ר"וי
  יאנומשח תיב

 
 
 
 
 
  



 

       ___________ : עיצמה תמיתח            
 
 

3 

 
 

  זרכמ עוציבל םינמז חול

   
 תורעה דעומה הלועפה

 יכמסמ תריכמ
 זרכמה

 יאנת הניה השיכרה ₪ 100– תולע 21.02.2021 םוימ לחה
 זרכמב תופתתשהל
 

 תושרה ידרשמב םישגפנ 10:00 העשב 17.03.2021 םויב  םיעיצמ רויס
 הבוח הניה תופתתשהה
 

  ןורחא דעומ
 תולאש תשגהל
 הרהבה

  09.04.2021םויל דע
 10:00העשב

 WORD ץבוק יבג לע
 דבלב

 ןורחא דעומ
 תועצה תשגהל

 העשב 20.04.2021 םויל דע
10:00 

 דבלב תינדי הריסמ
 ידרשמב םיזרכמה תביתל
 תושרה
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 זרכמה תוארוה – 'א קלח
 

 1202/01 'סמ יבמופ זרכמ
 יאנומשח תיב :בושיה חטשב ןויקינ יתוריש ןתמל

 
 

 יללכ
 
 תושרה לש טופישה חטשב ןויקנ יתוריש ןתמל תועצה לבקל תשקבמ )"תושרה" :ןלהל( יאנומשח תיב ימוקמ דעו .1

 .ןלהל זרכמה יכמסמב םיטרופמה תויחנהלו תושירדל םאתהב

 
   :הז קלחב .2

 .ומעטמ זרכמה יכמסמ תא שיגהל רחבש ימ - "ףתתשמ/עיצמה"

 .זרכמב הכזיש עיצמה - "הכוזה" וא "ןלבקה"

 .ומעטמ ךמסויש ימ וא תושרה ר"וי – "להנמה"

 עוציבל שורדה דויצה ללכ תא ןלבקה דימעי תאז ללכב תושרה חטשב ןויקנ יתוריש ןתמ – "םיתורישה"

 .להנמה תוארוהו םכסהה יאנתל םאתהב לוכה ,םיתורישה

 .הז זרכמל חפסנה םכסהה – "םכסהה"
 
 .ול ףרוצמה םכסההו זרכמה תוארוהל םאתהבו תושרה תויחנהל םאתהב וקפוסי םיתורישה .3

 

 .םיתורישה עוציבל םישורדה דויצהו םילכה ,שורדה םדאה חכ תא קפסל אהי הכוזה לע .4

 
 יאנתב ,תועצהה תשגה םויב ,םידמועה ,לארשיב ןידכ םימושרה םידיגאתו םידיחי זרכמב ףתתשהל םיאשר .5

 :ןלהלש ףסה

 
 עיצמה .לארשיב םושרה דיגאת וא לארשיב המושר תופתוש וא לארשי בשות דיחי וניהש ילארשי עיצמ .א

 זרכמב םישרדנה םיכמסמה לכו )ןיד י"פע םושר דיגאת וא דיחי( דבלב תחא תיטפשמ תוישיא תויהל בייח

 רפסמ י"ע תפתושמ העצה תשגה רתות אל .זרכמל העצהה תא השיגהש תיטפשמה תוישיאה ש"ע ויהי

 ,רחא דגואמ ףוג לש תו/תופסונ תו/העצה שיגהלמ עונמ ,תדגואמ תיטפשמ תוישיא אוהש עיצמ .םיפוג

 לעב וא/ו םילעב וניה ,רחאה דגואמה ףוגה לש וידיחימ דחאו הדימב ,תדרפנ תיטפשמ תוישיא וניהש

 בורקו הרקמב ותעצה תא שיגהלמ עונמ םדא .עיצמה לש ףתוש וא/ו הרשמ אשונ וא/ו להנמ וא/ו תוינמ

 בורק רשא דיגאת תועצמאב םא ןיבו ומצע םא ןיב זרכמל ותעצה תא שיגה הנושאר הגרדמ ותחפשמ

 ותעצה תא שיגה ףתושכ וא/ו הרשמ אשונכ וא/ו להנמכ וא/ו תוינמ לעבכ וא/ו םילעבכ שמשמ ותחפשמ

 ןלבקכ קוסעל ןוישיר לעב.תב ןב ,תוחא ,חא ,הרוה ,גוז תב וא ןב - הז ףיעס ןיינעל "הנושאר הגרד" .זרכמל

 .1996-ו"נשת ,םדא חכ ינלבק י"ע םידבוע תקסעה קוחב ותועמשמכ ,תוריש

 
 

 חכ ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח יפ-לע ןויקינה םוחתב תוריש ןלבקכ לועפל ףקת ןוישיר לעב עיצמ .ב

 .1996-ו"נשתה ,םדא
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 ןויקינ יתוריש ןתמב ,תופיצרב ,העצהה תשגהל ומדקש םינורחאה םישדוחה 24-ב ןויסינ לעב עיצמ .ג

  .ומצע עיצמה לש היהיש ךירצ ליעל ןויסינה .תוחפל תוימוקמ תויושר 2 -ב  תובוחר טואיטו

 

 2-מ רתויב עשרוהש לככו ,הדובעה יקוח לע תוריבע 2-מ רתויב ועשרוה אל וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה .ד

 לע וסנקנ אל וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה ןכו ;הנורחאה העשרהה דעומ זאמ תוחפל םינש 3 ופלח תוריבע

 יקוח לש תורפה 2-מ רתוי ןיגב )ת"מתה( הקוסעתהו רחסמה הישעתה דרשמב הרדסהה להנימ ידי

   .הז זרכמל ותעצה תשגה דעומל ומדקש םינשה 3 ךלהמב הדובעה

i. "זרכמה יכמסמל 'ד קלחב םעמשמכ – "הקיז לעב"ו "הדובעה יקוח.  
ii. םג ,העצה תוחדל אלש םיגירח םירקמב תיאשר היהת םיזרכמה תדעו יכ רהבומש ,אלא 

 לככ .ומשרייש םידחוימ םימעטמ תאזו ,הז ףס-יאנתב תדמוע הניא יכ אצמייש לככ
 תועשרה ףרח ותעצהב ןויד םיקידצמה םידחוימ םימעט וב םימייקתמ יכ רובס ףתתשמש
 םימעט טרפמה בתכב ךמסמ ותעצהל ףרצל וילע ,הדובעה יקוח לע הריבע ןיגב תוסנק וא/ו

  .תודבועב םיכמותה םיכמסמב ךמתנו הלא
 

  .זרכמה יאנתב שרדנכ תיאקנב תוברע ףרצ עיצמה .ה

 

 תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל הדועתב קיזחמ עיצמה .ו

 .1976-ו"לשתה ,)סמ

 

 ירפס להנמו רוקמב הסנכה סמ יוכינ לע ףקותב רושיא לעב ,מ"עמ ךרוצל השרומ קסוע וניה עיצמה .ז

 .קוחכ תונובשח

 

 .זרכמה יכמסמ שכר עיצמה .ח

 

 .םיעיצמ רויסב ףתתשה עיצמה .ט

 

 .ותעצה תשגה דעומב עיצמה ידי לע ושגויש םיכמסמל םאתהב ךרעית ףסה יאנת תקידב .6

 
 תועצמאב ותעצה תא שיגיו ,העצהה תא תושרה תוריכזמב זרכמה תרבוח תא שוכרי זרכמב ףתתשהל ןיינועמה לכ .7

 דבלב תינדי הריסמב םשיגיו ,דבלב "רוקמ" תמתוח םהילעו בושייה תוריכזמב ושכרנ רשא זרכמה יכמסמ

 דעומ רחאל רסמית רשא העצה .)"השגהה דעומ" - ןלהל( .10:00 העשב  ,20.04.2021 םויל דע תושרה תוריכזמל

 .איהש הביס לכ לשב ורזחוי אל זרכמה תרבוח תשיכר ימד .ףסה לע לספת ,איהש הביס לכמ ,השגהה

 
 .העצהה תליספל םורגל לולע ,הלא םיאנתמ היטס וא יוניש לכו ,זרכמה יאנתל םאתהב שיגהל שי העצהה תא

 .םהיתועצהל ףרצל םהילעש םיכמסמל םיפתתשמה לש םביל תמושת
 

 תשגהל ןורחאה דעומהמ םישדוח השולש ךשמלו םיזרכמה תבית לא התסנכה דעוממ הפקותב דומעת העצהה .8

  .הילא ףריצ רשא תיאקנבה תוברעה טלחל תיאשר תושרה אהת ,ותעצהמ וב רוזחי רשא עיצמ .תועצה
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 תושיה .תויטפשמ תויושי רפסמ ידי לע העצה תשגה לע רוסיא לח .תחא תיטפשמ תושי ידי לע שגות העצהה .9

 .העצהה בתכ לע המותחה תיטפשמה תושיה הניה ,זרכמה יאנתב הדימעו העצהה תניחב ןיינעל תעבוקה תיטפשמה

 
 .הנמזהה תא ללכ עצבל אלש ףאו ,הנממ קלח וא הלוכ הנמזהה תא עצבל תוכזה תא המצעל תרמוש תושרה .10

 
 תושרל ויבגל ,עיצמ לש ותעצה תא תוחדל וא/ו לוספל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תוכזה תא המצעל תרמוש תושרה .11

 דשח ,ותדובעמ תיתועמשמ ןוצר תועיבש יא לש הרקמב תוברל תונורחאה םינשה ךלהמב לשוכ וא/ו ער ןויסינ

 .ב"ויכו תוריבס יתלב תועיבת ,המרמל

 
 אב וניאו ,תוחונ יכרצל קר דעונ זרכמה יכמסמו םוסרפה ףוגב "העצה"ו "עיצמ" חנומב שומישה יכ ,רהבומ .12

 .םיזרכמה יניד י"פע "העצה" ידכל והשלכ ףתתשמ ידי לע ושגויש זרכמה יכמסמ תא רישכהל

 
 םיכמסומה טפשמה יתבל אהת ,ונממ עבונה םכסההמו הז זרכממ עבונה ןיינע לכב תידוחייה תיטופישה תוכמסה .13

 .זכרמ זוחמב

 

 םתשגהו זרכמה יכמסמ
 

 םכסה תוברל ,ןודנה זרכמה םע רשקב ,זרכמה תופטעמ ישכורל ורסמנש םיכמסמה לכ תא םיללוכ זרכמה יכמסמ .14

 .זרכמה רמוח ישכורל הרסמנש בתכב הרהבה וא/ו ןוכדע וא/ו ןוקית וא/ו תפסות לכו הכוזה םע תורשקתהה

 :םיללוכ זרכמה יכמסמ

 זרכמה תוארוה -'א קלח
 זרכמב תופתתשהל תוברע חסונ - 'ב קלח
 םיחוטיב םויק רושיא – 'ג קלח
 עיצמה ריהצת - 'ד קלח
 תוצלמה חסונ – 'ה קלח
  העצה בתכ - 'ו קלח
 קפסל ןלבקה לעש םיתורישה טרפמ תא ללוכ הז קלח – יאנומשח תיבב ןויקינ יתוריש ןתמל םכסה -  'ז קלח
 .הז זרכמ תרגסמב

 

 :םיאבה םיכמסמה תא עיצמה ףרצי ,ותעצהל .15
 

 תונובשח יסקנפ לוהינ לע ןובשח האורמ וא השרומ דיקפמ רושיא - תונובשח לוהינ רבדב ףקותב רושיא )א(

 תונקתהו ,1976 - ו"לשת ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב רומאכ תומושרו

 .ויפ לע ונקתוהש

 .רוקמב הסנכה סמ יוכינ לע ףקותב רושיא )ב(

 דדמ אוה סיסבה דדמשכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ ,תינתומ יתלבו תימונוטוא - תיאקנב תוברע )ג(

 תרשע :םילימב(  ₪  10,000 לש ךסב ,ךכל ךומסב וא __________ םויב םסרפתהש יפכ_____ שדוח

 עיפומה םשה .׳א חפסנכ ףרוצמה תוברעה חסונ יפל ,.02.05 ךיראתל דע ףקותב אהתש )ח"ש םיפלא

 לע .תיאקנבה תוברעה תליספל ליבוהל הלולע ל"נה םיאנתה םויק יא .עיצמה םש היהי תוברעב

 התשירדל םאתהב תאזו ,וכראתי זרכמה יכילהו הדימב תוברעה לש הפקות תא ךיראהל היהי ףתתשמה

 ףקותו הדימב הלוספכ ותעצה בשחית ,וז השירדב דומעי אלו ,ןכ תושעל שרדייש ףתתשמ .תושרה לש

 .גופי תוברעה
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 י"פע ,תושרה תשירד דעוממ דחא םיקסע םוימ רחואי אלו ידיימ ןפואב ,טלוחת/שמומת השגהה תוברע

 וא/ו השגהה דעומ רחאל ותעצהמ וב רוזחי ףתתשמהש הרקמב תאזו ,תושרה לש ידעלבה התעד לוקיש

 יאנתלו ותעצהל םאתהב בל םותב אלש גהני וא/ו תובייחתה וזיאב דומעי אל וא/ו זרכמה יאנתמ גייתסי

 יהשלכ תוכזב עוגפל ידכ השגהה תוברע טוליחב/שומימב ןיא .עוציבה תוברעה תא ףרצי אל וא/ו זרכמה

  .ןיד לכ י"פע ,רחא דעס לכל זרכמה ךרוע תויוכזמ

 .מ"עמ םעטמ השרומ קסוע תדועת )ד(

 תא טרפל ריהצתה לע .תופתתשהל םימדקומה םיאנתב שרדנכ עיצמה ןויסינ רבדב - ףתתשמה ריהצת )ה(

 לכ יבגל ,םיתורישה ףקיהה תאו תיטנוולרה הפוקתה ךלהמב םיתוריש עיצמה ןתנ םרובע תוחוקלה

  'ד קלחכ ףרוצמ ףתתשמה ריהצת חסונ ,תושרו תושר

-ו"נשתה ,םדא חכ ינלבק תועצמאב םידבוע תקסעה קוח יפל ןויקינה םוחתב תוריש ןלבק ןוישיר )ו(

 .זרכמל תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל ףקתה ,1996

 רבדב ןכו הקיז לעב וא/ו עיצמה לש תועשרה רבדב ת"מתה דרשמב הפיכאהו הרדסהה להנימ רושיא )ז(

 ,הז זרכמל ותעצה תשגה דעומל ומדקש םינשה 3 ךלהמב ,הרושק תושר וא עיצמה לע ולטוהש תוסנק

 .)'ד קלחב םתרדגהכ( הדובע יקוח תרפהל רשקב

 זרכמה יכמסמב שרדנה גוסה ןמ תודובע עוציב לע תודיעמה - תוימוקמ תויושר 2 תוחפלמ – תוצלמה )ח(

 .'ה קלחכ ףרוצמ תוצלמהה חסונ .ףס יאנתב תשרדנה הפוקתל

  – םינכדועמו םירשואמ תודגאתה יכמסמ )ט(

 ;)תויפותישה תודוגאה וא תויופתושה וא( תורבחה םשר תאמ תודגאתה תדועת )1(

 דיגאת עיצמה לש ותויה תאו ,דיגאתב תוינמה ילעב תא תטרפמה ,תורבחה םשרמ עדימ תיצמת )2(

 .זרכמל תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ינפל םימי 7-ל תוחפל ןכדועמ תויהל בייח רושיאה .ליעפ

 ,)סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל הדועת קתעה )י(

 .1976-ו"לשתה

 םינלבק רויס לוקוטורפ תוברל םיפתתשמל תושרה ידי לע אצמוהש ףסונ ךמסמ לכ לש םותח קתעה )אי(

 .תורהבה יכמסמו

 .עיצמה ידי לע זרכמה יכמסמ תשיכר ןיינעל הלבק )בי(

 .זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומב ףקותב תויהל םיכירצ םירושיאה לכ

 

 יכמסמב ךכל דעוימה םוקמב תיפסכה ותעצה תוברל ,זרכמה יכמסמ לכב םישרדנה םיטרפה תא אלמל עיצמה לע .16

 .זרכמה
 

 םותחלו ,תובית ישארב ,זרכמה יכמסמ תשיכר תעב וידיל לביק רשא זרכמה יכמסממ ףד לכ לע םותחל עיצמה לע .17

 םיריהצתה :םהיניבו ,עיצמה לש האלמ המיתח תישרדנ ובש ףד לכ לע ומעטמ המיתחה ישרומ ידי לע ,אלמ ןפואב

 .תורשקתהה םכסהו ,העצהה ספוט ,םינושה
 

 ,תופסונ תוארוה תוברלו ,זרכמב ותופתתשה םע רשקב תושרה תאמ לביקש ךמסמ לכ לע םותחל עיצמה לע .18

 .ודי לע שגותש זרכמה תרבוחל םפרצלו ,'דכו םינלבק רויס םוכיס ,תורהבה
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 איבהל לולע ,יאוול בתכמב םאו םיכמסמה ףוגב םא ,זרכמהמ תוגייתסה וא הרעה ,הקיחמ ,תפסות ,יוניש :םושיר .19

 .עיצמה לש זרכמה יכמסמ תליספל
 

 מ"עמ אללו ח"שב ,םישרדנה םיתורישה תמישר ללכל תחא ריחמ תעצה ןתיל עיצמה לעש ךכ יונב העצהה בתכ .20

 ןימ לכמ ,תואצוהה לכ תאו ןלבקה לש ויתובוח לכ תא ןובשחב חקיי עצומה ריחמה .ירדנלק הדובע שדוח רובעב

 .תושרה תאמ ףסונ םולשת לכל יאכז אהי אל ןלבקהו ,םיתורישה ללכ עוציבב תוכורכה ,אוהש גוסו
 

 ,בכר ילכ תויולע ,הדובע רכש תויולע תא ותעצה רוחמתב ןובשחב תחקל עיצמה לע ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .21

 תרכה יא רבדב עיצמה דצמ הנעט לכ עמשית אל .ב"ויכו ינלבק חוור ,שרדנה דויצה תויולע ,םידבוע תכרדהו דויצ

 .בושייה לש טופישה חטש ינייפאמו ,הדובעה תושירד

 
 םכסההו זרכמה יאנתל םאתהב םיתורישה ללכ ןתמל הניה ןלבקה יאכז אהי הל תישדוחה הרומתה יכ ,רהבומ .22

 וידבוע תועצמאב תאזו ,םילחה םינידה לכ לע הרימש ךותו תיבטימ המרב ,להנמה תוארוה יפ לעו ,םהיחפסנ לע

 .ויתויובייחתה אולמ םויקו תושרל יבטימ תוריש ןתמ םשל תשרדנה תומכב ןלבקה לש
 

 ףקיה לכ וא םיתוריש לש םייוסמ ףקיה ןלבקהמ שוכרל תבייחתמ הניא תושרה יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .23

  .ךרוצל םאתהבו תויביצקת תולבגמל ףופכב ,ידעלבה התעד לוקישל הרוסמ ,ךכ יבגל הטלחהה יכו ,אוהש
 

 תוביסנ לשב ,זרכמב שרדנה םיתורישה/תורישה ףקיה תא םצמצל וא ביחרהל וא לטבל תיאשר אהת תושרה .24

 .ידעלבה התעד לוקיש יפל לכהו ,תורחא וא/ו תוימירזת וא/ו תוילהנמ וא/ו תויביצקת

 
 ,זרכמה יכמסמב םינוקיתו םייוניש סינכהל ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל םדוק תע לכב ,תיאשר תושרה .25

 זרכמה יאנתמ דרפנ יתלב קלח ויהי ,רומאכ םינוקיתהו םייונישה .םיפתתשמה תולאשל הבושתב וא התמזויב

 יכמסמ תשיכר תעב םדי-לע ורסמנש תובותכה יפל ליימב זרכמה יכמסמ ישכור לכ לש םתעידיל בתכב ואבויו

 .זרכמה
 

 ,ישפוחה ונמזב םיתורישה עוציב םוקמבו םינושה םירתאב רקבי ,זרכמה יכמסמ לכ תא קודביו ןויעב ארקי עיצמה .26

 תאו תשרדנה הדובעה תומכו תוהמ תא ,םוקמה יאנת תא רוקחל ידכ םיצוחנכ ול םיארנה םיעצמאה לכב טוקניו

 לכב םיפסונ םירבסהו תועידי .תורשקתהה תפוקת ךלהמב םיתורישה עוציב תעב תולגתהל םילולעה םיישקה

 תבישיב ןכו ,ולא תוארוהב ליעל רומאכ םיניינועמל ורסמי ויתוארוהב תולולכה םיתורישה עוציבלו זרכמל עגונה

 .תורהבהה

 
 םיריהנו םיעודי םכסההו זרכמה יטרפ לכש רושיאו העצהכ הומכ ,זרכמב ותופתתשהו עיצמה לש ותעצה תשגה .27

 .םכסהבו זרכמב תוטרופמה תויובייחתהה רחא אלמל לגוסמ אוה יכו ,ול
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 תועצהה תניחב
 

 :ןלהלדכ השעית הכוזה העצהה תריחב .28
 .%80 לש לקשמ ןתני םיתורישה טרפמל עצומה ריחמה רועישל -
 .%20 לש לקשמ ןתני ,ופרוצ רשא תוצלמההו ןויסינה ךמס לע ןחבי רשא ,עיצמה לש תוכיאה ביכרל -

 

 .ןידל םאתהב ,ותעצה רופיש םשל ,זרכמב הכוזה םע מ"ומ להנל ,תיאשר אהת תושרה .29

 
 תוצלמהו תונמזה וא תודובע לע םיפסונ םירושיא ,ןוכנל תאז אצמת םאב ,םיפתתשמהמ שורדל תיאשר תושרה .30

 ןויעה ךלהמב עיצמהמ שורדל תיאשר םיזרכמה תדעו אהת ןכ .תונמזה םיפתתשמה ועציב םרובעש םינימזממ

 םיחותינהו םירבסהה תא רוסמל בייח היהי עיצמהו ,עיצמה ידי לע עצומה ריחמה לש חותינו םירבסה ,ותעצהב

 .המעטמ החמומל וא םיזרכמה תדעול וללה

 
 הארת איהש החכוה לכו םיפסונ םיטרפ ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקישל םאתהב עיצמהמ שורדל תיאשר תושרה .31

 הדובעה תולטמ לש ףקיהבו גוסהמ תושירד רחא אלמל ורשוכו תויפסכהו תויעוצקמה ויתויורשפא רבדב ,ןוכנל

 לולכ ךמסמה םא ןיב ,םייביטרלקד םירושיא וא/ו תוצלמה תוברל ,רושיא וא ךמסמ לכ גיצהל וא ,הז זרכמ אושנ

 ,םייפסכו םיילועפת םינותנ חותינ וא ,וז המישרב לולכ וניא םא ןיבו ליעל ףיעסב םיטרופמה םיכמסמה תמישרב

 ,רושיא ,ךמסמ ,םיטרפ רוסמל ברסי עיצמה םא .םישרדנה תוחכוההו םיטרפה תא תושרל קפסל בייח עיצמהו

 .העצהה תא לוספל ףאו היניע תואר יפל תונקסמ קיסהל תושרה תיאשר ,רומאכ םינותנ חותינ וא ,רבסה

 
 םנויסנ תא םג ןוחבל תיאשר תושרהו ,איהש העצה לכ וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ תושרה ןיא .32

 .רבעב הרובע העצובש תוליעפה תרגסמב תוברל ,רבעב םתדובע ןפואו ,םתורישכ ,םיפתתשמה לש

 
 ,הזכש הרקמב .ועצבל אל וא/ו םכסהה לע םותחל אל וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש תושרה .33

 יספט תשיכר תואצוה טעמל ,אוהש גוס לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ זרכמב םיפתתשמל היהת אל

 .דבלב הכוזל הנרזחותש זרכמה

 
 תוקידבה תוברלו ,זרכמב םיפתתשמה לש ןהשלכ תואצוהב איהש הרוצ םושב ףתתשת אלו ריזחת אל תושרה .34

 תשגהב וא ךילהה תניחבב תוכורכה תואצוה ב"ויכו זרכמה יכמסמ תיינק ימד ,תויוברע ןיגב תואצוה ,תומדקומה

 .ךילהה םע רשקב וא תועצהה
 

 וא זרכמה יכמסמב ושעייש תפסות וא יוניש לכ וא/ו יולימ ןועטה םוקמ תמלשה-יא וא/ו ריחמ תעצה תשגה-יא .35

 ,תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמב ןיבו םיכמסמה ףוגב תפסות וא יוניש ידי לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ

 .העצהה תליספל םורגל לולע

 
 וא ,היאנתו העצהה תוהמ תמועל הריחמ תניחבמ הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אלש תיאשר תושרה .36

 .יעבדכ העצהה תכרעה ענומ תושרה תעדלש ,זרכמה יפיעסמ ףיעסל תטרופמ תוסחייתה רסוח לשב
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 תורשקתהל תוכזה תא הכוזכ עבקנש ימל קינעהל וא הבוח תושרה לע ליטהל ידכב זרכמב והשלכ הכוז תעיבקב ןיא .37

 .והשלכ ףקיהב תושרה םע

 
 הזכש רותיוש הדימב ,איהש העצה וזיאב םיילאמרופ םימגפב בשחתהל אלש תוכזה תא המצעל תרמוש תושרה .38

 .ןויוושה תונורקעב ,תושרה תעדל ,עגפי אלו תושרל קזנ לכ םורגי אל

 
 ידכ תאזו ,םהיתועצהב םינוש םיטרפ רבדב םיפתתשמ םע ,הפ-לעב וא בתכב ,םירבדב אובל תיאשר אהת תושרה .39

 .הז בלשל עגונה לכב תועצהה תא ךירעהל תושרל רשפאל

 
 דחא לכמ שורדל ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תוכזה תא המצעל תרמוש תושרה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .40

 ןיב ,תאזו ,םייביטרלקד םירושיא וא/ו תוצלמה וא/ו עדימ םילשהל ,זרכמל ,תועצהה תשגה רחאל םיעיצמהמ

 .ליעל וטרופש זרכמה יאנתב ,ומעטמ תווצה ירבח וא/ו עיצמה לש ותדימע ךרוצל רתיה

 
 ידיחי ןיבמ ימ רשאכ ,תדרפנ תוישיא ילעב םידגואמ םיפוג םניהש ,םיעיצמ לש תודרפנ תועצה תשגה השרות אל .41

 קוחב ותועמשמכ ,הרשמ אשונ וא/ו ףתוש וא/ו תוינמ לעב וא/ו םילעב םג וניה ,ובורק וא/ו דחאה דגואמה ףוגה

 ףיעס יכרוצל 'בורק' .ןירשימב ןיבו ןיפיקעב ןיב לכהו ,רחאה דגואמה ףוגב להנמ וא/ו ,1999-ט"נשתה ,תורבחה

 .הלאמ דחא לכ לש וגוז ןב וא ,גוזה ןב לש אצאצ וא ,אצאצ ,הרוה הרוה ,הרוה ,חא ןכו גוז ןב :עמשמ הז

 
 םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב הנבה וא/ו רדסה ,םכסה ול שי רשא  עיצמ  הז  זרכמל  העצה  שיגהל  יאשר  היהי אל .42

 .זרכמב רחא עיצמ םע רשק ול שי רשא וא ,זרכמל םתעצהל עגונב זרכמב רחא עיצמ

 
 וא/ו זרכמה יטרפמ םהשלכ םיטרפל וא והשלכ טרפל רשקב העידי רסוח וא/ו הנבה יא וא/ו תועט רבדב הנעט לכ .43

  .עיצמה תעצה תשגה רחאל לבקתת אל ,םהב עיפומ וניאש רבד וא/ו ויחפסנו םכסהה

 
 עיצמל אהת אל ,איהש הביס לכמ ,ונממ קלח וא/ו ועוציב החדנ וא ופקיה לדגוה וא ופקיה ןטקוה וא זרכמה לטוב .44

 היהי אל הכוזה וא/ו עיצמהו ,רומאכ קזנ ול םרגי םא ףא יוציפ לכ ןיגב העיבת תוכז וא/ו העיבת לכ הכוזל וא/ו

 לע ויתויובייחתה רתיב וא/ו ותעצהל םאתהב ,ול םלושתש הרומתב יוניש לכ ךרעיי אלו גוסו ןימ לכמ יוציפל יאכז

 .ןיינעה תוביסנב םיבייחתמה םייונישה טעמל םכסהה יפ

 
 תורשקתהו הייכז

 
 זרכמב הכוזכ עבקייש עיצמה .העדוה ךכ לע ול רסמית ,תושרה שאר לש יפוסה ורושיאו ,זרכמב הכוזה תעיבק םע .45

 .ןלהל טרופמכ תיאקנב תוברע תושרל איצמהלו םכסהה לע םותחל בייחתמ

 
 םע רשקב ודי לע השגוהש תוברעה וילא רזחותו ,בתכב העדוה ךכ לע לבקי ,לבקתת אל ותעצהש ףתתשמ  .46

 .זרכמב ותופתתשה

 
 בתכב העדוהב ,זרכמב ותייכז תא לטבל תיאשר תושרה אהת ,ויתויובייחתהב דומעי אל הכזש ףתתשמו היה .47

 תא ןקתל שרדנ הב העדוה ףתתשמל הנתינש רחאל ,תאזו העדוהב תושרה ידי-לע עבקייש ךיראתב לחה ,ףתתשמל
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 תויוכזמ עורגל ידכב הז ףיעסב ןיא .הב עבקנש ןמזה ךותו העדוהל םאתהב שרדנה תא ןקית אל עיצמהו ,שרדנה

 .ויאנת לש תידוסי הרפה רבדב םכסהב רומאה יפלו ןיד לכ יפל םידדצה

 
 עוציב תא רוסמל ןכו ,הייבגל הדיבש תיאקנבה תוברעה תא שיגהל תושרה תיאשר ,זרכמב הייכזה רומאכ הלטוב .48

 .ךכ ןיגב הל םרגנש דספה לכ לע תושרה תא הצפי עיצמהו ,הדי לע עבקייש ימל זרכמה אושנ םיתורישה

 
 ותייכז לע העדוהה תלבק דעוממ םימי 7 ךות רשאמ רחואי אל ויחפסנ לכ לע םכסהה לע םותחל בייחתמ ןלבקה .49

 טרופמכ חוטיבה ירושיא לכ תא איצמהל ןלבקה לע םכסהה לע המיתחה םע .]"םכסהה/םכסהה" - ןלהל[ זרכמב

 רואל בייחתמ ןלבקה .תושרה תקידבל ואצמוי ל"נה םירושיאהו תיתוהמ הניה וז הארוה .םכסהה יאנתל םאתהבו

 .םכסהה יאנתב דומעל תנמ לע שרדנה חסונב חוטיב רושיא לכ רתלאל איצמהל ,תושרה תורעה

 
 אלמי אלו םותח אוהשכ ליעל רומאכ השירדה םוימ םימי 7 ךות וריזחי אלו םכסהה לע םותחל שרדנש ןלבקה .50

 עוגפל ילבמו זרכמב ותופתתשה ךרוצל הפרוצש תוברעה טלחל תושרה תיאשר ,םקלח וא םלוכ ,ל"נה םיאנתה רחא

 עיצמה ומצע לע לטונש תויובייחתה םויק יא ןיגב שארמ םכסומו עובק יוציפכ תוברעה םוכס שמשי ,רחא דעס לכב

 ,הארתה וא העדוה לכ ול תתל ילבמו ,זרכמב ותייכז תא לטבל תיאשר תושרה אהת ,ןכ ומכ .זרכמל ותעצה תשגהב

 וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל הכוזל .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תאזו רחא עיצמ םע םכסהב רשקתהל

 .שדח זרכמב תאצל וא ומוקמב רחא עיצמ םע תושרה לש התורשקתה בקע יוציפל תוכז

 
 ידי לע הרחבנש העצהה ןיב יפסכה שרפהה תא תושרל םלשל בייח הכוזה היהי – רחא עיצמ םע תושרה הרשקתה .51

 .םכסהב תטרופמה תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל ,אוה ותעצה ןיבל תושרה

 
 םוכס שמשי ,תוברעה םוכסמ ןטק הכוזה לש ותעצה ןיבל תושרה ידי לע הרחבנש העצהה ןיבש שרפהה היה .52

 ןעמל .האולמב זרכמב תופתתשהל תוברעה תא טלחל תיאשר אהת תושרהו ,שארמ םכסומו עובק יוציפ תוברעה

 האולמב עיצמה תעצה תחטבהלו זרכמב תופתתשהל תוברעה תא טלחל תיאשר אהת תושרה יכ רהבוי ,קפס רסה

 .הכוזה םוקמב רחא עיצמ םע רשקתת אל וב הרקמב םג

 
 .ןיד לכ י"פע הכוזה דגנכ תושרה תושרל םידמועה דעס וא/ו תוכז לכב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא .53

 
 

 .םכסהה לע םידדצה תמיתח דעוממ םירדנלק םישדוח 24  ךשמל  הניה תורשקתהה תפוקת .54

 
 םישדוח 12 לש הפוקתל ,תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל ,טלחומה התעד לוקיש יפל ,תורשפאה הנותנ תושרל .55

 עידות תושרה .)"הכראהה תפוקת" :ןלהל( תודרפנו תופסונ םיימעפ דע ,ןהמ קלח וא ,םיפוצרו םיפסונ םירדנלק

 תמייק תושרל .תכראומה הפוקתה וא ירוקמה םכסהה תפוקת םות ינפל ,ןלבקל תורשקתהה תכראהב הנוצר לע

 .הז םכסהב טרופמכ םכסהה תא ךיראהל םאב עובקל תידעלבה תורשפאה

 
 דימ .םכסהה תכראה םצעמ ובייחתהש םייונישל ףופכב ,הז םכסה תוארוה לכ םידדצה לע ולוחי הכראה תפוקתב .56

 חוטיבה תוסילופ ,תויאקנבה תויוברעה שודיח וא/ו הכראהל ןלבקה גאדי םכסהה תכראה לע העדוהה תלבק םע

  .שודיח וא/ו הכראה ןועטה רחא ךמסמ לכו
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 תדימכו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר תושרה אהת הכראהה תופוקת וא/ו םכסהה תפוקת םותב ,ףסונב .57

  .שדח ןלבק לש ותדובע תליחתל דע תאזו ,םיפסונ םימי 90-ב תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל ,ךרוצה

 
 .להנמה תוארוה יפלו ,םכסהב ועבקייש םידעומל םאתהב הדובעה תא םייסיו ליחתי ןלבקה .58

 
 םיכרעומ םייוציפ ןלבקה םלשי ,הדובעה תלחתה וצבו םכסהב םיעובקה םידעומב ןלבקה דומעי אלו הדימב .59

 .םכסהה וא/ו ןידה יפל תושרל ןותנה דעס לכמ עורגל ילבמו ,םכסהב טרופמכ לכהו ,שארמ םימכסומו

 
 העדוהב ,תורשקתהה תפוקת לכ ךלהמב ,םויס ידיל תורשקתהה איבהל תיאשר אהת תושרה ,ליעל רומאה ףרח .60

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לעו איהש הביס לכמ ,בתכבו שארמ םימי 30 לש

 
 םיתורשהו  ,ףתתשמה תעצה י"פע הרומתה אהת םכסההו זרכמה יאנתל םאתהב ,םיתורישה אולמ עוציב ןיגב  .61

 .ןלבקה ידי לע לעופב וקפוס רשא

 
 ,תורוקת תוברל ,הז זרכמ יפ לע םיתורישה ןתמ רובעב ןלבקל ועיגי רשא םימולשתה אולמ תא הצממ וז הרומת .62

 ללכ לש יבטימ עוציב םשל ןלבקה שרדיי םהל האצוה וא םולשת לכ ב"צויכו םידבוע רכש ,יוקינל דויצ

 .םולשת לכ לש ועוציב דעומב ןיד יפ לע ורועישכ מ"עמ טעמלו ,ויתויובייחתה

 
 םאתהב תוסנק הרומתהמ זזקל תיאשר תושרה היהת ,םיתורישה תקפסאב םירסוחו םייוקיל ולגתיו הדימב .63

  .םכסהב עיפומכ תוסנקה תלבטל

 
 רחא ףתתשמ יכ ךמסומ טפשמ תיב עבק ןכמ רחאלו ,ותדובעב לחהו )"ירוקמה הכוז" :ןלהל( זרכמב הכוז עבקנ .64

 הכוזה תבוטל הדובעה חטש תא תונפל ירוקמה הכוזה בייחתמ , )"רחואמ הכוז" :ןלהל( זרכמב הכוזה אוה

 הפוקתב ותדובע רכשל טרפ , תושרה תאמ םולשת וא יוציפ םושל ירוקמה יאכז אהי אל ,הזכש הרקמב .רחואמה

 וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ דומעת אל ירוקמה הכוזל . להנמה י"ע הרשואש יפכ לעופב ותדובעל םאתהבו דבע הב

  . עצובש ךילהה ןיגב , תושרה יפלכ השירד
 
 

 עוציב תוברע

 
 דדמל הדומצ תיאקנב תוברע ,םכסהה תמיתח ןמזב ,תושרל ןלבקה איצמי ויתויובייחתה יולימ תחטבהל .65

 ,)₪ ______________________ ₪ םיפלא תרשע________:םילימבו( ₪_10,000 לש ךסב ,ןכרצל םיריחמה

 יכמסמל ףרוצמה םכסהב טרופמה חסונב אהת תוברעה .םכסהה לע ןלבקה תמיתח םוימ םישדוח 27 -ל ףקותב

 תכראומה הפוקתה תליחתמ רחואי אל ןלבקה איצמי ,םכסהה תפוקת הכראוה .תושרה רושיאל אבותו ,זרכמה

 .םיפסונ םוי 90 + תכראומה םכסהה תפוקת לכל הפקותש ליעל םוכסה לע תיאקנב תוברע
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 זרכמה יכמסמב ןויע

 
 ,תושרה לוקוטורפב ןייעל ךכ לע העדוהה תריסמ דעוממ םימי 30 ךותב יאשר היהי זרכמב התכז אל ותעצהש עיצמ .66

 קתוע לבקלו ,זרכמב הכוזה תעצהבו ,התשקבל ונכוהש תויעוצקמ תעד תווחב ,םיעיצמה םע היתויובתכתהב

 – טעמל ,הלא םיכמסממ
 ,יעוצקמ דוס וא ירחסמ דוס ףושחל תושרה תעדל לולע םהב ןויעה רשא העצהה וא הטלחהה לש םיקלחב   )א(

 ;רוביצה ןוחטיבב עוגפל וא

 תונוש תוירשפא תופולח תניחב תוברל ,תושרל יטפשמ ץועיי תרגסמב הכרענש תיטפשמ תעד תווחב   )ב(

 םיכילהב רומאכ תוטלחה תלבקמ םיעבונה םינוכיסו םייוכיס תכרעה וא ,תושרה לש הטלחהל וא הלועפל

 ;םיידיתע םייטפשמ

 .1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח תוארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא
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 זרכמב תופתתשהל תוברע חסונ - 'ב קלח
 
 ___________ קנב                                                                                                                  דובכל  

 ___________ ףינס                יאנומשח תיב – ימוקמ דעו  

 ___________ ףינסה תבותכ                                                                                                           ,.נ.א   

 ____________ ךיראת                                                                                                                          

 
 

 .                  'סמ תיאקנב תוברע :ןודנה
 

 ונא ,)"םי/שקבמה" :ןלהל( _______________________________________________ תשקב יפ לע .1

 םוכס" :ןלהל( )ח"ש________ :םילימב(  ₪___________ לש ךס דע םוכס םולשתל םכיפלכ הזב םיברע

        'סמ זרכמ םע רשקב םי/שקבמה תאמ ושרדתש ,ןלהל טרופמכ דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,)"תוברעה

 .םיינוריע ךוניח תודסומבו םינבמב ןויקינ יתורישל

 

 :וז תוברעב  .2

 . וז תוברע יפ לע לעופב םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה - "שדח דדמ"  .א 

 .ךכל ךומסב וא __________ םויב םסרופש______  שדוח דדמ - "ידוסי דדמ" .ב

 ללוכ ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמ" .ג

 םא ןיב ,ומוקמב אוביש ימשר דדמ לכ ללוכ ןכו רחא יתלשממ דסומ ידי לע םסרפתי םא ףא דדמ ותוא

 .ואל םא ןיבו םייקה דדמה יונב םהילע םינותנ םתוא לע יונב היהי

 

 םלשנ ידוסיה דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,תוברעה םוכס לש םכתשירד יפ לע םולשתה םויב ררבתי םא .3

 םויב ררבתי םא .ידוסיה דדמה תמועל שדחה דדמה לש היילעה רועישב לדגומ אוהשכ תוברעה םוכס תא

 בוקנה םוכס ותוא תא םכל םלשנ ידוסיה דדמה תמועל דרי שדחה דדמה יכ םכתשירד יפ לע םולשתה

 .תוברעה םוכס הלעי אלש יאנתבו םכתשירדב

 

 בתכב םכתשירד תלבק ךיראתמ דחא םיקסע םוימ רחואי אלו ידיימ ןפואב ,בתכב הנושארה םכתשירד יפל .4

 הדמצה ישרפה תפסותב תוברעה םוכס לע הלעי אלש דבלבו השירדב בוקנה םוכס לכ םכל םלשנ ונא ,ונידי לע

 שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא קמנל וא ססבל הבוח לכ םכילע ליטהל ילבמ ,ליעל רומאכ ,דדמל

 .םי/שקבמה תאמ הליחת םולשתה תא

 

 .תלטובמו הלטב אהת הז ךיראת רחאלו ,ללכב דעו ___ תנש ___ שדוחב __ םוי דע ףקותב ראשית וז תוברע  .5

 .ל"נה ךיראתהמ רחואי אל ,בתכב ונידי לע לבקתהל הכירצ וז תוברע יפ-לע השירד

 

 .הבסהל וא הרבעהל תנתינ הניאו ,לוטיבל תנתינ הניא ,תרזוח יתלב הניה וז תוברע .6

 
 , בר דובכב                                                                                                                      

 _______________ קנב                                                                                                                     
                               ________________________ 
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 םיחוטיב םויק רושיא – 'ג קלח
 

 חוטיב רושיא  
 דובכל
 "תושרה" :ןלהל( יאנומשח תיב ימוקמ דעו .1
  )"חטובמ" :ןלהל( _________________ז.מ/.פ.ח.___________________.2
 

 ______'חמ/ףינס _________________________ חוטיבה תרבח םש  :תאמ
 
 )"רושיאה" :ןלהל( םיחוטיב םויק לע רושיא חפסנ :ןודנה                                

 )"חוטיבה אושנ"/"םיתורשה" :ןלהל( יאנומשח תיב טופישה חטשב ןויקינ יתוריש :ןיכומיס           
 

 תחפי אלש ףקיהב םיחוטיב ,ןיכומיסבש חטובמה תשקבל ונכרע יכ תאזב םירשאמ ,הטמ המותחה ליעלד חוטיבה תרבח ,ונא
    :ןלהלדכ , _____________ דע _________ מ ,חוטיבה תפוקתל חוטיבה אושנל "טיב" לילמתמ
 

 ופוגל םרגיהל םילולעה קזנ וא/ו ןדבוא ןיגב ןיד לכ יפ לע ןלבקה לש ותוירחא יוסיכל ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב .א
 ןוילימ 5 לש תוירחא תולובגב ,המעטמ ימ וא/ו היתוחוקל וא/ו תושרה תוברל והשלכ ףוג וא/ו םדא לכ לש ושוכרל וא/ו

  .תיתנש חוטיב תפוקתל רבטצמבו הרקמל ₪
 םינקתמ ,הניעטו הקירפ ,המרה ירישכמ ,הלהב ,תוצצופתה ,שאמ תעבונה תובח רבדב הלבגה לכ ללוכ וניא חוטיבה
 תוירחא דבלמ( בכר ילכ ,התבשהו התיבש ,ןודזב קזנו תוערפ ,הקשמב וא לכאמב קיזמ רבד לכ ,הלערה ,םימוגפ םיירטינס
 דצמ ףולחת תועיבת ןכו הנשמ ינלבקו םינלבק יפלכו ןיגב תובח ,)1977-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח יפל
  .ימואל חוטיבל דסומה

 
 ,ומעטמ ימ וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה ילדחמ וא/ו ישעמל התוירחא ןיגב ףסונ חטובמכ תושרה תא לולכל בחרומ חוטיבה
 .חטובמה ידיחימ דחא לכ רובע דרפנב ךרענ וליאכ חוטיבה בשחיי ויפל תבלוצ תוירחא ףיעסל ףופכב

 
 1980-ם"שתה ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח וא/ו ןיקיזנה תדוקפ יפ לע ןלבקה תובח יוסיכל םידיבעמ תוירחא חוטיב .ב

 תפוקתל רבטצמב ח"ש םוילימ 20-ו הרקמל ח"ש ןוילימ 10 ,עבותל ח"ש ןוילימ 6 לש תוירחא תולובגב ,וידבוע לכ יפלכ
  .תיתנש חוטיב
 תובח רבדב ןכו הדובע תועש ,רעונ תקסעה ,םילערו תונויתפ ,קמועבו הבוגב תודובע רבדב הלבגה לכ ללוכ וניא חוטיבה
  .םהידבועו הנשמ ינלבק ,םינלבק יפלכ ןלבקה
  .ןלבקה ידבועמ ימ לש הדיבעמל בשחיתו היה ףסונ חטובמכ תושרה תא לולכל בחרומ חוטיבה
 

 ,תוברל ונוניכ ךרע אולמב ,ןלבקה לש ותוירחאב וא/ו ותקזחב וא/ו ותולעבבש שוכרה לכ יוסיכל "בחרומ שא" חוטיב .ג
 שוכר" :ןלהל( ןלבקה לש ותוירחאב וא/ו ותקזחב אצמנה תושרה תולעבב שוכר לכ ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו

 ,הרעס ,המדא תדיער ,תוצצופתה ,קרב ,ןשע ,שא תוברל "בחרומ שא" חוטיבב םילבוקמה םינוכיסה דגנכ ,)"תושרה
 ילכ וא/ו בכר ילכ ידי לע העיגפ ,סיט ילכ ידי לע העיגפ ,תורוניצ תועקבתהו םירחא םילזונו םימ יקזנ ,ןופטיש ,הפוס
  .הצירפו ןודזב קזנ ,תוערפ ,תותיבש ,המרה
 .תושרה שוכר ןיינעל ףסונ חטובמכ תושרה תא לולכל בחרומ חוטיבה
 .ח"ש___________________ לש ךסמ לפונ וניא תושרה שוכר ןיגב חוטיבה םוכס
 תרחא תשרופמה התארוה יפ לע וא תושרל תורישי חוטיבה ילומגת ומלושי ,תושרה שוכרל קזנ וא/ו ןדבוא לש הרקמ לכב
 .רסח חוטיב ןיגב יוכינ לכ אלל ,בתכב
 ילומגת יכ םכסומ ,יזא הסילופה יפ לע חטובמה רחא שוכרל ןהו תושרה שוכרל ןה קזנ םרגיי דחא חוטיב הרקמבו הדימב
 .רומאכ רחאה שוכרה ןיגב םיעיגמה םירחא חוטיב ילומגת לכל םימדוק ויהי תושרה שוכר ןיגב חוטיבה
 .₪ 7500 לש ךס לע הלוע הניא )עבט יקזנ וא המדא תדיער לש הרקמב טעמל( תימצעה תופתתשהה
 

 לוחי אל רומאכ ףולחתה תוכז לע רותיוהש דבלבו ,המעטמ ימ וא/ו תושרה יפלכ ףולחתה תוכז לע רותיו ללוכ חוטיבה
 .ןודזב קזנל םרגש ימ תבוטל
 

 
 
  – תוסילופה לכל יללכ
 
  .םכיחטבמל לבגומ אל ךא תוברל ,םכמעטמ ימו םכדגנ )ןודזב קיזמ דגנ טעמל( העיבתה/בובישה תוכז לע ונרתיו
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 יפלכ לעפוי אל ,רחא חוטיב םייק רשאכ ,חטבמה תוירחא תא יהשלכ ךרדב ןיטקמ וא עיקפמה םיחוטיבב ףיעס לכ
 םיחוטיבה יכ םירשאמ וננה .חוטיבה יפל תויוכזה אולמב הכזמה "ינושאר חוטיב" תקזחב וניה חוטיבהו ,םיחטובמה
 רבדב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע םירתוומ ונאו ,תושרה ידי לע ךרענה חוטיב לכל םימדוק ליעל רומאכ
  .תושרה יחוטיב ףותיש
 
 םכתלהנהל עודי היה הרקמה םא אלא ,חוטיב הרקמ לע העדוה תריסמב רוחיא .א :תמחמ הנעגפת אל םכיתויוכז
 תרפה וא/ו קסעה ןוישירב וא/ו רתיהב םגפ וא/ו רושיא רדעה .ב .רומאה רוחיאה תמחמ קזנ ונל םרגנ יכ חכוהו

 הסילופה יאנתל רחא חטובמ לש ותוירחא .ג .תידעלב הליעכ ,ומעטמ ימ וא רחא חטובמה ידי-לע חוטיבה יאנת
 ולוחי אל הלא .)ולוחיש הדימב( תוימצע תויופתתשהו תוחיטבו ןוגימ יאנת ,העיבת תואצוה ,חוטיבה ימדל תוברל
 .םכילע

 
 יא וא הריתס לש הרקמב .םהמ עורגל אל ןפוא םושבו םיחוטיבב רומאה לע ףיסוהל םיאב ליעל םירומאה םיאנתה
 תויוגייתסהלו םיאנתל ףופכב .םכתבוטלש םיאנתה ובייחי תוסילופבש םיאנתה ןיבל רושיאב רומאה ןיב המאתה
 .הז רושיאב רומאה פ"ע שרופמב ונוש אלש המכ דע תוירוקמה תוסילופב
 
 

 .תוסילופה יפ לע תושרה תויוכזב עגפת אל ןלבקה ידי לע תוסילופה יאנת תרפה יכ םירשאמ וננה
 

 םושבו דבלב ןלבקה לע הלח תימצעה תופתתשההו חוטיבה תוימרפ םולשתל תוירחאהש ונל עודי יכ םירשאמ וננה
 .תושרה לע אל הרקמ
 

 .םושר ראודב ,בתכב תושרל םוי 60 לש שארמ העדוהב אלא ,ןמצמצל וא/ו תוסילופה תא לטבל אלש םיבייחתמ וננה
 
 
 
 
 :םותחה לע ונאב היארלו                                                    
 
 ..............ךיראת ...........................המיתח ................ דיקפת__________ :חוטיבה תרבח ח"ומ/םתח םש 

 חוטיבה תרבח לש תירוקמ תמתוח
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 :עיצמה ריהצת - 'ד קלח

 
 ילע יכ יתרהזוהש רחאל _________________תוהז רפסמ __________________________ מ"חה ינא
 :ןמקלדכ ,בתכב תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו ,תמאה תא ריהצהל
 

 ךמסומ יננהו ליאוה _____________רפסמ ___________________ עיצמה םשב/ימשב הז יריהצת השוע ינא
   .)עיצמה – ןלהל( ומשב ריהצהלו םותחל
 

 הדובע יקוח
 

   :הז ףיעסב ןלהל תוטרופמה תויורשפאה לכ תומייקתמ עיצמב .1

 
  וא  םקלח וא הדובעה יקוח יפל תוריבע יתשמ רתויב ועשרוה אל וילא הקיז לעבו עיצמה .א    

 
 ;*רתויב תרחואמה העשרהה דעוממ םינש 3 ופלח ךא תוריבע יתשמ רתויב ועשרוה 
 
 )רתוימה תא קחמ  *( 
 

 ומדקש םינשה 5 ךלהמב עשרוה ןהב ןידה תוערכה תא ףרצי ,תוריבע יתשמ רתויב עשרוה עיצמהו היה 
  .הז זרכמב תועצהה תשגהל עבקנש ןורחאה דעומל

 

 6-מ רתוי ןיגב ת"מתה דרשמב הפיכאהו הרדסהה להנימ ידי לע וסנקנ אל וילא הקיז לעב וא עיצמה .ב
 ;םקלח וא הדובעה יקוח לש תורפה

 

 ןהמ קלחש ,1976 - ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב טרופמה יפ לע ןניה הז ריהצת ןיינעל םיחנומה תורדגה
 :ןלהל תואבומ

 

 ;1981 - א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחב םתועמשמכ - "הטילש"ו "הקזחה" ,"הטילש יעצמא"
  ;עיצמה ידי לע טלשנש םדא ינב רבח :הלאמ דחא לכ - "הקיז לעב"
 וא ויתוינמ ילעב בכרהש םדא ינב רבח ;וב הטילשה לעב :הלאמ דחא ,םדא ינב רבח אוה עיצמה םא
 םדאה ינב רבח לש ותוליעפ ימוחתו ,עיצמה לש רומאכ בכרהל ותוהמב המוד ,ןיינעה יפל ,ויפתוש
 ;הדובעה רכש םולשת לע עיצמה םעטמ יארחאש ימ     ;עיצמה לש ותוליעפ ימוחתל םתוהמב םימוד
 תיתוהמ הטילש טלשנש ,רחא םדא ינב רבח - תיתוהמ הטילש טלשנש םדא ינב רבח אוה עיצמה םא
 ;עיצמב טלושש  ימ ידיב
 31( ג"סשתה ןוושחב ה"כ םוי ירחא הרבענש הריבעב ,טולח ןיד קספב עשרוה - הריבעב ,"עשרוה"
  ;)2002 רבוטקואב
 :ןלהל םיטרופמה םיקוקיחה – "הדובעה יקוח"

 ;1991 - א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח
 ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח
 ;1959-ט"ישת ,הקוסעתה תוריש קוח
 ;1951-א"ישת ,החונמו הדובע תועש קוח
 ;1976-ו"לשת ,הלחמ ימד קוח
 ;1950-א"ישת ,תיתנש השפוח קוח
 ;1954-ד"ישת ,םישנ תדובע קוח
 ;1965-ו"כשת ,תדבועלו דבועל הווש רכש קוח
 ;1953-ג"ישת ,רעונ תדובע קוח
 ;1953-ג"ישת ,תוכינחה קוח
 ;1951-א"ישת ,)הדובעל הרזחה( םיררחושמ םילייח קוח
 ;1958-ח"ישת ,רכשה תנגה קוח
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 ;1963-ג"כשת ,ןירוטיפ ייוציפ קוח
 ;1995-ה"נשת ,)בלושמ חסונ( ימואלה חוטיבה קוח
  .2002-ב"סשתה ,)הדובע יאנת( דבועל העדוה קוח

 
 
 תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה – זרכמ תובקעב הקסעב תורשקתה ןיינעל – "תורשקתה דעומ"
  ;זרכמב
 ;ליעל םיטרופמה םיקוקיחה דחא יפל הריבע – "הריבע"
 ;טולח ןיד-קספב העשרה – "העשרה"
 ינב רבחב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסב רתוי וא םיעבר השולש לש הקזחה - "תיתוהמ הטילש" 

  ;םדאה
 

 םאתהב םומינימה רכשמ תחפי אל ,לוח םויב הדובע תעש רובע דבועל ונדי לע םלושיש רכשה יכ םיבייחתמ וננה .2
 .ל"נה הקוסעתה יקוח תושירד לכב דומענ יכו 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח תוארוהל

 
 

  ןויקינ וא/ו לועפת יתורש תקפסאב ןויסינ
 
 

 ח"שלא ___________ לש רבטצמ יפסכ ףקיהב םיטקיורפ תוחפל םינורחאה םישדוחה 24 ךלהמב עציב עיצמה  .1
 .הנשב

 
 

 ,תונורחאה םינשה ךלהמב ןויקינ וא/ו לועפת יתוריש עיצמה קפיס םרובע םינימזמה םיפוגה תמישר ןלהל .2
 :ליעלש הרהצהה תחכוהל ,רשק ישנאו יפסכ ףקיה טוריפב

 
 ללוכ ןופלט           רשק ישנא         תושרה ףוגה  םש      הנשה    

 דיינ רפסמ

 לש יפסכ ףקיה 

 הנשל תורשקתהה

 )מ"עמ ללוכ(

     2019 תנש

     

     

     2020 תנש

     

     

   
 
 
 
 
 

  הברק רדעה
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 ינאש ימ וא ףתוש  אל ףאו תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :יל ןיא יאנומשח תיב ימוקמה דעוה ירבח ןיב .1
 .ןכוס ול

 
 םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,יאנומשח תיב ימוקמה דעוב רבח ןיא .2

 .וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב דיגאתה לש ויחוורב וא ונוהב
 

 .יאנומשח תיב ימוקמה דעוב דבועה ,ונכוס ינאש ימ וא ףתוש ,גוז ןב יל ןיא .3
 
 
 

  .תמא הז יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש והז יכ ריהצמ ינא
 
 

 ה/ריהצמה
 
 

 רושיא
 

 
 : יכ הזב רשאמ יננה
 

 בוחרבש ידרשמב ,)___________ .ר.מ( ד"וע ___________ ,ינפב ה/עיפוה __________ םויב .1
 הרפסמש .ז.ת ת/אשונ ________________ 'בג/רמ ________________________
  ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה /______________

 
 ,הז ךמסמב עיצמה תא ותמיתחב בייחל ךמסומ רשא .2

 
 םיעובקה םישנועל היופצ/יופצ היהת/היהי יכו דבלב תמאה תא ריהצהל הילע/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו .3

 .ינפב וילע המתחו/םתחו ליעלד הריהצת/וריהצת תונוכנ תא הרשיא/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא קוחב

 
 
 
             
 ד"וע ,           
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  101/202 זרכמ העצה בתכ - 'ו קלח
 

 לכ לע םכסהב ,זרכמב וטרופש יפכ זרכמה יאנת לכ תא בטיה יתקדבש רחאל ,זרכמה אושנ חטשב יתרקיבש רחאל
 םילחה םילהנהו םינקתה ,ןידה תוארוה לכ תא יתקדבש רחאל ןכו ,ויהש לככ תושרה םעטמ םהיתורהבהו םהיחפסנ
 רוריבב יתארקו וז יתעצה לע עיפשהל לולעה טרפ לכ ןובשחב יתאבהש רחאלו ,זרכמה אושנ םיתורישה תקפסא לע
 ;זרכמב הכוזה תריחבב תושרה ילוקיש תא םיטרפמה םיאנתה תא

 

 ,________________________ עיצמה םשב  01/2021 זרכמל העצהה לע םותחלו ריהצהל ךמסומ ,מ"חה ינא
 :ןמקלדכ ריהצמ ,_________________________.פ.ח
 תושרהמ יתלביקו ,יל םירכומו םיעודי ויאנת ןכו םתוא יתנבהו זרכמה יכמסמ לכ תא ןויעב יתארק ,ריהצמ יננה .1

 רשקב תושרה יפלכ הנעט לכ יל אהת אלו ,ייתויובייחתהו יתעצה שוביגל םיצוחנה תויחנההו םירבסהה לכ תא
 יכו ,םיתורישה עוציבל תורושקה תודבועל וא םינותנל רשקב םגפ וא תועט ,רסח יוליג וא קיפסמ יוליג -יא םע
 .יתעצה תא יתעבק ךכל םאתהב

 
 דגנכ ןלהל טרופמכ ,ויחפסנ לכ לע זרכמה תוארוה יפ לע זרכמה אושנ םיתורישה תא תושרל קפסל עיצמ ינא .2

 

 .)מ"עמ ללוכ אל( ,הדובע שדוח לכל ₪ _________________________ לש ךסה
 
 תועיבשל זרכמה יאנת לכל םאתהב זרכמה יפ לע ייתויובייחתה תא עצבל בייחתמ יננה ,ןודנה זרכמב הכזא םא .3

 .ןיד לכל ףופכבו םכסהה תוארוה יפ לעו ,המעטמ גיצנ וא/ו תושרה ןוצר
 ןתמ רובע  תושרה ידי לע יל םלושתש הרומתה יביכרמ לכ םילולכ ,ידי לע עצומה ריחמב יכ תאזב ריהצמ ינא .4

 לש יבטימ עוציבל םישורדה האצוה וא תולע לכ תוברל ,םיוולנה םיכמסמהו הז םכסה יפ לע םיתורישה
 .קוח יפ לע מ"עמ טעמלו ,םיתורישה

 .רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא תושרה יכ ,יל עודי .5
  .העצהב בוקנה ריחמה סיסב לע ,התעד לוקיש יפ לע הדובעה ףקיה תא לידגהל תיאשר אהת תושרה יכ ,יל עודי .6
 לטיה ,סמ ,האצוה לכ תוברל ,םכסההו זרכמה יאנת יפ לע ןלבקה לע תולטומה תויובייחתהה לכ עוציב דגנכ .7

 יאנתב רומאכ תללוכ הרומת םלושת ,ל"נה ןלבקה תויובייחתה לש יבטימה ןעוציב םשל ושרדייש המושתו
 .ןלהל יתעצהל םאתהב ,םכסההו זרכמה

 
 :םותחה לע יתאב היארלו

 
 

    ______________________ .ז.ת/.פ.ח 'סמ    ___________________ עיצמה םש
 
 
 

 _________________________________________________________: עיצמה תמתוחו המיתח
 

  _____________________ )2    _____________________)1      :עיצמה םשב םימתוחה תומש
 

 רושיא
 : יכ הזב רשאמ יננה

 בוחרבש ידרשמב ,)___________ .ר.מ( ד"וע ___________ ,ינפב ה/עיפוה __________ םויב .1
 הרפסמש .ז.ת ת/אשונ ________________ 'בג/רמ ________________________
  ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה /______________

 ,הז ךמסמב עיצמה תא ותמיתחב בייחל ךמסומ רשא .2
 םיעובקה םישנועל היופצ/יופצ היהת/היהי יכו דבלב תמאה תא ריהצהל הילע/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו .3

 .ינפב וילע המתחו/םתחו ליעלד הריהצת/וריהצת תונוכנ תא הרשיא/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא קוחב
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 ד"וע ,           
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 'ז קלח
 

 יאנומשח תיבב ןויקינ יתוריש ןתמל םכסה
 ___ /2021 'סמ םכסה

 _______ םויב יאנומשח תיבב םתחנו ךרענ
 
 

 יאנומשח תיב ימוקמ דעו  :ןיב

 יאנומשח תיב ,104 .ד.ת

  501610505 תושי רפסמ

 )"תושרה" :ןלהל(
 דחא דצמ

 
 ____________  :ןיבל
 __________ .פ.ח  

 ______________ 'חרמ
  ;_________________ :'לט
 ______________________ :ל"אוד
 ינש דצמ                                                                   )"ןלבקה" :ןלהל( 

 )"םידדצה" - ןלהל ,דחיב םהינשו(
  

 - ןלהל( יאנומשח תיב בושיה חטשב ןויקינ יתוריש יתוריש ןתמל 2029/????? 'סמ זרכמ המסרפ תושרהו :ליאוה

 ;)"הדובעה" וא/ו ;"זרכמה"

 

 ,דויצ ,יעוצקמ םדא חכ ,ןויסינ ,עדי ול שי יכ ריהצה ראשה ןיבו ,זרכמל ומעטמ העצה שיגה ןלבקהו :ליאוהו

 ;הדובעה עוציבל םישורדה םימיאתמ םילכו

 

 ;ןלבקה לש ותעצה תלבק לע הטילחה ,םיזרכמה תדעוו :ליאוהו

 

 ;זרכמה יפל תורשקתהה יאנת תא םהיניב רידסהל םידדצה ןוצרבו :ליאוהו

 
 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ,רהצוה ךכיפל

 

 :תורדגהו אובמ

 ,ןלבקה תרהצה ,םישרדנה םיתורישה טרפמ תא ,רתיה ןיב ,םיללוכה זרכמה יכמסמ ללכו הז םכסהל אובמה .1

 הז םכסהמ דרפנ יתלבו יתוהמ קלח םיווהמ ,רחא ךמסמ לכו ףסה יאנת יכמסמ ,תוחיטב תוארוה ,העצהה בתכ

 .ונמיה דחי םארקל שיו

 םירבדה ןכות ןכ םא אלא ,ןלהל טרופמכ ןכו ,זרכמה יכמסמב םתונשרפכ אהת ,הז םכסהב םיחנומה תונשרפ .2

 תונשרפה רבגת ,זרכמה יכמסמב העיפומה תונשרפל ןלהלש תונשרפה ןיב הריתס היהתש לככ .תרחא בייחמ

  .זרכמה יכמסמב הנתינש

 יאנומשח תיב ימוקמ דעו          - "תושרה"

  01/2021 'סמ יבמופ זרכמ          - "זרכמה"
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  .הז םכסהב ןתרדגהכ םיתורישה עוציבל םישרדנה םיעצמאו דויצ ,תונוכמ      – "דויצו תונוכמ"
 לע תעל תעמ ןכדועתש יפכ וא , םיתורישה טרפמב העיפומה םיתורישה עוציבל הדובע תינכת– "הדובעה תינכת"

 .םיתורישה עוציבל סחיב תופטושה  להנמה תוארוה ןכו להנמה ידי
 .זרכמה יכמסמ לכ תוברלו ,םכסהל םיחפסנה םיכמסמה לכ ללוכ ,הז םכסה          - "םכסהה"
  .תושרה ידי לע עבקיש ימ   – "להנמה"
  .ומעטמ וא ומשב םיאבה לכו ,תושרה לש םיזרכמ תדעו תעיבק יפל זרכמב הכוזה  - "ןלבקה"
 .הז םכסהבו זרכמה יכמסמב שרדנכ תורישכ לעב ,ןלבקה םעטמ טקיורפה להנמ - "הדובעה להנמ"
  .הז םכסהל חפסנכ ףרוצ רשא טרפמה – "םיתורישה טרפמ"
  .זרכמה יכמסמלו םכסהל םאתהב םישרדנה םיתורישה ללכ - " םיתורישה"
 :ןמקלדכ םניה הז םכסה יחפסנ .3

 ;תימונוטוא תיאקנב תוברע חסונ - 'א חפסנ
 ;םיתורישה טרפמ - 'ב חפסנ
 תוחיטב תוארוה -'ג חפסנ

 ; םיחוטיב םויק רושיא ספוט   - 'ד חפסנ       
 

 :תורשקתהה תוהמ

  דימעיו ,תושרה חטשב ןויקנ יתוריש עוציב תא ,הכז וב העצהה בתכב ותעצה תרומת ,ומצע לע לבקמ ןלבקה .4

 תונדפק ,תובידאב תאז לכו ,םיתורישה ללכ לש יבטימ עוציבל שרדיתש תומכה יפל ,ןמוימו רשכומ םדא חוכ

 .תויעוצקמו

 .טרפמהו הז םכסה יפלו לעופב עציבש תודובע ןיגב ןלבקל םלושת הרומתה יכ ,רהבומ          

 
 תורשקתהה תפוקת

 תפוקת" :ןלהל( ךליאו םידדצה ינש י"ע ותמיתח דעוממ לחה םישדוח 24 ךשמל ףקותב היהי הז םכסה 5.1

 .)"תורשקתהה
 וא תחא הנש תונב תופסונ תופוקת וא הפוקתל תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל תיאשר היהת תושרה 5.2

 .םינש עברא לע הלעי אל תופסונה תופוקתה לכ ךסש דבלבו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תוחפ
 םכסהה תפוקת םויס םרט ןלבקל בתכב ךכ לע עידות ,םכסהה תפוקת תכראהב תושרה רחבתש לככ 5.3

 תוארוה לכ םידדצה לע הכראה תפוקתב ולוחי הז הרקמבו ,הנושארה הכראהה תפוקת וא ,תירוקמה

 תכראה לע העדוהה תלבק םע דימ .םכסהה תכראה םצעמ ובייחתהש םייונישל ףופכב ,הז םכסה

 םישדוח 3 םות דע ךראוי ןפקותש ךכ תויאקנבה תויוברעה שודיח וא/ו הכראהל ןלבקה גאדי םכסהה

 תוסילופ וא/ו חוטיבה ירושיא שודיח וא/ו הכראה ןכו ,ןכדועמה תורשקתהה םויס דעומ רחאל

  .שודיח וא/ו הכראה ןועטה רחא ךמסמ לכו חוטיבה

 ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר תושרה אהת הכראהה תופוקת וא/ו םכסהה תפוקת םותב ,ףסונב 5.4

 לש ותדובע תליחתל דע תאזו ,םיפסונ םישדוח 3-ב תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל ,ךרוצה תדימכו

  .שדח ןלבק

 ימעטמ תוברל( ידעלבה התעד לוקישל םאתהבו תע לכב תוכזה הרומש תושרל ,רומאהמ עורגל ילבמ 5.5

 שארמו בתכב העדוהב תורשקתהה םכסה תא םייסל )המודכו םייביצקת וא םיילוהינ םימעט ,תוחונ

 .תוחפל םוי 30 לש
 לש הרקמב ידיימ ןפואב ןלבקה םע תורשקתהה תא קיספהל תיאשר תושרה אהת ליעל רומאל ףסונב 5.6

 ובו הרקמב וא/ו תושרה ידי לע עבקנש דעומב ןלבקה ידי לע הנקות אלש םכסהה לש תידוסי הרפה

  וב הרקמב וא/ו ןוערפ תולדח יכילהל סנכנ ןלבקה וב הרקמב וא/ו קוריפל השקב ןלבקה דגנכ השגוה
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 תימדתב עוגפל הלולע ןלבקה םע תורשקתהה ךשמה םאב וא/ו ןולק המיע שיש הריבעב םשאוה

 .התוליעפב וא תושרה/תושרה
 .תוחפל םוי 90 לש שארמו בתכב העדוהב הז םכסה םייסל יאשר היהי ןלבקה 5.7

 

 ןלבקה תורהצה

 – יכ ריהצמ ןלבקה .6

  ;םכסהה אושנ תודובע הנעצבתת םהב הדובעה יחטש לכבו רתאב רקיב .א

 וא תיקוח העינמ לכ ןיא ,זרכמה יכמסמו הז םכסה יפל םיתורישה תא עצבל ןיינועמו לגוסמ ,לוכי אוה .ב

 ;םיתורישה עוציבל םיאתמ דויצו א"כ ותושרב יכו ,םכסהב שרדנכ ודי לע םיתורישה עוציבמ תרחא

 לע ויתויובייחתה אולמ לש יבטימ םויקל םישורדה עדיהו דויצה ,םירתיהה ,תונוישירה לכ תא וידיב שי .ג

 ,םדא חכ ינלבק י"ע םידבוע תקסעה קוחב ותועמשמכ ,תוריש ןלבקכ קוסעל ןוישיר תוברל ,הז םכסה יפ

 .1996-ו"נשת

 
 ןלבקה תויובייחתה
 

 :םיתורישה תקנעה .7

 .)"להנמה" :ןלהל( המעטמ ךמסויש ימ וא תושרה תויחנהל םאתהב םיתורישה תא ןלבקי ןלבקה .א
 טרפמב םיטרופמה תושירדהו םיאנתה לכ יפ לע תושרה חטשב ןויקינ יתוריש תושרל קינעי ןלבקה .ב

  .תעל תעמ להנמה ידיב ןכדועתש יפכ הדובעה תינכתל םאתהבו ,הז םכסהבו זרכמב ,םיתורישה

 ןלבקהמ ונמזוהש םיתורישה ףקיה תא םצמצל וא/ו ביחרהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תיאשר תושרה  .ג

 תלבגה אלל וא הבוצק הפוקתל לכהו ,םיתורישה גוס וא/ו םיתורישה ףקיה לש הבחרה וא םוצמצ ידי לע

 ,יוניש לע העדוה .הנוצר תועיבשל םיתורישה ועצוב םא ףא תאזו ,יפסכה ףקיהה תא אצוי לעופכו ,ןמז

 .בתכבו שארמ םוי 10 תוחפל ןלבקל רסמית ,רומאכ

 םאתהב לועפלו ,רחא ךמסומ םרוג וא תושרה ימרוגמ םרוג לכ םע הלועפ ףתשל ביוחמ היהי ןלבקה .ד

 לעו ותוירחא לע הדובעה ילכו םיעצמאה ,דויצה תנסחאל רוגס ןסחמ קיזחי ןלבקה  .םהיתויחנהל

  .ןלבקה לש תידעלבה ותוירחא לע הניה דויצה  תרימש .ונובשח

 
 :םיתורישה עוציבל םידבוע תדמעה .8

 לכב זרכמה אושנ תומישמהו תולטמה עוציבל תקפסמ תומכב םדא חוכ קיסעהל בייחתמ ןלבקה .א

  .תורישה לש ביכרמ לכלו תורשקתהה תפוקתמ םוי

 ףקיה לכב ןויקינ ירמוחו דויצ ,םידבוע דימעהל ןלבקה לש ותבוחמ עורגל הז ףיעסב ןיא יכ ,רהבומ .ב

 ןיגב ןכו ,טרפמהו םכסהה יאנת לכל םאתהבו ההובג המרב ןויקינה תדובע עוציב םשל שרדייש

 ,תיבטימ המרב הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה אולמ תא םייקל תנמ לע ,תרחא תילכת לכו חוקיפ

  .ךכ ןיגב הרומת תפסותל יאכז היהיש אלב תאז לכו

 ,ףקת ןוישיר ילעב םייקוחה היבשות וא לארשי יחרזא םניאש םידבוע קיסעי אל יכ ,בייחתמ ןלבקה .ג

  .הז םכסה תרגסמב ויתויובייחתה עוציב ךרוצל

 ומדקש םינשה 5 ךלהמב עשרוה רשא ילילפ רבע לעב והשלכ דבוע קיסעהל אלש בייחתמ ןלבקה .ד

 רסאמ שנוע הציר וא/ו םימויא וא הטיחס ,תומילא תריבע וא/ו עשפ גוסמ הריבעב זרכמה םוסרפל
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 אצמות יכ ןלבקהמ שורדל תיאשר היהת תושרהו ,רומאה ןמזה קרפ ךלהמב הלא תוריבע ןיגב לעופב

    .ןלבקה ידי לע קסעומה דבוע וא םדא לכל סחיב הרטשמהמ רשוי תדועת הל

 ןתלעפהו םיתורישה עוציב םשל םישורדה תונוישירהו םירושיכה ילעב ויהי וידבוע יכ חיטבי ןלבקה .ה

 הדובעה עוציבלו תוחוטב הדובע תוטיש תגהנהל ןלבקה גאדי ןכ .דויצהו תונוכמה לכ לש הניקתה

 .וידבוע ללכ לש םתכרדהלו ןיד לכ תוארוה יפלו ולוחיש וא םילחה תוחיטבה יללכ יפל

 .הז םכסה לש תוחיטבה חפסנב תוארוה לכל בייחתמ ןלבקה .ו

 הניחבמ םירישכו ןיקת יתואירב בצמב םניה וידבוע לכ יכ ןלבקה חיטבי ,רומאהמ עורגל אלב

 תשרדנה יזיפה ץמאמה תדימל בל םישב הז םכסה יאנתל םאתהב ןויקינה יתוריש עוציבל תיאופר

  .תוריש גוס לכב

 חוקיפהו החגשהה יכרד תא רידסהל ותוירחאבו ןיד לכ תוארוהל םאתהב וידבוע תא קיסעי ןלבקה .ז

 רובע להני יכ ןלבקה בייחתמ ,הז ללכב .ךכב ךורכה רחא רבד לכו םליבשב הרובחתה יעצמאו םהילע

 לכ תא וידבוע רובע הכני ותרגסמב ,ןידכ םייוכינ קית ,הז םכסה עוציב ךרוצל םיקסעומה ,וידבוע

 לכ יפל תושרדנה תושרפהה לכ תא םרובע שירפי ןכו סמה תויושרל ןידה יפ לע םישרדנה םייוכינה

 .יצוביק םכסה וא ןיד

 שרדנכ םתחוורו םידבועה תואירב תרימשל םיאנתו תוהגו תוחיטב יאנת לש םמויק חיטבי ןלבקה .ח

 .ןיד לכ תוארוהל םאתהבו ,קוחב

 לש יבטימה ןעוציבלו הדובעב םתוחיטב תחטבהל שורדה דויצה לכ תא וידבועל קפסל גאדי ןלבקה .ט

 הדובע ילענ ,םעבצו םתרוצב םיהז ףרוח/ץיק – להנמה רושיא יפ לע הדובע ידגב תוברל ,םיתורישה

 לכב הלא םיטירפ ולעניו ושבלי םידבועה .ב"צויכו ןגמ יפקשמ ,הנגה יעצמא ,תויתוחיטבו תודיחא

 .תרמשמה ןמז

 םידבוע דימעהל גואדל ןלבקה תא בייחת ,איהש הביס לכמ םקלח וא/ו םלוכ ןלבקה ידבוע תורדעיה .י

  .םכסההו זרכמה יכמסמב םישרדנה תורישכה יאנתב םידמועה םייפולח

 ותולהנתהש וא קפסמ וניא ודוקפת התעדלש לככ ,דבוע לש ותפלחה שורדל תיאכז היהת תושרה .אי

  .הדובעל םיאתמ וא רישכ וניא התעדלש תמחמ וא היואר הניא

 תועש 24 ךותב ומוקמב רחא דימעיו דבוע ותוא תא ןלבקה ףילחי – דבוע לש ותפלחה תושרה השרד

 הז םכסה םויקל רשקב ותקסעה ,ותפלחה תא השרד תושרה רשא דבוע .התשירד תלבק דעוממ

  .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב הז םכסה םויק םע רשקב דוע קסעוי אל דבוע ותואו ,קספות

 תגשהו הבוט תיעוצקמו תיתוכיא הדובע עוציבל םתדובע תליחת ינפל םידבועה תא ךרדתי ןלבקה .בי

 .םיבשותהו םידבועה םע תונלבסבו תובידאב הדובעה עוציבל וכרדותי ןכ .תיברמ הדובע תקופת

 תשירד י"פע םיקפסמ םניא ,ותדובע תקופת וא/ו תוכיאש דבוע לכ לש ותדובע תא קיספי ןלבקה

 .להנמה

 ךרוצ שי ,ויחפסנו תונלבקה םכסה אושנ תויובייחתההו תושירדה לכ עוציבל יכ להנמל ררבתי םא .גי

 םיפסונ םיעצמאו דויצ קפסל בייחתמ ןלבקה ,םיפסונ םידבועב וא/ו םיפסונ םיעצמאו דויצב

 תושירדל םאתהב םיתורישה תא עצבל תנמ לע ,להנמה ידי לע שרדייש לככ םיפסונ םידבוע קיסעהלו

 .תפסונ הרומת לכ תלבק אלל תאזו ,רומאכ תובייחתההו

 שרדנכ םידבוע תדמעה חיטבהל תנמ לע תקפסמ תומכב םדא חוכ תדותע ןלבקה קיזחי ךכ םשל

 ,םיאולימ ,הלחמ תמחמ וידבוע תויורדעיה לש םירקמב םג תיבטימ המרב ןויקינה יתוריש עוציבל

  .תרחא הביס לכ וא/ו דבוע לש ותדובע תקספהל להנמה תשירד
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 .הנושאר הגרדמ םתחפשמ יבורק תאו דעוה ירבחו תושרה ידבוע תא קיסעהלמ ענמיי ןלבקה .די

 

 :הדובעה להנמ .9

 הדובע להנמכ וידבועמ דחא ןלבקה דימעי ,ןויקינה יתוריש ןתמ ךרוצל וקסעוי רשא םידבועה לע ףסונב .א

  .הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה םויק םע רשקב םידבועהו תולטמה זוכיר לע יארחא אהי רשא ,ומעטמ

 עוציב לע חקפל םירושיכ לעב היהיו דבלב תילארשי תוהז תדועת לעב היהי ,ןלבקה םעטמ הדובעה להנמ .ב

 לש םדקומ רושיא תבייחמ הז דיקפתב ותקסעה .הז םכסה אושנ תודובע לש םינייפאמ תולעב תודובע

 להנמה תקסעהל ורושיא תא לטבל יאשר היהי להנמה .ומע ךורעיש תורכיה ןויאר רחאל תאזו להנמה

  .ידעלבה ותעד לוקיש יפ לעו ןמז לכב ןלבקה םעטמ

  .תוליעפה תועש לכב ןימז היהי הדובעה להנמ .ג

 .ןלבקה תא בייחל ךמסומ אהיו ,להנמה תשירד יפ לע םירויסו תושיגפב ףתתשי הדובעה להנמ .ד

 ימכ וא תושרה םעטמ השרומ גיצנכ ומצע גיצי אלו תושרה תא בייחל ךמסומ אהי אל הדובעה להנמ  .ה

  .המשב בייחתהל השרומש

 רישכה רחא םדאב ןלבקה ופילחי ןכ שרדש לככו ,הדובעה להנמ לש ותפלחה שורדל יאשר אהי להנמה .ו

 תשירד תלבק דעוממ םימי 7 ךותב תאזו להנמה ידי לע רשואת ותוהז רשאו הדובע להנמכ שמשל

  .להנמה

 :חוקיפו תופיפכ .10

  .המעטמ ימ וא תושרה תויחנהל םאתהב לעפי ןלבקה .א

 ,הדובעה ירתא ,הדובעה תועש ,םידבועה תומש וטרופי םהב ,הדובע םוי לכל הדובע ינמוי להני ןלבקה .ב

 לצא ורמשיי הדובעה ינמוי .להנמה הרויש יפכ ףסונ טרפ לכ ןכו הדובעה עוציבב ולקתנ ןהב תויעב

 רחאל םיפסונ םישדוח 6-ו )ושמומש לככ ,הכראה תופוקת תוברל( תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל ןלבקה

  .ידיימ ןפואב להנמה תשירד יפ לע תושרה ידיל ורסמייו ,המויס

 ןלבקל הרוי ,תקפסמ הניאש המרב העצובש וא ללכ העצוב אל םיוסמ רתאב הדובע יכ להנמה רבס .ג

 תועיבשל העצוב הדובעה יכ ורושיאל דע להנמה תארוהל םאתהב העצבל ביוחי ןלבקהו ,בוש העצבל

 הפורת לכלו ,הז םכסהב רומאל םאתהב םימכסומ םייוציפב ןלבקה תובחמ עורגל אלב תאזו ,ונוצר

 ןלבקה אהי אל ,הז ףיעסב רומאכ תרזוח הדובע ןיגב יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ .הז םכסה יפ לע תפסונ

  .תפסונ הרומת לכל יאכז

 תונקומה הלא תויוכמסב ןיאו ,ןלבקה לע חוקיפ עצבל הבוח וילע ליטהל ידכ להנמה לש ויתויוכמסב ןיא .ד

 ןלבקה לש ותוירחאמ וא הז םכסה תוארוה לכ לש יבטימ םויק לע דיפקהל ןלבקה לש ותבוחמ עורגל ול

  .ודצמ לדחמ וא השעמב םתליעש האצוה וא קזנ לכל

 
 :דיבעמ - דבוע יסחי רדעה .11

 ,יאמצע ןלבק לש רדגב תושרה יבגל םניה וידבועו וישרומ ,ןלבקה יכ תושרופמ םידדצה ןיב רהצומו םכסומ  .א

 וא/ו םולשת לכל םיאכז וידבועו וישרומ ,ןלבקה ןיאו ,דיבעמו דבוע יסחי םהיניבל תושרה ןיב םירשקנ ןיאו

 - ןלבקל יכ ,תאזב רהצומ קפס רסה ןעמל .וידיבעממ דבועל גהונ וא/ו ןיד לכ י"פע םיעיגמה םהש תויוכז

 תובטה ןיינעל ןהש תושירד וא/ו תועיבת לכ דיתעב ויהי אלו ןיא - ומעטמ רחא םרוג לכו וידבוע תוברל

 .דיבעמ - דבוע יסחי תכרעמב ןרוקמש אוהש גוס לכמ תובטה וא/ו תוילאיצוס
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 רומאה ףא לע יכ ,תכמסומ האכרע ידי לע עבקייו היה יכ ,הזב םכסומו רהצומ ליעל רומאהמ עורגל ילבמ    .ב

 אבה לכ וא/ו הנשמה ינלבק וא/ו וידבועמ ימ וא/ו ןלבקה ןיבל תושרה ןיב דיבעמ-דבוע יסחי ומייקתה ליעל

 תואצוה תוברל( תאשל שרדית הב האצוה לכ דעב תושרה תא ןלבקה הפשי ,הז םכסהל רשקב ומעטמ

 הרומתה םוכסמ 60% לש רועישב הרומת לע הליחתכלמ ומיכסה וליאכ םידדצה תא וארי ןכו ,)טפשמ

 יכ הזב ריהצמ ןלבקהו ,)"תתחפומה הרומתה" :ןלהל( )הדמצה ישרפהו תיביר ,מ"עמ ללוכ( ללוכה

 יכ עבקייש הדימב הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה אולמ עוציב רובע תנגוהו האלמ הנה תתחפומה הרומתה

 .רומאכ דיבעמ-דבוע יסחי ומייקתה

 הרומתל רבעמ הז םכסה םע רשקב לביקש םימוכסה תא תושרל בישהל ביוחי ןלבקה ,הזכ הרקמב

 ,תילמיסכמ תיבירו ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב )"הבשהה םוכס" :ןלהל( תתחפומה

 םוכס לכמ הבשהה םוכס תא זזקל תיאכז אהת תושרהו ,לעופב הבשהה דעומל דעו םמולשת דעוממ

 םמויק לע העיבקה בקע ןלבקה יאכז אהי ול םוכס לכ תוברל ,ןיד לכ וא/ו הז םכסה יפ לע ןלבקל בוחתש

 י"ע קספייש םוכסה תרקתל דע לכהו – רומאכ תכמסומ האכרע תקיספ יפ לע דיבעמ-דבוע יסחי לש

 .ליעל רומאה םייקתהב ומעטמ ימ וא/ו ןלבקל םלשל תושרה לע יכ תכמסומה האכרעה

 

 :ןידל םאתהב םידבוע תקסעה .12

 ,וידבוע רובע להני יכ ןלבקה בייחתמ ,הז ללכב .ןיד לכ תוארוהל םאתהב וידבוע תא קיסעי ןלבקה .א

 םייוכינה לכ תא וידבוע רובע הכני ותרגסמב ,ןידכ םייוכינ קית ,הז םכסה עוציב ךרוצל םיקסעומה

 םכסה וא ןיד לכ יפל תושרדנה תושרפהה לכ תא םרובע שירפי ןכו סמה תויושרל ןידה יפ לע םישרדנה

    .יצוביק

 .הז קוחל םאתהב גוהנל בייחתמ אוהו ,2000 – א"סשתה ,רעונ תדובע קוח תא ארק יכ ריהצמ ןלבקה .ב

 רבד לכל ודצמ םכסהה תרפהכ הומכ ודי לע ולא םיפיעסמ ףיעס תרפה יכ ול רהבוה יכ ןלבקה ריהצמ ןכ

 .ןידכ רושיאו הקוסעת תוריש חוקיפב אלש םיניטק קיסעי אלש בייחתמ אוהו ,ןיינעו

 םיעיגמה תוכז וא םולשת לכ הז םכסה לש ועוציבל רשקב ודי לע םיקסעומה םידבועל םלשי ןלבקה .ג

  .הז םכסה תוארוה יפ לע ןכו םהילע םילחה הבחרה וצ וא יצוביק םכסה ,ןיד לכ יפ לע םהל

 ךרוצל ודי לע םיקסעומה םידבועה ןיבל וניב הדובעה יסחי תא רידסהל ,ךרוצה תדימב ,בייחתמ ןלבקה .ד

  .הז םכסה תושירד תא םאותה הקסעה םכסהב הז םכסה

 :תאז ללכבו וידבועל םינגוה הדובע יאנת לע דיפקי ןלבקה .ה

 ;תוינוחטיב תולבגמ שי םהיבגלש םידבוע קיסעי אל ןכ ומכו ,תיקוח ךרדב םידבוע תלבק לע דיפקי

 אלמי ;יעוצקמה דוגיאה י"ע עבקנש ףירעתל םאתהב םיילאיצוס םיאנתו הדובע רכש דבועל םלשי

 ;'וכו הדובע יאנת ,םתקסעה ,וידבוע תלבקל רשקב הדובעה ימכסהו קוחה תוארוה לכ רחא תונדפקב

 וידבוע תוכזל שירפהל דיפקי ןלבקה ;תושרה םעטמ להנמ לש שארמ רושיאל רבעות םידבועה תמישר

 .למג תפוקל םיילאיצוסה םימולשתה לכ תא

 םכסהה לש תידוסי הרפה הווהת הז ףיעס יפ לע ןלבקה תויובייחתהמ תובייחתה תרפה יכ רהבומ .ו

 וא ןידה יפ לע תושרל ודמעי רשא םיפסונ הפורת וא דעס לכמ עורגל אלב תאזו ,ידיימה ולוטיבל הליעו

 .םכסהה

 
 :ןלבקה ידבוע תקסעה יאנת לע תרוקיב .13
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 תאשלו ,וידבוע תקסעהל רשאב םייצוביקה םימכסההו ןידה תוארוה לכ תא םייקל בייחתמ ןלבקה .א

 סמ ,םיילאיצוס םיאנת ,תורוכשמה םולשת תוברל ךכב תוכורכה תואצוההו םימולשתה לכב ומצעב

 .הסנכה סמו תואירב חוטיב ,ימואל חוטיב ,דיחא

 וא/ו להנמה י"ע ןיב ,הלבגה אלל ,ןלבקה תודובעל סחיב תרוקיב עצבל ,תבייח אל ךא ,תיאשר תושרה .ב

 לע ףא תורוקיב תוכרענ תעל תעמ יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .םיינוציח םימרוג וא/ו תושרה ידבועמ ימ

 .שרדנה לככ הלועפ ףתשי ןלבקהו ,םירחא םימרוג וא/ו הביבסה תנגהל דרשמה ידי

 םילחה םימולשתהו תובוחה לכב ותדימע תודוא רושיא ,השירד יפל ,תושרל איצמהל בייחתמ ןלבקה .ג

 רתאב םיבצומה ומעטמ םיתורישה ינתונ וידבוע יפלכ ,תורשקתהה םכסהו הדובעה יקוח יפל וילע

  .ןובשח האור י"ע רשואמו עיצמה םעטמ המיתחה ישרומ ידיב םותח ,הדובעה

 ןלבקה שרדיי ןתרגסמב ,תושרה םעטמ ועצוביש תורוקיב םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשל בייחתמ ןלבקה .ד

 ,דועו למגו היסנפה תונרקל ,ימואלה חוטיבל ,הסנכה סמל םימולשת לע םירושיא ,רתיה ןיב ,איצמהל

 ךמסמ לכו ןלבקה לש תוינובשח ,תוחכונ תוחוד ,הז םכסה תרגסמב םיקסעומה םידבוע לש רכש ישולת

 .תרוקיבל יטנוולרה רחא

 הרדסהה להנימל קתעה םע ןלבקל בתכב םיאצממה לכ ורבעוי ,םידבוע תויוכז תרפה תרוקיבב האצמנ .ה

 טרפמה ,ח"ור תמיתחב בתכב ריהצת םימי 30 ךות איצמהל בייחתמ ןלבקה .ת"מתה דרשמב הפיכאהו

 תדימב ,רבעב םהיתויוכז תרפה ןיגב םידבועל יביטקאורטר םולשת ללוכ ,םאולמב םיאצממה ןוקית תא

 .הז יאנת יולימל דע ןלבקל ההשוי אבה םולשתה .ךרוצה

 תויוכזב העיגפ רבדב ,תושרהמ וילא רבעותש הנולת לכ לע םימי 30 ךות בתכב בישהל בייחתמ ןלבקה .ו

 .הלפוט וב ןפואהו הנולתה תקידב ךילה תא טרפי ןלבקה .הז םכסה תרגסמב םיקסעומה וידבוע

 
 :םיניד תרימשו יבטימ עוציב .14

 תונמאנב ,תוליעיב ,תונקיידב ,דעומב ,הז םכסהו זרכמה אושנ םיתורישה תא עצבל בייחתמ ןלבקה .א

 תוארוה אלמל הז ללכבו זרכמהו םכסהה יכמסמב תוטרופמה תויחנהל םאתהבו תושרה ןוצר תועיבשלו

 .ןעוציבל רושקה לכבו םיתורישה עוציב ךלהמב ןידה תוארוה יפ לע לועפלו תכמסומ תושר לכ

 םהיבגלש םימיאתמ םירמוחב וא דויצב ןהיגוסל םיתורישה עוציב םשל שמתשהל בייחתמ ןלבקה .ב

 הלאכ םירושיא םינתינ םא ,רחא ךמסומ םרוג לכמ וא ילארשיה םינקתה ןוכממ םירושיא םימייק

 .םירמוח לש גוס ותואל

 תולועפהמ תחא לכ יבגל תויטנוולרה תויתביבסה תושירדהו ןידה תוארוה לכ תא םייקל ביוחמ ןלבקה .ג

 ילכ ןוסחיא ,תלוספה יוקינ תעב תוברל ,הדובעה יבלשמ בלש לכ יבגלו ,הדובעה תרגסמב ודי לע וטקניש

 .ודי לע זרכמה אושנ םיתורישה עוציבב הכורכה איהש הלועפ לכו דויצהו הדובעה

 החוורהו הדובעה דרשמל תונפל ןלבקה לע ,תיתביבס הניקת וא הקיקח תמייק אל םהיבגלש םיאשונב

 תכמסומ תושר לכל וא רזג תירוזאה הצעומה לש תיתביבסה הדיחיל וא הביבסה תנגהל דרשמל וא

 םיתורישה לכ תא עצבלו ,בתכבו שארמ תויתביבסה תושירדהו םיאנתל תוינטרפ תויחנה לבקלו ,תרחא

 לכ וא םיבוכיע ,םירמוח ,תולועפ ,תודובע רובע תפסות לכ קפסל םלושת אל .הלא םיאנתב הדימע ךות

  הביבסה תנגהל דרשמ וא החוורהו הדובעה דרשמ תושירדמ האצותכ עבונה וא עצבל וילעש רחא רבד

 .תרחא תכמסומ תושר לכ וא

 רשאו םכסהה וא זרכמה יכמסמ יפ לע םיתורישה עוציבב הרושקה הלועפ לכ יכ ,ךכל יארחא ןלבקה .ד

 ותוא תלבק רחאל קר עצובת ,ןיד לכ יפ לע רחא יאנת יולימ וא/ו רתיה וא/ו ןוישיר תלבק בייחמ העוציב
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 ויהי ,ךכב ךורכה רחא רבד לכו תונוישירה וא/ו םירתיהה .יאנת ותוא יולימ וא/ו רתיה וא/ו ןוישיר

 .ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב

 לכ תוארוהל םאתהב הז םכסהבש ויתויובייחתה רתי לכ תא םייקלו הדובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה .ה

 ,וז תובייחתה לש התרפהמ הנעבנתש תואצותה לכב תאשל ןלבקה בייחתמ ןכ .תכמסומ תושרו ןיד

 ותוחילשב וא/ו ומעטמ לעופ וא/ו ןלבקה ידי לע קסעומה לכ לש לדחמ וא/ו השעממ האצותכ תוברל

 .הז םכסהבש ויתויובייחתה עוציבב

 

 הרומת .15

 לש ךסב תישדוח הרומתל יאכז ןלבקה ,ויחפסנ לע הז םכסהב טרופמכ םיתורישה עוציב רובע .א

 דעומב ןידב ורועישכ מ"עמ ףסוותי הרומתה םוכסל .₪ ________________________________

  .םולשת לכ
 .ךרעושת אלו דדמ לכ הדומצ הניא הרומתה .ב

 ,םיקוח תוברל ,םיתורישל סחייתמ וא לחה ףקת ןיד לכל םאתהב םיתורישה תא עצבל יארחא ןלבקה .ג

 .ןלבקה לש וידבוע לע םילחה הדובעה יניד רחא אלמי ןכו םיבייחמ היצלוגר יללכו תונקת
 שורדל להנמה יאשר ,הדובעה תינכת תרגסמב שרדנש יפכ םיתורישה לכ עוציב ןלבקה םילשי אל םאב .ד

 תמלשהל דע תקפסמ הניאש המרב ודי לע העצובש הדובעל ןוקית וא המלשה עצבל תופסונ ןלבקהמ

 הרומת לכל יאכז אהי אל ףאו וז השירדל ברסל יאשר אהי אל ןלבקה .םכסהה תושירדל םאתהב עוציבה

 םאתהב םימכסומ םייוציפל תושרה לש התואכזמ עורגל אלב תאזו ,תופסונה הדובעה תועש ןיגב תפסונ

 .םכסהה יפ לע תפסונ הפורת לכל ןכו ,הז םכסהב ןלהל רומאל

 / לודחל ןלבקה לע תרחא הביס לכמ וא/ו ינוחטב בצמ וא/ו ריווא גזמ יאנת לשב יכ להנמה הרוה םא .ה

 אל ,םיתורישה עוציבב לחוה םרט רומאכ הארוה ןתמ דעומב םאש ירה ,םיתורישה תא עצבל קיספהל

 ,םיתורישה עוציבב ןלבקה לחה רבכ םא ,םלוא .הדובע םוי ותוא רובע איהש הרומת לכל ןלבקה הכזי

 .לעופב דבעש הדובעל םאתהב תיסחי הרומתל ןלבקה הכזי

 ילבמ תיפסכ האצוהל תושרה לש תובייחתה רוציל ידכ הב שיש הלועפ לכ עצבל אלש בייחתמ ןלבקה .ו

 הדימב יכו תושרה גיצנ תויחנה יפ לע הז ןיינעב לועפלו ,תושרה גיצנ לש בתכבו םדקומ רושיא לבקתיש

 .הז ןיינעל האיצוה תושרהש םיפסכה םולשתב בייח היהי רומאה ןפואב גהנ אלו
 לש ויתויובייחתה לכ עוציב רובע תיפוסו תנגוה ,האלמ הרומת איה ליעל תרכזנה הרומתה יכ םכסומ .ז

 לש ויתואצוה בושיח תא םג רתיה ןיב תללוכ איהו ןידה יפלו זרכמה יאנת יפל ,םכסהה יפל ןלבקה

 תונוישיר תואצוה ,ןויקינ ירמוח ,דויצבו תונוכמב שומיש ,םדא חכ תקסעהו הדובע רכש ןיגב ןלבקה

 אושנ םיתורישה עוציבל השורדה אוהש גוס לכמ תרחא האצוה לכ ןכו ןיד יפ לע םימולשת ,םירתיהו

 תופסות תושרהמ עובתל יאשר היהי אלו עבתי אל ןלבקה .יערא ןפואב ןיבו עובק ןפואב םא ןיב ,םכסהה

 וא/ו תונוכמה תויולעב םייוניש ,עבטמ רעשב םייוניש תמחמ ןיב הרומתב םייוניש וא תואלעה ,ריחמ

 םרוג לכ תמחמ וא אוהש גוסו ןימ לכמ םירחא םימולשת וא םילטיה ,םיסמ תאלעה וא תלטה ,דויצה

 .תכמסומ תושר וא ךמסומ םרוג לכמ תושירד תוברלו ,ףסונ

 ןתמ תא וא ,ןתצקמ וא ןלוכ ,הז םכסה יפל ויתובוח וא ויתויוכז בסהל וא ריבעהל אלש בייחתמ ןלבקה .ח

 המכסה הנתינ .בתכבו שארמ תושרה תמכסה ךכל הנתינ ןכ םא אלא ,םירחאל םישקובמה םיתורישה

 יפלו ןיד לכ יפ לע יהשלכ הבוח וא תוירחאו ויתויובייחתהמ ןלבקה תא ררחשל ידכ ךכב אהי אל ,רומאכ

 .הז םכסה
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 :הרומתה םולשת ןפוא .16

 שדוח לכ םותב להנמל ןלבקה ריבעי ,הז םכסה אושנ םיתורישהו םיתורישה רובע הרומתה תלבק ךרוצל .א

  .ףלחש שדוחב עציבש םיתורישה רובע ול עיגמה הרומתה םוכסל סחיב המיאתמ סמ תינובשח ירדנלק

 רושיא דעוממ  םוי 14 + ףטוש לש םולשתה יאנתב ישדוחה םולשתה םוכס תא ןלבקל םלשת תושרה .ב

  .להנמה ידי לע ןובשחה

 וניא ןלבקה םא ןובשח לכ ןועריפ תוחדל וא בכעל ,התעד לוקישו היניע תואר יפל ,תיאשר אהת תושרה .ג

 תושרה ןתית ,הזכש הרקמב .םאולימב לשרתמ וא ,זרכמהו םכסהה יפל ויתויובייחתה רחא אלממ

  .רומאכ ןועריפה תייחד וא ןובשחה בוכיעל הביסה ןיוצת הב ,ןלבקל בתכב העדוה

 םכסהה תרפה בקע הל ומרגנש תואצוה דגנכ ,ןלבקל הנממ עיגמה םוכס לכ זזקל תיאכז אהת תושרה .ד

 .ןלבקה תאמ הל עיגמה םוכס לכ דגנכו ,ןלבקה ידי לע

 םיתורישה וא םיתורישה עוציב לע ולוחיש וא םילחה רחא גוסמ םולשת וא הרגא ,לטיה ,סמ לכ .ה

 .מ"עמ טעמל ,ודי לע ומלושיו ןלבקה לע ולוחי ,הז םכסה יפל תושרל ןלבקה ידי לע םינתינה

 

 ןלבקה ידי לע הדובע תקספה רוסיא .17    

 תא עצבלו ,איהש הביס לכמ הדובעה תא קיספהל וא/ו תיבשהל אלו תובשל אל בייחתמ ןלבקה .א

 םג תאזו ,םכסהה תפוקת לכ ךשמל הדובעה תינכת י"פע תופיצרב םיתורישה טרפמל םאתהב הדובעה

 טעמלו ומויקב הלשכ תושרה יכ ררבתיש לככ וליפאו ,הז םכסה תונשרפל רשאב תקולחמ לש הרקמב

 .םיתורישה עוציבב קיספהל /לודחל ןלבקל שרופמב להנמה וא/ו תושרה התרוה םהב םירקמ

 וא/ו ,הז םכסה חוכמ ןלבקה לש ותבוח וא ותואכז רבדב תקולחמ תושרה ןיבו ןלבקה ןיב עלגתתש לככ .ב

 יכ הזב רהבומ םלואו ,תכמסומ האכרע ינפב ויתועיבת תא ררבל ןלבקה יאכז ,תרחא תקולחמ לכ

  .דבלב יפסכה רושימב וידעס תא הצמיו ,יתעינמ דעס לכ לע הזב רתוומ ןלבקה

 ,תושרה י"ע םא ןיבו הלשממה י"ע םא ןיב ,םוריח תעשכ רדגומה בצמ לכב יכ ,בייחתמו ריהצמ ןלבקה .ג

 קספוי אלו הרגשב ומכ ךשמיי ,הז םכסה תרגסמב תושרל ןתינה תורישה ןתמ וא/ו םיתורישה עוציב

 וקספוי םיתורישה היפל ,להנמהמ בתכבו תשרופמ היחנה ןלבקל הנתינ אל דוע לכ ,ןלבקה י"ע

 םיתורישה/תורישה ןתמ תקספה ןיגב יוציפ וא/ו הרומת לכ ןלבקל םלושת אל ,וז הפוקתל  .רתלאל

 .תושרל

 ,םיתורישה עוציבל ומעטמ םידבועהו דויצה תא תושרה תושרל רתלאל דימעי אל ןלבקה וב הרקמ לכב .ד

 העיגמה הרומתהמ זזוקי םולשתהו ,הלא תודובע עוציבל רחא ןלבק םע רשקתהל תיאשר אהת תושרה

 .15% לש הרוקת תפסותבו הז םכסה תרגסמב ןלבקל

 
 

  םימכסומ םייוציפ .18

 הדובעה לש עוציב יא וא יוקל עוציב ןיגב ,הרקמ לכל שארמ םימכסומ םייוציפ תושרל םלשי ןלבקה .א

  :ןלהל טרופמכ םהיחפסנו םכסההו זרכמה תושירדל םאתהב תשרדנה

 סנקה םוכס                                                                                                  הרקמה

  500      ₪  ףילחמ אללו עיגה אלש דבוע לכ ןיגב 
  250      ₪   התקונ אלש חטשב הדוקנ לכ ןיגב
  300      ₪  להנמה רושיא אלל דבוע לש )הדובע רמג( ןמזה ינפל האיצי לכ ןיגב
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 םימכסומה םייוציפה םוכס תא ,הז םכסה יפל ןלבקל העיגמה הרומתהמ תוכנלו זזקל תיאשר תושרה .ב

 םכסהה י"פע ,'ג דצ לכל וא/ו ןלבקהמ הל עיגמ תושרה תעדלש םוכס לכ וא/ו ,ליעל םיטרופמה שארמ

 .ןיד י"פע וא םכסהה יפ לע תושרה תיאכז םהל הפורת וא דעס לכב עוגפל ילבמ תאז  .ןיד י"פע וא

 .רבטצמ ןפואב ובשוחיו סיסבה דדמ סיסב לע ,דדמל םידומצ ויהי ל"נה םימוכסה .ג

 לש תרבתסמ האצותכ ותוא םיאור םידדצהש קזנ וניה ,בוקנה םכסומה יוציפה םוכס יכ ,תאזב רהבומ .ד

 .ליעל בוקנה יוציפה רועיש לש ותוריבס יא רבדב הנעט עמשית אלו ,הז םכסה לע המיתחה תעב הרפהה

 םכסה יפל ןלבקה לע תלטומה תובייחתה תרפה לכ ןיגב ,ל"נה םימכסומ םייוציפב ותובחמ עורגל אלב .ה

 םאתהב ,הרקמ לכל ₪ 2000 דע לש ךסב םכסומ יוציפל תיאכז תושרה היהת ,'ליעל תרכזנ הניא רשא הז

   .תיפוסו תערכמ אהת רשא להנמה לש ותעד לוקיש יפ לעו הרפהה תרמוחל

 אל ךא ,תושרה תיאשר ןלבקה דצמ הרפה לש הרקמ לכב ,םימכסומה םייוציפל התואכז לע ףסונב .ו

 תפסותב האשנ ןהב תואצוהה לכב ןלבקה תא בייחלו ,ןלבקה עצבל שרדנש הדובעה תא עצבל ,תבייח

 רוקמ לכמ ןיבו הז םכסה חוכמ ןיב ןלבקל עיגמה םוכס לכמ הלא םימוכס זזקלו ,היתורוקת רובע 15%

  .רחא

 ןכו אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס לכמ םירומאה םייוציפה םוכס תא תוכנל תיאשר היהת תושרה .ז

 םושמ ומצעלשכ םייוכינה וא םייוציפה םולשתב ןיא .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ותובגל תיאשר אהת

  .םכסהה יפל תרחא תובייחתה לכמ וא הדובעה תא םילשהל ותובייחתהמ ןלבקה רורחש

 םהל תיאכז תושרהש הפורתו דעס ,תוכז לכל ףסונב אוה הז ףיעס יפל םייוציפל תושרל תנתינה תוכזה .ח

 וא/ו עוגפל ידכב םימכסומ םייוציפל תוכזה שומימב ןיא יכ ,תאזב רהבוי .ןיד לכ יפל וא םכסהה יפל

 ביט לע ןלבקה תוירחאמו ,ןיד לכ וא/ו םכזהה וא/ו זרכמה יפ לע תושרל דמועה רחא דעס לכמ עורגל

 .תרחא תולשרתה לכ וא/ו יוקל עוציב וא/ו ןעוציב יא בקע תושרל ומרגי רשא םיקזנ לעו תודובעה

 
 תיאקנב תוברע .19

 ,תושרה ידיב ןלבקה דיקפי ,הז םכסה יפ לע ןלבקה לש ויתויובייחתהמ תחא לכ םויקו עוציב תחטבהל .א

 דדמשכ ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ תינתומ יתלבו תימונוטוא תיאקנב תוברע ,םכסהה תמיתח םע

 :םילימב(  ₪__________________ לש ךסב ,_________________ שדוח דדמ אוה סיסבה

 .ןלבקל זרכמב היכזה תעדוה תריסמ דעומ ןמל םישדוח 27 לש הפוקתל ,)ח"ש ________________

  .הז םכסהל 'א חפסנכ ףרוצמה תוברעה חסונ יפל ויהי תוברעה יאנת

 הפוקתל עוציבה תוברע ךראות ,תושרה לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,םכסהה ךראויו היה .ב

  .תכראומה םכסהה תפוקת םויס דעוממ םישדוח 3 םות דע אהי הפקותש ךכ ,תשרדנה

 תא שממל תיאשר תושרה אהת ,הז םכסה יפל תושרה לש היתויוכמסו היתויוכז רתימ עורגל ילב .ג

 תויובייחתה לש יקלח וא אלמ יוסיכל - םיבלשב וא תחא תבב ,התצקמ וא הלוכ - הרומאה תוברעה

 ףיעסב שומיש תושרה התשע .ןלבקה תוגהנתה ןיגב היקזנ יוסיכל וא/ו ,הז םכסה יפ לע היפלכ ןלבקה

 הרפהכ רבדה בשחיי ,ליעל )א(  ק"סב בוקנה םוכסל רתונה תוברעה הבוג תא םילשה אל ןלבקהו ,הז

  .הז םכסה לש תידוסי

 

 :יופישו תוירחא .20

  250      ₪  םיתורישה טרפמ יפל  רסחש דויצ טירפ לכ ןיגב
  300       ₪  להנמה תארוה יולימ יא לכ ןיגב
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 וא םירישי ,דספה וא/ו ןדבוא וא/ו שוכר קזנ וא/ו ףוג קזנ לכל תושרה יפלכ יארחא היהי ודבל  ןלבקה .א

 והשלכ ישילש דצל וא/ו הייריעל וא/ו המעטמ ימל וא/ו הידבועל וא/ו תושרל םרגיהל םילולעה ,םיפיקע

 השעממ האצותכ ,םמעטמ ימל וא/ו םהידבועל וא/ו  ןלבקה םעטמ הנשמ ינלבקל וא/ו  ןלבקה ידבועל וא/ו

  .תודובעל רשקב וא/ו ומעטמ ימ לכ וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה לש לדחמ וא/ו

 גוס לכמ דויצל וא/ו תונוכמל וא/ו םילכל לוקלק וא קזנ ,ןדבאל תושרה יפלכ יארחא היהי ודבל ןלבקה .ב

  .םכסהה אושנ םיתורישה ךרוצל ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ודי לע אבוהש וא אצמנה רואתו

 רומאכ םיקזנ יבגל תוירחא לכמ הייריעה תאו המעטמ םילעופה תאו תושרה תא תאזב רטופ  ןלבקה .ג

 בקע םלשל ביוחתש םוכס לכ לע םימי 7 ךות המעטמ םילעופה תא וא/ו התוצפל וא/ו התופשל בייחתמו

 רשפאתו ל"נכ הדגנ שגותש העיבת לכ לע ןלבקל עידות תושרה .ד"וע ט"כשו תואצוה תוברל רומאכ םיקזנ

  .ונובשח לע הינפמ ןנוגתהל ול

 םימוכס תרחא הביס לכמ וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז  ןלבקה רשא םימולשתה ןמ זזקל תיאשר תושרה .ד

 רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע תושרהמ םיעבתנ רשא

 .ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ תמחמ תושרל ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ליעל

 
 :חוטיב .21

 ןלבקה בייחתמ ,ויתובוחו ותובייחתהמ עורגל ילבמו ןיד לכ יפ לעו ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחא תחטבהל .א

 םימיאתמ םיחוטיב ויפלכ ןידבש תוירחא תמייק דוע לכו םכסהה תפוקת לכ ךשמב ונובשח לע םייקלו ךורעל

 ספוטב םיטרופמה םיאנתהו םיחוטיבהמ ותחפי אלש דבלבו ,ותעד לוקיש יפל רומאכ תוירחא תחטבהל

 םויק לע רושיא ספוט" :ןלהל( הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח הווהמה 'ב חפסנ ,םיחוטיב םויק לע רושיא

   .)"םיחוטיב

 ןלבקה יחטבמ ידיב ןידכ םותח םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט תא הז םכסה תמיתח דמעמב איצמי ןלבקה .ב

 ןלבקה יחטבמ ידי-לע םותח רושיאה תריסמ .ליעל םירכזנה םיחוטיבה תכירעו םויק לע לארשיב םישרומה

 תופורתב תושרה תא הכזמ ותרפה רשא הז םכסהב ירקיע יאנת הניה םידעומב תושרל לארשיב םישרומה

 ותולח ןמז לכ ךשמב ,חוטיבה תפוקת םות םע דימ חוטיב רושיא איצמיו בושי ןלבקה .םכסהה תרפה ןיגב

 .תושרהמ יהשלכ השירד תלבקב ךרוצ אלל תאזו ,הז םכסה לש

 והשלכ רושיא ווהי אל תושרל םיחוטיב םויק לע םירושיאה תאצמהו םנוקית וא/ו םיחוטיבה תכירע .ג

 םצמצל ידכ ךכב אהי אל וא/ו ךכל רשקב יהשלכ תוירחא הילע וליטי אלו םיחוטיבה תמאתה לע תושרהמ

  .ןיד לכ יפ-לע וא הז םכסה יפ-לע ןלבקה לש ותוירחא תא

 תועובקה תוימצעה תויופתתשהה ימדב אשיי ןכו ל"נה םיחוטיבה ימד םולשת לע יארחא ודבל ןלבקה .ד

 .חוטיבה תוסילופב

 וא/ו ןלבקה לש לדחמ וא השעממ ועבנ אל הלא םא ףא םיחטובמ ויה רשא םיקזנל יארחא היהי ןלבקה .ה

 וא האלמ התחפהל ומרגי רשא ,םהידבועו הנשמ ינלבק ,תודובע יעצבמ םינלבק תוברל ,ומעטמ םילעופה

 םיקזנל יארחא היהי ןלבקה יכ ,רהבומ .םיקזנ םתוא ןיגב םימלושמ ויה רשא חוטיבה ילומגת לש תיקלח

 .תוסילופב העובקה תימצעה תופתתשהה םוכסל תחתמ םהש םיקזנ תוברל ,םיחטובמ יתלב

 ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמו ןנושלכ חוטיבה תוסילופ תוארוה לכ תא םייקלו רומשל בייחתמ ןלבקה .ו

 הלועפ לכ תושעל תושרה תשירדלו חוטיבה תוסילופב תוללכנה תוריהזהו תוחיטבה תוארוה לכ לע רומשל

 .ךרוצה תעב חוטיבה תוסילופ תא שממל ידכ
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 ןפואב םיקזנל יארחא ןלבקה היהי ,תושרה תויוכז תא עיקפמה ןפואב תוסילופה תוארוה תא ןלבקה רפה .ז

 .תאז בקע ול םרגיש רחא וא/ו יפסכ קזנ לכ לע תושרה יפלכ יהשלכ הנעט ול היהתש ילבמ ידעלבו אלמ

 חוטיבב ןדה רחא קוח לכ וא/ו ימואלה חוטיבה קוח יפל דיבעמכ וילע םילטומה םימולשתב תאשל ןלבקה לע .ח

 .םידיבעמ ידי לע םידבוע

 

 הנשמ-ינלבק תקסעהו האחמה רוסיא .22
 ,הז םכסה אושנ הדובע לכ רחא םרוגל רוסמל וא/ו תוחמהל וא/ו ריבעהל וא/ו בסהל יאשר היהי אל ןלבקה .א

 םא אלא ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,ןתצקמ וא ןלוכ ,הז םכסה יפל ויתויוכזמ תוכז וא/ו ותצקמ וא ולוכ

 .בתכבו שארמ תושרה תמכסה ךכל הנתינ

 תועש יפל םלתשמ םרכשש ןיבו הדובעה ןמז יפל םלתשמ םרכשש ןיב ,ןירשימב םידבוע תקסעה יכ ,רהבומ

 .רחאל ,הנממ קלח וא ,הדובעה לש העוציב תריסמ םושמ המצעשכל הב ןיא ,הדובעה

 םא אלא הנשמ ןלבקל הקלח וא הלוכ הז םכסה תאושנ הדובע לכ רוסמי/ החמי /ריבעי אל הכוזה ןלבקה .ב

 ותוירחאמ ןלבקה תא תרטופ הרומאה המכסהה ןיא .להנמה תאמ שארמ בתכב רושיא ךכל לבקי

 ,הנשמה ןלבק לש לדחמ וא השעמ לכל האלמ תוירחאב אשיי ןלבקהו ,םכסהה יפל םיאלמה ויתויובייחתהו

 .וידבועו וחוכ יאב ,הנשמה ןלבק םעטמ הדובעה יעצבמ

 יפל ןלבקה לע תולחה תוארוהה לכש ירה ,הנשמ ינלבק קיסעהל ,בתכבו שארמ ,ןלבקל רשואיו הדימב .ג

 הנשמה ןלבק תא םיתחהל ןלבקה לעו ,תושרה ידי לע ורשואש הנשמה ינלבק לע םג ולוחי ,הז זרכמו םכסהה

 ןלבק לש הרומאה ויתויובייחתהמ קתעה ריבעהלו ,הז זרכמ אושנ תוארוהה תא םשייו ןיבה ,ארק יכ

 .תושרל ,הנשמה

 ןלבקה יכו ,תושרל ןלבקה ןיב איה הדיחיה תורשקתהה ,הנשמה ינלבק תקסעה לש הרקמב םג יכ ,רהבומ .ד

 עוציבל ידעלבה יארחאה ראשיי אוה יכו ,תושרה ידי לע ורשואש הנשמה ינלבקל םימולשתה לכב אשיי ודבל

 .הז זרכמ אושנ םיתורישה

 
 םכסהה לוטיב

 םיזוחה קוח יפ לע תוברל ,ןיד יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע תושרל תינקומה תוכז לכמ עורגל וא/ו עוגפל ילב .23

 םייונמה םירקמהמ דחא לכב ,הז םכסהב תרחא הארוה לכ ףא לעו 1970-א"לשתה ,)הזוח תרפה לשב תופורת(

 םייתסי ,רומאכ העדוה הנתינ .ןלבקל בתכב העדוה י"ע ומויסל  הז םכסה איבהל תיאשר תושרה היהת ןלהל

 ,ןלבקל לוטיב תעדוה רסמיתש רחאל תועש 96 םות ינפל אלו הרומאה העדוהב בוקנ היהיש ךיראתב הז םכסה

 .רתוי םדקומה יפל ,הז םכסהב הבוקנה ותבותכ יפל ,ןלבקל םושר ראודב בתכב החולשמ רחאל םימי 7 וא

 :םירקמה םה ולאו

 םיפיעסהמ דחא תרפה  רתיה ויב בשחת תידוסי הרפהכו ,תידוסי הרפה םכסהה תא רפה ןלבקה )1(

 .םכסהל םיאבה

 עבקש דעומה ךות הרפהה תא ןקית אלו תידוסי הרפה הניאש יהשלכ תובייחתה רפה ןלבקה )2(

 .הרפה התוא לע רזח וא ,ומעטמ ימ וא להנמה 

 ,םימי 3 לע הלועה הפוקתל תושרה רושיא אלל םכסהה אושנ םיתורישה עוציב תא קיספה ןלבקה )3(

  .תושרה תוארוה יפל וא הילע הטילש ןיא ןלבקלש ןוילע חכמ תעבונה הביסה לשב טעמל

 אל תרחא המחול תוליעפ וא תופגמ ,ריווא גזמ ייוניש ,לובג ירבעמ תריגס ,רורט תוליעפ יכ ,רהבומ

 ."ןוילע חוכ"כ ובשחיי

 .תושרה ןוצר תועיבשל ויתויובייחתה וא/ו ודיקפת תא אלממ וניא ןלבקה )4(
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 .תיטפשמ הלועפל רישכ יתלב השענ וא ,לגר טשפ ,ןוערפ תולדח יכילהל סנכנ ןלבקה )5(

 יבגל לעופל האצוה לש יהשלכ הלועפ התשענ וא ןלבקה יסכנ תיברמ לע עובק וא ינמז לוקיע לטוה              

 דעוממ םוי 30 ךות ןיטולחל ורסוה אל וא הקספוה אל הרומאה הלועפה וא לוקיעהו ,ויסכנ תיברמ

 .ב"צויכו קוריפ וצ אצוהש וא םעוציב

 תשקב ודגנ השגוה וא ,ויסכנ תיברמ יבגל סוניכ וצ ןתינ וא לגר תטישפ תארתה ןלבקה דגנ השגוה )6(

 הרשפל עיגה אוהש וא קוריפ לע הטלחה ודי לע הלבקתה דיגאת אוה ןלבקהש הרקמבו ,לגר תטישפ

 רדסה ךרוצל הרשפ וא הכרא ןתמל השקבב וישונל הנפ אוהש וא ,םקלח וא םלוכ וישונ םע רדסה וא

 .ויניינע

 קנעמ ,דחוש עיצה וא ןתנ ומעטמ רחא םדא וא ןלבקה יכ ,תושרה לש תידעלבה התעד תחנהל ,חכוה )7(

 יפל תורחא תודובע עוציב םע רשקב וא םכסהה אושנ תודובע עוציבל רשקב יהשלכ האנה תבוט וא

 .תושרה םע תרחא תורשקתה

 זרכמב וא םכסהב הנתינש ןלבקה לש יהשלכ הרהצה יכ תושרה לש תידעלבה התעד תחנהל ,חכוה )8(

 הניא ,ןלבקל תושרה ןיבש תרחא תורשקתה םע רשקב וא זרכמהו םכסהה יכמסמ םע רשקב וא

 .ומע תורשקתהה לע עיפשהל ידכ הב היהש תיתוהמ הדבוע הליג אל ןלבקהש וא הנוכנ

 תויובייחתהה אולמב דומעל ןלבקה לש ותלוכיב ןיא יכ ,תושרה לש תידעלבה התעד תחנהל ,חכוה )9(

  .איהש הביס לכמ הז םכסה יאנת יפ לע תושרדנה

 לוקיש יפ לע ,תע לכב תורשקתהה תא םייסל תיאכז היהת תושרה יכו ,הרוגס הניא וז המישר יכ רהבומש אלא

  .שארמ םוי 30 תב העדוהב ,התעד

 תבייח תושרה היהת אל ,הז םכסה תוארוהל םאתהב תושרה לש התויחונ יפ לע וא ליעל רומאכ םכסהה לטוב .24

 עציבש םיתורישה ןיגב ןלבקל עיגתש הרומתה דבלמ וציקל םכסהה תאבה בקע םימולשת לכ ןלבקל םלשל

 .םכסהה םויס דעומ דע ,לעופב

 לוטיבכ תושרה תויוכזב רומאה שומישה תא וארי אל הז םכסה יפ לע היתויוכזמ קלחב תושרה השמתשה .25

 לכב דומעל בייח היהי ןלבקהו ,בתכבו שרופמב ךכ לע העידוה תושרה םא אלא תושרה ידי לע םכסהה

 .רומאכ לוטיב תעדוה ול הנתינ אל דוע לכ םכסהה יפ לע ויתויובייחתה

 תונוש
 בתכב ושענ םא אלא ףקות לכ םהל היהי אל זרכמהו םכסה יכמסמ תוארוהמ יוניש וא המכסה ,רותיו לכ .26

 הווהת אל םיוסמ הרקמב הז םכסה יאנתמ תוטסל להנמה וא תושרה דצמ המכסה .םידדצה ינש תמיתחבו

  .רחא הרקמל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו םידקת

 ןתוא לע רותיו ךכב תוארל ןיא ,םיוסמ הרקמב םכסה יפל םהל ונתינש תויוכזב להנמה וא תושרה השמתשה אל .27

  .הז םכסה יפל תובוחו תויוכז לע אוהש לכ רתוי וז תוגהנתהמ דומלל ןיאו רחא הרקמב תויוכז

 .םהידעומו ןלבקל םימולשתל עגונה לכב הרואכל היאר ושמשי היתונובשחו תושרה ירפס .28

 טופיש תיינת

 עגונה לכב שגותש העיבת לכב ןודל תידוחייה טופישה תוכמס אהת ,זכרמ זוחמב םיכמסומה טפשמה יתבל .29

 .הז םכסהל

 

 :תועדוהו םידדצה תובותכ

  .הז םכסהל אשירב טרופמכ ויהי תויובתכתהו תועדוה חולשמל םידדצה תובותכ .30
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 םושר בתכמב וא תישיא הריסמב ןתנית זרכמהו םכסהה יכמסמ יפ לע והנשמל ןתיל ךירצ דחא דצש העדוה לכ

 רחאל תועש 72 הלבקתנש בשחת םושר ראודב החלשנש העדוה .הז םכסהל אובמב תנייוצמה תבותכ יפל

 .לארשיב ראודה תיבמ החלשיה

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו
 
 
 
         __________________                                                                                         __________________                        
                                           תושרה                                                                                                          ןלבקה תמתוחו המיתח           
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 'א חפסנ

 
 ______________ קנב                                                                                                                                     דובכל
 _______________ ףינס            יאנומשח תיב ימוקמ דעו

 _______________ ףינסה תבותכ                                                                                                     , נ.א
 _______________ ךיראת                                                                                                                                  
 
 

 ___________רפסמ )עוציב תוברע( תימונוטוא תיאקנב תוברע

 םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא ,)"םי/שקבמה" :ןלהל( ___________________________ תשקב יפ לע .1

 םוכס" :ןלהל( )ח"ש _______________ :םילימב( ח"ש_________________ לש ךס דע םוכס

 אולמ עוציב תחטבהל םי/שקבמה תאמ ושרדתש ,ןלהל טרופמכ דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,)"תוברעה

 .יאנומשח תיב בושיה חטשב ןויקינ יתוריש תקפסאל םכסה םע רשקב םהיתויובייחתה

 

 :וז תוברעב  .2

 . וז תוברע יפ לע לעופב םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה - "שדח דדמ"       )א( 

 .ךכל ךומסב וא__________ םויב םסרופש ______________  שדוח דדמ - "ידוסי דדמ" )ב(

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ,13 'סמ חול ,ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמ" )ג(

 ימשר דדמ לכ ללוכ ןכו רחא יתלשממ דסומ ידי לע םסרפתי םא ףא דדמ ותוא ללוכ ילכלכ רקחמלו

 .ואל םא ןיבו םייקה דדמה יונב םהילע םינותנ םתוא לע יונב היהי םא ןיב ,ומוקמב אוביש

 

 םלשנ ידוסיה דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,תוברעה םוכס לש םכתשירד יפ לע םולשתה םויב ררבתי םא .3

 םויב ררבתי םא .ידוסיה דדמה תמועל שדחה דדמה לש הילעה רועישב לדגומ אוהשכ תוברעה םוכס תא

 בוקנה םוכס ותוא תא םכל םלשנ ידוסיה דדמה תמועל דרי שדחה דדמה יכ םכתשירד יפ לע םולשתה

 .תוברעה םוכס הלעי אלש יאנתבו םכתשירדב

 

 לכ םכל םלשנ ונא ,ונידי לע םכתשירד תלבק דעוממ דחא םוימ רחואי אלו ,בתכב הנושארה םכתשירד יפל .4

 ילבמ ,ליעל רומאכ ,דדמל הדמצה ישרפה תפסותב תוברעה םוכס לע הלעי אלש דבלבו השירדב בוקנה םוכס

 תאמ הליחת םולשתה תא שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא קמנל וא ססבל הבוח לכ םכילע ליטהל

 .םי/שקבמה

 

 אהת הז ךיראת רחאלו ,ללכב דעו )ללוכ( _______ תנש _____ שדוחב __ םוי דע ףקותב ראשית וז תוברע  .5

 .ל"נה ךיראתהמ רחואי אל ,בתכב ונידי לע לבקתהל הכירצ וז תוברע יפ לע השירד .תלטובמו הלטב

 

 .הבסהל וא הרבעהל תנתינ הניאו ,לוטיבל תנתינ הניא ,תרזוח יתלב הניה וז תוברע .6

 
 , בר דובכב                                                                                                                      

 
 _______________ קנב                                                                                                                     
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 םיתורישה טרפמ – 'ב חפסנ
 
 

  .שרדנ דויצו רושכמ  ,הדובע תינכות ,יוקינה יחטש לש תטרופמ הרדגה ללוכ הז טרפמ :יללכ .1
 ביבסמו ךותב םירבעמ , לגרה יכלוה ירבעמ תוכרדמ ,םישיבכ תוברל בושייה תובוחר :ןויקינה רוזא תרדגה .2

 : טרופמכ ,בושייה יבחר לכב םיקראפל

  .תירוזאה הצעומה ןיינבל ביבסמ •

 .שישקה תיבל ב"גמ תנחת ןיב םחתמה •

 .החוורה הנבמ םחתמו תינח •

 .שישקה תיב םחתמו תינח •

 .הינבו ןונכתל הדעוה םחתמו תיינח •

 .סיפה לוכשא תיינח •

 .גירש בוחרבו רזעלא בוחרב  םיירחסמה םיזכרמה 2 ימחתמו תוינח  •

 .לגר יכלוה ירבעמו םיימינפ תובוחר תוברל יאנומשח תיב בושיי תובוחר •

 .היהתש לככ םיבלכ תניג •

 .הצעומה ןיינב לומ לא ידגה ןנחוי בוחרב "תויעיברה" םחתמ תוינח •

 .םיחותפה רשוכהו טרופסה ינקתמ ,םיעושעשה ינג לכ •

 דע בושייל הסינכה שיבכל חרזממו ברעממ השרוחה ,תורכיכ ,םירבעמ ,תואשדמ :תוירוביצ תוניג •
 .םיפוצה םחתמ ביבס ,300 שיבכבש שדחה םיעושעשה ןג ,ברעממ םיתבה תורדגל

 .תסנכה תיבו ,בושיה ןודעומ םחתמ ,רזג לחנ ךרואל ליבשה : םיירוביצ םיחטש •

 .ןלהלש בושיה תפמב ראותמכ וניה בושיה חטש •
 )םיאבה םיפיעסה תא ותעצהב ריהצי עיצמה ןלבקה( : ןלבקה תויובייחתה .3

  ףקתו יקוח הדובע רתיה ילעב םייעוצקמ םידבוע הקיסעמה המושר ןויקינ תרבח וניה יכ ריהצמ ןלבקה )1

 . תורשקתהה תפוקת לכב
 אוהו הרטשמב קית וא ילילפ רבע ןיא בושייב םיבצומה הידבועלו תושרל יכ בייחתמו ריהצמ ןלבקה )2

  .דעווה תשקב י"פע הז ףיעס תחכוהל םירושיאה תא איצמהל בייחתמ
 הביט לע בייחתמ אוהו .תוירוביצ תויתשתו םיבחרמ ןויקינב םדוק ןויסינ ול שי יכ ריהצמ ןלבקה )3

  .ףרוצמה םכסהבו הז טרפמב טרופמה יפ לע ןימזמה ןוצר תועיבשל הדובעה לש התוכיאו
 יפלו םאתהב ןויקינל תורתומה תועשב ,שארמ הנכוהש הדובע תינכות יפ לע לועפל בייחתמ ןלבקה  )4

  .םוקמה יכרצ

 ותובייחתהב דומעל תנמ לע םיירשפאה םיעצמאה לכ תא טוקניו הדובעה עוציב לע חקפי ןלבקה )5

  .בושיה ןויקינל

 .ינקת דויצו םילכ תועצמאב השעי יוניפהו ןויקינה )6

 ענמיו בושיה יבשותו וידבוע תוחיטב לע הרימשל םישרדנה םיעצמאה לכ תא טוקנל ןלבקה תוירחאב )7

 . יתביבס עגפמו קזנ לכ ותושרל םידמועה םיעצמאב



 

       ___________ : עיצמה תמיתח            
 
 

38 

 חפסנכ ףרוצמה םכסהב ותרדגהכ( בושיה דעו י"ע הנומיש חקפמה תוארוה י"פע לועפל בייחתמ ןלבקה )8
 .)"חקפמה" – ןלהל( ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמו הז טרפמל "א"

 : יוקינה תווצו הדובעה ףקיה .4

 דבלמ .10:00 -08:00 העשמ ישיש םויבו 15:00 דע 07:00  תועשה ןיב 'ה -'א םימיב עצבתי בושיה ןויקינ )1

 .תואמצעה םויו חספה גח ימי 2 ,תוכוס ימי 2 ,םירופיכה םוי ,הנשה שארב
 . הדובע להנמ + םידבוע 2 לש תווצ ידי לע עצבתת הדובעה )2
 .םידבוע השיש ל תווצה תא רבגתי ןלבקה – רבמטפסל 1-בו חספ ברע ,הנשה שאר ברעב )3
 םויסבו תליחתב בושיה דעו לש ירטמויבה תוחכונה ןועשב תוחכונ חוודל הבוח הלח םידבועה תווצ לע )4

 .הדובע םוי לכ
  .תסנכה תיבו הרהטה הווקמ ,בושיה ןודעומ ,דעוה ידרשמ וקוני עובשב םעפ )5
 .םייפקיהה םיליבשה לש ידוסי טואיט עצבי ןלבקה ,םימשגה תנוע םותב )6

 

 : הדובעה

 ,תובית ,תיכוכז ירבש ,םיקובקב ,ריינ ,תופילק ,ןוזמ ירייש :תוברל אוהש גוס לכמ תלוספ יוניפו ףוסיא •

 ,םיטוטרמס ,םישרק ,ץע תוכיתח ,םיחפ ,תואטורג ,ןהינימל תוזירא ,ןוליינ תויקש ,םינוטרק ,תואספוק

 תא ןכסל וא ןויקנ יא םורגל לולעה רבד לכ ןכו םייח ילעב תושרפה ,םיגוסה לכמ תלוספ ,תוירגיס ילדב

  .ןינב תלוספ טעמל ,תואירבה
 ידמ תויקשה תא ףילחהלו קפסל גאדי ןלבקה :םיירוביצה הפשאה יחפב הפשא תויקש יוניפו תפלחה •

 עבצ  .עורקו יולב ןוליינה רשאכ םגו דבלב יקלח ןפואב הפשא תואלמ ןוליינה תויקששכ םג ,ומויב םוי

 תויקש תפלחהו יוניפ ללוכ ל"נה .הפשאה יחפל דעוימה גוסמ הנייהת ןהו דיחא היהי ןוליינה תויקש

 .םיבלכ תאוצ ףוסיאל

  .ומויב םוי ידמ ןביבסו םתוא הפשאה תולוכמ דיל הפשא תמרהו ףוסיא •
  

 םחתמ / רתא לא תישוג תלוספ הנופת ,רקובב יעיבר םויב ,עובשב םעפ : תישוג תלוספ ףוסיאו יוניפ •

 למשח ירישכמ ,םישרק ,תואטורג ,תואספוק ,טוהיר יטירפ :תללוכ "תישוג תלוספ" .ןענ בושיב זוכיר

  .ןויקינה רוזאב תוכלשומה םזגו בכר תואטורג ,ןינב תלוספ טעמל םירחא םייתיב םירישכמו

 .תסנכה תיבו בושייה ןודעומ ,דעווה ידרשמ : םיאבה רוביצה ינבמ יוקינ •

 םיליבש יוקינ •

 ןלבקה םימשגה תנוע םויס םעו ףרוחה ךלהמב ,הנשב םיימעפ :רפעו לוח ,המדאמ םישיבכו תוכרדמ  •

 ןוכימ תועצמאב עצבתי יוקינה ,םימשגהמ האצותכ ורבטצהש רפעו המדאמ בושיה יליבש לש יוקינ עצבי

 .)יוקינ תשרבמ + טקבוב( םיאתמ
 

 .ףרוחה ינפל םישיבכב זוקינה תורוב יוקינ •
 )אבה דויצל ונובשח לע בייחתמ ןלבקה( : םישרדנ םירמוחו רושכמ ,דויצ .5
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 תללוכה תוכרדמהו תובוחרהמ הפשאה ףוסיאו העיסנל הלגע ,שיבכ אטאטמ ,רהוז דופאב דיוצי דבוע לכ )1

 .הלגעל הוולנה הפשא חפו המרה ףכ
 .עובשב םעפ תישוג תלוספ ףוסיא בכר תאצקה )2
 ירמוח תולע .הבוט תוכיאב הדובעה עוציבל םימיאתמה םירמוחב ןלבקה שמתשי רוביצה ינבמ ןויקינל )3

 ..ןלבקה לע אהת יוקינה
 : ןויקינה רוזא לע תוירחא תלבק להונ .6
 
 תיבחרמ הרכה רויס ןלבקה עצבי ותדובע תליחת ינפל, ןיקת בצמב ןלבקל ורסמי בושיה תויתשת :יללכ )1

 .בושייה דעוו רבחב הוולמ בושיב

 ,עגפמ לכ לע .תויתשתה תוניקתב העדוהו הדובעה תביבס תרכה רושיא הווהת בושיה תויתשת תלבק )2

 .היעבה יוליגמ תועש 4 ךות חקפמל וא דעווה יגיצנל ןלבקה עידוי, דויצבו תויתשתב היעב וא קזנ
 

 : תפטוש הדובע תינכות .7

 ונמז תא קלחי ישילש דבועהו הבחרהה רוזאב ינש דבועו קיתווה בושייב דחא דבוע אצמי עובק ןפואב )1

  .ךרוצה יפל
 'ב חפסנ הפמב תנמוסמה הדובעה תינכות יפל תלוספ יוניפו יוקינ רויס ןויקינה ידבוע לכ ועצבי םוי לכב )2

 .תימויה המרב ןויקנה רוזא  לכ לש אלמ יוסיכל
 יחפל ביבסמו ךותב םתכילה יאוותב שיבכהמו הכרדמהמ ךולכל םירהל ןויקינה ידבוע ודיפקי רויס לכב )3

 .  הפשאה יחפ ןויקינו יוניפ לכב ןוליינה תויקש תא ופילחיו רחסמה יחטשב םיירוביצה םינגב הפשאה

 תדובע תא וולי ןלבקה ידבועו ונובשח לעו דעווה י"ע ןמזויש טואט בכר י"ע עצבתי שיבכה ילוש טואט )4

    .שיבכה לושל תוכרדמהמ תלוספה ףוסיאו יוקינה תלוכי לוצינ ךות בכרה
 .תסנכה תיבו ,דעווה ידרשמ : םהבו דעווה תושרבש רוביצה ינבמ לש ןויקינ עצובי 'ה ימיב )5

 

 םיעוריא .8
 :ןוגכ םזוי דעוהש םידחוימ םיעוריאב תפטושה הדובעה ןיינמל ץוחמ הפשא ףוסיא תוליעפ עצבי ןלבקה
 .תועש 48 תב שארמ העדוהל םאתהב ,ןויקינ םוי לכל מ"עמ + ₪ 300 לש ךס דגנכ ,תואמצעה םוי ,ןומירופ
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 בושיה תפמ 
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 תוחיטב תוארוה   - 'ג  חפסנ
 

 תוחיטבה יאנת תחטבה ןינעב תוברל ,הדובעה עוצבל רושקה לכב ןיד לכ תוארוה םייקל בייחתמ ןלבקה .1

 .הדובעה עוציב ךלהמב רחא םדא לכ לשו םידבועה לש םמולש לע הרימש םשל תוהגהו

 לכו םינלבקה תא ןכו ולש הנשמה ינלבק תא ,וידבוע תא ,ןלבקה תא תובייחמ תוחיטבה תושירד יכ רהבומ .2

 .ומעטמ רחא םדא

 ,1954 - ד"ישתה הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח תוברל ,ןידה תוארוה תא ריכמ אוהש הזב ריהצמ ןלבקה .3

 תוחיטבה תונקת ;םהיפל תויחנההו םיווצה ,תונקתהו ,1970 - ל"שת )שדח חסונ( הדובעב תוחיטבה תדוקפ

 תונקת ;1997 -ז"שתה )ישיא ןגמ דויצ( הדובעב תוחיטבה תונקת ,1988-ח"משתה )הינב תודובע( הדובעב

 ומסרופש םיווצהו תונקתה לכ ןכו ,1988-ח"משתה ,)הדובע תומוקמב הנושאר הרזע( הדובעב תוחיטבה

 דגנו ודגנ שגותש העיבת לכל תוירחאה לכ תא ומצע לע חקול אוהו תונדפקב םהיפל גוהנל בייחתמ אוה ;ןהיפל

 .הלא תוארוהמו ןידה תוארוהמ הארוה לכ תרפה בקע המעטמ ימ לכו תושרה

 תוארוהה לכ תא תונדפקב ,ומעטמ םיאבה לכו וידבוע ,ןלבקה ומייקי ,ליעל רומאהמ עורגל ילבו ,ףסונב .4

 תנגהל דרשמה ,הרובחתה דרשמ ,החוורהו הדובעה דרשמ תוברל ,תכמסומ תושר לכ י"ע הנתניתש תויחנההו

 .תושרהו רזג תירוזא הצעומ ,לארשי תרטשמ ,הביבסה

 תויושרה לש תוארוההו תונקתה ,ןידה תוארוה לכ לש קייודמ יולימ ךות םיתורישה תא עצבי ןלבקה 

 .ודי לע תועצובמה םיתורישה םוחתב ןידה תוארוהו םילארשי םינקתב הדימע ךות ,תוכמסומה

 תוחיטב תכרדה ורבעש םינמוימ םייעוצקמ םידבוע קרו ךא םיתורישה עוציבב קיסעהל הזב בייחתמ ןלבקה .5

 םידבוע הדובעב ביצהל יאשר ןלבקה היהי אל ןפוא םושב .םתדובעל םיארחאו םתכאלמב םיאיקב םהו תיללכ

  .םייעוצקמ םניאשו םימיאתמ םניאש

 לכ יכו םישורדה םירושיאהו תונוישרה לכל םאתהב וקפוסי םיתורישה יכ הזב בייחתמו ריהצמ ןלבקה .8

 ,עוניש ילכ ,המרה ילכ ,בכר ילכ תוברל דבוע אוה םהבש םילכה לכו םיפקתו םיניקת וידיבש ןלבקה תונוישר

 אצמנו קודב ןכא יתפוקת ךמסומ קדוב תוקידב שרודש המ לכו םיניקת ,'וכו םיילמשח וא םיינכמ די ירישכמ

  .קוחכ הכמסה ורבעו םינמוימ ולא םילכב םישמתשמהש בייחתמו ריהצמ אוהו ןיקת

 תוארוהל םאתהב שורדה יתוחיטב דויצו ןגמ דויצ לכ ,ומעטמ םילעופה לכלו ויחולש ,וידבועל קפסי ןלבקה .9

 ידגב ,הדובע ילענ תוברל( םכסהה אושנ הדובעה גוסמ הדובע עוציב םשל וב שמתשהל גוהנ רשא ,גהונהו קוחה

  .ותוירחאבו ןלבקה ןובשח לע לכהו ,הז דויצב שומיש השענ יכ אדוויו )ב"צויכו ןגמ יפקשמ ,ןגמ יעבוכ ,הדובע

 שוכרלו שפנל םירחא םיקזנו תועיגפ ,תונואת דגנ תוחיטב ירדסו םיניקת הדובע ירדס םייקל בייחתמ ןלבקה  .10

 תונוכמה ,םירישכמה ,דויצה ,םירמוחה לש ןוכנ םוקימלו ןוכנ ןוסחאל גואדל וילע היהי ןכ ,הדובעה עוציבב

  .םישרדנה תוריהזה יעצמא לכב תיקנ ךות םילוענ תומוקמב ולש הדובעה ילכו

 קוחה י"פע ,הרהזא ,ןגמ דויצ תבצה ללוכ ,ותדובע ירתאב ותוירחאבש חטשה תא רדגו טלשי ,ןמסי ןלבקה .11

 ;םיבהבהמ םיסנפ ,הרהזא יטלשו ירורמת ,טולימו השיג יכרד ןומיס ,רבעמ ירשג ,םינורהוז ,םימוסחמ :ןוגכ

 רוביצה תוחיטבש תומוקמה םתוא לכב םיינמז םירבעמ רדסיו העונתה תא ןווכי ;הלילה ךשמב הרואתל גאדי

 .ונובשח לע לכהו ;תאז ושרדו םידבועהו

 תועגונה ,ףקותבש תוחיטבה תוארוה םויק לע ,ראשה ןיב ,יארחא אהיש ,ומעטמ הדובע להנמ הנמי ןלבקה .12

 .רחא םדא לכו םידבועה לש םתוחיטבו םמולש תחטבהו הדובעה עוציבל
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 חוטיב רושיא – 'ד חפסנ
 
 

 חוטיב רושיא  
 דובכל
 "תושרה" :ןלהל( יאנומשח תיב ימוקמ דעו .1
  )"חטובמ" :ןלהל( _________________ז.מ/.פ.ח.___________________.2
 

 ______'חמ/ףינס _________________________ חוטיבה תרבח םש  :תאמ
 
 )"רושיאה" :ןלהל( םיחוטיב םויק לע רושיא חפסנ :ןודנה                                

 )"חוטיבה אושנ"/"םיתורשה" :ןלהל( יאנומשח תיב טופישה חטשב ןויקינ יתוריש :ןיכומיס           
 

 תחפי אלש ףקיהב םיחוטיב ,ןיכומיסבש חטובמה תשקבל ונכרע יכ תאזב םירשאמ ,הטמ המותחה ליעלד חוטיבה תרבח ,ונא
    :ןלהלדכ , _____________ דע _________ מ ,חוטיבה תפוקתל חוטיבה אושנל "טיב" לילמתמ
 

 ופוגל םרגיהל םילולעה קזנ וא/ו ןדבוא ןיגב ןיד לכ יפ לע ןלבקה לש ותוירחא יוסיכל ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב .א
 ןוילימ 5 לש תוירחא תולובגב ,המעטמ ימ וא/ו היתוחוקל וא/ו תושרה תוברל והשלכ ףוג וא/ו םדא לכ לש ושוכרל וא/ו

  .תיתנש חוטיב תפוקתל רבטצמבו הרקמל ₪
 םינקתמ ,הניעטו הקירפ ,המרה ירישכמ ,הלהב ,תוצצופתה ,שאמ תעבונה תובח רבדב הלבגה לכ ללוכ וניא חוטיבה
 תוירחא דבלמ( בכר ילכ ,התבשהו התיבש ,ןודזב קזנו תוערפ ,הקשמב וא לכאמב קיזמ רבד לכ ,הלערה ,םימוגפ םיירטינס
 דצמ ףולחת תועיבת ןכו הנשמ ינלבקו םינלבק יפלכו ןיגב תובח ,)1977-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח יפל
  .ימואל חוטיבל דסומה

 
 ,ומעטמ ימ וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה ילדחמ וא/ו ישעמל התוירחא ןיגב ףסונ חטובמכ תושרה תא לולכל בחרומ חוטיבה
 .חטובמה ידיחימ דחא לכ רובע דרפנב ךרענ וליאכ חוטיבה בשחיי ויפל תבלוצ תוירחא ףיעסל ףופכב

 
 1980-ם"שתה ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח וא/ו ןיקיזנה תדוקפ יפ לע ןלבקה תובח יוסיכל םידיבעמ תוירחא חוטיב .ב

 תפוקתל רבטצמב ח"ש םוילימ 20-ו הרקמל ח"ש ןוילימ 10 ,עבותל ח"ש ןוילימ 6 לש תוירחא תולובגב ,וידבוע לכ יפלכ
  .תיתנש חוטיב
 תובח רבדב ןכו הדובע תועש ,רעונ תקסעה ,םילערו תונויתפ ,קמועבו הבוגב תודובע רבדב הלבגה לכ ללוכ וניא חוטיבה
  .םהידבועו הנשמ ינלבק ,םינלבק יפלכ ןלבקה
  .ןלבקה ידבועמ ימ לש הדיבעמל בשחיתו היה ףסונ חטובמכ תושרה תא לולכל בחרומ חוטיבה
 

 ,תוברל ונוניכ ךרע אולמב ,ןלבקה לש ותוירחאב וא/ו ותקזחב וא/ו ותולעבבש שוכרה לכ יוסיכל "בחרומ שא" חוטיב .ג
 שוכר" :ןלהל( ןלבקה לש ותוירחאב וא/ו ותקזחב אצמנה תושרה תולעבב שוכר לכ ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו

 ,הרעס ,המדא תדיער ,תוצצופתה ,קרב ,ןשע ,שא תוברל "בחרומ שא" חוטיבב םילבוקמה םינוכיסה דגנכ ,)"תושרה
 ילכ וא/ו בכר ילכ ידי לע העיגפ ,סיט ילכ ידי לע העיגפ ,תורוניצ תועקבתהו םירחא םילזונו םימ יקזנ ,ןופטיש ,הפוס
  .הצירפו ןודזב קזנ ,תוערפ ,תותיבש ,המרה
 .תושרה שוכר ןיינעל ףסונ חטובמכ תושרה תא לולכל בחרומ חוטיבה
 .ח"ש___________________ לש ךסמ לפונ וניא תושרה שוכר ןיגב חוטיבה םוכס
 תרחא תשרופמה התארוה יפ לע וא תושרל תורישי חוטיבה ילומגת ומלושי ,תושרה שוכרל קזנ וא/ו ןדבוא לש הרקמ לכב
 .רסח חוטיב ןיגב יוכינ לכ אלל ,בתכב
 ילומגת יכ םכסומ ,יזא הסילופה יפ לע חטובמה רחא שוכרל ןהו תושרה שוכרל ןה קזנ םרגיי דחא חוטיב הרקמבו הדימב
 .רומאכ רחאה שוכרה ןיגב םיעיגמה םירחא חוטיב ילומגת לכל םימדוק ויהי תושרה שוכר ןיגב חוטיבה
 .₪ 7500 לש ךס לע הלוע הניא )עבט יקזנ וא המדא תדיער לש הרקמב טעמל( תימצעה תופתתשהה
 

 לוחי אל רומאכ ףולחתה תוכז לע רותיוהש דבלבו ,המעטמ ימ וא/ו תושרה יפלכ ףולחתה תוכז לע רותיו ללוכ חוטיבה
 .ןודזב קזנל םרגש ימ תבוטל
 

 
 
  – תוסילופה לכל יללכ
 
  .םכיחטבמל לבגומ אל ךא תוברל ,םכמעטמ ימו םכדגנ )ןודזב קיזמ דגנ טעמל( העיבתה/בובישה תוכז לע ונרתיו
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 יפלכ לעפוי אל ,רחא חוטיב םייק רשאכ ,חטבמה תוירחא תא יהשלכ ךרדב ןיטקמ וא עיקפמה םיחוטיבב ףיעס לכ
 םיחוטיבה יכ םירשאמ וננה .חוטיבה יפל תויוכזה אולמב הכזמה "ינושאר חוטיב" תקזחב וניה חוטיבהו ,םיחטובמה
 רבדב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע םירתוומ ונאו ,תושרה ידי לע ךרענה חוטיב לכל םימדוק ליעל רומאכ
  .תושרה יחוטיב ףותיש
 
 םכתלהנהל עודי היה הרקמה םא אלא ,חוטיב הרקמ לע העדוה תריסמב רוחיא .א :תמחמ הנעגפת אל םכיתויוכז
 תרפה וא/ו קסעה ןוישירב וא/ו רתיהב םגפ וא/ו רושיא רדעה .ב .רומאה רוחיאה תמחמ קזנ ונל םרגנ יכ חכוהו

 הסילופה יאנתל רחא חטובמ לש ותוירחא .ג .תידעלב הליעכ ,ומעטמ ימ וא רחא חטובמה ידי-לע חוטיבה יאנת
 ולוחי אל הלא .)ולוחיש הדימב( תוימצע תויופתתשהו תוחיטבו ןוגימ יאנת ,העיבת תואצוה ,חוטיבה ימדל תוברל
 .םכילע

 
 יא וא הריתס לש הרקמב .םהמ עורגל אל ןפוא םושבו םיחוטיבב רומאה לע ףיסוהל םיאב ליעל םירומאה םיאנתה
 תויוגייתסהלו םיאנתל ףופכב .םכתבוטלש םיאנתה ובייחי תוסילופבש םיאנתה ןיבל רושיאב רומאה ןיב המאתה
 .הז רושיאב רומאה פ"ע שרופמב ונוש אלש המכ דע תוירוקמה תוסילופב
 
 

 .תוסילופה יפ לע תושרה תויוכזב עגפת אל ןלבקה ידי לע תוסילופה יאנת תרפה יכ םירשאמ וננה
 

 םושבו דבלב ןלבקה לע הלח תימצעה תופתתשההו חוטיבה תוימרפ םולשתל תוירחאהש ונל עודי יכ םירשאמ וננה
 .תושרה לע אל הרקמ
 

 .םושר ראודב ,בתכב תושרל םוי 60 לש שארמ העדוהב אלא ,ןמצמצל וא/ו תוסילופה תא לטבל אלש םיבייחתמ וננה
 
 
 
 
 :םותחה לע ונאב היארלו                                                    
 
 ..............ךיראת ...........................המיתח ................ דיקפת__________ :חוטיבה תרבח ח"ומ/םתח םש 

 חוטיבה תרבח לש תירוקמ תמתוח
 
 
 
 
 
 
 
 


