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 2020/3 'סמ ףתושמ יבמופ זרכמ יכמסמ

 : "זרכמה יכמסמ" תרדגה תחת םיסוח תאזב םיטרופמה םיכמסמה לכ

 

 ירודיס 'סמ ךמסמה רואית

 א ךמסמ םייללכ םיאנת

 תניחבל תולקשמהו הדימה תומא
 תועצהה

 1 א ךמסמ

 תוארוההו םיאנתה טרפמ
 םידחוימה

 2 א ךמסמ

 תודובע עוציבב עיצמה ןויסינ
 בתכב הצלמה +חותיפ

 3 א ךמסמ

 4 א ךמסמ םידבועהו חתפמה ישנא טוריפ

 5 א ךמסמ ח"ור רושיאו ףתתשמ תרהצה

 תיאקנבה תוברעה לש בייחמ חסונ
 העצהל

 6 א ךמסמ

 יניד יולימו םידבוע תקסעה ריהצת
 הדובעה

 7 א ךמסמ

 8 א ךמסמ הבריק רדעה ריהצת

 תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא
 תומושרו

 9 א ךמסמ

 10 א ךמסמ  תודובעה רתאב רוקיב לע רושיא

 11 א ךמסמ הרומתה – םימולשתה חפסנ

 12 א ךמסמ תובייחתהו העצה בתכ

 ב ךמסמ דיגאתו הרבח הזוח

 1 ב ךמסמ דחוימ ינכט טרפמ
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 הרבח – םיחוטיב םויק לע רושיא
 דיגאתו

 2 ב ךמסמ

 – עוציבה תוברע לש בייחמ חסונ
 דיגאתו הרבח

 3 ב ךמסמ

 – ביטה תוברע לש בייחמ חסונ
 דיגאתו הרבח

 4 ב ךמסמ

 5 ב ךמסמ תועיבת רדעה רבדב הרהצה

 6 ב ךמסמ תוחיטב הנוממ לש הרהצה

 7 ב ךמסמ תוחיטב חפסנ

 8 ב ךמסמ םויס תדועתו המלשה תדועת

 הרבחה תודובע – תויומכ בתכ
 דיגאתהו

 9 ב ךמסמ

 10 ב ךמסמ  תוינכת + תוינכת תמישר

-ןיבה הדעוה לש יללכה טרפמה
 תופתתשהב תדחוימה תידרשמ
 הדובעה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ
 - ןוכישהו יוניבה דרשמו החוורהו
 לכל סחיב רתויב תינכדעה הרודהמב
  טרפמב קרפ

 .)יללכה טרפמה - ןלהל(

 ףרוצמ וניא
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 'א ךמסמ

 םייללכ םיאנת

 
 םידעומ תלבט

 העש םוי ךיראת 

 םיעיצמ סנכ

 ZOOM תועצמאב

 הבוח

10.11.2020 

 א״פשת ןושח ג״כ

 13:00 ישילש

 ןורחא דעומ
 תולאש תשגהל

 הרהבה

17.11.2020 

 א״פשת ולסכ ׳א

 13:00 ישילש

 ןורחא דעומ
 תועצה תשגהל

24.11.2020 

 א״פשת ולסכ ׳ח

 13:00 ישילש

 תחיתפ דעומ
 תופטעמה

 ZOOM תועצמאב

24.11.2020 

 א״פשת ולסכ ׳ח

 13:30 ישילש

 
 יללכ .1

 לש הכוראה העורזכ תלעופה )"הרבחה" :ןלהל( ,מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה .1.1
 )"דיגאתה" :ןלהל( מ"עב המקש ימ בויבהו םימה דיגאתו ,הדוהי רוא תייריע
 לבקל תנמ-לע ,ףתושמ ןפואב ,םינלבקל םינופ )"ןימזמה" :ןלהל ונוכי דחיב םהינש(

  .זרכמה אשונב תועצה םהמ

 שוכרל ןתינ ,)ב"ויכו זרכמה הזוח ,םיטרפמ ,תוינכת תוברל( זרכמה יכמסמ תא .1.2
 ₪ 5,000 לש ךסל הרומתב ,תוליגרה הדובעה תועשב הרבחה תוריכזמ ידרשמב
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 תועשב הרבחה ידרשמב תולע אלל זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ .ורזחוי אלש
 רוא תייריע לש טנרטניאה ירתאבו 073-3388451 :ןופלטב שארמ םואיתב תוליעפה
 .המקש ימ דיגאתו הדוהי

 םיעיצמ סנכ .2
 13:00 העשב 10.11.2020 ךיראתב ,'ג םויב ךרעיי ןימזמה םעטמ םיעיצמ סנכ .2.1

 רוא תייריע לש טנרטניאה רתאב שארמ םשריהל שי .ZOOM תנכות תועצמאב
  .תילאטיגידה השיגפל רושיקה תא לבקל ידכב )ye.org.il-www.or ( הדוהי

 עיצמ לכ .זרכמב תופתתשהל ףס יאנת הווהמו הבוח הניה םיעיצמה סנכב תוחכונה .2.2
 רתוי םשב גיצנ לש תופתתשה רשפאתת אלו ומעטמ דחא גיצנ תופתתשהל גאדי

 .דחא עיצממ

 ותעצהו זרכמל העצה שיגהל רישכ היהי אל םיעיצמה סנכב ףתתשי אלש עיצמ
 !ןוידל אבות אלו ףסה לע לספת

 תודובעה רואית .3
 .הדוהי רואב "קזב" םחתמ ימוחתב חותיפ תודובע ןניה זרכמה אושנ תודובעה .3.1

 ,םיכמות תוריק ,רפע תודובע ,םישיבכ תצירפ תודובע ןניה זרכמה אושנ תודובעה
 ,הפש ינבא ,הלילסו תיתשת תודובע, לועיתו בויב םימ-תויעקרק תת תוכרעמ
 טרופמכ היקשהו ןוניג תוכרעמ ,קלד יווק לע הנגה ,המכח ריעל תרושקתו הרואת
 - זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,ינכטה טרפמבו תוינכתב ןמוסמכו
 םיעיצמל רבסויש יפכ ןכו ,ואל םא ןיבו זרכמה יכמסמל לעופב ופרוצ םא ןיב
  .םיעיצמה סנכ תרגסמב
    

 ךרד ןיב םיבוסמ תמוצ – יצרא םיכרד תמוצב םקוממ זרכמה אושנ תודובעה רתא .3.2
  .הדוהי רוא תימוקמה תושרב ןופצמ 461 ךרד ןיבל ברעמב 4 'סמ

 
 שיבכמ רשפאתת תודובעה רתאל השיגה יכ ,זרכמב םיפתתשמה תעידיל אבומ .3.3

 .461 ישאר
 

 הדובע ימי 7 ךותב תודובעה עוציבב ליחתהל ךורע תויהל שרדיי הכוזה עיצמה .3.4
 12 ךותב תודובעה תא םייסל וילע היהיו ,תודובע תלחתה וצ תלבק דעוממ
 .תודובעה תלחתהל וצה תלבק דעוממ םישדוח
 

   .תודובעה עוציב רתאב םילעופ תניל רתות אל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל  .3.5
 

 ןמזב תונגראתהו רודיג תינכת ומעטמ ימ וא הרבחה סדנהמ רושיאל שיגהל שי ,ןכ ומכ .3.6
 .תודובעה עוציב תליחת םרט ,תודובעה
 

 רמוש ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הייריעה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .3.7
 לע הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה םחתמב
 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה תויחנהל םאתהב ונובשח
 

 הכוזה עיצמה ידי-לע וקפוסי תודובעה עוציבל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכ .3.8
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז היהי אל זרכמב הכוזה עיצמהו זרכמב
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 וב תומייק רשא רוזאב אצמנ תודובעה הנעצובת וב תודובעה רתא יכ ,רהבומ .3.9
 קלד יווק ,קזב ,םילבכ ,ןופלט ,למשח ,זוקינ ,בויב ,םימ :ןוגכ תומייק תויתשת
 לכב ,ראשה ןיב ,הרתי הדפקה דיפקהל היהי זרכמב הכוזה עיצמה לעו ב"ויכו

 ,םייתרובעתו םייתוחיטב םיטביהל ,םיבשותל םידרטמו תוערפה תעינמל עגונה
 ,תומייקה תויתשתה לע הרימשלו לגר יכלוה רבעמל ,תוחיטבה יללכ לע הרימשל
 זרכמב ףתתשמה עיצמה .ידעלבה ותעד לוקיש יפ-לעו ןימזמה תושירד יפ-לע לכה
 תשגהל רבוע וילוקיש לולכמב םתוא חקל יכו ול םיעודי ולא םירבד יכ ריהצמ
 .ותעצה
 

 ונובשח-לע םישרדנה םימואיתה לכ תא עצבל שרדיי זרכמב הכוזה עיצמה .3.10
 רבעמל ,תיתשת רמוח תואשונ תויאשמ תרבעהל עגונב ,ראשה ןיב ,ותוירחאבו
 תנמזה ,יטנבלר םיאתמ טוליש תבצה ,למשח ,בויב ,םימ קותינל ,םיינכמ םילכ
 .תודובעה רתא רודיג ,יתרטשמ חוקיפו הרזע
 

 תורדג ,ותוירחאבו ונובשח-לע ,תודובעה רתאב םיקהל שרדיי הכוזה עיצמה .3.11
 תשיג ענמיש רחא הרהזאו תוחיטב יעצמא לכ ןכו םימוסחמ ,תוציחמ ,ןוחטב
 תודובעה םויס םע םקוריפל גואדל ןכו תודובעה רתאל םישרומ יתלב םימרוג
  .חקפמה תויחנהל םאתהב ,ותומדקל בצמה תרזחהו
 

 םישורדה םירושיאהו תונוישירה תגשהל שורדה לכב לפטל בייחתמ הכוזה עיצמה .3.12
 ךרוצל תושורדה תויוברעהו תואצוהה לכ תא תויושרל םלשלו תודובעה עוציבל
 .ףסונ םולשת ןלבקל םלושי אל ךכ ןיגב .םתלבק
 

 ,תודובעה עוציב תלחתה ינפל ,תויטנבלרה תויושרהמ לבקל יארחא הכוזה עיצמה .3.13
 יווקו םינקתמ לש סלפמלו םוקימל רשקב שורדה עדימה לכ תאו רבעמ ירושיא
 )ב"ויכו םילבכ ,לועית ,בויב ,קלד ,ןופלט ,למשח ,םימ( םייעקרק תת תיתשת
 לכ ךלהמב םוקמב חכונ היהיש תכמסומה תושרה םעטמ חקפמ תנמזהל גואדלו
 .ותייצח וא יעקרק תת ןקתמל ךומסב תודובעה עוציב ןמז
 

 ,יעקרק תת ןקתמל ךומסב הדובע לכ הכוזה עיצמה ידי-לע עצובת אל יכ ,רהבומ .3.14
 ןובשח לע היהי ל"נה חקפמה רובע םולשתה רשאכ ,ל"נכ חקפמ תוחכונ אלל
 .דבלב הכוזה עיצמה
 

 עיצמל םיקי אל תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע .3.15
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל ןימזמה דגנכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ הכוזה
 

 רתאב בצמה תא בישהל יארחא הכוזה עיצמה היהי תודובעה עוציב םויס דעומב .3.16
 לכ ןוקית תוברל ,תודובעה עוציב תלחתה םרטב היהש יפכ ,ותומדקל תודובעה
 עוציבמ אצוי לעופכ ותביבסלו תודובעה רתאל ומרגייש םימגפהו םיקזנה
 רתאב אצמנה רחא שוכר לכלו בוחרה ינקתמל ,היחמצל ,ראשה ןיבו ,תודובעה
 .ותביבסבו תודובעה
 

 וניה - ינכטה טרפמבו ,זרכמה יכמסמב ןיוצמכ ,תודובעה ףקיה יכ ,תאזב רהבומ .3.17
 אושנ תודובעה ףקיהמ לידגהל וא/ו תיחפהל יאשר היהי ןימזמה יכו ןדמוא רדגב
 דרפנ יתלב קלח הווהמה םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב טרופמכ זרכמה
  .תודובעה וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש אלל - הז זרכממ
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 ןלהלו ליעל תוטרופמה תוארוההו תוביסנה לכ יכ ,ריהצמ זרכמב ףתתשמה עיצמה .3.18

 .זרכמל ותעצה תשגהל רבוע וילוקיש לולכמב תאז חקל יכו ול תועודי
 

 ינוציח ןומימ תלבק - תודובעה עוציבל הלתמ יאנת .3.19

 אושנ תודובעה עוציב יכ ,זרכמב םיפתתשמה לכ תעידיל תאזב רהבומ .3.19.1
 יעקרקמ תושרמ תיביצקת האשרהו ינוציח ןומימ תלבקב הנתומ זרכמה
 ינוציחה ןומימה תלבק רדעהב יכו )ינוציחה ןומימה - ןלהל( לארשי
 ןומימ לבקתי וב הרקמ לכבו תודובעה ועצבתי אל - וקלח וא/ו רומאכ
 קלח קר עצבל וא םכסהה תא לטבל ןימזמה יאשר היהי - יקלח
   .תודובעהמ

 דגנכ ןהשלכ תועיבת וא תושירד וא תונעט לכ הנייהת אל הכוזה עיצמל .3.19.2
  .איהש הביס לכמ וקלח וא/ו ינוציחה ןומימה לבקתי אלש לככ הרבחה

 - תודובעהמ קלח עצבל הרבחה הטילחהו יקלח ןומימ לבקתי וב הרקמב .3.19.3
 לעופב ושרדיש תודובעה פ"ע היהי עוציבה ,תויטנבלרה תודובעה ותחפוי
 המאתהב לעופב ועצוביש תודובעה פ"ע םלושת ,הכוזה ןלבקל הרומתהו
   .תודובעה םוצמצ רבדב הרבחה תטלחה פ"ע לכה -

 זרכמב תופתתשהל ףס יאנת .4

 ןלהל םיטרופמה םיאנתה לכב דומעל )םירבדה רשקהל םאתהב( עיצמה לע וא/ו העצהה לע
 הדימעה תא רורב ןפואב םיחיכומה םירושיאהו םיכמסמה לכ תא העצהל ףרצל שי ןכו
 :ולא םיאנתב

 : ב םינלבקה םשר סקנפב ןידכ םושרה ןלבק וניה עיצמה .4.1

  .תוחפל 4 ג יפסכ גוויסבו )םישיבכו תויתשת ,חותיפ( 200 ףנע •

  םגו

  .תוחפל 2 'ב גוויס )זוקינ ,בויב ,םימ יווק( 260  ישאר ףנע •

 .ףקותב ןלבק ןוישיר קתעה ףרצל עיצמה לע 

 :ןלהל טרופמכ ,יעוצקמ ילוהינ תווצ עיצמל .4.2

 סדנהמכ יעוצקמ ןויסינ לעב סדנהמ – טקיורפ סדנהמ .4.2.1
 םינש )10( רשע לש זרכמה אושנ תודובעה גוסמ םיטקיורפב
 .תוחפל

 יעוצקמ ןויסינ לעב ךמסומ הדובע להנמ -  ישאר הדובע להנמ .4.2.2
 םינש )5( שמח  לש זרכמה אושנ תודובעה גוסמ הדובע להנמכ
 .תוחפל
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 תודועת ,םייח תורוק ףרצלו יעוצקמה תווצה יטרפ ספוטב םיטרפה תא םילשהל עיצמה לע
 .רבעב להינש םיטקיורפה יגוס טוריפ ןכו הכמסה / הלכשה

 םוימ לחה ,הנשמ ןלבקכ וא ישאר ןלבקכ ,םייסו עציב עיצמה - םדוק יללכ ןויסינ .4.3
 ,חותיפ תודובע( תומוד תודובע עוציב וללכש תוחפל םיטקיורפ )3( השולש .20161.1

 .ירוביצ ףוג רובע )בויבו םימ ,םישיבכ ,תויתשת

 יפסכה ופקיהש  ,ליעלש גוסהמ דחא טקיורפ תוחפל גיצהל עיצמה לע יכ שגדוי
 ללוכ אל ₪ 20,000,000 תוחפל לש ךס לע דמע רשואמ יפוס ןובשח יפ לע ללוכה
 .מ"עמ

 םגו

 תוחפל לש ךס לע ודמע ל"נה טקיורפה ךותמ בויבהו םימה תודובע ףקיה
 .מ"עמ ללוכ אל ₪ 1,000,000

 :ןמקלדכ םנה הז ףיעסב םיחנומה תועמשמ

 יווק תחנה תוברל ,חותיפ תודובע עוציב תוללוכה חותיפ תודובע ="תומוד תודובע"
 .בויבו םימ

 וניא חנומה .דחא הדובע רתאב תומוד תודובע עוציב = "םיטקיורפ" / "טקיורפ"
 .םינוש הדובע ירתאב תרגסמ םכסה לש תנוכתמב ועצובש םיטקיורפ ללוכ

 וא/ו בויבו םימ ידיגאת וא/ו תוינוריע תורבח וא/ו תוימוקמ תויושר = "ירוביצ ףוג"
 םיפוג וא/ו תויתלשממ תויושר וא/ו תויתלשממ תורבח וא/ו םייתלשממ םידרשמ
 .1985-ה"משת ,ביצקתה תודוסי קוחב םתרדגהכ םירחא םיירוביצ

 םיכמסמה ינש תא עיצמה ףרצי ,ליעלד ףסה יאנתב עיצמה לש ותדימע תחכוהל 
  :םיאבה

 ןובשחב חקליי הצלמה = 2 ספוט( םותחו אלמ אוהשכ 1 ספוט : 3 א ךמסמ .1
 .)העצהה תוכיא טביה דוקינ תרגסמב

 טקיורפ לכל ,ומעטמ פ"הנמ וא ןימזמה ידי לע םותח ,יפוס ןובשח לש םוליצ .2
 .1 ספוט חפסנב רכזנה

 ללוכ אל( ח"ש ןוילימ 04 תוחפל לש עצוממ יתנש יפסכ רוזחמ לעב וניה עיצמה .4.4
 עוציבל תיפסכ תלוכי לעב אוהו 2019-ו 2018 ,2017 ,2016 םינשל סחיב )מ"עמ
 .זרכמה אושנ תודובעה

 ףרוצמה חסונב ח"ור רושיא העצהל עיצמה ףרצי הז ףיעסב רומאה תחכוהל
 .זרכמה יכמסמל 4 א ךמסמכ

 וללכנש תודחוימ / תופסונ תושירדב ,זרכמב תועצהה תשגה דעומב ,דמוע עיצמה .4.5
   .וללכנש לככ ,)1'א( םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב

 .ודי לע זרכמה יכמסמ תשיכר לע הדיעמה הלבק ותעצהל ףריצ עיצמה .4.6



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 9 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

  .םייקתהש הבוח םיעיצמ סנכב ףתתשה עיצמה םעטמ גיצנ .4.7

 יכמסמב שרדנכ חוטיב תרבח תוברע / תיאקנב תוברע ותעצהל ףריצ עיצמה .4.8
 .זרכמה

 וא הרבחה דבוע וא ןוירוטקריד רבח ,הייריעה תצעומ רבחל הקיז רדענ עיצמה .4.9
 ףרוצמה חסונב הרהצה ףרצי עיצמה -דיגאתה דבועל  וא דיגאתה ןוירוטקריד רבחל
  .זרכמה יכמסמל

  - םיפסונ םיכמסמ ףוריצ  .5

 ותמיתחב םימותח םשיגהל וילעש זרכמה יכמסמל ףסונב( ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 :םיאבה םיכמסמה תא ,)ףרצל שרדנש םירחא םיכמסמלו

 4 ףיעסב םילולכה םיאנתב עיצמה וא/ו העצהה תדימע תא םירשאמה םיכמסמ .5.1
  .ליעל

  .ריחמ + תוכיא לש םירטמרפ פ"ע ונחביי תועצהה - םיעיצמה בל תמושת .5.2

 חפסנב םיללכנה םיכמסמה תא םג ףרצלו זרכמל 3'א-ו  2'א םיחפסנב ןייעל שי
 .תועצהה תניחב ךרוצל ,הז

 - והשלכ ךמסמל ח"ור / ד"וע רושיא שרדנ .עיצמה י"ע םימותח זרכמה יכמסמ לכ .5.3
  .שרדנכ ךמסמה רשואי

 .םידחוימה םיאנתה טרפמב שרדנכ - םושר ןלבק תדועת קתעה .5.4

  .םידחוימה םיאנתה טרפמב שרדנכ - עיצמה ןויסינ רבדב תוצלמה .5.5

 טרפמבו זרכמה יאנתב טרופמכ - העצהה תחטבהל תירוקמ תיאקנב תוברע .5.6
 .םידחוימה םיאנתה

 תונובשח יסקנפ להנמ אוהש דיעמה ןובשח האורמ וא ,המושה דיקפמ רושיא .5.7
 .ףסומ ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ לע להנל וילעש תומישרהו

 .ןובשח האור וא סמ ץעוי וא המוש דיקפ תאמ ,קוחכ םיסקנפ לוהינ לע ףקת רושיא .5.8

 .השרומ קסוע עיצמה תויה רבדב הפקת הדועת .5.9

 - ו"לשת ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ לע ףקת רושיא .5.10
1976. 

 .ךכמ רוטפ וא/ו רוקמב סמ יוכינ לע רושיא .5.11

 :דיגאת וניה עיצמהו הדימב .5.12
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 ןכדועמ תורבחה םשר ח"וד תיצמת ןכו הרבחה לש תודגאתה תדועת .5.12.1
 .זרכמב העצהה תשגה דעומ ינפל שדוחמ רחואי אלש ךיראתל

 :ח"ור וא ד"וע רושיא .5.12.2

 .דיגאתה תא תבייחמ םתמיתח רשא םישנאה תומש .5.12.2.1

 י"ע םימותח םהשכ ,זרכמה יכמסמ תרגסמב םיללכנה םיחפסנה לכ לש קתעה .5.13
 .ןידכ םיתמואמו םירשואמ ,ןלבקה

 םעו זרכמב ףתתשמה עיצמה לש ותעצה םע דחי ,ל"נה םיכמסמה לכ תא שיגהל שי .5.14
  .זרכמה יכמסמ לכ

 םיזרכמה תדעו היהת - רומאכ םישקובמה םיכמסמה לכ אלל שגות רשא העצה
 .התוא לוספל תיאשר

 םירבסהו תואמגוד ,םיכמסמ .6

 םיכמסמה לכב ןייעל ,זרכמל ותעצה תשגה םרטב יאשר זרכמב ףתתשמה עיצמה .6.1
 םירבסה לבקלו ץוחנ טרפ לכ קודבלו תוארל ,זרכמהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה
 .שארמ םואיתו העדוה רחאל ,הרבחה תוריכזמ ידרשמב ,זרכמל רשקב

 ותרודהמב תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב הינב תודובעל יללכה טרפמה יכ ,רהבומ .6.2
 .זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמ ךא ףרוצמ וניא - הנורחאהו תינכדעה

 ,זרכמה יטרפ לכ תא קדבו האר אוה יכ ריהצמ ,זרכמה יכמסמ לע ומתחב ,עיצמה .6.3
 לכ תא תללוכ ותעצהו )ואל םא ןיבו ופרוצ ולא םא ןיב( ול םיחפסנה לכ תוברל
 .זרכמב םיטרופמה םיטרפה לכ תאו םיריחמה

 העצהה תשגה .7

 תיאקנבה תוברעה ףוריצבו זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב ,ותעצה תא שיגהל עיצמה לע .7.1
  .זרכמה יכמסמב שרדנכ ומעטמ םיפסונ םיכמסמו העצהל

 םיטרפה לכ תאו ודי לע עצומה החנהה רועיש לכ תא וידב אלמל עיצמה לע .7.2
 םיכמסמהמ ףד לכ לע תובית ישארב םותחל וילע .זרכמה יכמסמ לכב םישרדנה
 תא רורב בתכב ןייצלו זרכמה יכמסמ לכב ךכל דעוימה םוקמב םותחל ןכו ,ל"נה
 .ותבותכ תאו ומש

 דומע לכ ילושב עיצמה ידי-לע הרוגסו האלמ איהשכ הז זרכמל עיצמה תעצה תא .7.3
 שיגהל שי - זרכמב שרדנכ םיפסונ םיכמסמו זרכמה יכמסמ לכ תא תללוכו ךמסמו
  ידרשמב םיזרכמה תביתל הסינכהלו ,םיהז םיקתוע ינשב ,"תועצהה תפטעמ"ב
 רואב ,הנושארה המוקב ,4 והינתנ ןתנוי 'חרבש מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ רחואי אל ,דבלב תינדי הריסמב ,הדוהי

 תמתוחב תועצהה תפטעמ תא םיתחהל עיצמה לע ,זרכמה יכמסמ תריסמ םרטב .7.4
  .הרבחה תוריכזמ תאמ "לבקתנ"
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 .ולש רחא יוהיז ןמיס לכ וא עיצמה לש ומש תא העצהה תפטעמ לע ןייצל ןיא .7.5
 רתויב תובוטה תועצהה תעיבקו תועצהה תניחב יבלש .8

 :ןלהל טרופמכ ,םיבלש רפסמ פ"ע ונחביי תועצהה
   זרכמה לש ףסה יאנתב תועצהה תדימע תניחב - 'א בלש .8.1

 רומאב ןיא .ןוידל אבות אלו לספת - זרכמה לש ףסה תושירדב הדמע אלש העצה
 תמלשהל םיעיצמל תונפל תפתושמה םיזרכמה תדעוו ןימזמה תוכמסמ עורגל ידכ
 .םיכמסמ

 ואבוי ומלשויש םיכמסמה - םיכמסמ תמלשהל הינפ ךרעתש לככ יכ תאזב רהבומ
 תיעוצקמה הדעוולו זרכמה לש ףסה יאנתב תועצהה תדימע תניחב ךרוצל ןובשחב
 תועצהה דוקינ ךרוצל ןובשחב ואבוי ולא םיכמסמ םא טילחהל תעד לוקיש היהי
  .ןלהל םיביכרה פ"ע

 ,ןלהל רומאל ףופכב - )תוכיא + ריחמ( תועצהה גורידו לולקש בלש -  'ב בלש .8.2
 הדימה תומאל םאתהב וללקושי )ועבקנש ףסה תושירדב ודמעיש( תורשכה תועצהה
   .ריחמ 70% -ו תוכיא 30% – זרכמה יכמסמל 1 ךמסמב םיטרופמה ,תולקשמהו

 
 רשא ,זרכמה תושירד אולמב הדמעש הרשכה העצהה אהת רתויב הבוטה העצהה
 רתי רשאכ ,רתויב הובגה )העצה תוכיא +ריחמ( ללקושמה ןויצה תא הלביק
 .הילא סחיב וגרודי תורשכה תועצהה

 ,)רתויב הובגהו( ההז ללקושמ דוקינ תולעב ויהי רתוי וא תועצה יתש וב הרקמב
 תורחמתה לש ךילהב טוקנל - דבלב םיעיצמ םתואל סחיב יאשר ןימזמה אהי
 .רתויב הובגה דוקינה תלעב העצה תלבקל דע  ,ריחמה  תעצה ןיינעל ,תפסונ

 ולביקש רתוי וא תורשכ תועצה יתש ויהש לככ יכ תאזב רהבומ ,ליעל רומאה תורמל .8.3
 לש איה תועצהה ןמ תחאו  ,רתויב הבוטה האצותה איהש ההז תללקושמ האצות
 ,הל ףרוצש דבלבו ,הכוזכ רחבת איהו וז העצהל תופידע ןתנית ,השיא תטילשב קסע
  .ריהצתו רושיא ,התשגה תעב

 ןכו ןלהל טרופמכ ח"ור רושיא ותעצהל ףרצי - השיא תטילשב קסע וניהש עיצמ
  .קסעה תטילשב הקיזחמ לש ריהצת

  - הז ףיעס ןיינעל

 דבל ,הל שי רשאו ,וב הטילשב הקיזחמ השיא רשא קסע – "השיא תטילשב קסע"
 תוארוה ומייקתהש דבלבו ,ותוליעפ תא ןווכל תלוכיה ,תורחא םישנ םע דחי וא
  ;רושיא הרדגהה לש )2(-ו )1( תואקספ

 יכו הטילשב הקיזחמ השיא םיוסמ קסעב יכ ןובשח האור לש רושיא – "רושיא"
  :הלאמ דחא ףא םייקתה אל

 ,חא ,גוז ןב( בורק וניא אוה - השיא וניאש הרשמ אשונ קסעב ןהכמ םא       )1(
 ;הטילשב הקיזחמה לש )אצאצ וא הרוה ,חא לש גוז ןבו ,אצאצ ,הרוה

 הקיזחמה לש םיבורק םה ןיא - םישנ םניא םירוטקרידהמ שילש םא        )2(
 ;הטילשב

 םישנ םע דחי וא דבל ,הקיזחמ רשא קסעב הרשמ תאשונ – "הטילשב הקיזחמ"
 ;קסעב הטילשה יעצמא לש גוס לכמ 50%-מ הלעמלב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תורחא
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 םיקסע להנמ ,יללכ להנמל ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,יללכ להנמ – "הרשמ אשונ"
 ;הנוש וראות םא ףא קסעב רומאכ דיקפת אלממ לכו ,ישאר

 אלו הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש לארשיב המושרה הרבח – "קסע"
 ;לארשיב המושרה תופתוש וא ,ףיקשת יפ לע רוביצל ואצוה

 תומאתה יא וא/ו תואיגש ,תוריתס  .9

 רשקב אצמיש תוקפס/תומאתה יא/תואיגש/תוריתסל תורהבה לבקל לכוי עיצמה .9.1
 תלבקל בתכב תונפל וילע ,הזכ הרקמבו ,טרפ וא ףיעס לכ לש קיודמה ונבומל
 דעומל דע michrazim@calcalitoy.co.il :ינורטקלאה ראודה תביתל תורהבה
 תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפ רוריבל .13:00 העשב 17.11.2020 ךיראת ׳ג םוי ןורחאה
  .073-3388451 : תילכלכה הרבחל ינופלט ןפואב

 תורהבההו תובושתה .ןימזמה תא ובייחי בתכב ונתנייש תובושת קר יכ רהבוי
 תוירחאב .מ"עב המקש ימ דיגאתו הדוהי רוא תייריע רתאב הנמסרופת
 .טנרטניאה ירתאב תועצהה תשגה םרטבו תעל תעמ ןכדעתהל דבלב םיפתתשמה

 :דבלב אבה טמרופה יפ לע WORD ץבוקב חולשל שי ,ליעל רומאכ תוינפ .9.2

 

 תרבוחב 'מע ףיעסה 'סמ ךמסמה םש
 זרכמה

 הלאשה

    

 

 ןועטלמ עונמ היהי ,ליעלד דעומבו ןפואב בתכב תורהבה תלבקל הנפי אלש עיצמ .9.3
 .תונעט ב"ויכו תומאתה יא וא תואיגש/תוריהב יא/תוריבס יא רבדב תונעט

 דיגאתהו הייריעה רתאב ןימזמה ידי-לע הנמסרופתש תועדוהו תורהבה קר .9.4
 ודי-לע תומותח ןפרצל היהי עיצמה לעו זרכמה יכמסממ קלח הנווהתו הנבייחת
 תא הנבייחת אל ןופלטה תועצמאב וא הפ-לעב ונתנייש תועדוהו תורהבה .ותעצהל
 טנרטניאה רתאב תעל תעמ ןכדעתהל םיפתתשמה לש האלמה םתוירחאב .ןימזמה
 .םתעצה תשגה ינפל טרפבו

 תויופידע ירדס .10

  .וז תא וז תומילשמ ןניה זרכמה יכמסמ תוארוה .10.1

 הלגתיש תועמשמ בר וא/ו תועמשמ וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .10.2
 ןלהל טרופמכ היהי םינושה םיכמסמה ןיב תויופידעה רדס ,זרכמה יכמסמ ןיב
 המישרב עיפומה ךמסמ תוארוה רשאכ - )תרחא שרופמב זרכמב ןיוצ ,ןכ םא אלא(

 ,המישרב וירחא אבש ךמסמב תוללכנה תורתוס תוארוה לע הנרבגת ןלהלש
   :ןמקלדכ

  :תודובעה עוציבל םירושקה םייעוצקמ םיאשונב
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  ;חקפמה וא/ו ןימזמה תוארוה .10.2.1

 ;הדובעה תוינכת .10.2.2

  ;תויומכ יבתכ .10.2.3

 ;םידחוימה םיינכטה םיטרפמה .10.2.4

 ;יללכה טרפמה .10.2.5

 .זרכמה הזוח .10.2.6

 :םייטפשמ/םייפסכ םיאשונב

  ;הרומתה חפסנ .10.2.7

 ;זרכמה הזוח .10.2.8

 ;)םידחוימה םיינכטה םיטרפמהו תויומכה יבתכ( םידחוימה םיטרפמה .10.2.9

 ;)יללכה טרפמה טעמל( זרכמה יחפסנ רתי .10.2.10
 
  !יללכה טרפמה תוארוהל תופקת/תוקפנ לכ היהת אל ,םייפסכ םיאשונב יכ שגדוי

 וא הריתס לש הרקמב וא םיכמסמה תוארוה תונשרפ רבדב תקולחמ לש הרקמב .10.3
 תוללכנה תוליבקמ תוארוה ןיב וא םינושה םיחפסנה ןיב םהשלכ המאתה יא
 םאתהב ןתנית הז ןיינעב חקפמה תטלחה .חקפמה ןהב עירכי - חפסנ ותואב
  .תבייחמו תיפוס היהתו ידעלבה ותעד לוקישל

 תיקלח העצה תשגה רוסיאו תוגייתסה .11

 תדעו היהת - ונממ הייטסב וא זרכמה יאנתל םאתהב אלש העצה שיגיש עיצמ .11.1
 .ותעצה תא לוספל תיאשר םיזרכמה

 .ותעצה תליספל איבהל הלולע זרכמה תוארוהמ עיצמה לש תוגייתסה לכ .11.2

 .ןקלחל יאשר אוה ןיאו תודובעה לכ עוציבל האלמ העצה רוסמל עיצמה לע .11.3
 הדידמו םיריחמ .12

 ,הקפסאה ,דויצה ,םירמוחה ,תודובעה לכ תא וללכי ןלבקה לש העצהה יריחמ .12.1
 תרחא ןיוצ םא אלא ,מ"עמל טרפ ,'וכו םילטיהה ,םיסימה ,חוורה ,תואצוהה
 .זרכמה יכמסמב תושרופמ

 תא בוקנל עיצמה לע .םייברמו םיבוקנ םיריחמ ללוכה תויומכ בתכ ףרוצמ זרכמל .12.2
 החנהה רועיש .תויומכה בתכב םיבוקנה םיריחמל סחיב םיזוחאב החנהה רועיש
 לע הלועה ריחמב בוקנל ןיא .תויומכה בתכ יקרפו יביכר לכ לע לוחיו דיחא היהי
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 לככ .ןוידל אבות אלו לספת וזכ העצה תויומכה בתכבש םייברמה םיריחמה
 בוקנל ןיא יכ שגדוי .תויומכה בתכ יריחמ איה תועמשמה 0 החנה רועיש םשרייש
  .תילילש החנהב

 םשריש יפכ החנהה רחאל העצהה םוכסל החנהה רועיש ןיב הריתס לש הרקמב
  .החנהה רועיש פ"ע העצהה םוכס בשוחי ,ליעל

 הדידמל תויומכ בתכ וניא זרכמה יכמסמל ףרוצמה תויומכה בתכ ,קפס רסה ןעמל
 חפסנב טרופמכ קרו ךא היהי הכוזל םולשתהו דבלב ירואית תויומכ בתכ אלא
  .הרומתה

  .לעופב עוציב פ"ע וניה הכוזל םולשתה ,קפס רסה ןעמל

 אלו עצומה החנהה זוחא יפל בשוחת העצהה בושיחב רפוס תועט לוחתו הדימב
 .עיצמה י"ע בשוחש םוכסה יפל

 הווש אוהש טרפ עיצהל עיצמל שרופמב רשפאתי וב - זרכמה יכמסמב םוקמ לכב .12.3
 הלוע וא ההז איהש הפולח עיצהל עיצמה יאשר ,ןימזמה ידי-לע שרדנה טרפל ךרע
 .)ןימזמה תטלחה יפ-לע - ריחמ תניחבמ ןהו תידוקפת הניחבמ ןה( שרדנה טרפה לע
 רקי ךרע הווש טרפב שומיש ןיגב תיפסכ תפסות לכ רשואת אל ,קפס רסה ןעמל
 .שרדנה טרפהמ רתוי בוט/רתוי

 .תודובעה םויסל דע םיפקת ויהי עיצמה ידי-לע ועצויש םיריחמה .12.4
 הדובע תוינכת .13

 תוינכת תווהמ ןניאו דבלב "זרכמל תוינכת" ןניה זרכמל תופרוצמה תוינכתה .13.1
 .עוציבל הדובע

 תוינכת לש טס תודובעה עוציב תלחתה םרטב ןימזמהמ לבקל הכוזה עיצמה לע .13.2
 .חקפמה וא ןימזמה ידי-לע תורשואמ עוציבל הדובע

 יכמסמל ופרוצש תוינכתה תא ןקתל וא תונשל ,עורגל ,ףיסוהל יאשר היהי ןימזמה .13.3
 ןיגב ףסונ םולשתל השירד וא העיבת ,הנעט לכ היהת אל הכוזה עיצמלו זרכמה
 .ךכ

 -מ רחואי אל דע עוציבל הדובעה תוינכת תא ןימזמהמ לבקי זרכמב הכוזה עיצמה .13.4
 .תודובע תלחתהל וצ ןתמ דעוממ םימי 14

 תונוחטב .14

  העצה תוברע

 ,ילארשי קנב םעטמ ,תירוקמ תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצי זרכמב ףתתשמ לכ .14.1
 םיפרוצמה םיבייחמה םיחסונב ,ןימזמה תבוטל הכורע תינתומ יתלבו תימונוטוא
 העצהה םע השיגהל שיו העצההמ דרפנ יתלב קלח היהת תוברעה .זרכמה יכמסמל
 .)העצהל תיאקנבה תוברעה - ןלהל( זרכמב

 ןימזמה ידיב תושרה .01.03.2021 םויל דע ףקותב אהת העצהל תיאקנבה תוברעה .14.2
 הרקמב בייח עיצמהו םיפסונ םישדוח 3 ךשמל תוברע לכ ףקות תכראה שורדל
 .ןימזמה תוארוה יפ-לע ,העצהל תיאקנבה תוברעה ףקות תא ךיראהל ,הזכ
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 7 ךות זרכמה הזוח רתי לע םותחי אל אוהו הלבקתה ותעצהש זרכמב ףתתשמ .14.3
 םוכס אולמ תא טלחל ןימזמה יאשר ,ןימזמה ידי-לע ךכל שרדייש םוימ םימי

 .רחא עיצמל תודובעה עוציב תא רוסמלו העצהל תיאקנבה תוברעה

  עוציב תוברע

 תויוברע יתש דיגאתלו הרבחל הכוזה עיצמה איצמי ,זרכמה הזוח לע המיתחה תעב .14.4
 םיריחמה דדמל תודומצ ,םתבוטל תכורע ,תונתומ יתלב - תוימונוטוא ,תויאקנב
 ,דיגאתה / הרבחה תדבוע לש תויומכה בתכ םוכסמ 10% הוהמה םוכסב ,ןכרצל
 זרכמה יכמסמל ףרוצמה בייחמה חסונב מ״עמ תפסותבו ,החנהה תתחפה רחאל
 .זרכמב הכוזה עיצמה תויובייחתה יולימ תחטבהל תאזו

 הרומת .15

 .)זרכמה יכמסמל 11 א חפסנ( הרומת-םימולשתה חפסנב עובקל םאתהב םלושת הרומתה
 חוטיב .16

 חוטיב תסילופ ,תורשקתהה תפוקת לכב ,ונובשח לע ,םייקל היהי הכוזה עיצמה לע .16.1
 דחא לכ תבוטל הכוזה עיצמה ידי-לע וכרעיי םיחוטיבה .זרכמה הזוחב טרופמכ
 רסמיי םהמ קתועו ןיטינומ תלעבו תרכומ חוטיב תרבח תועצמאב ןימזמה ידיחימ
  .זרכמה הזוח תמיתחל יאנתכ ןימזמה ידיחימ דחא לכל

 םאתהב ,חטבמה רושיא תא ןימזמל ןלבקה איצמי זרכמה הזוח לע המיתחה תעשב .16.2
 .)2 ב ךמסמ( חוטיבה רושיא חפסנ חסונל

 ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי ןימזמל יכ תאזב רהבומ .16.3
 ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב )2 ב ךמסמ( םיחוטיב תכירע רושיא חסונב
 םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד לוקיש ןימזמל יכ ,רהבומ .ןימזמה לש חוטיבה
 ףרוצש קיודמה חסונל ביוחמ הכוזה הזכ הרקמבו ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ
 לש תידוסי הרפה הווהי ,שרדנכ ןימזמה ידיל םותח ותאצמה יאו זרכמה יכמסמל
 העצהה תוברע טוליח ,היכז לוטיבל םורגל לולעו ןימזמה יפלכ הכוזה תויובייחתה
    .עוציבה תוברע וא

 תונוש .17

 עצבלו ,הנממ קלח וא הלוכ העצהה תא לבקל ןימזמה ידיחימ דחא לכ ידיב תושרה .17.1
 .ןוכנל ואצמיש ךרד לכב וא/ו םמצעב םג ,הנממ קלח וא הדובעה לכ תא

 .תרחא יהשלכ העצה וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל בייחתמ ןימזמה ןיא .17.2

 לש תוסחייתהבו עיצמה לש תלוכיו קתו ,ןויסינב בשחתהל יאשר היהי ןימזמה .17.3
 .עיצמל םירחא םיפוג וא/ו תוימוקמ תויושר תוירוביצ תודסומ

 תלוכיה ,עוציבה רשוכו יעוצקמה עדיה ,רתיה ןיב ןובשחב וחקליי ןימזמה ילוקישב .17.4
 תומדוק תודובעב עיצמה לש ונויסינ תוברל ,עיצמה לש הדובעה ביטו תיפסכה
 תוקספה וא/ו תועיבת רדעהו םימוד תוהמו לדוג רדסב תודובע לש תואנ עוצבו
 .םינימזמ םעטמ הדובע
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 הנשמה ינלבק וא/ו עיצמה ןלבקה( םיעיצמ לש תועצה תוחדל יאשר היהי ןימזמה .17.5
 לש םנוצר תועיבשל וא הנוצר תועיבשל ,םתדובע רבעב ועציב אל רשא )ומעטמ
 תחנהל הדובעה עוציבל םיקיפסמ םניא םהירושיכש תעדל החכונש וא ,םירחא
 .התעד

 ךורעל םיאשר ומעטמ ימ לכ וא/ו ןימזמה ויהי םיעיצמהו תועצהה תקידבב .17.6
 לכ .ןוכנל ואצמיש יפכ ,הקידב לכ ,ןוכנל ואצמיש יפכ ,םהמ קלח לכל וא םיעיצמל
 לככ ,רומאכ תוקידבב ומעטמ ימו ןימזמה םע הלועפ ףתשי םיעיצמהמ דחא
 היהי ,ליעל רומאכו שרדנכ הלועפ עיצמה ףתיש אל .תוקידב ךורעל שקבתש
 .העצהה תא לוספל ,דבלב הז םעטמ ,יאשר ןימזמה

 ךמסמ לכ ואיצמי יכ םיעיצמה תאמ שקבל ,אוהש בלש לכב ,ןימזמה יאשר דוע .17.7
 ,המעטמ ימ וא/ו הרבחה תעדל ,םישורדה ,הרהבה וא/ו ןותנ וא/ו עדימ וא/ו
 יאנתכ ושרדנש םיכמסמ ללוכ ,םיכמסמ תמלשהל הינפ תוברל ,תועצהה תכרעהל
 .הז זרכמב ףס

 היאנת ,הריחמ לשב הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אל יאשר ןימזמה .17.8
 תעדלש ןפואב ,זרכמה יכמסמבש םינותנל וא תושירדל תוסחייתה רסוח לשב וא
  .שרדנכ העצהה תכרעה ענומ הרבחה

 לכ וא זרכמה יכמסמב ושעייש תפסות וא יוניש לכ וא/ו ריחמ תעצה תשגה יא .17.9
 בתכמב ןיבו ,םיכמסמה ףוגב תפסות וא יוניש ידי-לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה
 .העצהה תליספל םורגל לולע ,תרחא ךרד לכב וא יאוול

 טרפמבו זרכמה הזוחב טרופמכ הניה זרכמה יפ-לע תודובעה עוציב תפוקת .17.10
 הנשמה ינלבק וא וידבוע ,ןלבקה ,תוקפס תעינמל .םידחוימה תוארוההו םיאנתה
 ןימזמה ידי-לע רבדה רתוה םא אלא ,גחו תבש ימיב תודובעה תא ועצבי אל ומעטמ
 .בתכב שרופמב

 וא/ו םיניטקל ןועמב וא/ו יכוניח דסומב הנעצובת תודובעהש לככ ,קפס רסה ןעמל .17.11
 םידלי/םיניטק םיהוש םהב תודסומ ב"ויכו טרופס יזכרמב וא/ו םוי ןועמב
 ,םימייוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחב םתרדגהכ(

 םרוג וא דבוע לכ תודובעה עוציבב הכוזה עיצמה קיסעי אל ,)2001-א"סשתה
 ןיינעב לעפי הכוזה עיצמהו ירסומ םגפ הב שיש הריבעב וא/ו ןימ תוריבעב עשרוהש
 לש הקסעה תעינמל קוחה תוארוה יפ-לע הז ללכבו ,ןיד לכ תוארוה יפ-לע הז
  .2001-א"סשתה ,םימייוסמ תודסומב ןימ יניירבע
 הדובע תנמזה םוימ םימי 7 ךות ,ןימזמל רוסמל ביוחי הכוזה עיצמה יכ רהבומ
 וא ולש דבוע לכל סחיב לארשי תרטשממ רושיא ,רומאכ דסומב העוציב םוקמש
 וא דבועה תא קיסעהל העינמ ןיא ויפלו - תודובעה עוציבב ומעטמ קסעויש םרוג

  .רומאכ קוחה תוארוה יפ-לע תאזו - רומאכ םרוגה

 לככ ,ךכל ןיוצש דחוימ םוקמב אלא ,ףסומ ךרע סמ לולכל ןיא ןלבקה תעצהב .17.12
 .ןיוצש

 .עיצמה לע הנלוחת - זרכמב עיצמה תופתתשההו העצהה תשגה תואצוה .17.13

 הנממ קלח לכמ וא ותעצהמ וב רוזחי ,הכוזה תוברל ,זרכמב ףתתשמש הרקמב .17.14
 ברסי וא/ו םיזוחה יאנת וא/ו זרכמה יאנת יפ לע ויתויובייחתהמ תחא רפי וא/ו
 יאכז  ןימזמה אהי ,העצהל םאתהב ויתויובייחתה יולימב דומעי אל וא אלמל
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 לכ םע תורשקתה תוברל ,טלחומה ותעד לוקיש יפ לע לועפל הז ןוגכ הרקמב
 ןימזמה אהי ןכ .ןוכנל אצמתש לככ ,והשלכ 'ג דצ לכ וא ,זרכמב רחא ףתתשמ
 יפ לע ,שארמ םימכסומ םייוציפכ ,התבוטל הלוכ זרכמה תוברע תא טלחל יאשר
 זרכמה תוברע םוכסו  ןימזמה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע עבקייש הפיקז רדס
 לכ היהת אל זרכמה יפתתשמלו ןימזמה לש טלחומהו רומגה וניינקל בשחיי

 ומעטמ ימ וא/ו  ןימזמה דגנכ אוהש גוסו ןימ לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת
 לע  ןימזמה לש ויתויוכזמ תוכזב ,עוגפל וא עורגל ידכ ,ליעל רומאב ןיא .ךכ ןיגב
 .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז זרכמ יפ

 ןויע תוכז תמייק ,ןידה תוארוהל םאתהב יכ םיפתתשמה תעידיל תאזב אבומ .17.15
 ןייצל םיעיצמה לע .םייעוצקמ / םיירחסמ תודוסל ףופכב ,הכוזה העצהב
 לככ ,םייעוצקמ / םיירחסמ תודוס םיווהמה םינותנ / םיכמסמה םהמ םתעצהב

 עורגל ילבמ .םירחא םיפתתשמ ינפב ףושחל אלש םישקבמ םה םתוא , םימייקש
 ווהי אל ודי לע עצוהש ריחמהו עיצמה לש ותבותכו ומש יכ שגדוי ,ליעל רומאהמ
 תוכמסב הניה הז ןיינעל הטלחהה יכ תאזב רהבומ .יקסע דוס וא ירחסמ דוס
 םיקלח ןומיס יכ רהבוי ןכ .הקיספהו ןידה תוארוהל ףופכבו םיזרכמה תדעו
 םג םיידוס העצהב הלא םיקלחש ךכב האדוה הווהמ םיידוסכ העצהב
 ןויעה ןוכז לע שארמ רתוומ עיצמהש ןאכמו ,םירחאה םיעיצמה לש םהיתועצהב
 ידעלבה השוכר םניה ,םיכמסמה לכ .םירחאה םיעיצמה תועצה לש הלא םיקלחב

 ,והשלכ שומיש םהב תושעל וא/ו םקיתעהל יאשר וניא ףתתשמהו ,הרבחה לש
   .ותעצה תשגה ךרוצל טעמל

 זרכמה יכמסמ .18

 .זרכמל אובמב טרופמכ םניה זרכמה יכמסמ

 .עיצמה ידי-לע ומתחיי ליעלד םיחפסנה לכ
 .זרכמה יאנתו יכמסמ ראשל ףסונו םילשמ וניה הז ךמסמ
 

 ,הכרבב
                          
 הלומ קירא      ח"ור ,סחנפ-דלפנמולב ידע  
 מ״עב המקש ימ בויבהו םימה דיגאת ל"כנמ     הדוהי רוא חותיפל הרבחה תיל"כנמ 
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 1 א ךמסמ

 תועצהה תניחבל תולקשמהו הדימה תומא

  .הז חפסנב םיטרופמה תולקשמהו הדימה תומא פ"ע ונחבי הצובק לכב תועצהה

 לולקשמ )70%( העצהה ריחמ יביכרמ לשו )30 %(  העצהה תוכיא יביכרמ לש לולקש ךרעיי תועצהל
  .תללוכה העצהה

 םינויצה לש ללקושמ עצוממכ לבקתמה 100-ל 0 ןיב דדמנה ןויצה היהי  i העצהל Qi תוכיאה םדקמ
 ןויצהמ 30% לש ללוכ לקשמ ןתניי Qi תוכיאה םדקמל .ןלהל הלבטב  םיטרופמה םינוירטירקל
 .ןלבקה תעצהל יפוסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 19 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

 רואית ןוירטירק
 דוקינ
 יסחי

 :'א בלש
 ןויסינ
  עיצמה

 תוברל חותיפה תודובע םוחתב םימוד םיטקיורפ עוציבב עיצמה ןויסינ
 שרדנל רבעמ עיצמה גיציש טקיורפ לכ לע  .בויבו םימ יווק תחנה
 לחה ומלשוהו ועצובש םיטקיורפ השולשל רבעמ ירק ,ףסה יאנתב
 טקיורפ לכל תודוקנ 10 עיצמה לבקי ,ירוביצ ףוג רובע 1.1.2013 םוימ
 .תודוקנ 30 לש םומיסקמל דעו ףסונ

30 

 :'ב בלש
 תועיבש

 ןוצר
 יתורישמ

 עיצמה

 .דבלב )3 א ךמסמ( 2 ספוט יבג לע תוצלמה שולש תוחפל ףרצי עיצמה
 לכל םינויצ עצוממ ךרעיי תוצלמה 3-מ רתוי העצהל ופרוציו הדימב
 וא הרבחה רובע םיתוריש רבעב קפיס עיצמהש לככ   .הדימ תמא
 עצובש טקיורפהמ ןוצרה תועיבש תא ןוחבל םיאשר ויהי םה  דיגאתה
 .םרובע
  -ןמקלדכ הנה םיאבה םיטביהב דוקינה תקולח ןפוא

 תודוקנ 7 – קפסה תויעוצקמ -

 תודוקנ 7 – חטשב תולהנתהו תורישה תמר -

 תודוקנ 7 – ךרוצה תדימב יוביג תלוכי -

 תודוקנ 7 – ביצקתבו ז"ולב הדימע -

 תודוקנ 8 – קפסה תונימא -

 תודוקנ 7 -  הדובעב תוחיטבה יקוח לע הרימש -

 ויחפסנ לכ לע יפוס ןובשח תוברל ןוגראו רדס ,תונובשח תשגה ןפוא -
 תודוקנ 7 –

50 

 :'ג בלש
 תומשרתה

 תיללכ
 תווצמ
 עיצמה

 
 ןלבקה ידי לע וגצויו טקיורפב וקסעויש חתפמה ישנאמ ןוצר תועיבש
 .'וכו תוחיטב הנוממ ,הרבח סדנהמ ,טקיורפ להנמ ,הדובע להנמ : ןוגכ
 ,יטנבלר ןויסינ -וגצוהש חתפמה ישנא תא ונחביי םייעוצקמה םיצעויה
 .תוצלמהו הכמסה ,הלכשה
 
 

20 

 100 כ"הס 



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 20 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

 

 :ןלהלדכ רהבומ תוכיאה דוקינ ןיינעל
 

 דוקינה רועישמ 50% -מ תוחפ היהי הלבטבש םיפיעסה  דחאל  יסחיה  דוקינה  הב  העצה .1
 תוכיאה ןויצ רשא העצה לוספל יאשר  ןימזמה  .אבה הכרעה בלשל רובעת אל ףיעס ותואל
  .תודוקנ 70 -מ ךומנ היהי Qi  הלש
 

 ךרוצל ךרעייש רקסה תויביטקייבואו טרפה תענצ לע רומשל ידכב יכ תאזב שגדומו רהבומ .2
 רבדב עדימ תלבק לע שארמ עיצמה הזב רתוומ ,עיצמהמ ןוצרה תועיבש ןוירטירק תניחב
 ,הנפי םא ,יאשר היהי עיצמה .ל"נה תולאשל רשאב םנוצר תועיבש תא וגרדש ויתוחוקל תוהז
 .םידבוע םה וב ןוגראהו םדיקפת ,םיגרדמה תומש תא אל ךא טרופמה גורדה תא לבקל

 
 ,ותעצה תודוא ףסונ עדימ םיעיצמהמ דחא לכמ שורדל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה .3

 העצהה וא/ו זרכמה יכמסמ יפ לע םהיתויובייחתה עוציבל עיצמה לש ותלוכיו ונויסינ תוברל
 .עיצמה לש ונויסינ תודוא תוריקחו תוקידב ךורעל ,בייח אל ךא ,יאשר ןימזמה .זרכמל
 תכרעה ךרוצל )ושענ םא( תוקידבה תואצותב שמתשהל ,בייח אל ךא ,יאשר היהי ןימזמה
 .תועצהה

 
 :זרכמב הכוזה תעיבקו תועצהה גוריד

 
 תוכיאה םדקמ תא בלשמה ,רתויב הובגה    Wiללקושמה ןויצה יפ לע עבקי הכוזה עיצמה .4

Qi   ריחמה םדקמ תאו Pmi  ןלהל טרופמכ: 
 

 יפוסה ןויצהמ 70% לש לקשמ ןתניי הזה ןוירטירקל  :Pmi ריחמה םדקמ  .4.1
  :האבה החסונה יפ לע עבקיו )Wi (   ללקושמה

 
 Pmi = 100 x Pmin/ Pi  

 
 :רשאכ

Pmi  =     העצהה לש ריחמה םדקמ i. 
Pi  =        העצהב עצומה ח"שב ריחמה i. 

Pmin =   רתויב הכומנה העצהב ח״שב ריחמה. 
 

 : החסונה יפ לע עבקי i,  Wi העצהה לש ללקושמה ןויצה .4.2
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 
Wi  =  30 x Qi  +   70 x Pmi 

 
 

 הובגה   Wiיפוסה ןויצה תא הלביק ותעצהש עיצמה היהי זרכמב הכוזכ זרכויש עיצמה
 .רתויב
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 2 א ךמסמ

 םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמ

 הדוהי רואב "קזב" םחתמב 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל  3/2020 'סמ יבמופ זרכמ

 םע םתחייש הזוחל סחיב ןהו זרכמל סחיב ןה ולוחי רשא ,םידחוימ תוארוהו םיאנת וטרופי ןלהל
 :הכוזה עיצמה

 זרכמל סחיב

 .₪ 490,000 –  העצהל תיאקנבה תוברעה רועיש / םוכס .2

 .01.03.2021 םויל דע תוחפל - העצהל תיאקנבה תוברעה תפוקת .3

 4 ג יפסכ גוויסב )םישיבכו תויתשת חותיפ( 200 ףנע - םינלבקה םשר סקנפב םושיר יאנת .4
  . תוחפל 2 'ב גוויס ) זוקינ ,בויב ,םימ יווק ישאר ףנע( 260  ישאר ףנע םגו תוחפל

 .13:00 העשה דע 17.11.202  ךיראתב 'ג םוי – תורהבה תלבקל תוינפל ןורחא דעומ .5

 : ותבותכש ל"אודב דבלב בתכב הרהבהה תולאש תא חולשל שי
michrazim@calcalitoy.co.il 3388451-073 ןופלטב הלבק אדוול שי .ליעל דעומל דע. 

 :תודובעה רואית .6

 דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,ינכטה טרפמבו תויומכה בתכב ,תוינכתב ןמוסמכו טרופמכ לוכה
 רבסויש יפכ ןכו ,ואל םא ןיבו זרכמה יכמסמל לעופב ופרוצ םא ןיב -  זרכמה יכמסממ
 .םיעיצמה סנכ תרגסמב םיעיצמל

  :תודחוימ תוארוה .7

 ףופכב תאזו תוכשוממ תופוקת ינפ לעו םינוש םידעומב תודובעה תא עצבל יאשר ןימזמה
 בשחתהב לכהו ,טקיורפל םיעגונה םינוש םימרוג ידי לע םימסח תרסהו םיאנת תמלשהל
 .ועוציבב הכורכה תובכרומב

 הזוחל סחיב

 תוברל ,תודובעה עוציב ןיגב תללוכה הרומתהמ 50 % דע - התחפהה וא הלדגהה ףקיה .8
 תויומכה י/בתכב םימייק םיפיעס וא/ו םיקרפ לש ,אלמ וא יקלח ןפואב ,התחפה/הלדגה
   .תודובעה וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש לכ אלל תאזו - םייטנבלרה
  .רומאכ הלדגה וא/ו התחפה ןיגב השירד וא/ו הנעט לכ היהת אל ןלבקל

 רחא םדא לכ וא/ו המעטמ ימ וא/ו מ"עב הסדנהל הרבח קינלוא רשא תרבח וניה – חקפמה .9
 .ןימזמה ידי-לע הנומיש
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 .תודובעה תלחתהל וצה תריסמ דעוממ ונמייש - םישדוח 12 – תודובעה עוציב תפוקת .10
 תימוקמה הדעוה תאמ ןידכ םי/רתיה תלבקל הפופכ תודובעה עוציב תלחתה יכ רהבומ
 וא הנעט לכ תולעהל יאכז היהי אל ןלבקה .רתיה תונועט תודובעהש לככ ,הינבו ןונכתל
 עורגל ילבמ תאזו ,ולא תוביסנב תודובע תלחתה וצ תאצוהב בוכיע ןיגב הרבחה יפלכ השירד
   .םכסההו זרכמה תוארוה רתימ

 .רוחיא םוי לכל ח"ש 1,000 – תודובעה תריסמב רוחיא םוי לכל םכסומ יפסכ יוציפ .11

 .)9% לש רועישב תיתנש תיבירו ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה ישרפה ופרוצי יוציפל(

 ללוכ( הזוחה יפל ןלבקה תויובייחתה םויק/עוציבל תויאקנבה תויוברעה רועיש / םוכס .12
 ,תויאקנב תויוברע יתש שיגי הכוזה עיצמה .מ"עמ תפסותב העצהה םוכסמ 10% – )מ"עמ
 בתכב םיקרפה רובע הכוזה העצהה םוכסמ 10% לש רועישב תילכלכה הרבחל -תחאה
 העצהה םוכסמ 10% לש רועישב  -היינשהו ,תילכלכה הרבחה תודובע עוציבל תויומכה
 .דיגאתה תודובע עוציבל תויומכה בתכב םיקרפה רובע הכוזה

 תודובעה םוכסמ 5% – )מ"עמ ללוכ( ביטו קדבל תויאקנבה תויוברעה רועיש / םוכס .13
 .רומאכ ,הרבחלו דיגאתל תויאקנב תויוברע יתש שיגי הכוזה ןלבקה .מ"עמ תפסותב

 .םיחוטיבה םויק רושיא ךמסמו הזוחב חוטיבה תוארוהל םאתהב - חוטיב יאנת .14

 םחתמב רמוש ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הרבחה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .15
 םאתהב ונובשח לע הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה
 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה תויחנהל

 ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ ,םכסהה תוארוהל םאתהב יכ ךכל תינפומ םינלבקה בל תמושת .16
 הכני ןימזמה ,)אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע ימד זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל הכנת הרבחה

 לוהינה ימד״ -ןלהל( )תוקידב ימד רובע 1.5% -ו  לוהינ ימד רובע 6% םכותמ( 7.5%
 תוקידבהו לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הרקמ םושב ןלבקל ורזחוי אלש –)״תוקידבהו
 תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ןלבקל ומלושיש םימולשתה לכ לע ולוחי

 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא

 וב הרקמב ןלבקה םע תונבשחתה ךורעל יאשר היהי ןימזמה םימיאתמ םירקמב ,תאז םע
 .תויומכה בתכ יפ לע דרפנ םולשתל ןניגב יאכז אוהש תומיוסמ תוקידב עציב ןלבקה

 לכ םויק חיטבהל תנמ לע םכסהה תוארוהל םאתהב יכ םינלבקה בל תמושת ,ןכ ומכ .17
 ןובשחה םוכסמ 5% לש ךס םולשתל רשואמ יקלח ןובשח לכמ וכוני ,ןלבקה תויובייחתה
 50% :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו הרבחה י"ע קזחוי ןובכיעה .ןובכיע ימדכ רומאכ יקלחה
 ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב – ןובכיעה םוכסמ
 םולשת .הדוהי רוא תייריע םעטמ הריסמ תדועת ןתמ םע הרתיהו ,תודובעה תריסמ
 .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי םינושה ויבלש לע ,ןובכיעה
 רובע ןה ,הכוזה עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה ,קפס לכ רסה ןעמל
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע

 תרקב תכרעמ ליעפהלו םיקהל ןלבקה לע ,םכסהה תוארוהל םאתהב יכ ,רהבומ ,ןכ ומכ .18
 תאזו ,)זרכמה יכמסמל 1 'ב ךמסמ חפסנ( דחוימה ינכטה חפסנה תוארוהב טרופמכ תוכיא
 .ונובשח לע
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  ___________________:עיצמה תמיתח

  - ינוציח ןומימ .19

 ןומימ תלבק וניה תודובעה עוציבל יאנת יכ זרכמב םיפתתשמל תאזב רהבומ
 זרכמב םיפתתשמה בל תמושת .לארשי יעקרקמ תושר תאמ תיביצקת האשרה/ינוציח
 םירושיאהו םיפסכה רורחש בצק תוברל ,הרומתה םולשת ןפואל תועגונה תוארוהל תינפומ
 .הרומתה םולשת עוציב ךרוצל םישרדנה
 תוארוה דדחל ידכ קר אלא היזוח / זרכמה תוארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא •

 .תומיוסמ
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 
 3 א ךמסמ

 
 םימ יווק תחנה ללוכ חותיפ תודובע עוציבב עיצמה ןויסינ- 1 ספוט

  בויבו
 

 )דרפנ ספוטב טקיורפ לכ טרפל שי( 

    טקיורפה םש  .1

  ןימזמה םש  .2

 לש ללוכ יפסכ ףקיה  .3

 ללוכ אל( טקיורפה

 )מ"עמ

 

 תודובע יפסכ ףקיה  .4

 ךותמ בויבו םימ

 ללוכ אל( טקיורפה

 )מ"עמ

 

  הלחתה תנש  .5

 םויס תנש

 

 טקיורפה רואית

 םיצילממ תמישר

 ל"אוד ןופלט דיקפתו םש
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 
 2 ספוט

 
 תודובע עוציב לע תוצלמה

        
 דובכל
 מ"עב המקיש ימ בויבהו םימה דיגאתו מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
    

 תעד תווחו תודובע עוציב לע רושיא : ןודנה
 

 _____________.פ.ח )אלמ םש( ______________________ יכ הזב רשאב הטמ םותחה ינא
 ןיבש הפוקתב ________________________ :)ירוביצה ףוגה םש( רובע עציב ,)"ןלבקה" :ןלהל(

 _________________ -)הנשו שדוח( ה דעו ________________-)הנשו שדוח( -ה
 .בויבו םימ יווק תחנהל תודובע תוברל ,חותיפ תודובע
 

 : תודובעה טוריפ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 

 :)מ"עמ ללוכ אל(  טקיורפב ועצובש בויבהו םימה תודובע יוושו תודובעה לש ללוכה יפסכה ףקיהה
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 )לוגיעב ףקה( : עוציבה לע תעד תווח
 רתויב הובגה ןויצה ונה 5 ןויצ 
 

 . )בידא סחי ,תושימג ,ריהמ הנעמ( תורישה תמר .1
 

5 4 3 2 1 

 .ןלבקה תויעוצקמ .2
 

5 4 3 2 1 

 .ךרוצה תדימב יוביגו רובגת תלוכי .3
 

5 4 3 2 1 

 .ביצקתבו םינמז תוחולב ןלבקה תדימע .4
 

5 4 3 2 1 

 .ןלבקה תוירחאו תונימא .5
 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 הדובעב תוחיטבה יקוח לע הרימש .6
 1 2 3 4 5 ויחפסנ לכ לע יפוס ןובשח תוברל ןוגראו רדס ,תונובשח תשגה ןפוא .7
 

 : רשאמה/ץילממה יטרפ
 

______________ _____________ _____________ _______________ 
 דיקפת         תושרה םש     ןופלט  החפשמ םשו םש 
 
 

 ________________ :ךיראת _______________:המיתח
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 4 א ךמסמ
 

 ,תוחיטב הנוממ ,הדובע ילהנמ ,םיסדנהמ( טקיורפב וקסעויש םידבועו חתפמ ישנא יטרפ
 )'וכו םיזכר

 )תוצלמה ,דמעומה תלכשה לע תודיעמה תודועת ,םייח תורוק ףרצל שי( 

 

 
  

 'סמ
 דיקפת החפשמו יטרפ םש 'דס

 
 קתו

 דיקפתב
 

 ןויסינ
 טרפב(

 לצא ןויסינ
 )עיצמה

1.      
 

 
2.      

 
 

3.      
 

 
4.      

 
 

5.      
 

 
6.      

 
 

7.      
 

 
8.      

 
 

9.      
 

 
10.      
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 5 א ךמסמ

 ח"ור רושיאו ףתתשמה תרהצה

 ______________:ךיראת ______________________________________ :ףתתשמה םש

 :ןמקלדכ ריהצהל ונירה

 עצוממ יתנש תוסנכה רוזחמ ףתתשמל היה 2019-ו 2018 ,2017 ,2016 םינשב יכ ריהצהל ונירה
 ללוכ אל( ₪ ןוילימ 40 -מ ךומנ וניאש ךסב ,קוח יפ לע תוינלבק תודובע  עוציבב ותוליעפמ עבונה
 .)מ"עמ
 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2016 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2017 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2018 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2019 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 :ףתתשמה תמיתח                          

____________________ 

   

======================================================== 

 ןובשח האור רושיא

 תא ונרקיב ,ולש ןובשחה יאורכו )"ףתתשמה" :ןלהל( _______________________ תשקבל
 תלהנה תוירחאב הניה הרהצהה .ליעל חוודמכ  תודובע עוציבב ןויסינ רבדב ףתתשמה תרהצה
  .ונתרוקיב לע ססבתהב וז הרהצה לע העד תווחל איה ונתוירחא .ףתתשמה

 תוכמותה תויאר לש הקידב הללכ תרוקיבה .םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב ונתרוקיב תא ונכרע
 הגצה ל"נה הרהצהב ןיאש ןוחטב לש הריבס הדימ גישהל הרטמב תאזו הרהצהבש עדימבו םימוכסב
 .ונתעד תווחל תואנ סיסב תקפסמ ונתרוקיבש םירובס ונא .תיתוהמ העטמ

 תרהצה תא תויתוהמה תוניחבה לכמ תואנ ןפואב תפקשמ וז הרהצה ונתרוקיב לע ססבתהב ונתעדל
 .2019-ו 2018 ,2017 ,2016 םינשב תודובע ףקיהו ןויסינ רבדב ףתתשמה
 

                           __________ :ךיראת

         _________________ 

 ,בר דובכב                                                
 ןובשח יאור                                                
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 6 א ךמסמ    

 העצהל תיאקנב תוברע

 

 ________________ :קנב        ,דובכל
 מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
_______________ :ףינס       מ״עב המקש ימ  בויבהו םימה דיגאתו
  
         ,נ.א.ג
 ______________ :ךיראת        

 _____________ 'סמ תיאקנב תוברע  :ןודנה

 םישקבמה תעצה תשגהל עגונב )םישקבמה - ןלהל( ______________ תשקב יפ-לע .20
 רואב "קזב" םחתמב 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל , 3/2020 'סמ ףתושמ יבמופ זרכמל
 .₪ 490,000 לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא הדוהי

 ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד םע ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ
 תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה

 ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכשכ
 .ל"נה ללוכה ךסה לע

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו 01.03.2021 םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל 01.03.2021 םוי ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע 01.03.2021 םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 

 ,בר דובכב              

 _____________________ : קנב       
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 7 א ךמסמ חפסנ                                                      
 

 ןידכ םומינימ רכש רבדבו םירז םידבוע תקסעה רבדב ריהצת
  1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 תמאה ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,______________.ז.ת________________ מ"חה ינא
  :ןמקלדכ ,תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו
 

 עיצמה לצא___________________________ כ שמשמ ינא .1
 זרכמל העצה שיגה רשא ,)עיצמה - ןלהל( __________________________________
 םימה דיגאתו מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה ףתושמב ומסרפ רשא ,3/2020 'סמ  יבמופ
  זרכמה אושנ תודובעה עוציבל ,מ"עב המקש ימ בויבהו
 .ורובעבו ומשב הז ריהצת ומעטמ ןתיל ךמסומו ,)זרכמה - ןלהל(

 . זרכמל עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכו הכימתב הז ריהצת השוע יננה .2

 :הז ריהצתב .3

 הטילשה לעב םג - םדא ינב רבח אוה עיצמה םא .עיצמה ידי לע טלשנש ימ    - "הקיז לעב"
 המודה דיגאת וא ,עיצמה לצא הטילשה לעב תטילשבש דיגאת וא וב
 עיצמה םעטמ יארחאמ ימ וא ,עיצמה לש ולאל ותוליעפ ימוחתבו ובכרהב
  .הדובעה רכש םולשת לע

 .1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב התרדגהכ      -    "הטילש"

 לעב לכו יכונא  ,זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל דע יכ תאזב ריהצמ יננה .4
 :] המיאתמה תצבשמב X ןמסל שי[ עיצמל הקיז

o ג"סשת ,ןושחב ה"כ םוי רחאל ורבענש תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל - 
 םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002 רבוטקואב 31
 ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה

o 2002 רבוטקואב 31 - ג"סשת ןושחב ה"כ םוי ירחא ורבענש תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה, 
 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל
   ,זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומב ךא, 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו

 ;הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז .5

__________ 
  המיתח   

 רושיא

 ה"ה ,_____________ ד"וע ינפב ה/עיפוה___________ םויב יכ ,רשאל ינירה
 יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,__________.ז.ת ,____________
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא ,קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי
 .יינפב וילע המ/םתחו ליעל ריהצתה

_______________ 
 ד"וע תמתוחו המיתח
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 8 א ךמסמ

 הצעומ רבחל וא/ו הרבחה דבועל הברק רדעה/הבריק רבדב הרהצה
  דובכל
 )"ןימזמה" :ןלהל( מ"עב המקש ימ בויבהו םימה דיגאתו  מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ,.נ.ג.א

 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל איבה ןימזמה יכ רשאל ינירה .1

 :ןמקלדכ עבוקה תויריעה תדוקפל )א(א122 ףיעס .1.1

 לע הלועה קלח םירומאהמ דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח" 
 דצ היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ,ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע
  ".תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב – "בורק" הז ןיינעל .הרבחה םע הקסעל וא הזוחל

 .פ.י) תוימוקמה תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכה לש 12 ללכ .1.2
  :ןמקלדכ עבוקה , 3114 'מע ד"משת

 רבח" ,הז ןינעל ;תימוקמה תושרה םע הקסיעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח"
 האר[  וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח - "הצעומ
 . 3 ]ב)(1(5-ו (ב)(1(1 ףיעסב "בורק"ו "הטילש לעב" תורדגה

 :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א(174 ףיעס .1.3

 ומצע ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הרבח לש דבוע וא דיקפ"
 הדובע םושבו הרבחה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי לע וא
 ."הנעמל תעצובמה

 :ןמקלדכ תאזב בייחתמו ריהצמ  יננה ,ךכל םאתהב .2

 ימל המקיש ימ דיגאתו הרבחה ןוירוטקריד ירבחו הדוהי רוא ריעה תצעומ ירבח ןיב ןיא .2.1
 וא ןכוס ,תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :עיצמב םילהנמה וא/ו ןיינעה ילעבמ
 .ףתוש

 ןיא ,עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב ןיינעה ילעבמ ימ וא/ו עיצמה תטילשבש דיגאתב .2.2
 וא ןוהב םיזוחא 10 לע הלועה קלח ליעל רומאכ "בורק" חנומב םירדגומה הלאמ דחאל
 .יארחא דבוע וא להנמכ וב ןהכמ ליעל םייונמהמ דחא ןיאו ,םיחוורב

 ןכוס וא ףתוש ,גוז-ןב עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב הטילשה ילעבמ ימ וא/ו עיצמל ןיא .2.3
   .דיגאתב וא הרבחב דבועה

-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ – "ןינע לעב" : ליעל 2.2-2.3 םיפיעס ןיינעל
 דיקפת אלממה רחא הרשמ אשונ לכ וא ,עיצמב ל"כנמס וא ל"כנמ – "להנמ" . 1968

  .ל"כנמס וא ל"כנמל ליבקמ ותוהמ יפ לע רשא עיצמה תוליעפב

 עיצמל יכ אצמיי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת תפתושמה םיזרכמה תדעו יכ יל עודי .3
 וא/ו הצעומה ירבחמ ימל הקיז תמייקתמ עיצמה ילהנממ ימל וא/ו וב ןיינעה ילעבמ ימל וא/ו
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 םא וא ,ליעל רומאכ וידבוע וא/ו דיגאתה וא/ו הרבחה ןוירוטקריד ירבחל וא/ו הרבחה ידבועל
 .הנוכנ אל הרהצה יתרסמ

 הרבחה תצעומ היפל ,תויריעה תדוקפל )3( א122 ףיעס תארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .4
 ל"נה )א( א122 ףיעס יפל תורשקתה ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 3/2 לש בורב
  .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש דבלבו

 וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .5
  .תמא

  _____________ :ךיראת

  ___________________עיצמה לש המיתח ישרומ תמיתח

 _________________  ד"וע : יינפב ומתח המיתחה ישרומ יכ רשאמ ינא :ד"וע רושיא
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 9 א ךמסמ

  תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא

 1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 

 םיפוג תואקסע קוחב ותועמשמכ "השרומ דיקפ" ______________________ מ"חה ינא .1
 :יתעידי בטימל יכ תאזב חוודמ ,*סמ ץעוי/*ןובשח האור / *1976-ו"לשת ,םיירוביצ

________________   _______________________ 

 םדא ינב רבח םושר 'סמ / תוהז 'סמ    םש

I. הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע להנל וילעש תומושרהו תונובשחה יסקנפ תא *להנלמ רוטפ/*להנמ 
 .1975-ו"לשת ,ףסומ ךרע סמ קוחו

II. יפל סמ ןהילע לטומש תואקסע לע מ"עמ להנמלו ויתוסנכה לע המושה דיקפל חוודל גהונ 
 .ףסומ ךרע סמ קוח

 הרוצב בייחל ידכ וב ןיא ,תונובשחה יסקנפ תוליבק ןיינעל אתכמסא הווהמ וניא הז רושיא .2
 לש םתוניקתל סחיב הדמע עבוק אוה ןיאו ,טפשמה תיב ינפב וא ררע תדעו ינפב יהשלכ
 .םהיפ לע ומלושש םימוכסה תונוכנ וא םתשגה ידעומ ,תוח"ודה

 .**_____________________ םויל דעו ותקפנה םוימ רושיאה ףקות .3

______________ _______________ ________________ _______________ 

 המיתח            ןוישיר 'סמ           ראות   םש

 

 ___________________ :ךיראת

 

 .רתוימה תא קחמ *

 .רושיאה קפנוה הב הנשה רחאלש הנשה לש סרמב 31 םוימ רחואי אלו ,דעומה תא םושר **
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 10 א ךמסמ

 תודובעה רתאב רוקיב לע רושיא

 

 יבמופ זרכמ אושנ תודובעה עוציבל דעוימה תודובעה רתאב יתרקבש תאזב רשאמ ,הטמ םותחה ינא
 .הדוהי רואב "קזב" םחתמב חותיפתודובע עוציבל 3/2020 'סמ

 תא בטיה יתקדבש רחאלו םיעיצמ סנכב יתפתתשהש רחאל ,בטיה זרכמה יכמסמב יתנייעש רחאל
 יל תונבומ ןכו תודובעה רתא רואית טלחהב יל ןבומ יכ תאזב ריהצמ ינא ,רומאה תודובעה רתא
 .זרכמה אושנ תודובעה בטיה

 

 

  ____________________________ :ךיראת
 

  _________________________ :עיצמה םש
 

  __________________ :.פ.ח /תודגאתה 'סמ
 

 ________________ :ותמתוחו עיצמה תמיתח
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 11 א ךמסמ

 הרומתה-םימולשתה חפסנ

  הרומתה 

 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל 3/2020 'סמ יבמופ זרכמ אושנ תודובעה לכ עוציב תרומת .1
 תויובייחתה לכ לש םלשומו אלמ יולימו )זרכמה - ןלהל(  הדוהי רואב "קזב" םחתמב
 - ןלהל( ןלהל םיטרופמה םיאנתה יפ-לע תאזו הרומתה תא ןלבקל ןימזמה םלשי ,ןלבקה
  :)הרומתה
 
 הרקמב םיביוחמהו םימיאתמה םייונישבו המאתהב ולוחי ולא תוארוה יכ רהבומ[
 ןיגב הניה הרומתה יכ רהבומ ןכ ,הזוחל 16 ףיעס יפל ותוכזב שומיש תושעל טילחי ןימזמהו
 .]ושרדנ אל וא/ו ועצוב אלש תודובע ןיגב הרומת םלושת אלו לעופב תודובע עוציב

 םיפטוש םימולשת עוציב

 תודובעה לכל סחייתת רשא ,בתכב תטרופמ םולשת תשירד ,ןימזמה רושיאל ,שיגי ןלבקה .2
 - ןלהל( זרכמה אושנ תודובעה עוציב לש שדוחה ךלהמב לעופב ןלבקה ידי-לע ועצובש
 תודובעה ןיגב דיגאתלו הרבחל םידרפנ תונובשח שיגי ןלבקה יכ רהבוי .)םולשתה תשירד
 .תויומכה יבתכל םאתהב םרוג לכל תוסחוימה

 םיריחמה ,תויומכה יבושיח ,ועצובש תודובעה תדידמ תא לולכת םולשתה תשירד לכ .3
  .זרכמה תוארוהל םאתהב ,ףיעסו ףיעס לכ ןיגב הרומתה כ"הסו
 תשגה םויל ןוכנ - תודובעה עוציבל ןכדועמ םינמז חול לולכת םולשתה תשירד ,ןכ-ומכ
  .ןובשחה

 .)"םירבטצמ תונובשח"( תורבטצמ הנייהת םולשתה תושירד .4

  :אבה ןפואב השעת ןימזמל ןובשחה תשגה .5

 ךלהמב/דע עציבש תודובעה ןיגב ןובשח חקפמל ןלבקה שיגי ,שדוחל 6 -ה םויל דע .5.1
 דיגאתה לומ דובעי ןלבקה .חקפמה ידי-לע ורושיאו ותקידב םשל ,םדוקה שדוחה
 תונובשחה ,טנופסקא תנכות תועצמאב הרבחה לומו טנ רודמר תנכות תועצמאב
  .SKN ץבוקבו חישק קתועב ושגוי

 וליאכ ,םולשתה עוציב ןיינעל ,ותוא וארי - הז דעומ רחאל חקפמל שגויש ןובשח
  .ןכמ רחאל אוביש שדוחל 1 -ה םויב שגוה

 תמתוח ףוריצב ,ןובשחה לש קתעה ולצא ראשיי יכ אדוול ןלבקה תוירחאב
  .חקפמה ידי-לע ותלבק דעומל רושיאכ חקפמה תאמ "לבקתנ"

 ןובשחהש םוימ םימי 15 -מ רחואי אל ךות ויתורעה/ותוסחייתה תא שיגי חקפמה .5.2
 .ול רסמנ

 עידוי - שדחמ ותשגה םיבייחמה םינוקית וא םייוניש ןועט ןובשחה יכ חקפמה אצמ
    .המאתהב םידעומה וחדיי - הזכ הרקמבו ,םדקהה לכב ,בתכב ןלבקל ךכ לע
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 יפ-לע התקידב םויס רחאל ,רומאכ םולשתה תשירדל חקפמה רושיא/תוסחייתה .5.3
 ,הז ןיינעל עבקנש ךמסומה ןימזמה גיצנ ידיל ורסמיי ,ליעל םיעובקה םידעומה
  .הז םכסהב/זרכמב ועבקנש םיאנתל םאתהב םולשתה עוציבל גאדי רשא

 דע + ףטוש" יאנתב הרומתה תא ןלבקל םלשי ןימזמה ,ןימזמה בשח / רבזג רושיאל ףופכב .6
  .ןידכ הכורע סמ תינובשח דגנכו חקפמל ןובשחה שגוה וב שדוחה םותמ "45

 .]הז דעומב םייוניש ונכתי ,ינוציח ןומימ לש הרקמב יכ תאזב רהבומ[

 ,תויוברעה תוברל ,חקפמל/ןימזמל םישרדנה םיכמסמה תאצמהב הנתומ םולשתה .7
 .דועו םינמז תוחול ,םיחוטיבה

 לש המכסה םושמ םיפטושה םימולשתה עוציבו םולשתה תושירד רושיאב ןיא .8
 יריחמל רושיא וא קפוסש דויצה וא ועצובש תודובעה תוכיא/ביטל חקפמה/ןימזמה
 .דבלב םייניב םולשתכ אלא ,ןהב תומושרה תויומכל סחיב רושיא וא תודיחיה

 ןובכע ימד זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל( 6% הכני ןימזמה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ רהבומ
 ורזחוי אלש –תוקידב ימד רובע 1.5% ןכו לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו
 םימולשתה לכ לע ולוחי תוקידבהו לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הרקמ לכב ןלבקל

 הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש
 ןלבקה םע תונבשחתה ךורעל יאשר היהי ןימזמה םימיאתמ םירקמב ,תאז םע .תרחא
 בתכ יפ לע דרפנ םולשתל ןניגב יאכז אוהש תומיוסמ תוקידב עציב ןלבקה וב הרקמב
 .תויומכה

 יקלח ןובשח לכמ וכוני ,ןלבקה תויובייחתה לכ םויק חיטבהל תנמ לע יכ רהבומ ןכ ומכ .9
 :ןלהל( ןובכיע ימדכ רומאכ יקלחה ןובשחה םוכסמ 5% לש ךס םולשתל רשואמ
 ןובכיעה םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו ןימזמה י"ע קזחוי ןובכיעה ,)"ןובכיעה"
 ,תודובעה תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב –
 עצובי םינושה ויבלש לע ,ןובכיעה םולשת .ןימזמה םעטמ הריסמ תדועת ןתמ םע הרתיהו
 לכ יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל
 םימוכס ןובכיעהמ וכונ אל דוע לכו ןובכיעה םולשתל םייזוחה םיאנתה ומייקתה אל דוע
 לש סכנ וא/ו הרומת וא/ו ףסכ םוכס רדגב וניא ןובכיעהש ירה ,ןלבקהמ ןימזמל ועיגי רשא
 .ןלבקה

 תודובע רובע ןה ,עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה יכ ,רהבומ ,ןכ ומכ
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח

 םולשתל יפוס ןובשח רושיא

 .תודובעה לכ תלבק תא חקפמה רשיא םרטב חקפמה תקידבל רסמיי אל יפוסה ןובשחה .10

 דעומה רחאל םימי "60 דע + ףטוש" יאנתב ןימזמה ידי-לע ןלבקל םלושי יפוסה ןובשחה .11
 :ןלהל םיטרופמה םיאנתהמ דחא לכ ואלמתנ וב

 בלשל דע ויתויובייחתה לכ רחא אלימו ןתומלשב תודובעה תא עציב ןלבקה .11.1
  .ללוכ הריסמה

 תודובעה לש תודידמב הוולמה ,בתכב תטרופמ םולשת תשירד חקפמל רסמ ןלבקה .11.2
 .יפוס ןובשחכ חקפמה ידי-לע בתכב ורשוא ולאו - תויומכ יבושיחו עציבש
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 עוציבל רושקה לכב תוכמסומה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה לכ ולבקתנ .11.3
 .ךכל םיכירצה םיבושיחהו םינותנה לכ תא חקפמל איצמה ןלבקהו תודובעה

 ,הזוחה תוארוה יפל םאיצמהל וילעש םיכמסמה לכ תא חקפמל איצמה ןלבקה .11.4
 .תוירחאהו קדבה תוברע תא תוברל

 ידי-לע תומותחו תובשחוממ "AS MADE" תוינכת תכרעמ חקפמל איצמה ןלבקה .11.5
 .)ןתריסמ תעב תודובעה בצמ לש ינכדע םוליצ תופקשמה( ךמסומ דדומ

 דגנכ ויתושירדו ויתועיבת לוסיח רבדב בתכב הרהצה ןימזמל איצמה ןלבקה .11.6
 .הזוחל רושקה לכב ןימזמה

 םוימ םימי 30 ךותב תאזו - ותקידב רחאל יפוסה ןובשחה תא בתכב רשיא חקפמה .11.7
  .ןלבקה ידי-לע רומאכ תודובעה לש םלשומ עוציבל ףופכב ,חקפמל אצמוהש

 ןלבקה תויובייחתה אולמ עוציב רובע טלחומו יפוס וניה הרומתה םוכס יכ ,רהצומו םכסומ .12
 לכמ תויורקייתה לשב תוברל ,והשלכ ףסונ םולשתל יאכז היהי אל ןלבקה יכו הזוחה יפ-לע
 .איהש הביס

 תלבק דגנכ ןימזמה ידי-לע םלושיש ,מ"עמ תללוכ הניא רומאכ הרומתה ,ליעל רומאה ףא-לע
 .סמה תויושרל ותרבעהל עובקה דעומב מ"עמה תא םלשל יאשר ןימזמהו ,ןידכ סמ תינובשח

 הדמצה ישרפה ןיגב תפסות לכ ףסוותת אל הרומתל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .13
 .לעופב םולשתה דעומל דע תיבירו

 לש תידוסי הרפה הווהי אל ,םימי 30 לע הלעי אל רשא ,ןלבקל םולשתב רוחיא יכ ,םכסומ .14
  .הזוחה

  יללכ טרפמ

 .יללכה טרפמה תוארוהל תוקפנ לכ היהת אל םייפסכ םיאשונב יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ .15

  – ינוציח ןומימ

 ןלבקה תויובייחתה לכ םויקו הז הזוחב ועבקנש תודובעה לכ עוציב ןיגב הרומתה .15.1
 ותוא ןומימ תועצמאב ןלבקל םלושת ,הז םכסהב ועבקנש םידעומבו םיאנתב
 .)ןמממה םרוגה -ןלהל( לארשי יעקרקמ תושרמ לבקל הרבחה הרומא

 יבג לע חווידו הינבה תומדקתה יבלשל םאתהב  םלושת היבלש לכ לע הרומתה .15.2
 םאתהב ףא ךרוצה תדימבו ,חקפמה ידי לע ןובשחה רושיאל םאתהבו חוויד יספוט
 .ןמממה םרוגה ילהנל

 ידי לע  םימולשתה בוכיע ןיגב  תוירחאב אשית אל הרבחה יכ ךכל עדומ ןלבקה .15.3
 .ועבקנש םירועישהמ םייקלח םימולשת ןיגב וא/ו ןמממה םרוגה

 תלבק רחאל אלא ןלבקל םהשלכ םימולשת ומלושי אל הרקמ לכב יכ םכסומ .15.4
 תרבעהב בוכיע בקע םולשתב בוכיע לכ יכו ןמממה םרוגה ןמ יטנבלרה םולשתה
  .והשלכ יוציפב ןלבקה תא הכזי אלו הרפהכ בשחי אל ,ןמממה םרוגה ןמ םולשתה
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 12 א ךמסמ
 

  תובייחתהו העצה בתכ
 _________ :ךיראת

 ,דובכל
 )הרבחה - ןלהל( מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה

  )דיגאתה-ןלהל( מ"עב המקש ימו

 )"ןימזמה" – דחי םהינש(

 ,.נ.א.ג

 חותיפ תודובע עוציבל  2020/3 'סמ יבמופ זרכמ - תובייחתהו העצה בתכ :ןודנה
 הדוהי רואב "קזב" םחתמב 'א בלש

 ,______________ איה ונתבותכש __________ תוהז/הרבח 'סמ _____________ מ"חה ונא
 :ןמקלדכ ,םכיפלכ הזב םיבייחתמו םימיכסמ ,םיריהצמ

 לכ לע הזוחה תאו זרכמה יכמסמ לכ תא ,זרכמב םיפתתשמל םכתעצה תא ןויעב ונארק .1
  ויחפסנ
 .)זרכמה יכמסמ - ןלהל(

 ,םינלבקה רויסב ונפתתשה ,םהיטרפ לע זרכמה יכמסמ לכ תא ונבה יכ םיריהצמ וננה
 - ןלהל( זרכמה אושנ תודובעה הנעצובת ובש רתאב ונרקיב ,__________ םויב ךרענש
 הקידב תוברל ,תודובעה עוציבב םירושקה תוביסנהו םיאנתה לכ תא ונחבו ,)תודובעה
 תא ,תודובעה לש ןביטו תויומכ ,השיגה יכרד ,עקרקה יאנת ,םתביבס לש םידחוימ הניחבו
 םייטנבלרה םירחאה םימרוגה לכ תא ןכו ,תודובעה עוציב תטיש תא ,ןביט ,ןתוכיא ,ןתומכ
 .וניתויובייחתה םויק לע עיפשהל םייושעהו

 זרכמה יכמסמו יאנת לכ לש תקדקודמו הריהז הניחב ונחבש רחאלו ליעל רומאל םאתהב .2
 ונירהו וז ונתעצה םישיגמ וננה ,םולשתה יאנתו םינמזה חול תוברל ,םירומאה הזוחהו

 ,דחיב ןלוכ ,וניתויובייחתה ראש לכ תא םייקלו תודובעה תא עצבל הזב םיבייחתמ
 יאנתו הרומתה - ןלהל( תויומכה בתכבו זרכמבש העצהה יספטב םיעיצמ וננהש םיריחמב
 .)םולשתה

 עוציב תא רוסמלו ,וז העצה לבקל ברסל וא לבקל ישפוח היהי ןימזמה יכ םימיכסמ ונא .3
 ,טלחומהו ידעלבה ותעד לוקיש יפל לכה ,ול האריש יפכ ,תרחא העצה ילעבל תודובעה
 לש רומאכ הטלחה לכ לבקל םיבייחתמ ונאו ,זרכמב םיפתתשמל תוארוהב טרופמכ
 .ןימזמה

 :ןמקלדכ ,םכיפלכ הזב םיבייחתמ ונירה ,לבקתת ונתעצהו הדימב .4

 ךותב וא םכתשירד תלבק דעוממ םימי 7 ךות זרכמה הזוח יכמסמ לכ לע םותחל .4.1
 .םכדי-לע עבקייש יפכ ,רחא ןמז קרפ

 םייוציפ וא/ו תודובעה עוציב לשב העיגמה הרומתל ןהשלכ תופסות עובתל אל .4.2
 .ןאולמב ןעוציב וא/ו תודובעה ףקיה תנטקה ןיגב םהשלכ
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-לע עבקיש יפכ לכה - רחא ףקיהב וא אלמה ןפקיהב ,תודובעה עוציבב ליחתהל .4.3
 ,םכדי-לע ןתנייש תודובע תלחתה וצ תלבק םוימ םימי 7 ךותמ רחואי אל - םכדי
 .הזוחהו זרכמה יכמסמבש םיאנתה לכל םאתהב ןעצבלו

 יפל ,תודובעה עוציב תלחתה דעומב וא הזוחה תמיתח דעומב ,םכידיב דיקפהל .4.4
 רושיא וא/ו הזוחב םישרדנה חוטיבה תוסילופ לכ יקתעה - םהינבמ םדקומה
 יכמסמב שרדנכ םירחאה םיכמסמהו םירושיאה לכ יקתעה ןכו ךכל חטבמה
 .וניתויובייחתה םויק תחטבהל תויאקנבה תויוברעה תא ןכו הזוחהו זרכמה

 לכ לע םיזוחה ונתוא םיבייחמ ,וז ונתעצה לע ונתמיתח םוימ יכ ,םיבייחתמו םיריהצמ וננה .5
 םיזוחה לע םותחנ אל םא םגו ,ונידי-לע םימותח ויה וליאכ ,םהילא םיפרוצמה םיכמסמה
 ,ונניבל ןימזמה ןיב בייחמ הזוחכ ,בתכב ןימזמה ידי-לע התלבקו ונתעצה בשחית ,ללכב
 .זרכמה יכמסמב טרופמכ ,דיגאתה וא/ו הרבחה לש היתויוכזמ ערגי רבדהש ילבמ

 יפ-לע השירדל םאתהב לעפנ ,הזוחה תמיתח ינפל תודובעה עוציבב ליחתהל שרדינ םא
 .םהב םילולכה םיכמסמה לכו םיזוחה תוארוה

 

 ,תימונוטוא תיאקנב תוברע הזב תפרצמ ונירה וז ונתעצהבש תויובייחתהה םויקל תוברעכ .6
 לש ךס לע 01.03.2021 דע תוחפל ףקותב _________ ףינס ____________ קנב לש

 ןפואב םכחוכ תא םיפיימו זרכמב לולכה חסונה יפ-לע דיגאתהו הרבחה תבוטל ,₪ 490,000
 אל וא/ו ונתעצהבש - ןתצקמ וא ןלוכ - וניתויובייחתה םייקנ אלו הרקמב יכ רזוח יתלב
 ךות וא/ו ונילא חלשיתש היכז תעדוה וא/ו השירדה דעוממ םימי 7 ךות םיזוחה לע םותחנ
 ,תיאקנבה תוברעה תא טלחלו שממל םכידיב תוכזה ירה ,ןימזמה עבקיש יפכ רחא דעומ לכ
 טלחומ ,יפוס רותיו ,שארמ הזב םירתוומ ונאו יהשלכ הארתה וא שארמ העדוה לכ ילב תאז
 .ל"נה תוברעה תא טלחלו תובגל ידכ וטקנתש דעצ לכל דגנתהל תוכז לכ לע גיוסמ יתלבו

 תמיתח דעומב ,םכל רוסמנ ונא ,זרכמב הכזנו הדימב ,וניתויובייחתה םויק תחטבהל .7
 ןימזמה ידיחימ דחא לכ תדוקפל הדומצ תוימונוטוא תויאקנב תויוברע יתש ,הזוחה
 ,ןימזמה ידיחי ןיב יסחי ןפואב קלוחתש ,)מ"עמ ללוכ( הרומתהמ 10% לש רועישב
 ויהת םתאו םישדוח השולש לש תפסותב תודובעה עוציב תפוקת לכל הפוקתב דומעתשו
 .םכמ דחא יפלכ וא םכיפלכ וניתויובייחתה תא רפנו הדימב הטלחל םיאשר

 רוסמנ ונא ,תודובעה תא עצבנו הדימב ,תוירחאהו קדבה תפוקתב תודובעה עוציב תחטבהל .8
 לש רועישב םכתדוקפל הדומצ תימונוטוא תיאקנב תוברע ,תודובעה תריסמ דעומב םכל

 הטלחל םיאשר ויהת םתאו ,הזוחהו זרכמה יאנתל םאתהב)מ"עמ ללוכ( הרומתהמ 5%
 .םכיפלכ וניתויובייחתה תא רפנו הדימב

 דעומהמ םישדוח השולש ךשמב ונתוא בייחתו ףקותב היהת וז ונתעצה יכ ,םיבייחתמ ונא .9
 הדימב .ןימזמה ידי-לע עבקייש יפכ תפסונ הפוקתב וא/ו תועצהה תשגהל עבקנש ןורחאה
 תאז השענ ,וז העצהבש וניתויובייחתה לכ תא םייקל םכדי-לע שרדינ וז הפוקת ךלהמבו
 .יוחיד לכ אלל
 תוחוכה ,תויוכמסה רדגב הניה תאז ותעצה יכ תאזב םיריהצמ ונא - )דיגאת לש הרקמב(
 .עיצמה דיגאתה לש דוסיה יכמסמ יפ-לע ונלש תורטמהו

 ינפל( רשואמ ןובשח לכ םוכסמ 6% הכנת הרבחה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ םכסומ
 רובע 1.5% ןכו לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע ימד זוזיק ינפלו מ"עמ
 םימולשתה לכ לע ולוחי תוקידבה ימדו לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .תוקידב ימד
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 הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש
 ןלבקה םע תונבשחתה ךורעל יאשר היהי ןימזמה םימיאתמ םירקמב ,תאז םע .תרחא
 בתכ יפ לע דרפנ םולשתל ןניגב יאכז אוהש תומיוסמ תוקידב עציב ןלבקה וב הרקמב
 .תויומכה

 ןובכיע ימדכ רשואמ ןובשח לכמ %5 ודי תחת בכעי ןימזמה יכ םכסומו ונל רהבוה ,ןכ ומכ .10
 תריסמ דעומב – ןובכיעה םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ומלושי רשא ,)"ןובכיע ימד" :ןלהל(

 ןתמ םע הרתיהו ,תודובעה תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה
 הכוניש רחאל עצובי םינושה ויבלש לע ,ןובכיעה םולשת .ןימזמה םעטמ הריסמה תדועת
 ולוחי ןובכיעה ימד יכ ונל עודי ,קפס רסה ןעמל .הזוחה חוכמ ןימזמל עיגמה םוכס לכ ונממ
 וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ לע
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח

 לכ לע הנססבתתש תושירד וא/ו תועיבת לכ גיצהלמ םיעונמ היהנ יכ ,םכסומו רהצומ .11
 ונאו זרכמה יכמסמ ברקמ הזיא וא זרכמה יאנת לש הנבה יא וא/םגו העידי יא לש תונעט
 .הלא תונעט לכ לע שארמ םירתוומ

 עוציב םשל תיפסכו תיעוצקמ ,תינוגרא תלוכי ילעבו ןויסינו עדי ילעב ונא יכ ,םיריהצמ וננה .12
 םידמוע יכו זרכמה יאנתב וטרופש םדקומה ןויסינה יאנת לכב םידמוע וננה יכו ,תודובעה
 םידבועו הדובע ילהנמ ןכו ןיקת בצמבו שרדנה דויצה לכ הזוחה עוציב ךרוצל ונתושרל
 .תודובעה עוציב ךרוצל קיפסמו םיאתמ רפסמבו ןויסינ ילעבו םינמוימ ,םייעוצקמ
  :םיאבה םיפוגהמ םירושיאו תוצלמה הזב םיפרוצמ ןכ ומכ

12.1. ____________________  11.4 _____________________ 

12.2. ____________________  11.5 _____________________ 

12.3. ____________________  11.6 _____________________ 
 :זרכמב שרדנכ ,םיפסונ םיכמסמו םירושיא תאזב םיפרוצמ

12.4. ____________________  12.5. _____________________ 

12.5. ____________________  12.6. _____________________ 

12.6. ____________________  12.7. _____________________ 
12.7. ____________________  12.8. _____________________ 

 הניה תודובעה עוציב ןיגב הרומתל ונתעצה ,םיזוחבו זרכמה יכמסמב טרופמה לכל םאתהב .13
  -ןלהל טרופמכ /זרכמה יכמסמב ןיוצמכ

 בתכ יריחמל ___________________% לש רועישב החנה ןתמל הניה ונתעצה
 תודובעה תא עצבל םיבייחתמ ונאו תויומכה בתכ יביכר לכ לע לוחת וז החנה .תויומכה
 יביכרמ דחא לכ לע לוחתש ונדי לע תעצומה החנהה תתחפהב תויומכה בתכ יריחמ פ"ע
  .תויומכה בתכ

 .מ"עמ ללוכ אל ₪ ____________________________ וניה החנה רחאל ריחמ כ"הס
 ____________________________ לש ךס – מ"עמ ףוריצבו החנה רחאל ריחמ כ"הס
  .מ"עמ ללוכ ₪
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 ,ליעל םשריש יפכ החנהה רחאל העצהה םוכסל החנהה רועיש ןיב הריתס לש הרקמב
 יריחמ איה תועמשמה 0 רועיש םשרייש לככ .החנהה רועיש פ"ע העצהה םוכס בשוחי
   .תויומכה בתכ

 ישרפה תוברל ,תפסונ הרומת לכ ונל ןתנית אל יכ ונילע םכסומו עודי ,קפס רסה ןעמל .14
  .תיבירו הדמצה

 םיטרופמה םינותנה סיסב לע ,תודובעה לכל תסחייתמ ונדי לע תשגומה םיריחמה תעצה .15
 תואצוהה לכ תאו הקפסאה ,דויצה ,םירמוחה לכ תא םיללוכ םיריחמהו ,זרכמה יכמסמב
 תקפסא ,ןונכתה ןיגב ונלש תולעה לכ תא םוקמל העגה ,םילטיה ,םיסימ תוברל ,חוורהו

 תנידממ םעונישו דויצהו םירמוחה תקפסא תא  ,תודובעה ןונכת ,םתנקתהו םינקתמה
 לכ לש ונידי לע אלמהו קדקודמה יולימה ןיגבו םתנקתה תאו ,עוציבה רתאל רוצייה
 ,שארמ םייופצ יתלב םינוכיסו םיאנת ןיגב תוברל ,םיזוחה יפ לע וניתובוחו וניתויובייחתה
 .וניחוור אולמ תא ןכו

 תיאשר היהי איה יכו םיתוריש עוציב לש והשלכ ףקיהל בייחתמ ונניא ןימזמה יכ ונל עודי .16
 יכ ונל עודי ןכ .םקלח וא/ו םיתורישה תא ומצעב עצבל וא/ו תודובעה ףקיה תא םצמצל
 תומייקתהל ףופכבו ,דבלב לעופב ונדי לע ועצובש תודובע רובע םולשתל םיאכז היהנ

 .םיזוחהו זרכמה יכמסמב םיאנתה

 םהלש ריחמה תעצה רשא ,רתוי וא תורשכ תועצה יתש הנייהת וב לש הרקמב יכ ונל עודי ןכ .17
 וא/ו תורחמתה םהיניב ךורעל ןימזמה יאשר – רתויב הלוזה הניהו הווש התייה
 רתויב הלוזה הניהש ריחמ תעצה תלבקל דע ,ןוכנל אצמתש יפכ ךרדב תופסונ תויורחמתה
 .תועצהה לכ ןיבמ

 לבקתי אלש לככו ינוציח ןומימ תועצמאב ראשה ןיב תונמוממ תודובעה יכ ונל עודי ןכ .18
 ןיינעב ןימזמה דגנכ תונעט ונל ויהי אלו ןקלח וא/ו תודובעה ועצובי אל וקלח וא/ו ןומימה
 .הז

 

  :______________םויה ,ונמתח היארלו
 

  ____________________ עיצמה םש
 

 _______________________ תבותכ
 

 _______________________ ךיראת
 
 
       __________________________ 
 עיצמה תמיתח                       
 )דיגאת לש הרקמב תמתוחו המיתח(       
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'ב –  הזוח ךמסמ   

 ה ז ו ח

 ______ םויב הדוהי רואב םתחנו ךרענש

 ן י ב
 

 מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
      הדוהי רוא  ,4 והינתנ ןתנוי 'חר

 )הרבחה - ןלהל( 
 

 מ"עב המקיש ימ בויבהו םימה דיגאתו
 ןולוח ,23 ענמת 'חר

 )דיגאתה :ןלהל(
 

 ןימזמה -ונוכי דחיב םהינש
 - דחא דצמ -

 ן י ב ל

   _______________  __________________ 
 ______________ .פ.ח  ___________ .ז.ת   
  ______________ 'חרמ _____________ בוחרמ   
 םותחל םיכמסומה הילהנמ ידי-לע   ________________מ   
 ןידכ המשב בייחתהלו   )ןלבקה - ןלהל(   

 _________ .ז.ת __________ ה"ה
 _________ .ז.ת __________ ה"ה

 )ןלבקה - ןלהל(       
 - ינש דצמ -

 

 לכהו ,)תודובעה - ןלהל( ויחפסנבו זרכמה יכמסמב ןיוצמכ תוינלבק תודובע עוציבב ץפח ןימזמה :ליאוה
 ;הז הזוחב ןלהל טרופיש יפכ

 ןלבקה תעצהו )זרכמה - ןלהל( תודובעה עוציבל 3/2020 ׳סמ ףתושמ יבמופ זרכמ םסרפ ןימזמהו :ליאוהו
 ;זרכמב התכז

 ;הז הזוחב טרופמכ ןימזמה רובע ,תודובעה תא עצבל ןלבקה ןוצרבו :ליאוהו

 ףופכב ,תודובעה עוציב תא ןלבקל רוסמל םיכסמ זרכמב ןלבקה תורהצהו תעצה ךמס לע ,ןימזמהו :ליאוהו
 ;הז הזוח תוארוהל

 :ןמקלדכ ,םידדצה ןיב רהצוהו הנתוה ,םכסוה ךכיפל

 הזוחל םיחפסנהו אובמה .1
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 סיסבה תא הווהמו ונמיה דרפנ יתלב קלח וניה ,וב רומאה לכ לע ,הזוחל אובמה .1.1
 .וז תורשקתהל

 .ןהילע ףיסומ אלא ,זרכמה תוארוהמ ערוג וניא הז הזוח .1.2

 ,ואל םא ןיבו ופרוצ םא ןיב ,זרכמה יכמסמ ללכ תא םיללוכ הז הזוחל םיחפסנה .1.3
  .ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמ םהו

  תומאתה-יא / תוריתס .2

  .וזל וז תומילשמ תוארוה ןניה זרכמה יכמסמ תוארוה .2.1

 זרכמה יחפסנ ןיב המאתה הנשי םא קודבי ,תודובעה עוציב תליחת םרטב ,ןלבקה .2.2
 יא/הריתס תמייקש לככו תודובעה רתא יאנתל סחיב וא םמצע ןיבל םניב ,םינושה
   .ןימזמל בתכבו דימ ךכ-לע עידוי - המאתה

 רדס ,ולגתיש תועמשמ בר וא תועמשמ וד/המאתה יא/הריתס לש הרקמב .2.3
 זרכמב ןיוצי םא אלא( ןלהל טרופמכ היהי םינושה םיכמסמה ןיב תויופידעה
 תוארוה לע הנרבגת ןלהלש המישרב עיפומה ךמסמ תוארוה רשאכ ,תרחא שרופמב
   :ןמקלדכ ,המישרב וירחא אבש ךמסמב תוללכנה תורתוס

  :תודובעה עוציבל םירושקה םייעוצקמ םיאשונב

  ;חקפמה וא/ו ןימזמה תוארוה .2.3.1

 ;הדובעה תוינכת .2.3.2

  ;תויומכ יבתכ .2.3.3

 ;םידחוימה םיינכטה םיטרפמה .2.3.4

 ;)הזוחב ותרדגהכ( יללכה טרפמה .2.3.5

  .זרכמה הזוח .2.3.6

 :םייטפשמ/םייפסכ םיאשונב

  ;הרומתה חפסנ .2.3.1

 ;זרכמה הזוח .2.3.2

 ;םידחוימה םיטרפמה .2.3.3

 ;)יללכה טרפמה טעמל( זרכמה יחפסנ רתי .2.3.4
  !יללכה טרפמה תוארוהל תוקפנ לכ היהת אל ,םייפסכ םיאשונב
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 יא/הריתס לש הרקמב וא םיכמסמה תוארוה תונשרפ רבדב תקולחמ לש הרקמב .2.4
 - חפסנ ותואב תוללכנה תוליבקמ תוארוה ןיב וא םינושה םיחפסנה ןיב המאתה
 היהת איהו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ןתנית חקפמה תטלחה .חקפמה ןהב עירכי

   .תבייחמו תיפוס

 הליג אל וא הזוחה תוארוהמ יהשלכ הארוה םייק אל ןלבקה יכ ,ררבתיו היה .2.5
 ,יהשלכ הדובע העצוב הנממ האצותכשו תולגל וילע היהש המאתה יא וא הריתס
 אל ןלבקהו תועטה ןוקית ךרוצל הנשרדיתש תואצוהה לכב תאשל ןלבקה לע היהי
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשת לבקל יאכז  היהי

 תורדגה .3

  :תואבה תורדגהב שומיש השעיי הז הזוח תאירק יכרוצל

  .ואל םא ןיבו ופרוצ םא ןיב ,ויחפסנ לע הז הזוח - "הזוח"

 םיאנתה ,זרכמה תוארוה :הלא ןיבו ,ויחפסנ לע ,תודובעה עוציבל זרכמה - "זרכמה"
 ךמסמ לכו תופמה ,םיטירשתה ,תויומכה יבתכ ,םיטרפמה ,תודובעה עוציבל תושירדהו

 .דיתעב הזוחל ףרוצי וא ףרוצ ,ןיוצש

 תועצובמ םתחתמ וא םכרד ,םהילע ,םהבש םירחא תומוקמו ןיעקרקמ - "תודובעה רתא"
 .םתביבסו הזוחה םויק ךרוצל ןימזמה ידי-לע וצקוהש תומוקמ וא ,תודובעה

 ןלבקה ןידכ היהי םנידו ,ישיא ןפואב ,וילהנמ תוברל ,הזוחה םתחנ ומע ןלבקה - "ןלבקה"
 לכ ןכו ול הצוחמו תודובעה רתאב ןלבקה לש ויחילש וא/ו וידבועל תוארוהה תריסמ ןיינעל
 ללוכ ,הזוחה יכרוצל ,ןלבקה .הדובע להנמ וב תוארל לוכי ןימזמהש םרוג וא הדובע להנמ
 .םיכמסומה ויגיצנו וישרוי תא םג

 תומלשומ ןהשכ ,ןימזמה ידיל ןתריסמו תודובעה לש ןתמלשהו ןעוציב - "תודובעה עוציב"
 רחאלו ןיד לכ תוארוהל םאתהב ,חקפמה לש ותעד תחנהל ,הזוחה תוארוהל םאתהב
 .רבדב תועגונה תוכמסומה תויושרה תאמ םישרדנה םירושיאה לכ ולבקתהש

 ,ןימזמה/חקפמה ידיל ןתריסמו ןתומלשב תודובעה עוציב - "תודובעה תלבק/תריסמ"
 לכ ולבקתנו הזוחה יאנתל םאתהב ועצוב תודובעה יכ בתכב ורושיא ןתנ חקפמהש רחאל
 .תודובעה ןיגב תוכמסומה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה

 ,םינבמה ,םינקתמה ,םירזיבאה ,םילכה ,םירצומה ,רזעה ירמוח ,םירמוחה - "דויצ"
 לכמ רחא דויצ לכ ןכו םקלחב םימלשומ וא םימלשומ ,תודובעה לש םיקלח ,םירישכמה
 םירמוחה לכ .ןהמ קלח לכו תודובעה עוציב םשל םעפ ידימ םישורדה תומכו ביט ,גוס
 .ףקתו בייחמ החגשה ןמיס וא ןקת ות ואשיי תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקה שמתשי םהבש

 ודיקפתו םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב טרופמכ הניה חקפמה תוהז - "חקפמה"
 ,ביצקתו הרומת ,םיפסכ יניינעב תוכמס ןיא חקפמל .תודובעה עוציב תא םאתלו חקפל
 האלמה ותוירחאמ עורגל ידכ חקפמה תודובעב ןיא .דבלב ןימזמה רבזג רושיאל םירוסמה
 ;שרדנכ תודובעה עוציבל ןלבקה לש

 עוציבב ליחתהל שרדנ ןלבקה היפל - ןימזמה תאמ בתכב העדוה - "תודובע תלחתה וצ"
  .העדוהב ןיוצמל םאתהב - ןקלח וא ןלוכ ,תודובעה
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 תוברל ,תודובעה עוציב םע רשקב ב"ויכו ןונכת/ץועי תולועפ עצביש ימ לכ - "םיצעוי"
 .םירחא עוצקמ ילעבו םיחמומ ,םיצעוי

 'בח ,לארשי תרטשמ ,הלשממ ידרשמ ,תוימוקמ תויושר ,ןונכתה תויושר - "תויושר"
 תורבח ,םירע ידוגיא ,זוקינה תויושר ,תוקיתעה תושר ,תורוקמ 'בח ,קזב 'בח ,צ"עמ ,למשח
 .דיגאתה וא הרבחה ת/סדנהמ ןכו 'וכו שא יוביכ ,א"גה ,םימה לעפמ ,רלולסהו תרושקתה

 .תודובעה עוציבל שורדה דויצה תקפסא םשל ןלבקה רשקתי םמיעש םי/קפס - "םי/קפס"

 ילבמ - ודבל ןהב תאשל בייחתמ ןלבקהש תויולעה ללכ תא תללוכ וז הרדגה - "ןובשח-לע"
 ,םירמוחה ,דויצה תולע :הלא ןיבו - ןימזמה תאמ ךכ ןיגב תפסונ הרומת לכל יאכז היהיש
 הצוחנה תפסונ תולע לכ ןכו הבוחה ימולשת ,םיצעויה ,םינלבקה ,םידבועה ,הדובעה ילכ
  .ןהב תוכורכה תופיקעהו תורישיה תויולעה תוברל ,תודובעה עוציב ךרוצל
 ימולשת/תואצוהה/תויולעה/תודובעה לכ ,וז הרדגה לש המויק ףא-לע ,קפס רסה ןעמל
-לע" םולשתה תרגסמב רבכ תולולכ זרכמהו הזוחה תרגסמב םישרדנה ,םידבוע רכש/הבוח
 .תרחא שרופמב הזוחב רמאנ ןכ םא אלא ,"ןובשח

 תידרשמ-ןיבה הדעוה תאצוהב ןינב תודובעל יללכה טרפמה לש םיקרפה - "יללכה טרפמה"
 - ןוכישהו יוניבה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ תופתתשהב תדחוימה
 .קרפ לכל סחיב רתויב תינכדעהו הנורחאה הרודהמב

 הנווכה - הז חנומב שומיש השענ וב םיינכטה םיטרפמב וא הזוחב םוקמ לכב - "ךרע הווש"
 ןימזמה ידי-לע שרדנה טרפל הפולחכ עיצי ןלבקה רשא 'וכו טרפ/ביכר/רצומ לכל איה
 תויהל םישרדנ הלא רשאכ ,)שרדנה טרפה - ןלהל( תויומכה בתכ/זרכמה יכמסמ תרגסמב
 תטלחה יפ-לע - ריחמ תניחבמו תידוקפת הניחבמ( שרדנה טרפה לע םילוע וא םיהז
   .)חקפמה/ןימזמה
   .ךכל קומינ ןתמ אלל - ךרע הווש טרפב שומישל העצה לכ תוחדל יאשר חקפמה
 אוה יאשר ,ידמ רקי הז טרפ לש וריחמ יכ רבס חקפמהו ךרע הווש טרפב שומישה רשוא
 שומיש ןיגב תיפסכ תפסות לכ רשואת אל ,םוקמ לכמ .וריחמ תא תיחפהל ןלבקהמ שורדל
 טרפה דוקפתמ תוחפ בוט ודוקפתש ףרע הווש טרפב שומיש רשפאתי אלו ךרע הווש טרפב
  .חקפמה תעיבק יפ-לע - שרדנה

 תודובעה רואית .4

 .הזוחבו זרכמב וטרופש תוינלבקה תודובעה עוציבל וניה הז הזוח .4.1

 :ןוגכ ,תויתשת וב תומייק/תויושע רשא רוזאב ןלבקה ידי-לע הנעצובת תודובעה .4.2
 הדפקה דיפקהל היהי ןלבקה לעו ב"ויכו םילבכ ,ןופלט ,למשח ,זוקינ ,בויב ,םימ
 םיטביהל ,םיבשותל םידרטמו תוערפה תעינמל עגונה לכב ,ראשה ןיב ,הרתי
 לגר יכלוה רבעמל רושקה לכב תוחיטבה יללכ לע הרימש ,םייתרובעתו םייתוחיטב
-לעו חקפמהו ןימזמה תושירד יפ-לע לכה ,רומאכ תומייקה תויתשתה לע הרימשלו
 .ידעלבה םתעד לוקיש יפ

 יביתנ תרבח תוירחאב וז ךרד .461 ישאר םישיבכמ רשפאתת הדובעה רתאל השיגה .4.3
 הדובעה רתאל םיינמז העונת ירדסה עוציבו רושיאל גואדל ןלבקה לעו ,לארשי
 .ונובשח לעו ותוירחא לע תאזו

 לבקל ןלבקה שרדנ תודובעה עוציב תליחת םרט יכ תאזב שגדומו רהבומ ןכ ומכ .4.4
 קיסעהל ןלבקה תנווכבש םידבועהמ דחא לכל סחיב הרבחה ט"בק רושיא תא
 תקסעה רתות תודובעה עוציב םוקימ חכונל יכ תאזב רהבומו תודובעה רתאב
 :ןמקלדכ ,םידבוע
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 פ"ע קוחכ הדובעו היהש רושיא םדיבש םידבוע וא/ו םילארשי םידבוע .4.4.1
 .רושיאב ועבקנש תולבגהה

 רמוש ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הרבחה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .4.5
 לע הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה םחתמב
 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה תויחנהל םאתהב ונובשח

 תינכת תוארוה יפ-לע ,ראשה ןיב ,םישרדנה םימואיתה לכ תא עצבל שרדיי ןלבקה .4.6
 תואשונ תויאשמ תרבעהל עגונב )םכסהב ןלהל התרדגהכ( םיינמזה העונתה ירדסה
 טוליש תבצה ,למשח ,בויב ,םימ קותינל ,םיינכמ םילכ רבעמל ,תיתשת ירמוח
 .דועו תודובעה רתא רודיג ,יתרטשמ חוקיפ תנמזה ,םיאתמ

 יכלוהל ןה ,תויפולח םיכרד תרדסהל גואדל ןלבקה לע היהי תודובעה עוציב ךלהמב .4.7
 .םייואר הרהזא יעצמאו טוליש תבצה ךות ,בכר ילכל ןהו לגר

 עדימה לכ תא תויושרהמ לבקל ןלבקה לע תודובעה עוציב תלחתה דעומ ינפל .4.8
 ןכו תודובעה רתאב תיתשתה יווקו םינקתמה סלפמלו םוקימל סחיב ול שרדנה
 יפל תודובעה עוציבל םירושיאהו תונוישירה לכ תא ,ךרוצה יפל ,חקפמל איצמי

 .תוינכתה

 אל - תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע לש הרקמב .4.9
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל ןימזמה דגנכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ןלבקל היהת

 תודובעה רתאב בצמה תא בישהל יארחא ןלבקה היהי תודובעה עוציב םויס דעומב .4.10
 םיקזנה לכ ןוקית תוברל ,תודובעה עוציב תלחתה םרטב היהש יפכ ,ותומדקל
 ,ראשה ןיבו ,תודובעה עוציבמ אצוי לעופכ ותביבסלו תודובעה רתאל ומרגייש
 יפ-לע - ותביבסב וא תודובעה רתאב רחא שוכר לכלו בוחרה ינקתמל ,היחמצל
 .חקפמה תויחנה

 היהי ןימזמהו דבלב ןדמוא רדגב וניה זרכמה יכמסמב ןיוצמכ ,תודובעה ףקיה .4.11
 םיאנתה טרפמב בוקנה רועישה דע - תודובעה ףקיהמ לידגהל וא תיחפהל יאשר
 .תודובעה וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש אללו םידחוימה תוארוההו

 ינוציח ןומימ תלבק - תודובעה עוציבל הלתמ יאנת .4.12

 האשרהו ינוציח ןומימ תלבקב הנתומ תודובעה עוציב יכ ןלבקל עודי .4.12.1
 רדעהב יכו )ינוציחה ןומימה - ןלהל( לארשי יעקרקמ תושרמ תיביצקת
 לכבו תודובעה ועצבתי אל - וקלח וא/ו רומאכ ינוציחה ןומימה תלבק
 םכסהה תא לטבל הרבחה תיאשר היהת - יקלח ןומימ לבקתי וב הרקמ
   .תודובעהמ קלח קר עצבל וא

 תועיבת וא תושירד וא תונעט לכ הנייהת אל יכ בייחתמו ריהצמ ןלבקה .4.12.2
 לכמ וקלח וא/ו ינוציחה ןומימה לבקתי אלש לככ הרבחה דגנכ ןהשלכ
  .איהש הביס
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 - תודובעהמ קלח עצבל הרבחה הטילחהו יקלח ןומימ לבקתי וב הרקמב .4.12.3
 לעופב ושרדיש תודובעה פ"ע היהי עוציבה ,תויטנבלרה תודובעה ותחפוי
 לכה - המאתהב לעופב ועצוביש תודובעה פ"ע םלושת ,ןלבקל הרומתהו
   .תודובעה םוצמצ רבדב הרבחה תטלחה פ"ע

 היהת בויבהו םימה תודובע עוציב תליחת יכ רהבומ ,דיגאתל עגונה לכב .4.12.4
 .דיגאתה ידי לע הכוזה רושיאל ףופכב

 

 תודובעה עוציבל םינמז חול .5

 ךכל העבקנש הפוקתה ךותמ רחואי אל תודובעה עוציב תא םייסל בייחתמ ןלבקה .5.1
 לחה הנמית וז הפוקת רשאכ ,)'1א חפסנ( םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב
 .בתכב חקפמה תוארוהל םאתהב וא תודובעה תלחתה וצ תריסמ דעוממ

 רבדה רתוה םא אלא ,גחו תבש ימיב תודובע עצבל ושרוי אל ומעטמ ימ וא ,ןלבקה .5.2
 .ןימזמה ידי-לע בתכבו שארמ ,שרופמב

 ,הזוחה לע המיתחה דעוממ םימי 7 -מ רחואי אל ,חקפמה רושיאל איצמי ןלבקה .5.3
 ,םירדסה רבדב תוברל ,)יעובשו ימוי( םינמזה חולו עוציבה יכרד רבדב בתכב העצה
 ינקתמ תמישר ןכו תודובעה תא עצבל ותעדב שי םהיפלש ,עוציבה יכרדו תוטישה
   .םהב שמתשהל ותעדב שיש רזעה ינבמו הדובעה
 שרופמב חקפמה ותוא רשיאש ןיב ,חקפמל ןלבקה ידי-לע רומאה עדימה תאצמה
 .יהשלכ תוירחאמ ןלבקה תא תרטופ הניא ,ותוא רשיא אלש ןיבו

 אוהו םינמזה חול תא עובקל חקפמה יאשר ,רומאכ ,םינמז חול ןלבקה איצמה אל .5.4
 .ןיינעו רבד לכל ןלבקה תא בייחי

 תלחתהל וצה תלבק םע תודובעה עוציבל שורדה דויצה תא ןימזהל בייחתמ ןלבקה .5.5
 עובקה םינמזה חולל םאתהב תודובעה לכ תא רוסמלו םייסל ,עצבל ,תודובעה
 .תודובעה עוציב תמלשהל

 ךלהמב ותונגראתהל תינורקע תינכת ,םיקפסו דויצ תמישר חקפמל שיגי ןלבקה .5.6
-לע רשואת רשא ,תודובעה רתאב תווצה הנבמלו עוציבה יבלשל ,תודובעה עוציב
 רתאב תפטושה העונתה ךשמה תא ןובשחב חקית תינכתה .תויושרהו חקפמה ידי

 .תודובעה עוציב לכ ךלהמב תודובעה

 ויהי תודובעה תועצובמ םהב בצקהו הרוצה ,ןלבקה לש םדאה חוכו דויצה לכ .5.7
 יטיא וניה ,ןקלח וא ןלוכ ,תודובעה עוציב בצק םא .חקפמה תעד תא וחיניש הלאכ
 חקפמה ךכ לע עידוי ,ןמזב תודובעה רמג תא חיטבהל ידכמ ,חקפמה תעדל ,ידמ
 םרשיאש יפכ ,הדובעה תשחה םשל םימיאתמ םיעצמאב טוקני הזו בתכב ןלבקל
  .ךכ ןיגב ףסונ םולשת תלבק אלל ,חקפמה

 עוציבל ןכדועמ םינמז חולב הוולי ,ןלבקה ידי-לע הרבחל שגויש םולשתל ןובשח לכ .5.8
  .תודובעה
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 םלשל ןלבקה לע היהי ןמזב ןימזמל ןרסמ אלו תודובעה תא ןלבקה םייס אל .5.9
 םיאנתה טרפמב בוקנה םוכסב - רוגיפ םוי לכל שארמ םיכרעומו םיעובק םייוציפ
 ןימזמה לש םירחא דעס וא תוכז לכמ עורגל ילבמ תאזו - םידחוימה תוארוההו
 םוכס לכמ הז םוכס זזקל וא תוכנל יאשר היהי ןימזמה .ןיד יפ-לעו הזוחה יפ-לע
 .זוזיק תעדוה ןתיל הבוחו ךרוצ לכ אלל תאזו - ןלבקל ונממ עיגיש וא עיגמה
 .תודובעה תפוקת ךלהמב םג םייוציפב ןלבקה תא בייחל יאשר ןימזמה

 .הזוחב ידוסיו ירקיע יאנת הווהמ םינמזה חולב הדימעש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה .5.10

 חוכ" ןיגב תודובעה עוציב תמלשהב םרגייש רוחיאל יארחא היהי אל ןלבקה .5.11
.תודובעה עוציבל הרישי תויטנבלר תלעב תיצרא התיבש וא תללוכ המחלמ ,"ןוילע
  

 .הזוחה ךרוצל "ןוילע חכ"כ ובשחיי אל הב ךורכ וא/ו רושקה לכו "הדאפיתניאה"
 לש ידעלבה ותעד לוקישל הרוסמ "ןוילע חוכ" רדגב לפונ עוריא םא הטלחהה
 .חקפמה

 ןלבקה תורהצה .6

  :ןמקלדכ ,תאזב רשאמו ריהצמ ןלבקה

 יכרד ,השיגה יכרד תוברל ,ןתביבס תאו תודובעה רתא תא קדבו רקיב אוה יכ .6.1
 עוציב ןפוא לע עיפשהל תויושעה תוביסנהו םינוכיסה לכ תא ןכו דויצה תלבוה
 .ןתולע לעו תודובעה

 םימרוגהמ רתוי וא דחא לש העידי-יא תנעט דוסי לע העיבת לכ הלעי אל יכ .6.2
 תעצומה הרומתה יכ ,תומדקומה ויתוקידב דוסי לע ,ענכוש אוה יכו ליעל םייונמה
 .הזוחה יפל ויתויובייחתה לכל תיפוסו האלמ ,תנגוה הרומת הווהמ הזוחב

 .תודובעה עוציבל םיעגונה תוחיטבה ינקתו יללכ בטיה ול םיריהנ יכ .6.3

 וא העינמ לכ ותניחבמ ןיא יכו תודובעה עוציבב רושקה עדימה לכ תא לביק אוה יכ .6.4
 .הז הזוחב שרדנכ ,הלועמ ןפואב תודובעה תא עצבל הלבגמ

 קוח יפ-לעש םינלבקה סקנפב ןידכ םימושר ומעטמ הנשמה ינלבק לכו אוה יכ .6.5
 יפסכה גוויסבו ףנעב ,1969-ט"כשתה ,תויאנב הסדנה תודובעל םינלבק םושיר
 יכו ,זרכמב שרדנכ יפסכה ןפקיהו תודובעה יבגל ל"נה קוחה יפ-לע םיאתמהו ןוכנה
 ותרהצה תונוכנ תחכוהל םישרדנה םירושיאה לכ תא ןימזמל איצמהל בייחתמ אוה
   .וז

 .תודובעה עוציבל רושקה לכב םיחכומ תונמוימו ,ןויסינ ,קתו לעב וניה יכ .6.6

 םירושיא ןימזמל איצמהל בייחתמו ןידכ םירפס להנמו השרומ קסוע וניה יכ .6.7
 .רומאה תחכוהל

 ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ףקת רושיא לעב אוה יכ .6.8
 .1976-ו"לשת
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 יסקנפ להנמ אוהש דיעמה ןובשח האורמ וא המוש דיקפמ רושיא לעב וניה יכ .6.9
 יכו ףסומ ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע להנל וילעש תומישרו תונובשח
 .ןידכ םירפס להנמ אוה

 ,תיקוח העינמ לכ ןיא יכו הז הזוחב רשקתהל םייטפשמה תלוכיהו רשוכה ודיב יכ .6.10
 .הזוחב ויתויובייחתה םויק תא תענומה ,תרחא וא תיזוח

 איצמהל בייחתמ אוה ,םדא וניאש יטפשמ ףוג וא דיגאת וניה ןלבקהו הדימב יכ .6.11
 תוהז ,ומויק ,ומושיר ,ותורשכ רבדב ןידכ םיפקת םירושיא ,ותעד תחנהל ,ןימזמל
 .םהיתויוכמסו וילהנמ

 רכש םולשת אשונב תוברל ,זרכמה תרגסמב ןתנש תורהצהה לכב דמוע אוה יכ .6.12
 ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל - קוחכ םירז םידבוע תקסעה רבדבו םומינימ
 .1976 - ו"לשת

 םוי ןועמב וא/ו םיניטקל ןועמב וא/ו יכוניח דסומב הנעצובת תודובעהש לככ יכ .6.13
 קוחב םתרדגהכ( םידלי/םיניטק םיהוש םהב תודסומ ב"ויכו טרופס יזכרמב וא/ו
 קיסעי אל ,)2001-א"סשתה ,םימייוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל
 שיש הריבעב וא/ו ןימ תוריבעב עשרוהש םרוג וא דבוע לכ תודובעה עוציבב ןלבקה
 יפ-לע הז ללכבו ,ןיד לכ תוארוה יפ-לע הז ןיינעב לעפי ןלבקהו ירסומ םגפ הב
-א"סשתה ,םימייוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחה תוארוה

2001.  
 תנמזה םוימ םימי 7 ךות ,הרבחל רוסמל ביוחי ןלבקה ,הזכ הרקמב יכ רהבומ
 דבוע לכל סחיב לארשי תרטשממ רושיא ,רומאכ דסומב העוציב םוקמש הדובע
 תא קיסעהל העינמ ןיא ויפלו - תודובעה עוציבב ומעטמ קסעויש םרוג וא ולש
  .רומאכ קוחה תוארוה יפ-לע תאזו - רומאכ םרוגה וא דבועה

 ןימזמל חוודיו הלוכ תורשקתהה תפוקת ךרואל ולא ויתורהצהב דומעי אוה יכ .6.14
  .ןתונוכנב והשלכ יוניש לוחי םא ,ידימ ןפואב

 ןלבקה תויובייחתה .7

 :ןמקלדכ ,תאזב בייחתמ ןלבקה

 תויושרהמ םישרדנה םירושיאה תגשה ללוכ( תודובעה לכ תא םלשומ ןפואב עצבל .7.1
 ,תויומכה יבתכל ,םיטרפמל ,תודיחיה יריחמ חולל ,הזוחל םאתהב ,)רבדב תועגונה
 לכ תויחנהו תוארוהל םאתהב ,חקפמה תוארוה יפ-לע ,הזוחל םיחפסנה רתיל
 .ןיד לכ תוארוהל בל םישבו תכמסומ תושר

 להנמ וא/ו דדומ וא/ו סדנהמ תועצמאב תודובעה עוציב לע האלמ החגשה םייקל .7.2
 האריש יפכ ,תודובעה עוציב תפוקת לכ ךשמב תוחיטב הנוממ וא/ו ומעטמ הדובע
   .ןלבקה תויובייחתה יולימ ךרוצל שורדכ חקפמל רבדה
 רתאב תועיבקב אצמיי ,חקפמה ידי-לע בתכב רשואש ,ךמסומה וגיצנ וא ןלבקה
 תא חקפמה לטבי םא .האלמ החגשה םייקיו הדובעה תועש לכ ךשמב תודובעה
 תלבק רחאל םימי 7 -מ רחואי אלו ירשפאה םדקהב ,יזא ,ךמסומה גיצנל ותמכסה
 חקפמה רשיאש רחא גיצנב ופילחיו רומאה גיצנה תא ןלבקה קלסי  -ןיינעב העדוה
 .בתכב

 .חקפמהמ תוארוה ןלבקה לש ומשב לבקי ךמסומה גיצנה
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 תויחונל ,התואנ אל הרוצב וא ךרוצל אלש עירפי אלש ןפואב תודובעה תא עצבל .7.3
 אלו םהב שומישל אל ,םיירוביצ וא םייטרפ םיליבשלו םיכרדל השיגל וא רוביצה
 .םתסיפתל

 תויחמומ ,תונמוימ ,חכומ ןויסינ ילעב םידבוע תווצ תודובעה עוציב ךרוצל קיסעהל .7.4
 עוציב ךרוצל שרדנה דויצה תא קפסלו קיזחהל ןכו םימלוה םייעוצקמ םירושיכו
  .תודובעה לש תואנ
 :ןמקלדכ - המיאתמ הרשכה ילעב םימרוג םג וללכיי ןלבקה םעטמ הדובעה תווצב

 עובק ןפואב אצמיי - תוחפל םינש 5 לש ןויסינ לעב ישאר הדובע להנמ .7.4.1
 ;רתאב

 ;רתאב עובק ןפואב אצמיי -  תוחפל םינש 10 לש ןויסינ לעב עוציב סדנהמ .7.4.2

 יפ-לע ןכו ןיד יפ-לע שרדייש יפכ רתאב אצמיי - ךמסומ תוחיטב הנוממ .7.4.3
 ;חקפמה תושירד

 .חקפמה תושירד יפ-לעו ,שרדייש יפכ ,רתאב אצמיי  - ךמסומ דדומ .7.4.4

 תושירד יפ-לעו שרדייש יפכ רתאב אצמיי - ןויסינ לעב העונת סדנהמ .7.4.5
 .חקפמה

 בתכב ךכל םיאתמ רושיא תלבק רחאל קר ב"ויכו למשח ,םימ תורוקמל רבחתהל .7.5
 םינומה תנקתה תואצוהב ןכו םתכירצ ןיגב תואצוהה אולמב תאשלו ,חקפמהמ
 םויסב ותומדקל בצמה תרזחהו םקוריפו ,תודובעה תליחת ינפל םימיאתמה
  .תודובעה

 ךלהמ וראותי ותרגסמבש חקפמה תוארוהל םאתהב טרופמ הדובע ןמוי להנל .7.6
 לכ ןכו תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקה שמתשה םהב םירמוחה תומכו גוס ,הדובעה
 לעפי הדובע םוי לכ ףוסבו )הדובעה ןמוי - ןלהל( חקפמה שורדיש ףסונ טרפ/ןותנ
 .הדובעה ןמוי לע חקפמה תא םיתחהל

 דדומ ידי-לע תורשואמו תומותח "AS MADE" תוינכת חקפמה רושיאל איצמהל .7.7
 ,ןתלבקו ןמויס דעומל ןוכנ תודובעה לש ינכדע בצמ םוליצ תווהמה ,ךמסומ
 .הזוחב ראובמכ

 .הוולמו ךמות ,יעוצקמ תוריש ,תוירחאהו קדבה תפוקת ךלהמב ןימזמל קפסל .7.8

 ויתויוכמסו חקפמה .8

 .תודובעה עוציב לע חקפל חקפמה תא הזב הנממ ןימזמה .8.1

 .ןלבקל והשלכ ףסונ םולשתל השירדל הליע הנווהת אל חקפמה תויחנה .8.2

 רושקה לכב תויחנה ,םמעטמ ימל וא ויחילשל ,וידבועל ,ןלבקל ןתיל יאשר חקפמה .8.3
 .ןהירחא אלמל םיבייחתמ םהו תודובעה עוציבל
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 - דויצהו םיכמסמה ,עדימה לכ תא חקפמה תושרל דימעהל בייחתמ ןלבקה .8.4
 .ורושיאו ותקידבל

 אהת ותעיבקו ןלבקה תויובייחתה יולימ ןפוא תא רקבל יאשר היהי חקפמה .8.5
 .תערכמ

 ותעד לוקיש יפל - תודובעה עוציבל תויופידעה רדס תא עובקל יאשר חקפמה .8.6
 םאתהב עוציב .ךכל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקהו ןימזמה םע םואיתבו ידעלבה
 הליע שמשי אלו םולשת תפסותב ןלבקה תא הכזי אל חקפמה עבקיש תויופידעל
  .תודובעה עוציבב בוכיעל ןלבקל

 עדוויה םע דימ תודובעה עוציבב הלקת לכ לע ,בתכב ,חקפמל חוודל בייחתמ ןלבקה .8.7
  .הילע ול

 תודובעל סחיבו םרוקמו םירמוח תוכיאל סחיב ידעלבה קסופה אוה חקפמה .8.8
 .עצבתהל תוכירצ וא ועצובש

-לע תונוש תודובע עוציב לע תורוהל חקפמל תוכמסה אהת תודובעה עוציב ךשמב .8.9
 תפלחה לע וא/ו ושענש תודובע ןוקית לע וא/ו זרכמה יאנתל םאתהב ןלבקה ידי
 תודובעה עוציב םשל ,ותעדל ,ץוחנה רחא רבד לכ ןכו םידבוע תפלחה לע וא/ו דויצ
 :תוברל ,הזוחל םאתהב

 ותעד יפלש דויצ לש ודי-לע עבקייש ןמז קרפ ךות תודובעה רתאמ קוליס .8.9.1
 .רתוי םיאתמו בוט דויצב ותפלחהו הזוחה תוארוה תא םאות וניא

 .חקפמה תעדל - יוארכ העצוב אלש הדובע לכ לש שדחמ עוציב .8.9.2

 רחא םרוג לכ וא/ו הנשמ ינ/ןלבק וא/ו דיקפת י/לעב וא/ו םי/דבוע תפלחה .8.9.3
 תא עצבל םייואר/םירישכ םניא חקפמה תעדל רשא ,םידבועה תווצמ
 .תודובעה

 תולבגמל ףופכב ,תודובעה לש תואנ עוציב ךרוצל תושורדה תופסונ תוארוה .8.9.4
 .הזוחה

 ףסונ םולשתב תוכורכה ןהשלכ תודובע עוציב לע תורוהל תוכמס ןיא חקפמל .8.10
 .)םכסהל 'ז חפסנל 1 ףיעסב עובקכ( הזוחב הבוקנה הרומתה םוכסמ גרוחה ,והשלכ
 לש עוציב תארוה תופקתל יאנתו תושדח/תופסונ תודובעל סחיב םג הלח וז הארוה
 לש בתכבו שארמ רושיא תלבק וניה רומאכ םכסהב הרומתה םוכסל רבעמ תודובע
   ,ןיינעה יפל דיגאתה סדנהמ וא הרבחה רבזג
 תפסונ הדובע ןיגב ףסונ םולשת לכ ןלבקל םלושי אל יכ םכסומו עודי ,ךכל םאתהב
 וא הרבחה רבזג רושיא תלבק אלל ,תללוכה הרומתה םוכסל רבעמ עציב ןלבקהש
    .רומאכ ןיינעה יפל דיגאתה סדנהמ

 ןלבקה לש תובייחתה לכמ תיחפמ וא ערוגכ שמשי אל הזוחל הז קרפב רומאה רבד .8.11
   .הזוחה יפ-לע ןימזמה יפלכ
 םייקי ןלבקה יכ ,חיטבהל יעצמא אלא ,חקפמל הנתינש חוקיפה תוכזב תוארל ןיא
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 לש תידעלבהו האלמה ותוירחאמ עורגל ידכ חקפמה תוארוהב ןיאו הזוחה תא
  .ויתויובייחתה עוציבל ןלבקה

 םירחא םימרוג קיסעהל יאשר ןימזמה היהי ,חקפמה לש הארוה ןלבקה םייק אל .8.12
 תאזו - ןלבקה לע הנלוחת ךכ ןיגב תואצוהה .הארוה התוא עוציב דעב םהל םלשלו

 .ןידהו הזוחה תוארוה יפ-לע ןימזמל דמועה דעס לכמ עורגל ילבמ

 טוליש .9

 תשירד יפל ,םלוהו םיאתמ טוליש תודובעה רתאב ביציו ונובשח-לע ןיכי ןלבקה .9.1
 .ןימזמה

 ונטקי אלש תודימב םיטלש 23 ןלבקה ןיקתי - ןימזמה ידי-לע תרחא שרדנ אל םא .9.2
 רסמייש בותיכה תא םיליכמה - הדלפ וא ץע תייצקורטסנוק יבג-לע ,'מ X 4 'מ 3 -מ
  .הימדה ללוכ חקפמה ידי-לע ןלבקל
 לכ ןכו םהינעמו הדובעה להנמ ,ןלבקה ,םיצעויה ,ןימזמה יטרפ תא וללכי םיטלשה
 .ןיד יפ-לע וא ןימזמה ידי-לע שרדייש רחא טרפ

 םימי 10 ךותב תודובעה רתאב בצויו ותבצה םרטב ןימזמה רושיאל אבוי טולישה .9.3
 .חקפמה ךכל עבקיש םוקימב תודובעה תלחתה וצ תלבק דעוממ

 .ונכותו טולישל רשקב ןלבקל תוארוה ןתיל ,םעפב םעפ ידימ ,יאשר ןימזמה .9.4

 ,הרוצב ,ןפואב ,םוקמב ,עובק טוליש ביצהל ןלבקה שרדנ תודובעה עוציב םויס םע .9.5
  .ןימזמה שורדיש ןכותה יפ-לעו ביטב ,תומכב
 םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו הרומתה יריחמב הלולכ וז הארוה ,קפס רסה ןעמל
   .ךכ ןיגב ףסונ

 .ןימזמהמ בתכבו שארמ המכסה אלל הנוש/ףסונ טוליש ביצהל יאשר וניא ןלבקה .9.6

 תודובעה עוציב ןמזב תפטושה העונתה תרדסה .10

 ,העונת סדנהמ תועצמאב ,ונובשח-לע ,ןיכי ןלבקה ,תודובעה עוציב תליחת םרטב .10.1
  .תודובעה רתאל סחיב םיינמז העונת ירדסה תינכת
  .רחא שרדנ ךמסומ םרוג לכ ידי-לע ןכו לארשי תרטשמ ידי-לע רשואת וז תינכת
 )םיינמז העונת ירדסה תינכת - ןלהל(

 ,)תרשואמה( םיינמזה העונתה ירדסה תינכתל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקה .10.2
  .תעל תעמ עבקייש יפכו לארשי תרטשמ תוארוהל םאתהב

 רתאלו רתאב תפטושה העונתה ךשמה תא תודובעה תפוקת ךלהמב רשפאי ןלבקה .10.3
 .תודובעה

 בכרה ילכ תעונתל תולקת וא תוערפה תעינמל םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע .10.4
 תויפולח השיג יכרד תרדסה וא םיבלשב תודובעה עוציב ידי-לע תוברל תפטושה
 םיטלשו םידבוע תבצה וא/ו םיסנפב םנומיסו םימוסחמ תבצה וא/ו תוינמז

   .העונתה תנווכהל םירטוש תבצה וא/ו םיעובק
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 לכ תגשהל יארחא היהי ןלבקה ,תפטושה העונתל הערפה שרדית וב הרקמב .10.5
 .ךכ םשל תויושרהמ םישורדה םירושיאה

 תבצהל יארחא היהי אוה ,םויה ךשמב תודובעה תא םייסי אל ןלבקה וב הרקמב .10.6
 .הלילה לכ ךשמל תודובעה רתאב הרימש

 ףיעס תוארוה עוציבב תוכורכה תויולעה אולמב אשיי ודבל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל .10.7
 ןלבקה .םיינמזה העונתה ירדסה תינכת לש םושייו הנכה לשב תוברל ,םכסהל 10
 ,הרומתה יריחמב רבכ תולולכ ןהו ןובשחב ודי-לע וחקלנ ולא תויולע יכ ריהצמ
 היהת אל ןלבקלו ,םכסהה ףקיהב )הנטקה/הלדגה( והשלכ יוניש לש הרקמב תוברל
  .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל השירד וא הנעט לכ

 תוינכת ןיב תומאתה יא ,תודובעה ןומיס ,עבק תודוקנ .11

.תודובעה עוציב ןמז לכ ךשמב ,ונובשח-לע ,ךמסומ דדומ יתורשב עייתסי ןלבקה .11.1
  

 תורשקתהה תפוקת לכ ךלהמב חקפמה תושרל דומעיו ןימז היהי דדומה יכ רהבומ
  .ךכ ןיגב ןלבקל םולשת תפסות לכ אלל ,חטשב תודידמ עוציב ךרוצל

 ותברקב וא תודובעה חטשב עבק תדוקנו ןויצ תודוקנ עבקי ןלבקה םעטמ דדומה .11.2
 תייוותהל םינותנו אצומ תדוקנ רוסמי דדומה .תודוקנה ןתוא לע רומשי ןלבקהו

  .חקפמה תויחנהל םאתהב הנעצובת תודידמה ללכ .םישרגמהו םישיבכה

 תודימה ,םיסלפמה ,םוקימה קוידלו תודובעה לש תואנ ןומיסל יארחא ןלבקה .11.3
 ןכו ,)ןומיסה - ןלהל( עבקה תודוקנו ןויצה תודוקנל סחיב תודובעה יקלח תויוותהו
 רשאיו לבקי חקפמה .ךכל םישורדה םיחמומהו םידבועה תווצו דויצה תקפסהל
   .ןומיסה תא

 תודימב ,םיסלפמב ,םוקימב תועט ררועתת וא עיפות תודובעה ךלהמ תעבש לככ .11.4
 ןקתי יזא ,חקפמה ידי-לע שרדיי םא וא ,תודובעהמ והשלכ קלח תויוותהב וא
  .חקפמה לש ותעד תחנהל ,רומאכ תועט לכ ונובשח-לע ןלבקה
 תא ררחשי אל סלפמ וא וק לכ יבגל וא ןומיס יבגל חקפמה ידי-לע ןתינש רושיא
 תודוקנ לכ לע תונדפקב רומשיו םייקי ןלבקהו הלא לש םתונוכנל ותוירחאמ ןלבקה
 .תודובעה ןומיסל םישמשמה םיטרפה ראשו תודתיה ,הבוגה

 תויומכה בתכ וא/ו תוינכתה ןיב יהשלכ המאתה יא תודובעה ךלהמב ןלבקה אצמ .11.5
 ,תודובעה רתא לש יזיפה בצמה ןיבל םניב וא/ו םמצע ןיבל םניב ,םיטרפמה וא/ו

 ידי-לע וא תודוקנב ונמוסש יפכ ,ל"נה םיכמסמב ןהשלכ תוטמשה וא תויועט וא
 תולועפה לע ןלבקל הרוי חקפמהו בתכב חקפמל דימ ךכ לע עידוי ,תוארוה
 ,חקפמה עודיי אלל ,ןלבקה ידי-לע השעתש הדובע לכ .תודובעה ךשמהל תושורדה
 השעת ,שארמ חקפמהמ תומיאתמ תוארוה/רושיא תלבק םרטב וא האשרה אלל
 תדימבו ,ךכ ןיגב והשלכ םולשת תלבק אלל ןלבקה לש תידעלבה ותוירחא לע
  .חקפמה תשירד יפל לכה - ותומדקל בצמה תא ריזחהל ןלבקה שרדיי ךרוצה

 תודובעה תוכיא .12

 ביטמ הדובע ידי-לע תודובעה עוציב תרגסמב הלועפ לכ ,ונובשח לע ,עצבי ןלבקה .12.1
 .ךכ םשל שורד היהיש םדאה חוכ לכ תא קפסיו תויחמומבו הלועמ
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 ,ןלבקה ידי-לע עצובש תודובעה לש קלח לכ לוספל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר חקפמה .12.2
 וניא וא היוארה תויחמומב עצוב אל וא שורדה ביטהמ וניא חקפמה תעדל םא
  .הזוחה תושירד תא םאות
 סחיב חקפמה תוארוה תא אלמל בייח ןלבקה היהי ,ןקלח וא תודובעה ולספנ
 בייח היהי ןלבקה .ןלבקה ןובשח לע ,םירחא ידי-לע וא ומצעב ,םישרדנה םינוקיתל
 תודובעה עוציבמ האצותכ ןימזמל ומרגייש תואצוהה אולמ תא ןימזמל םלשל
 .ולספנש

 ךות הנעצובת ןה יכ ,תוכרדמ לש תודובע עוציבל עגונה לכב דיפקהל ןלבקה לע .12.3
 .הכרדמה תכמנה עוציבל קיודמ טרפמ ללוכה ,1918 ןקת םויק לע הדפקה

12.4.   

 תודובעה לש ךכל תרשואמו תכמסומ הדבעמ לש תוקידב עצבל ןלבקה לע .12.4.1
 יכ תאזב רהבומ .חקפמה וא/ו ןימזמה תשירד יפל ,ודי לע תועצובמה
 וא/ו ןימזמה י"ע ושרדייש יפכ תוקידבה אולמ תא עצבל ביוחמ ןלבקה
 .םדי לע עבקיש דעומב חקפמה

 תוברל ,ליעל רומאכ תרשואמו תכמסומ הדבעמ תוקידב ןיגב תואצוהה לכ .12.4.2
 .ןלבקה לע ןאולמב ולוחי ,ךכ ןיגב הנמזההו םואיתה תואצוה

 אהי ,תורשואמ ןניא תכמסומה הדבעמה תואצותש לככ יכ תאזב רהבומ .12.4.3
 לככו םישרדנה םינוקיתה עוציבב ןלבקה תא בייחל ןימזמה יאשר
 ןובשח לע ,תוקידבה תא עצבל ןימזמה יאשר אהי ,ןכ השעי אל ןלבקהש
 ןימזמהש ךרד לכב רומאכ תואצוהה אולמב ןלבקה בויח ךות ,ןלבקה
 .ןוכנל אצמי

 תודובעה עוציבב םרגיהל םילולעה םיבוכיעה לכ תא ןובשחב איבהל ןלבקה לע .12.5
 עוציב לשב בוכיע .ןהיתואצותל הנתמהו רומאכ תוקידבה עוציב בקע ןתמלשהבו
 בוכיעל יהשלכ הליע הווהי אל תוקידבה תואצות תלבקב בוכיע לשב וא/ו תוקידב
 .תודובעה עוציבל םינמזה חולב

 טרופמכ תוכיא תרקב תכרעמ ליעפהלו םיקהל ןלבקה לע ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .12.6
 .ונובשח לע תאזו ,זרכמה יכמסמל 1 'ב חפסנ תוארוהב

 תויעקרק תת תוכרעמ .13

 תויעקרק תת תוכרעמ ,םישיבכ תחיתפל עגונה לכב תודובעה תא םאתי ןלבקה .13.1
 .תויושרה םע וא/ו הרבחה ת/סדנהמ םעו חקפמה םע ,םירבעמו

 תתה תוכרעמל תומייקה תוינכתה לכ תא תויושרהמ לבקל יארחא ןלבקה .13.2
 .םייעקרק תתה םיווקלו תוחושל ,תויעקרק

 תתה תוכרעמהו םייעקרק לעה םינבמה לש םמוקימ תא קודבל יארחא ןלבקה .13.3
 ,לועית ,בויב ,םימ תורוניצ תוברל ,תודובעה רתאב אצמיהל םייושעה תויעקרק
 .םינמוסמ םניאש ןיבו םינמוסמ םהש ןיב ,תורדג וא/ו למשחו ןופלט יווק

 ךלהמב הנילגתתש המאתה יא וא הלקת לכ לע חקפמל עידוהל יארחא ןלבקה .13.4
 .תודובעה עוציב
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 תוריפח ןלבקה עצבי ,ותייצחב וא יעקרק-תת ןקתמל ךומסב הדובע לש הרקמ לכב .13.5
 דצ לכמ רטמ ינש לש קחרמל דע דבלב םיידיב הדובעו ןקתמה יוליגל םיידיב שושיג

 תא ךומתיו ,)חקפמה רושיאבו ךרוצה תדימב( הריפחה תא ןפדי ,ןקתמה לש
.ןקתמל תעגונה תושרה םעטמ חקפמה תוארוהל םאתהב יעקרק-תתה ןקתמה
  

 םוקמב תמייקה תרחא ק"תת תיתשת לכו םימה ,למשחה ,תרושקתה ,בויבה יווק .13.6
 .ןהב העיגפ לכ עונמל ידכב ונמוסיו םיידי תדובעב ופשחיי

 היהי אל ןלבקהו הרומתה ריחמב לולכ רומאכ תודובעה לכ עוציב ,קפס רסה ןעמל .13.7
 יוליגל תוריפחה תודובעל סחיב תוברל ,ךכ ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז
 שומישה וא/ו םייעקרק לעהו םייעקרק תתה םינבמה/םילבכה/תורוניצה
 .תויושרה םע םואיתה וא/ו םידחוימ םירישכמב

 רבעמ ירושיא ,תודובעה עוציב תלחתה ינפל ,תויושרהמ לבקל הבוח הלח ןלבקה לע .13.8
-תת תיתשת יווקו םינקתמ לש סלפמלו םוקימל רשקב שורדה עדימה לכ תאו

 עוציב ןמז לכ ךשמב םוקמב חכונ היהיש ,ןמעטמ חקפמ תנמזהל גואדלו םייעקרק
 ןקתמל ךומס הדובע לכ עצובת אל .ותייצח וא ,יעקרק תת ןקתמל ךומסב תודובעה
 ל"נה חקפמה רובע םולשתהו םואיתה רשאכ ל"נכ חקפמ תוחכונ אלל ,יעקרק-תת
 .ןלבקה ןובשח לע היהי

 לכל תוירחאמ ןלבקה תא תררחשמ הניא תכמסומ תושר םעטמ חקפמ תוחכונ .13.9
 .יעקרק-תת ןקתמב העיגפ בקע ומרגייש םיפיקעהו םירישיה םיקזנה

 ,תופסונ תויעקרק תת תוכרעמ רתאב תומייקו ןכתי יכ ןובשחב איבהל ןלבקה לע .13.10
   .ךרוצה תדימב ןנקתל וא ןהב העיגפ לכ עונמל יארחא היהי אוהו תונמוסמ יתלב

 עוציבב הקספהל/בוכיעל הליע הווהי אל ליעל תוטרופמה תושירדה עוציב .13.11
  .תודובעה

 םימייק םינקתמ תברקב הדובעו םירתיה ,םירושיא ,תונוישיר .14

 םירושיאהו תונוישירה לכ תא חקפמל ןלבקה איצמי תודובעה עוציב תליחת ינפל .14.1
 תגשהל שורדה לכב לפטל בייחתמ ןלבקה .תוינכתה יפל תודובעה עוציבל
 תואצוהה לכ תא תויושרל ונובשח-לע םלשלו רומאכ םירושיאהו תונוישירה
 .ךכ ךרוצל תושורדה תויוברעהו

 אל - תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע לש הרקמב .14.2
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל הרבחה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ןלבקל הניהת

 ועצובש תויומכ יבתכ תשגהו הדובע ןמוי לוהינ .15

 :רבדב םיטרפ ומויב םוי ידמ וב םושריו הדובע ןמוי תודובעה רתאב להני ןלבקה .15.1

 .תודובעה עוציבב ודי-לע םיקסעומה םהיגוסל םידבועה רפסמ .15.1.1
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 .ונממ םיאצומה וא תודובעה רתאל םיאבומה םהינימל םירמוחה תויומכ .15.1.2

 .תודובעה עוציבב ןלבקה ידי-לע ועקשוהש םירמוחה תויומכ .15.1.3

 .תודובעה רתאב אצמנה ינכמה דויצה .15.1.4

 .תודובעה עוציבב ינכמ דויצב שומישה .15.1.5

 .תודובעה עוציב םוקמב םיררושה ריוואה גזמ יאנת .15.1.6

 .םויה ךשמב תודובעה עוציבב תומדקתהה .15.1.7

 .תודובעה עוציבב תוערפהו תולקת .15.1.8

 .חקפמה ידי-לע ןלבקל ונתינש תוארוה .15.1.9

 .תודובעה עוציב ךלהמ רבדב חקפמה תורעה .15.1.10

 בלשב ליחתהל ותנווכ לע ,שארמ תועש 48 תוחפל ,חקפמל עידוהל יארחא ןלבקה .15.2
 בלשה תא קודבל חקפמל רשפאל ידכ רומג בלש תוסכל וא תודובעה לש שדח
 .םדוקה

 רסמיי וב םימושירהמ םותח קתעהו ןלבקה ידי-לע םוי לכ םתחיי הדובעה ןמוי .15.3
 .םוי ידמ חקפמל

-לע םולשת לכ תשירדל ןלבקה ידיב הליע הרקמ לכב ושמשי אל ןמויב םימושירה .15.4
 שרד אל וא/ו ןקית אל וא/ו רערע אל ןימזמה ובש הרקמב םג תאזו - הזוחה יפ
 .ןמויב םימושיר ןקתל

 תופסונ תודובע עוציבו םילוציפ ,םייוניש .16

 וא ןלידגהל וא ןניטקהל יאכז ןימזמה היהי ,)ןהיבלש וא( תודובעל רושקה לכב .16.1
 יונישהש דבלבו תודובעה ףקיה תא תונשל וא ,ןהמ דבלב םימיוסמ םיבלש עצבל
 םיאנתה טרפמב בוקנה רועישה לע יפסכה ופקיה תניחבמ הלעי אל רומאכ
 ידי-לע ןלבקל ןתנייש רושיאל םאתהב תאזו - )'1א חפסנ( םידחוימה תוארוההו

   .בתכבו שארמ ןימזמה
 תא בייחי אל ,ןימזמה לש בתכבו שארמ רושיא אלל ,רומאכ תופסונ תודובע עוציב
   .וניגב הרומת לכ םלושת אלו ןימזמה
 בייח ןלבקה אהי ,)16 ףיעס( הז ףיעסב רומאכ תופסונ תודובע עוציב ןימזמה שרד
  .םכסהה תוארוהלו וז השירדל םאתהב ןעצבל

 ,הזוחב בוקנ ןריחמ רשא ,רומאכ ןלבקה ידי-לע תופסונ תודובע עוציב לש הרקמב .16.2
 .זרכמב םייקה ריחמה יפ-לע הלא תופסונ תודובעל ריחמה עבקיי

16.3.  
 ,הזוחב בוקנ וניא ןריחמ רשא ,ןלבקה ידי-לע תופסונ תודובע עוציב לש הרקמב
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 המיאתמה הדיחיה יריחמ יפ-לע הלא תופסונ תודובע ןיגב הדיחיל ריחמה עבקיי
 התחפהב ,"תויתשתו היינבל לקד" תאצוהב רתויב ןכדועמה הינבה ףנע ןוריחמבש
   .20% לש
 

 בשוחי )רומאכ 20% לש התחפהב( "לקד" ןוריחמב הדיחיה ריחמ ,קפס רסה ןעמל
 "ישאר ןלבק" וא "ינלבק חוור" תוברל ,ןהשלכ תופסות ול הנפסוותת אלש ןפואב
  .תרחא תפסות לכ וא

 הרומתה םוכסמ הגירחל תואיבמה תופסונ תודובע עוציבו רושיא ,קפס רסה ןעמל .16.4
 .םכסהל 8.10 ףיעס תוארוהל םיפופכ ויהי םכסהב

 ךרוצ שי םא חקפמה עבקי ,ליעל טרופמכ ,תופסונ תודובע עוציב לש הרקמב .16.5
 עבקיי תופסונה תודובעה עוציב תליחת דעומ .תודובעה עוציב רמג דעומ תייחדב
 העדוה ידי-לע ,ןקלח וא ןלוכ ,ןקיספהל תורוהל יאשר היהי אוהו ןימזמה ידי-לע
 יאכז היהי אל אוהו וז העיבק יפל לועפל בייח היהי ןלבקה .שארמ תועש 24 לש
 ןיגב )ב"ויכו תויורקייתה ,תודמצה ,הרוקת ןיגב תוברל( יהשלכ תפסונ הרומתל
 .רומאכ עוציבה דעומ תייחד

 םישרדנה םידבועה רפסמ תא תופסונה תודובעה יכרצל קיסעהל בייחתמ ןלבקה .16.6
 .חקפמה תעיבק יפל - יטנבלרה דויצה תא קפסלו ךכ םשל

 ןלבקלו ,רחא ןלבקל וא ףוג לכל רומאכ םייונישה עוציב תא רוסמל יאכז ןימזמה .16.7
 .ךכל רשקב ןימזמה יפלכ הנעט לכ היהת אל

 לכב הז הזוחב רומאה לכל ףסונב תואב הזוחל הז קרפב ראובמכ ןימזמה תויוכז .16.8
 .הרומתה םולשתו ןלבקל תודובעה תריסמ םצע רבדב הינתהל רושקה

 םייונישב ,ולוחי )הרומתה טעמל( תודובעה עוציבל עגונב הז הזוח תוארוה לכ .16.9
 .הז ףיעסב רומאכ תופסונה תודובעה עוציב יבגל םג ,םיביוחמה

 תודובעה רתאב דרשמ תקפסאו השיג תעינמ ,הרימש .17

 הרימשל האלמ תוירחא יארחא ןלבקה היהי תודובעה תלחתה וצ תלבק םוימ לחה .17.1
 דויצה תחטבהל םיצוחנה הרימשה ירודיס לכ תא ונובשח-לע עצבי אוהו דויצה לע
 .םישרומ יתלב םימרוגמ תודובעה רתאל השיג תעינמו םידבועהו

 ךשמב רתאה לע הנגה ךרוצל םישורדה םיעצמאה לכב ,ונובשח לע ,טוקני ןלבקה .17.2
 גזמ ידי-לע םרגיהל לולעה קזנ תעינמ ךרוצל תוברל ,תודובעה עוציב תפוקת לכ
 תולעת תריפח עוציב ללוכ רחא םימ רוקמ ,םשג ,חור ,תונופטיש ,תולופמ ,ריוואה
  .ךרוצה תדימב םימ תקחרהל תוינמז

 ,)תוינוחטיב תוביסנ תוברל( איהש הביס לכמ ,העיגפ וא ןדבא ,קזנ לש הרקמ לכב .17.3
 תא ריזחיו ןלבקה ןקתי ,םינקתמהמ קלח לכל וא ןהמ קלח לכל וא תודובעל
 תודובעה לכ הנייהת ןתריסמו ןתמלשה תעבש ךכ ,ונובשח-לע םתומדקל םירבדה
 .חקפמה תוארוהו הזוחה תושירדל תוניחבה לכמ הנמאתתו ןיקת בצמב
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 תודובעה רתאל השיג תע לכב היהת םדי-לע ךמסומה םדא לכלו חקפמל ,ןימזמל .17.4
 םירצוימש וא םירמוח םהב םינסחואמש וא הדובע תישענ םהב תומוקמה לכלו
 .וז השיג םהל רשפאל ידכ לכה השעי ןלבקהו ,תודובעה ךרוצל םיטירפ םהב

 תוארוהל םאתהב הינבה רתאב דרשמ ,חקפמל/ןימזמל קפסל בייחתמ ןלבקה .17.5
 .)1'ב חפסנ( דחוימה טרפמה

 ותקפסאו דויצה .18

 תויומכבו שרדייש םוקמ לכלו םוקמ לכמ ונובשח-לע ליבוהל בייחתמ ןלבקה .18.1
 .תרחא בתכב םכסוה םא דבלמ ,תודובעה עוציבל שורדה דויצה לכ תא תוקיפסמ

 ורשפאיש הדימב דויצ לש תוברזר תודובעה רתאב ויהי תע לכב יכ בייחתמ ןלבקה .18.2
 .דויצב םגפ וא יוקיל לכ לעו יתנוע וא ינמז רוסחמ לכ לע רבגתהל ול

 ךרוצל םישורדה למשחהו םימה תקפסאב תוכורכה תויולעה אולמב אשיי ןלבקה .18.3
 .תודובעה עוציב

 .ונממ קלח לכו דויצה לע ולוחיש/םילחה הבוחה ימולשת לכב אשיי ןלבקה .18.4

 טרפמל םיאתמו הלועמ ביט לעב דויצב תודובעה עוציב ךרוצל שמתשהל ןלבקה לע .18.5
 לש רוצייה םוקמב דויצה תא קודבל יאכז היהי חקפמה .חקפמה תוארוהלו ינכטה
 ,תונוכמ ,םירישכמ ,הרזע חקפמל עייסל בייחתמ ןלבקה .תודובעה רתאב וא ןלבקה
 תומכ וא לקשמ ,תוכיא לש הניחבו הדידמ ,הקידב םשל םישורדה םירמוחו םידבוע
 .םהב םישמתשמש דויצהו םירמוחה

 םתסנכה ינפל ,חקפמה תשירדל םירמוח לש םימגדמ ונובשח לע קפסי ןלבקה .18.6
  .תודובעל
 תוכיאו גוס יבגל תעדה תא תוחינמ תוחכוה ,ןכ תושעל שרדיי םא ,איצמי ןלבקה
 .יסדנהה גהונלו םיבייחמה םינקתל ותמאתהו דויצה

 .ןלבקה ןובשח-לע הנייהת רומאכ תוקידבה לכ תויולע
 

 דעונש תודובעהמ והשלכ קלח לש ותרתסה וא ויוסיכ תא עונמל בייחתמ ןלבקה .18.7
 .שארמ חקפמה לש ותמכסה אלל - רתסומ וא הסוכמ תויהל
 רתסוה וא הסוכ רשא םוקמ לכ לש החיתפ לע ןלבקל תורוהל יאשר היהי חקפמה
 אלש ןפואב וא/ו רומאכ חקפמה לש ותמכסה תלבק אלל תודובעהמ והשלכ קלח וב
 .חקפמה לש ותעד תא חינמ

 חקפמל ןלבקה עידוי ,רתסומ וא הסוכמ תויהל דעונש תודובעהמ קלח םלשוה
 ןוחבל ,קודבל חקפמל רוזעיו רשפאי ןלבקהו הקידבל ןכומ רומאה קלחהש בתכב
 .ותרתסה וא ויוסיכ ינפל רומאה קלחה תא דודמלו

 .תידוסי הרפה הניה ןלבקה ידי-לע ותרפהו הזוחה ירקיעמ וניה הז ףיעסב רומאה

 דויצבו םירמוחב תולעב .19
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 לש ותולעבל םינותנכ תודובעה רתאל םתעגה םע ובשחיי קפסי ןלבקהש דויצה לכ .19.1
 תא וארי .חקפמה לש בתכב ותמכסה אלל הלא לכמ רבד ריסי אל ןלבקהו ,ןימזמה
 טרפ ,ןתמלשהו תודובעה עוציבל דויצה לכב שמתשהל ןלבקל השרהש ימכ ןימזמה
 וא ,תודובעה רתאמ ןלבקה ידי תא קלסל תוכזה ןימזמל היהת םהב םירקמל
  .תודובעה תא שטנ ןלבקהש הרקמל
 וא הרימשל סחיב ןהשלכ תובוח ןימזמה לע ליטהל ידכ ליעל רומאב ןיא ,םרב
  .דבלב ןלבקה לש היהת ךכ ןיגב תוירחאהו רומאכ םירמוחב שומיש

 םלוא ,חקפמה לש בתכבו שארמ ותמכסה אלל ,דויצ תודובעה רתאמ רסוי אל .19.2
 םע וא תודובעה עוציב ךלהמב תע לכב ןלבקל תורוהל וא ריתהל יאשר חקפמה
 רחא אלמי ןלבקהו שומיש וב השענ אלש דויצ תודובעה רתאמ קלסל ,ןתרימג

 .רתלאל רומאכ חקפמה תוארוה

 ןלבקה ידי-לע וקפוסש םירבדב תולעבה רוזחת - הרוה חקפמהש דויצה קוליס םע
 םתואל ונובשח-לע ןלבקה ידי-לע ורזחוי ןימזמה ידי-לע וקפוסש םירבדהו ,ןלבקל
 תועצבתמ םהב רשא ןימזמה ינקתמ םוחתב רחא םוקמל וא וחקלנ םהמש םינסחמ
 .חקפמה הרויש יפכ תודובעה

 יאשר ןימזמה היהי ,ןלבקה ידי-לע ותעשב וקפוסש םירבדה תא ןלבקה קלסי אל .19.3
 ןוידפמ תוכנל יאכז אוהשכ ,ותעד לוקיש יפל ,םתוא םרכמל וא םהב לפטל ,םקלסל
 .ךכל רשקב ומרגנש תואצוהה לכ תא )הזכ היה םא( םתריכמ

 עגונה לכב ,ןלבקה תובוחמ תוערוג וא תונשמכ הנשרפתת אל הז ףיעס תוארוה .19.4
 דויצ לע ,תודובעה לע לחה ,יושיר וא ,חוטיב וא ,םמלשל שיש הבוח ימולשתל
 .םינבמה לעו המקהה

 ןימזמה שוכר לע הרימש .20

 .תודובעה רתאב יוצמה ומעטמ ימ וא ןימזמה שוכר לע יארחא היהי ןלבקה .20.1

 שוכר לש התחשה וא הבינג וא ןדבוא לש הרקמב תויולעה לכב אשיי ןלבקה .20.2
 .ןימזמה

 תוריהז יעצמאב הטיקנו תוחיטב .21

 תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכב טוקני ןלבקה ,תודובעה עוציב ךלהמבו םרטב .21.1
 ,ראשה ןיב ,תודובעה רתאב םיתואנ תוחיטב יאנת לע רומשל ידכב םישורדה
 ,שמשת וז תינכת .ומעטמ תוחיטב הנוממ ידי-לע ךרעתש תוחיטב תינכתל םאתהב
 תחנה ,הריפח תודובעב תורושקה תונואת ,הדובע תונואת תעינמ ךרוצל ,ראשה ןיב
 םאתהב תאזו - האלה ןכו םילכו דויצ תלעפה ,דויצו םירמוח תלבוה ,תויתשת
 ,החוורהו הדובעה דרשמ לש תויחנהו םינקת יפ-לע תוברל ,ןיד לכ תוארוהל
 .ךכל תויטנבלרה תוחיטבה תויחנהו

 ,םיצנצנ ,תדחוימ הרואת ,תוינמז תורדג ,תוקעמ ,םימוגיפ ןיקתהל גאדי ןלבקה .21.2
 םילולעה םיקזנהו תונכסה ינפמ הרהזא ךרוצל - 'וכו הרהזא יטלש ,םימוסחמ
  .רתאב תוהשמ האצותכ םרגיהל

 תומרעה תא רשייל ,תורובה לכ תא אלמל ןלבקה תוירחאב ,תודובעה םויס םע .21.3
     .תודובעה עוציבמ האצותכ רתאב ורתונש םילושכמה לכ תא קלסלו
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 שומישל סחיב םישרדנה םייתפוקתה םירושיאה לכ תא לבקל ןלבקה תוירחאב .21.4
 ,ישיא הנגה דויצ ,המרה דויצ ,םיילמשח/םיינאכמ הדובע ילכ/דויצב הקזחאו

   .האלה ןכו םינכוסמ םירמוח

 בייחתמ ,רתאה לש קלח לכב הדובע םוי לכ םויסב ןכו תודובעה עוציב ךלהמב .21.5
 .םייתוחיטב םיעגפמל תושיגנ עונמל ןלבקה

 קודבל ןלבקה לע ,םימייק תוחושב וא םיביבב ןהשלכ תודובע עוציב לש הרקמב .21.6
 תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו םיליער םיזג תואצמהל תוחושהו םיביבה תא הליחת
 .תויושרהו ןיד לכ תוארוה יפ-לע - ךכמ םיעבונה

 םשל שרדנה הנגהה דויצ לכ תא ומעטמ םילעופל וא/ו וידבועל קפסל ןלבקה לע .21.7
 םולגה ןוכיסהו הנעצובתש תודובעה יפואל םאתהב ,םמולשו םתוחיטבל הגאד
 .םהב

 םייתוחיטב םיאנתב תישענ וזו הדימב ןלבקה תדובע תא קיספהל יאשר ןימזמה .21.8
 ןיא ,םלוא .חקפמה תושירדל וא/ו תויושרה תושירדל םימיאתמ אל וא םיתואנ אל
 רתא תוחיטבל סחיב תידעלבהו האלמה ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשל ידכ ךכב
  .תודובעה

 םיאנת לש םמויק חיטבהל ידכ תוחיטב הנוממ יתורישב עייתסהל ןלבקה לע .21.9
  .וב םידבועה וא/ו םיהושה לש םיתואנ םייתוחיטב

 תפרוצמה הרהצהה לע ,תודובעה עוציב םרטב ,םותחלו אלמל תוחיטבה סדנהמ לע .21.10
 .םכסהל '6 ׳א ךמסמכ

 תויוכזבו רוביצה תוחונב העיגפ תעינמ .22

 לש תיתרגשה תוליעפל ליבקמב הנעצבתת תודובעהו לוכיש ךכל עדומ ןלבקה .22.1
 ,דרטמ וא העיגפ ומרגיי אל תודובעה עוציב ידכ ךות יכ ,בייחתמ אוה ןכל .ןימזמה
 אוה יכו ,והשלכ ירוביצ ךרוצל אלש הערפה אהת אלו רוביצה תוחונב ,ךרוצל אלש
  .תאז חיטבהל ידכ םיעצמאה לכב טוקני

 תוליעפל הערפה תשרודה הדובע לכ שארמ םימי 7 תוחפל םאתל בייחתמ ןלבקה .22.2
   .חקפמה רושיאל ףופכבו ןימזמה לש תיתרגשה

 שארמ םואית רחאל קר עצובת 'ג ידדצב עוגפל ידכ הב שיש הלועפ וא םימ יקותינ .22.3
 .ןימזמה םע בתכבו

 תודידמו ןומיס .23

 תונוכנה תויומככ ןתוארל ןיאו ןדמוא רדגב ןניה תויומכה בתכב תובוקנה תויומכה .23.1
 .הזוחה יפל ןעצבל ןלבקה לעש תודובעה לש לעופב תויפוסהו
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 וא תודידמ ידי-לע עבקיי והשלכ ןמזב הזוחל םאתהב ועצובש תודובעה ךרע .23.2
 דדומ תועצמאב ןלבקה ידי-לע הנשעת תודידמה לכ .חקפמה עבקיש תוטישב
 .ךמסומ

 .שארמ ריבס ןמז חקפמל ןלבקה ךכ לע עידוי ,תודובעה תדידמ ינפל .23.3

 אלש חקפמה לוכי ,חקפמל העדוה אלל ןלבקה ידי-לע ושענש תודידמ .23.4
 .ןרשאל/ןלבקל

 תודידמה לש םימושירב הוולמ היהי חקפמל ןלבקה ידי-לע שגומה ןובשח לכ .23.5
  .ןובשח ותואב הלולכה הדובעל רשקב ליעל רומאכ ושענש
 תוכיא וא/ו ביטל יפוס רושיא הווהמ וניא יקלח ןובשחב םולשתל תויומכה רושיא
  תומכ וא/ו
 .דבלב הז םייניב ןובשח יכרצל ןדמוא רדגב אלא ,תויומכה ריחמ וא/ו

 ןתוא אצמ םא ןתוא רשאי ,ןלבקה ידי-לע ושענש תודידמה תא קודבי חקפמה .23.6
 היהי םא ,ולשמ תודידמ השעי וא ,ןוכנל תאז האר םא ,ןנוקית לע הרוי ,תונוכנ

 .ץוחנ רבדהש רובס

 וא דימ אובי רשא ןלבקל ךכ לע עידוי ,תודובעמ קלח דודמל חקפמה הצרי רשאכ .23.7
 םיטרפה לכ תא איצמיו ,תודידמב חקפמל עייסל רחא ךמסומ גיצנ ומוקמב רגשי

 ידי-לע התשענש הדידמה יזא ,הדידמה תעב וגיצנ וא ןלבקה חכנ אל .םישרדנה
 .תודובעה לש הנוכנה הדידמכ בשחת ודי-לע הרשואש וא חקפמה

 .הזוחב תרחא הארוה ךכ לע הנשי םא אלא ,וטנ הנדדמית תודובעה .23.8

 םיהז םיפיעסל סחיב םינוש ויהי ןלבקה עיציש הדיחיה יריחמש לככ יכ רהבומ .23.9
 םהינבמ ךומנה הדיחיה ריחמ יפ-לע ןלבקל העיגמה הרומתה בשוחת - העצהב
 .ךכ ןיגב הנעט לכ אהת אל ןלבקלו ,םיפיעסהמ דחא לכל סחיב

 יאמצע ןלבק וניה ןלבקה .24

 רובע תודובעה תא עצבמ אוה ותרגסמב יאמצע קסע לעב אוה יכ ,ריהצמ ןלבקה .24.1
  .ןימזמה

 .דבלב הזוחה תוארוהל ףופכ אוהשכ ,ןלבקה תוירחאב הנעצובת תודובעה לכ .24.2

 תוכמס לכ היהת אל ןלבקלו דבלב ודבועכ בשחיי ןלבקה ידי-לע קסעויש ימ לכ .24.3
  .ןימזמה רובע וא םעטמ ,םשב םיתוריש ןימזהל וא םידבוע קיסעהל

 םעטמ ,ומצע לע לבקל ןלבקה תא ךימסמכ שרפתי אל הזוחב רומאה רבד םוש .24.4
 .תובייחתה וא תובח איהש וזיא ,ומשב וא ןימזמה

 הנשמ ינלבק תקסעהו הזוחה תרבעה רוסיא .25
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 תוצובק וא ,םיפוג ,םדא ינב םע אלו הנשמ ןלבק םע רשקתהל יאשר וניא ןלבקה .25.1
 הז הזוח ריבעהל יאשר וניא ןכו הזוחה יפל ויתויובייחתהמ וזיא עוציבל םישנא
 םכסוה םא אלא ,םי/רחאל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,ונממ תועבונה תובוחהו תויוכזהו

 .ןימזמה ידי-לע שרופמבו בתכב רבדה

 ,ותויעוצקמל רושיאכ םלועל שרפתי אל ,הנשמ ןלבקל ןימזמה לש רושיא .25.2
 לוחת ןלבקה תויובייחתה לכל תוירחאהו ,הנשמה ןלבק לש ותמאתהו ותויחמומ
 .ןלבקה לע

 ותעדל םא ,הנשמה ןלבק תקסעהל ל"נה רושיאמ וב רוזחל ןמז לכב יאשר ןימזמה .25.3
 לש ותדובע תא דימ ןלבקה קיספי הזכ הרקמב .תאז בייחמ ןימזמה לש סרטניאה
   .ודי-לע קסעומה

 הנשמה ינלבק תודובע ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז אל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל .25.4
 .ומעטמ

 בשחת ,םיקלחב ןיבו תחא תבב ןיב ,ןלבקב הטילשהמ 20% תרבעה יכ םכסומ .25.5
 .ןימזמה לש בתכבו שארמ רושיאב השענ רבדה םא אלא ,הרוסא תויוכז תרבעהכ

 םידבוע תקסעה .26

 ודבל אוה יכו ,דבלב ולש וידבוע םה ודי-לע וקסעויש םידבועה לכש ריהצמ ןלבקה .26.1
 .ןיד לכ יפ-לע וא הזוחה יפ-לע םדיבעמ ותויהמ תעבונה תוירחאה לכב אשיי

 ללכב 1953-ג"ישתה ,רעונ תדובע קוח תוארוהל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקה .26.2
 ,7 ,6 ,5 ,4 ,'א2 ,2 ,1 םיפיעס :הלא ןיבו ,ןלהל םיטרופמה קוחה יפיעסל םאתהבו

 .א33 -ו 33 ,25 ,24 ,22  ,21 ,20 ,14 ,13 ,12 ,11

 תודובעה עוציב ךרוצל ודי-לע וקסעויש םידבועל םימולשתה לכב אשיי ןלבקה .26.3
 .םינושה הדובעה יקוח רחא הדיפקב אלמיו

 ידבועמ ימ לש םתדובע תא קיספי יכ ,ןלבקהמ םעפ ידמ שורדל יאשר חקפמה .26.4
 חקפמה שרדשמ .תודובעה עוציבל םימיאתמ םניא םה חקפמה תעדל םא ,ןלבקה
 .םימיאתמ םירחאב םפילחהלו םתדובע תא רתלאל קיספהל ןלבקה בייח ,רומאכ
 תעדל םא ,םידבוע םעפב םעפ ידמ ,ףיסוהל ןלבקהמ שורדל יאשר היהי חקפמה
 קרפ ךות ל"נה םידבועה תא ףיסוהל בייחתמ ןלבקהו ,קיפסמ וניא םרפסמ חקפמה
 .חקפמה ידי-לע עבקייש ןמזה

      דיבעמ-דבוע יסחי רדעה .27

 דבוע וא/ו ןלבקה ןיב רוציל ידכ ,ויאנתמ יאנתב וא הזוחב ןיא יכ ריהצמ ןלבקה .27.1
 דיבעמו דבוע יסחי )ומעטמ ימ וא( ןימזמה ןיבל ומעטמ רחא םדא לכ וא/ו וידבועמ
 תוארוה עוציב ךרוצל ןלבקה ידי-לע וקסעויש םידבועה לכ יכו ,תופתוש יסחי וא
 ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה ןיבל םניב ןיאו דבלב ןלבקה ידבועכ ובשחייו ויהי הזוחה
  .אוהש גוסו ןימ לכמ ,דיבעמו דבוע יסחי



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 64 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

 דבועל סחיב תוירחא וא תובח לכ ומעטמ ימל וא/ו ןימזמל ןיא יכ ריהצמ ןלבקה .27.2
  .םמעטמ ימל אל ףאו ומעטמ הנשמ ינלבקל וא/ו

 רותב דיבעמה לע םילחה םילטיההו םיסמה לכו ןלבקה ידבועל םימולשתה לכ .27.3
 ןלבקה תויובייחתה עוציב םע רשקב תוירחאהו םינוכיסה ,תואצוהה רתי לכ הזכש
 תיארחא אהת אל הרבחהו םדעומבו םאולמב ודי-לע ומלושיו ןלבקה לע ולוחי -
  .הרוצו ןפוא לכב ,ךכל

 ,א"כ ןלבק וניא אוה יכו א"כ ךווית יתוריש ןתמל קסע וניא וקסע יכ ,ריהצמ ןלבקה .27.4
 לע וא/ו וילע לח וניא א"כ ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח יכו ,קוחב ותרדגהכ
  .הזוחה יפ-לע תורישה

 יפ-לע הרבחה דגנכ הנפותש הנעבות לכ ןיגב הרבחה תא תופשל בייחתמ ןלבקה .27.5
 ץלאת הרבחהש האצוה וא קזנ לכ ןיגבו א"כ ינלבק תועצמאב םידבוע תקסעה קוח
 יפלכ הנפות םא ןיב ,ל"נה קוחה יפ-לע הנעבותמ האצותכ םלשל וא/ו םהב תאשל
 דצ ידי-לע וא ןלבקה לש דבוע ידי-לע וא/ו ןלבקה ידי-לע המעטמ ימ וא/ו הרבחה
 .םתיא רושקה םרוג לכ וא םשרוי וא םנובזיע וא 'ג

 ,התרגסמב תמכסומה הרומתהו ומע תורשקתההש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה .27.6
   .הלא ויתויובייחתהו ויתורהצה תונוכנ לע ,ראשה ןיב ,תוססבתמ

 םירז םידבוע/ןורמושו הדוהי יחטשמ םידבוע לע חוקיפו הקסעה .28

 םתדובעל ףקות רב ןוישיר/רתיה םייק םא אלא ,םירז םידבוע קיסעי אל ןלבקה .28.1
 .1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח תוארוהב ותדימעל ףופכבו ,לארשיב

 םניאש ןורמושו הדוהי יבשות םידבוע םיללכנ ןלבקה ידבוע ןיב ובש הרקמ לכב .28.2
 :ןלהל תוטרופמה תוארוהה ולוחי ,)םיחטשה ידבוע - ןלהל( לארשי יחרזא

 ויהי תודובעה עוציבב ודי-לע וקסעויש םיחטשה ידבוע יכ בייחתמ ןלבקה .28.2.1
 ןיד לכ תוארוהל םאתהב לארשיב הדובעו הייהשל ףקת רתיה ילעב
 .תוכמסומה תויושרה תושירדו

 םיחטשה ידבוע תמישר תא ןימזמה לש ןוחטיבה ןיצקל ריבעי ןלבקה .28.2.2
 .םתדובע תפוקתו םרפסמ ,םתוהז תוברל ,תודובעה עוציבב וקסעויש

 ,תודובעה עוציב ךלהמ לכב םיחטשה ידבוע לע דומצ חוקיפ עצבי ןלבקה .28.2.3
 ,)םוקמב עובקה חטבאמל ףסונב( שומח חטבאמ ידי-לע ,ראשה ןיב תאזו

 חטבאמה תואצוה ןומימ .ןלבקה ידי-לע דחוימ ןפואב ךכל ךרדותיש
 .דבלב ןלבקה ןובשח-לע היהי רומאכ

 םירחא םינלבק םע םואת .29

 רתאב תרחא הדובע עוציבב םירחא םינלבק וקסעויו ןכתי תודובעה ךלהמב .29.1
 םינלבקה לש םתדובע םע תודובעה עוציב תא םאתי ןלבקה .ותברקב וא תודובעה
 .חקפמה ול הרויש ןפואב םירחאה
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 םינלבקל תוריבסה תויורשפאה אולמ תא ןלבקה ןתיי ,חקפמה תושירדל םאתהב .29.2
 םע םואתה .םתדובע תא תושעל םהידבועלו ןימזמה ידי-לע םיקסעומה םירחא
 .ןלבקה לש ותדובע בצקב עגפי אלש ןפואב השעיי םירחא םינלבק

 םע רושק היהי רשא וא רושקה רחא ןלבקל קזנ םרגיי םאש ךכל םיכסמ ןלבקה .29.3
 דצמ לדחמ וא השעמ בקע ותברקב וא תודובעה רתאב הדובע עוציבל ןימזמה
 ןיגב ןימזמה תא תופשל ןכו רחאה ןלבקה תא תוצפל ןלבקה לע היהי זא יכ ,ןלבקה
 .םהל םרגייש קזנ לכ

 יאכז היהי אל אוה יכו ישאר ןלבק רדגב וניא ןלבקה יכ ,קפס לכ רסה ןעמל ,םכסומ .29.4
 וא תודובעה רתאב ודבעיש םירחא םינלבקל םיתוריש ןתמ רובע םולשת לכל
 .ךכמ אצוי לעופכ םישרדנה םימואיתה תכירע ןיגב וא/ו ותברקב

 הנשמה ינלבק םע םואת .30

 ינלבק ןיב תודובעה עוציב תא םאתי ןלבקה ,הזוחה תוארוה ללכמ עורגל ילבמ .30.1
  .ידעלבה ותעד לוקישלו חקפמה תוארוהל םאתהב ומעטמ םידבועה הנשמה
 הנשמה ינלבק תודובע ןיב םואיתל תוירחא לכב אשונ וניא ןימזמה יכ ,שגדומ
 .ךכ ןיגב םירוגיפל/םיבוכיעל וא/ו ןלבקה לש ומעטמ םילעופה

 תוברל ,הנשמה ינלבק תודובע םואיתב תוכורכה תויולעה לכב ודבל אשי ןלבקה .30.2
 .םהיניב םואיתה ךרוצל תודובעה רתאב ומעטמ חקפמ תבצה

 םיקזנ וא םירוגיפ ,םיבוכיע ןיגב ףסונ יוציפ וא/ו םולשת לכל יאכז וניא ןלבקה .30.3
 .הנשמה ינלבק תודובע ןיב םואית רסוחמ האצותכ תודובעה עוציב ךלהמב ומרגייש

 הלחו ןלבקה לע לטות הנשמה ינלבק תודובעו תולועפל תוירחאה ,קפס רסה ןעמל .30.4
  .םתדובע לעו ןהילע חקפל הבוחה וילע

 תודובעה תלבק/תריסמ .31

 .חקפמלו ןימזמל בתכב ךכ לע עידוי אוה ,תודובעה עוציב תא םילשי ןלבקהש רחאל .31.1
 ותעדוה תלבק םוימ םוי 15 ךות היהיש תודובעה תקידבל דעומה תא עבקי חקפמה
 .הקידבה דעומ לע ןלבקל בתכב עידויו ןלבקה לש ל"נה

 דעומב ועצוב ןה יכ ,אצמי אוהש לככו תודובעה תא חקפמה קודבי עבקנש דעומב .31.2
 תאז רשאי אוה ,ךכל םיצעויה רושיא לבקתנו הזוחה יאנתב טרופמכ ומלשוהו
  .)רמג תדועת - ןלהל( בתכב
 תודובעה םויס דעומכ הזוחה יכרוצל בשחיי ,דבלב אוהו ,רמגה תדועת ןתמ דעומ
 .ןימזמל ןתריסמו

 ןהיבגל שרדנ וא ועצוב אלש תודובע עוציבב ךרוצ שיש אצמי חקפמהש לככ .31.3
-לע עבקיתש ןמז תפוקת ךות ןעצבל ןלבקהמ חקפמה שורדי ,והשלכ יוניש/ןוקית
 תודובעה לכ תא לעופל איצוי ןלבקהש דע החדיי תודובעה תריסמ דעומו ודי
 .חקפמה תוארוהל םאתהב ,ועצוב אלש רומאכ םינוקיתהו

 היהי ןימזמה ,ןהב שומיש םיענומ םניא ולאו תודובעב םייוקיל ורתונ ןיידעש לככ .31.4
 רתאב תודובעה תרגסמב עצובש דויצהו םינבמה ,םינקתמה לכב שמתשהל יאשר
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 םושמ רומאכ שומישב ןיא ,םלואו .םינוקיתה תא עצבל ןלבקל תורשפא ןתמ ךות
 .תודובעה תלבק לע רושיא

 ןלבקה תוירחאו קדבה תפוקת .32

 לחת קדבה תפוקת .םישדוח 12  לש הפוקת הניה קדבה תפוקת הז הזוח ךרוצל .32.1
 תודובעל לוקלק וא/ו קזנ לש הרקמ לכב .הדובעה תמלשה תדועת ןתמ ךיראתמ
 םישדוח 12 ךשמל ויבגל קדבה תפוקת ךראות ,קדבה תפוקת ךלהמב ולגתיש
 לכל המלשה תדועת תאצוה םוימ .לוקלקה וא/ו קזנה ןוקית דעוממ םיפסונ

 רחואמה יפל ,ליעל 35 ףיעסב םתועמשמכ ,םינוקיתה לכ עוציב םוימ וא תודובעה
 סחיב ,ןידב וא טרפמב רתוי תוכורא תוירחא קדב תופוקת ועבקנ םא אלא ,םהבש
 לע ולוחי םיביוחמה םייונישב ,הז ףיעס תוארוהו ,םימיוסמ םירצומ וא תודובעל
 .רתוי תוכוראה תוירחאהו קדבה תופוקת

 תודובעב קדבה תפוקת ךות ולגתהש םהשלכ םילוקלקו םייוקיל ,םימגפ ,םיקזנ .32.2
 אלש וא הזוחל םאתהב אלש תודובעה עוציבמ האצות םה חקפמה תעדל רשאו
 עוציבמ וא םימוגפ םירמוחב שומישמ האצות וא חקפמה לש ויתוארוהל םאתהב
 ,עוציבה יכרדל םאתהב לוכה דימ שדחמ םעצבל וא םנקתל בייח ןלבקה היהי ,יוקל
 תועיבשלו חקפמה ידי לע ורשואיו ןלבקה ידי לע ונכויש םינמזה חוללו הטישל
 תפוקת םותמ םיישדוחמ רחואי אל ןלבקל רסמית רומאכ השירדש דבלבו ,ונוצר
  .לוקלק וא םגפ ,קזנ ,יוקיל ותואל תסחייתמה קדבה

 חולו הטישה ,תינכתה תא ותשירד יפלו חקפמה לש ורושיאל ןלבקה שיגה אל .32.3
 .ןלבקה ןובשח לע חקפמה ןתוא עבקי ,םינמזה

 םינוקיתל טרפ הקספה אלל םהב ךישמי אוה םינוקיתה עוציבב ןלבקה לחהשמ .32.4
 .תוליגרה הדובעה תועשב הדובעה עצובת ,חקפמה תשירד יפל םיפוחד

 םינוקיתה תמלשה ירחא .תוחונ יאו תוערפה תמירגמ ,רשפאה תדימב ,ענמי ןלבקה .32.5
 ועצוב םכרד וא םהב תומוקמה ראשו הדובעה רתא תא ותומדקל ןלבקה ריזחי

 .םינוקיתה עוצבמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ועגפנש וא םינוקיתה

 יאשר ןימזמה היהי ,םינוקיתו קדב ןיינעל ויתויובייחתה רחא ןלבקה אלימ אל .32.6
 םלשיו אלמ יופיש ותוא הפשי ןלבקהו ןלבקה ןובשח לע םייוקילה ןוקית תא עצבל
 .הלאכ ויהי םא ,ד"וע תחרט רכשו תויטפשמ תואצוה תוברל ,תואצוהה לכ תא ול

 םינתינ םניא הזוחה יפל ועצובש תודובעב םילוקלקהו םייוקילה ,םימגפהו היה .32.7
 עבקייש םוכסב ןימזמל םייוציפ םולשתב בייח ןלבקה היהי ,חקפמה תעדל ,ןוקיתל
 .חקפמה ידי לע

 תא ןימזיו קדבה תנש םותל ךומסב קדבה תרוקיב עוציב םשל דעומ עבקי ןימזמה .32.8
 .תוחפל םימי העבש לש בתכב תמדקומ העדוהב ,הב ףתתשהל ןלבקה

 הדובעה יכ תטרפמה םויס תדועת ןלבקל חקפמה רוסמי קדבה תפוקת םותב  .32.9
 םאתהב ןה ףא ועצוב ןהב ךורכהו קדבה תודובע לכ יכו הזוחל םאתהב המלשוה
 .חקפמה לש האלמה ונוצר תועיבשלו הזוחל
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 הזוחהמ תועבונה ויתויובייחתהמ ןלבקה תא תרטופ הניא םויסה תדועת תריסמ .32.10
 .הרומאה הדועתה תריסמ דעומ רחאל םג תוכשמנ םירבדה עבטמ רשאו

 רחאלו ןיקת בצמב הדובעה רתא תא ,ויתואצוהו ונובשח לע ,ריזחהל ןלבקה לע .32.11
 רתא תא ןלבקה הקני ןכ ומכ .תודובעה עוציב ךלהמב ומרגנש םיקזנה לכ ןוקית
 תודובעה רתא תא ואידיווב ןלבקה םלצי תודובעה תליחת ינפל .ותביבסו הדובעה
 .חקפמל םוליצה קתעה רוסמיו

 .ןלבקה לע ולוחי הז ףיעס יפל ןלבקה תויובייחתה יולימב תוכורכה תואצוהה .32.12

 תוינכת .33

 ויהי תודובעל םירושקה םיכמסמ ב"ויכו םיטוטרשה ,םיטירשתה ,תוינכתה לכ .33.1
 וילעו תודובעה עוציב תפוקת ךשמל ןלבקה ידיב ודקפויש ,ןימזמה לש ושוכר
 .ןימזמה לש השירד יפ-לע - ןכ ינפל וא תודובעה תמלשה םע דימ ול םריזחהל

 חקפמה .הזוחהמ קלח הווהמה ךמסמ לכמ קתעה תודובעה רתאב קיזחי ןלבקה .33.2
 .תע תכב ולא םיכמסמב שמתשהל וא קודבל ,ןייעל יאשר היהי

 וילע ,המאתה יא לש הרקמב .תוינכתב תועיפומה תודימה תקידבל יארחא ןלבקה .33.3
 .תודובעה תלחתה ינפל םימי 7 תוחפל ,חקפמהמ תורהבה תלבקל בתכב תונפל

 ןניאש תודימב תודובע הנעצובתו הדימבו ,תודובעה תמאתהל יארחא ןלבקה .33.4
  .שדחמ ותיינבו הנבנש קלחה תסירה תואצוהב ןלבקה אשיי תומאתומ

 םולשתל הליע הווהת אל המלשה/הרהבה ךרוצל ןלבקל תופסונ תוינכת תרבעה .33.5
 .זרכמל ופרוצש תוינכתל האוושהב םיטרפב יתוהמ יוניש לח אלו היה ,ןלבקל ףסונ

 תואצוה תלבגה .34

 רשקב ורובע וא ןימזמה םשב בויח וא םולשת ,האצוה לכל םורגל יאשר וניא ןלבקה .34.1
  .חקפמה תמכסה תא ,בתכבו שארמ ,ךכל לביק םא אלא ,תודובעה לש עוציבל

 אוה היהי ,ליעל טרופמכ ,הרבחה םשב ןלבקה בייחתה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .34.2
 .ךכ ןיגב בויח וא םולשת ,האצוה לכל יארחא ודבל

 תודובעה רתאמ ןלבקה די קוליס .35

 לש ודי תא קלסלו תודובעה רתא תא סופתל ,הזוחה תא לטבל יאשר ןימזמה .35.1
 ךרד לכב וא רחא ןלבק תועצמאב וא ומצעב ,תודובעה תא םילשהלו ונממ ןלבקה
 רוכמל וא ,ונממ קלח וא ,תודובעה רתאבש דויצה לכב ךכ םשל שמתשהל ןכו תרחא
 ןלבקהמ ןימזמל עיגמה םוכס לכ יוסיכל םתרומתב שמתשהלו ,וקלח וא ולוכ ,ותוא
 :ןלהל םייונמה םירקמהמ דחא לכב ,הזוחה יפל

 םיירקיע םיאנת םיווהמה ,ןלהלש םיפיעסה תוארוהמ תחא רפה ןלבקה .35.1.1
 .40, 21 ,14 ,12 ,7 ,6 ,5 ,4 :תידוסי הרפה הניה םתרפהש םכסהב
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 עציב אל וא ןעוציב תא קיספה ,תודובעה עוציבב לחה אל ןלבקה םא .35.1.2
 חקפמהמ בתכב תוארוהל םימי 4 ךות תייצ אלו חקפמה לש הארוה
 .תודובעה עוציבב ךישמהל וא ליחתהל

 תא חיטבהל ידכ ידמ יטיא תודובעה עוציב בצקש רובס חקפמה םא .35.1.3
 חקפמה לש בתכב הארוהל םימי 4 ךות תייצ אל ןלבקהו דעומב ןתמלשה
 .םישרדנה םיעצמאב טוקנל

 הנשמ ןלבק קיסעה וא רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא בסה ןלבקהשכ .35.1.4
 .בתכבו שארמ ןימזמה תמכסה ול הנתינש ילב ,תודובעה עוציבב

 השעשכ וא םיסכנ תלבק וצ ודגנ ןתינשכ וא לגרה תא טשפ ןלבקהשכ .35.1.5
 קוריפל טרפ( - קוריפב ףוגהשכ ,דגואמ ףוגבו ,וישונ תבוטל וא םע רודיס
 וא/ו והשלכ גוסמ - )רחא דגואמ ףוג תריצי םשל ,םיקסע לוסיח אלל
 וא/ו עובק קוריפ וצל הנעבות ודגנכ השגוה וא ,רחא ןפואב םיקסע לוסיח
 .םימי 30 ךות ורסוה אלש ,ינמז וא/ו עובק םיסכנ סוניכ וצל וא/ו ינמז

 ומשב רחא םדא וא ןלבקהש ,ותעד תחנהל ,תוחכוה ןימזמה ידיב שישכ .35.1.6
 האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ ,דחוש והשלכ םדאל עיצה וא ןתנ ןלבקה לש
 .הזוחל רשקב יהשלכ

 םושמ ווהי אל ,ליעל רומאכ ,ונממ ןלבקה לש ודי קוליסו תודובעה רתא תסיפת .35.2
  הזוחה לוטיב
 .ןיינעה יפל - ויתויובייחתה לכב בוחל ךישמי ןלבקהו ןימזמה ידי-לע

 ,ליעל רומאכ ,תודובעה רתאמ ןלבקה לש ודי קוליס בקע תודובעה תמלשה תואצוה .35.3
 .ב"ויכו תוילהנימ תואצוהל הרומתב 20% לש תפסותב ,ןלבקה לע הנלוחת

 ךכ לע םוי 20 ךות בתכב חקפמה עידוי ,רומאכ ,תודובעה רתא תא ןימזמה ספת .35.4
 דעומל דע עצובש תודובעה קלח לש רעושמה ךרעה תא העדוהב ןייציו ןלבקל
 .העש התוא םוקמב היהש דויצה טוריפ תאו תודובעה רתא תסיפת

 בתכב ןלבקהמ שורדל חקפמה יאשר ,דויצ וב היהו תודובעה רתא תא ןימזמה ספת .35.5
 וז השירדל ןלבקה תייצ אל םאו ,וקלח וא ולוכ ,דויצה תא תודובעה רתאמ קלסל
 םוקמ לכל תודובעה רתאמ םקלסל ןלבקה ןובשח-לע ןימזמה יאשר ,םימי 7 ךות
 תוארוה .דויצל םרגייש ןדבוא וא קזנ לכל יארחא היהי אל ןימזמהו ויניעב הארייש
 היהי אל ןימזמהו ורכמל וא דויצב שמתשהל ןימזמה לש ותוכזמ תוערוג ןניא ולא
 .הזוחל רשקב והשלכ םוכס ןלבקל םלשל בייח

 אצמנהו ןימזמל ךיישה דויצה תא םימי 7 ךות ןימזמל ןלבקה ריזחי ,הזוחה לטוב .35.6
 .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,ותטילשב וא ותושרב

 ויוניפ וא תודובעה רתא יוקינ .36

 חקפמה ול הרויש חטש לכמו תודובעה רתאמ ןלבקה קלסי תודובעה עוציב ךלהמב .36.1
 הנפי תודובעה רמג תעבו ,םהב ושמתשה אלש םירחא םירמוחו הפשא ,תלוספ לכ
 םירמוח ,הינבה ירמוח תוברל ,דויצה לכ תא ונממ קלסיו ץפחו םדא לכמ רתאה תא
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 ותעד תחנהל ,רדוסמו יקנ בצמב תודובעה רתא תא ריאשיו ,דויצו ךולכל ,םיפדוע
  .חקפמה לש

 תוארוהל םאתהבו ןלבקה ןובשח-לע ,רשואמו רדסומ רתאל השעיי תלוספה יוניפ .36.2
  .ןיד לכ

 ,רחא ידי-לע וא ומצעב ןכ תושעל ןימזמה יאשר ,תודובעה רתא תא ןלבקה הניפ אל .36.3
 .ןלבקה ןובשח-לע

 ןימזמה שוכר םה ןימזמל וקפוסש םירמוחה וא/ו רפעה יפדוע לכ יכ ,םכסומ .36.4
 יאשר וניא ןלבקה הרקמ לכבו ןימזמה ול הרויש םוקמב םזכריו םריבעי ןלבקהו
 .ולא רפע יפדוע רוכמל

 חקפמה רושיא תלבקלו רמג תדועת תאצוהל םדקומ יאנת וניה תודובעה רתא יוניפ .36.5
 .תודובעה םויסל

 ןיקיזנל תוירחא .37

 םדקומה( רתיה וא/ו ,דיגאתהו הרבחה ידי לע הדובע תלחתה וצ ןתמ םוימ .37.1
 תודובעה רתא תרימשל יארחא ןלבקה היהי ,המלשה תדועת ןתמ דעו )םהינבמ
 תלחתה וא/ו הז םכסה תמיתחל םדוק ועצובש תודובעל תוברל ,תודובעה וא/ו
 רתאל קזנ לש הרקמ לכב .םהילע החגשהלו ,ןלבקה ידי לע תודובעה עוציב
 ונובשח לע קזנה תא ןקתל ןלבקה לע היהי יהשלכ הביסמ תודובעל וא/ו תודובעה
 ןיקת בצמב תודובעה הנייהת ןתמלשה םעש ךכ ידיל איבהלו ירשפאה םדקהב
 .הזוחה תוארוהל ןהיטרפ לכב תומיאתמהו הרבחה ןוצר תועיבשלו שומישל יוארו

 םימשגמ תוברל םימ תרידחמ האצותכ ומרגיש םיקזנל תידעלב יארחא ןלבקה .37.2
 .םייוקל םירמוחו היוקל הדובע ,יוקל ןונכת ,יוקל םוטיאמ האצותכ תוברל ,בויבו

 ידי לע םרגיש קזנ לכ לע םג הנלוחת ,ליעל )37.2 + 37.1( םינטק םיפיעס תוארוה .37.3
 עוציב ידכ ךות והשלכ ישילש דצ וא/ו םהידבוע וא/ו הנשמה ינלבק וא/ו ןלבקה
 .קדבה תפוקתב םדי לע קדבו הנבמה

 הרבחה תיאכזו תיאשר ,הז קרפ יפ לע םיקזנל יארחא היהי ןלבקהש הרקמ לכב .37.4
 אלש םיקזנ רובע םיאלמ םיוציפ ,בתכב הנושאר השירד יפל ,ןלבקה תאמ לבקל
 התעד לוקיש יפל הטילחה הרבחהש םיקזנ רובעו הרבחה העבקש דעומב ונקות
 םימוכסב וא םוכסב לכהו ,ןוקיתל םינתינ םניאש וא/ו ונקותי אלש טלחומה
 .רוערעל תונתינ יתלבו תויפוס הנייהת ויתועיבקו ןימזמה ידי לע ועבקיש

 תוברל לוקלק וא/ו ןדבא וא/ו הלקת וא/ו קזנ לכל ןימזמה יפלכ יארחא ןלבקה .37.5
 תודובעה עוציב ידכ ךות ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב םירושקה וא/ו םיעבונה םיקזנ
 ותמאתה רסוח וא/ו דויצב םגפ וא/ו יוקילמ םיעבונה םיקזנ תוברל ןמע רשקב וא/ו
 ומרגי רשא ,דויצה ןמ םישרדנה םינקתל ותמאתה רסוח וא/ו הרבחה תושירדל
 םיאצמנה םישנא וא/ו ויחולש וא/ו וידבוע וא/ו ןימזמה לש שוכרל וא/ו ףוגל
 טוקני אוהו תודובעה םע רשקב וא/ו ןיגב והשלכ 'ג דצ וא/ו תודובעה עוצב םוקמב
 .םתעינמל םיעצמאה לכב

 וא/ו ול ומרגיש שוכרל וא/ו ףוגל ,גוס לכמ קזנ וא/ו ןדבא לכל יארחא ןלבקה .37.6
 ומשב לעופש ימ לכלו ןלבקה יחולשל ,םהידבועו ןלבקה לש הנשמ ינלבקל ,וידבועל
  .תודובעה עוציב םע רשקב וא/ו בקע וא/ו ידכ ךות ומעטמ וא/ו
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 לכמ םינקתמל וא/ו דויצל וא/ו תונוכמל לוקלק וא קזנ ,ןדבא לכל יארחא ןלבקה .37.7
 ןימזמה תא רטופ אוהו ,תודובעה עוציב םע רשקב ושומישב םיאצמנה רואתו גוס
 שוכרל קזנ וא/ו ןדבא לכל תוירחא לכמ ותורשב אצמנה םדא לכ וא/ו וידבוע וא/ו
 .רומאכ

 תויתשת ,ליבש ,הכרדמ ,ךרד ,שיבכל םרגייש לוקלק וא/ו קזנ לכל יארחא ןלבקה .37.8
 לע םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצו תרושקת ,למשח ,לועית ,בויב ,םימ
 וא/ו קזנהש ןיב ,תודובעה עוציב ידכ ךות ,ב"ויכו םייעקרק תת וא/ו םייעקרק
 .תודובעה עוציבל שארמ יופצו יחרכה השעמ ויהש ןיבו יארקאב ומרגנ לוקלקה
 רתויב ליעי ןפואב ,ונובשח לע רומאכ לוקלקה וא/ו םיקזנה תא ןקתי ןלבקה
 שוכרב לופטה לע חקפל םיכמסומה תושר וא םדא לכ לשו ןימזמה ןוצר תועיבשלו

 תוינכת תוכמסומה תויושרהמ לבקל שארמ גואדל ןלבקה לע .רומאכ קוזינש
 ךומסב תודובעה/תודובעה רתאב םירבועה םייעקרק - תתה םיווקה לכ לע תוינכדע
 .ול

 ןלבקה לע תולטומה תודובעה עוציב רובע תוירחאה יכ םידדצה ןיב הזב םכסומ .37.9
 וא תועט לדחמ וא/ו השעמב הרוקמש תיעוצקמ הבוח רפיה לכ ןיגב ,םכסהב
 לע לוחת -  ומעטמ ימ וא/ו וידבוע ,ןלבקה לש ועוצקמו ודיקפת תרגסמב הטמשה
  .ןלבקה

 תוירחאמ המעטמ ימ לכ וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו ןימזמה תא רטופ ןלבקה .37.10
 לש ותוירחאב םהש דספה וא/ו שוכרל וא/ו ףוגל הלבח וא/ו הנואת וא/ו קזנ לכל
 ,תודובעה םע רשקב יתאצות ןדבוא לכל וא/ו ןיד יפ לע וא/ו הז םכסה יפ-לע ןלבקה
 .ןודז תנווכב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל

 לכ ןיגב המעטמ לעופה לכ וא/ו ןימזמה תא תוצפל וא/ו תופשל בייחתמ ןלבקה .37.11
 ויבגל תוירחאהש הרקמ ןיגב םלשל ביוחתש םוכס לכ וא/ו הילע לטותש תוירחא
 ןימזמה .ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה תוברל ליעל רומאה חוכמ ןלבקה לע תלטומ
   .ןנוגתהל ול רשפאתו רומאכ העיבת לכ לע ןלבקל עידות

 וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז ןלבקה רשא םימולשתה ןמ זזקל תיאשר ןימזמה .37.12
 ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע ןימזמהמ םיעבתנ רשא םימוכס תרחא הביס לכמ
 ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ,ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ
 .ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ תמחמ ןימזמל

 הרומתה .38

 םאתהב היהת ןלבקה תויובייחתה לכ יולימו תודובעה עוציב ןיגב הרומתה .38.1
 הזוחל 'ז חפסנכ ב"צמה ,הרומת-םימולשתה חפסנב םיטרופמה םיאנתלו םידעומל
 .ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמו

 וא לבקל יאכז וניא ןלבקהו טלחומו יפוס וניה הרומתה םוכס ליעל רומאל ףופכב .38.2
 .ל"נה הרומתה םוכסל רבעמ םהשלכ םימולשת וא תופסות ןימזמה ןמ שורדל

 זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל( 6% הכני ןימזמה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ םכסומ .38.3
 ימד רובע 1.5% ןכו לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע ימד
 לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הרקמ לכב ןלבקל ורזחוי אלש –תוקידב
 רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ לע ולוחי תוקידבהו
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע
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 ןובכיע .39

 רשואמ יקלח ןובשח לכמ וכוני ,ןלבקה תויובייחתה לכ םויק חיטבהל תנמ לע .39.1
 :ןלהל( ןובכיע ימדכ רומאכ יקלחה ןובשחה םוכסמ 5% לש ךס םולשתל
 ,עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה ,קפס לכ רסה ןעמל .)"ןובכיעה"
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה

 – ןובכיעה םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו ןימזמה י"ע קזחוי ןובכיעה .39.2
 תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב
 לע ,ןובכיעה םולשת .ןימזמה םעטמ הריסמ תדועת ןתמ םע הרתיהו ,תודובעה
 .הזוחה חוכמ ןימזמל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי םינושה ויבלש
 ןובכיעה םולשתל םייזוחה םיאנתה ומייקתה אל דוע לכ יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל
 וניא ןובכיעהש ירה ,ןלבקהמ ןימזמל ועיגי רשא םימוכס ןובכיעהמ וכונ אל דוע לכו
 .ןלבקה לש סכנ וא/ו הרומת וא/ו ףסכ םוכס רדגב

 הזוח תרפה לש הרקמ לכב ,וקלחב וא ואולמב ,ןובכיעב שמתשהל יאשר ןימזמה .39.3
 רהבומ .הרפההמ האצותכ ןימזמל םרגנש קזנ לכ ונממ זזקלו ,ןלבקה ידי לע הז
 קזנה םוכס זזוק אל דוע לכש ירה  ,רומאכ קזנ ןימזמל םרגיש לככ יכ ,תאזב
 ,ןלבקה לש סכנ וא/ו הרומת וא/ו /ףסכ םוכס רדגב וניא ןובכיעהש ירה ,ןובכיעהמ
 .ליעל 39.2 ףיעסב רומאב עורגל ילבמ תאזו

 חוטיב .40

 אוה םהל םיקזנל ותוירחאמו הז הזוח יפ לע ןלבקה תויובייחתהמ עורגל ילבמ .40.1
 ,אוה ונובשח לע ,תודובעה תליחת ינפל חטבל ,ןלבקה בייחתמ ןיד לכ יפ לע יארחא
 םיטרופמה םיאנתהו תוירחאה תולובגמ ותחפי אלש םיחוטיבב תודובעה תא
 :ןלהל( הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח הווהמה ,םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוטב
  .)"םיחוטיב םויק רושיא"

 ןידכ םותח םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט תא ןלבקה איצמי םכסהה תמיתח םע .40.2
 לארשיב חוטיבב קוסעל חוטיבה לע חקפמה םעטמ יושיר תלעב חוטיב תרבח ידי לע
 תיפוסה הריסמה דע וא/ו תודובעה תפוקת וא/ו הז םכסה לש ותולח ןמז לכ ךשמב
 הקוזחתה תפוקת םויס וא/ו תודובעה רתאמ ןלבקה לש ותאיצי וא/ו תודובעה לש
 דצמ יהשלכ השירד תלבקב ךרוצ ילבמ תאזו ,)םידעומה ןיבמ רחואמה( תבחרומה
 יחטבמ םעטמ ןיקתו םותח םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט תאצמה .הרבחה
  .םכסהב יתוהמ יאנת הווהמ ,ומעטמ ןלבקה וא/ו ןלבקה

 שמשמה בכר ילכ לכ חוטיב ,ךרענש אדווי וא ךורעי ןלבקה -בכר ילכ חוטיב .40.3
 תובח לכ ינפמ תורשקתהה תפוקת ךרוא לכל תודובעה עוציבל ןיפיקעב וא ןירשימב
 תוירחא תולובגב ףוג יקזנ ינפמ תוירחא חוטיב תוברל ןיד יפ לע החטבל הבוחש
 ףוג יקזנל יוסיכ ללוכה שוכרל קזנ ןיגב תובח ינפמ ןכו )הבוח חוטיב( םילבגומ יתלב
 . ₪ 600,000 -מ תחפי אלש תוירחא לובג םוכסב הבוח חוטיבב םיסוכמ םניא רשא
 ,םירוטקרט ,תוזגלמ ,םיפונמ ללוכ "בכר ילכ" חנומה יכ םכסומ קפס ןעמל
 .גוס לכמ םיענוממ םיענ םילכ ןכו םיררוג ,םירפחמ
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 הבוח חוטיבב וחטבל תיקוח הבוח ןיא רשא ,רומאכ יסדנה ינכמ דויצו "בכר ילכ" .40.4
 ותחפי אלש תוירחא תולובגב דחוימ ףוג יקזנ ינפמ תוירחא חוטיב םג ורובע ךרעי

 .הרקמל ח"ש 2,000,000-מ

 אשיי ןכו םיחוטיבב לחה תימצעה תופתתשהה םוכסב ,הרקמ לכב ,אשיי ןלבקה .40.5
 ,הנשמה ינלבק ,ןלבקה לש לדחמ וא/ו השעמ בקע הדובעל םרגיש  קזנ לכב
 ןלבקה לש חוטיבה תוסילופ ידי לע הסוכמ וניאש םמעטמ אבש ימ לכו םהידבוע
 םיחטובמ יתלב םיקזנ ןיגב יארחא היהי ןלבקה .ומעטמ  הנשמ ינלבק ןלבקה וא/ו
  .תוסילופב העובקה תימצעה תופתתשהה םוכסל תחתמ םהש םיקזנ תוברל

 הרבחה תויוכז וא/ו ויתויוכז תא עיקפמה ןפואב תוסילופה תוארוה תא ןלבקה רפה .40.6
 ול הנייהת אלו ידעלבו אלמ ןפואב הרבחל ומרגיש םיקזנל יארחא ןלבקה אהי

 לכ תולעהלמ עונמ אהי אוהו הרבחה יפלכ ,תורחא וא תויפסכ ,תונעט וא/ו תועיבת
 .הרבחה יפלכ ,רומאכ ,הנעט

 ילבמו ,ןנושלכ חוטיבה תוסילופ תוארוה לכ תא םייקלו רומשל בייחתמ ןלבקה .40.7
 תוללכנה תוריהזהו תוחיטבה תוארוה לכ לע רומשל .רומאה תויללכב עוגפל
 .חוטיבה תוסילופב

 תחתמ םהש םיקזנ תאז ללכבו ,םיחטובמ יתלב םיקזנל יארחא ןלבקה יכ ,רהבומ .40.8
 .תוסילופב העובקה תימצעה תופתתשהה םוכסל

 :ןלהל תובחרהה תא לולכת תוינלבק תודובע "םינוכיסה לכ" תסילופ יכ בייחתמ ןלבקה .40.9
 

     ישילש דצ – 'ב קרפ 40.9.1
 לש רחא שוכר לכלו ,ךומס שוכרל ,וב לעופ ןלבקה רשא הרבחה שוכרל םיקזנל תוירחא 40.9.1.1

 תחת םיחטובמה םימוכסל לעמ ליעל 'א קרפ תרגסמב חטובמה שוכר טעמל הרבחה
 לש ללוכה תוירחאה לובג םלוא ,םידבוע וילע שוכרו ךומס שוכר לש יוסיכה יפיעס
 .ישילש דצ – 'ב קרפ יפ לע תוירחאה לובג לע הלעי אל רומאכ םיקזנ ןיגב תחטבמה

 םהל ומרגיש םיקזנ ןיגב .ומעטמו ומשב לעופה לכו ןלבקה ידבוע יפלכ הרבחה תוירחא 40.9.1.2
 .תודובעה םע רשקב וא/ו ךלהמב

 
 :ןלהל םיטרופמה םימוכסה לע ולעי אל תוינלבקה תודובעה תסילופב תימצעה תופתתשהה ימוכס 40.9.2

 
     שוכר – 'א קרפ
 .טקיורפה ךרעמ 5% דע
 יבגל לבוקמכ תוימצע תויופתתשהל ףופכב עבט יקזנו המדא תדיער יוסיכ טעמל
 .הלא םינוכיס
    'ג דצ – 'ב קרפ

 ןהיבגל םייעקרק תת םילבכו היצרביו דער ןיגב תובחרה טעמל ₪ 50,000
 .₪ 200,000 לע הלעת אל תיברמה תימצעה תופתתשהה
 .עוריאל ₪ 20,000   םידיבעמ תובח – 'ג קרפ
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 רושיאב תוטרופמה תובחרהל ףסונב ןניה ליעל תוטרופמה תובחרהה יכ רהבוי ,בוטה רדסה ןעמל 40.9.3
 .ןמוקמב אלו

 

 תא וללכי "תיעוצקמ תוירחא"ו "רצומה תובח" תוסילופ יכ בייחתמ ןלבקה .40.10
 :ןלהל תובחרהה

 וא/ו תודובעה עוציב םע רשקב וא/ו ןיגב הרבחה תא תופשל בחרוי רצומה תובח חוטיב 40.10.1
 .ומעטמ ימו ןלבקה לש םירצומה

 .תודובעה עוציב םע רשקב וא/ו ןיגב הרבחה תא תופשל בחרוי תיעוצקמ תוירחא חוטיב 40.10.2
 דעוממ רחואי אל יביטקאורטר ךיראת לולכי – רצומה תובח וא/ו רצומה תובח חוטיב 40.10.3

 .תודובעה תליחת
 ומשב לעופה לכ ןיגב ותוירחא וא/ו ןיד יפ לע ןלבקה לש ותוירחא תא וסכי םיחוטיבה 40.10.4

 .ומעטמ הנשמ ינלבק ןיגב ןלבקה תוירחא וא/ו ןלבקה לש ומעטמו
 חוטיב ירקמ לש הרדס וא דחא חוטיב הרקמ ןיגב ,תוסילופב תימצע תופתתשה םוכס 40.10.5

 .₪ 100,000 ךס לע הלעי אל תחא תירוקמ הביסמ םיעבונה
 
 

 :םיאבה םיפיעסה תא לולכל ןלבקה בייחתמ תורכזנה תוסילופה לכב .40.11
 .ןודזב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל ,הידבוע וא/ו הרבחה יפלכ ףולחתה וא/ו בובישה תוכז לוטיב 40.11.1
 .תוסילופב לוחי אל יתבר תונלשר גירח 40.11.2
 יאנת יפל עיגמה יופישה אולמב התוא הכזמה הרבחה יפלכ ,"ינושאר חוטיב" ףיעס 40.11.3

 ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה לש חוטיבה תרבח דצמ ןהיחוטיבב תופתתשה תוכז אלל ,חוטיבה
 לטנב ףתתשהל הרבחה יחטבממ העיבת תוכז ןלבקה לש חוטיבה תרבחל היהתש ילבמ
 ןלבקה קפס רסה ןעמלו ,1981 – א"משת חוטיבה הזוח קוחל 59 ףיעסב רומאכ בויחה
 .ל"נה יפלכ לפכ חוטיב לש הנעט לע ורתווי חוטיבה תרבחו

 ללכ תצובק לש "טיב" תוסילופ יפ לע יוסיכה ףקיהמ תחפי אל תוסילופב יוסיכה ףקיה 40.11.4
 .חוטיבה תלחתה דעומב תופקתה חוטיב

 תונוחטיב .41

 תודובע עוציבלו תודובעה ללכ עוציב תחטבהל ,ןלבקה תויובייחתה יולימ תחטבה םשל
 :ןלהל ראובמכ ,תונוחטיבה תא ןימזמל ןלבקה רוסמי ,תוירחאהו קדבה תפוקתב ןוקיתה

  ןלבקה תויובייחתה עוציב תחטבהל תיאקנב תוברע

 ןלבקה רוסמי ,תודובעה לש םלשומ עוציבו ןלבקה תויובייחתה עוציב תחטבהל .41.1
 חסונב ,ןימזמה תבוטל הכורע ,תינתומ יתלב ,תימונוטוא תיאקנב תוברע ןימזמל
  שארמ רשואיש '2ד חפסנ
 הכשלה ידי-לע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ איהשכ ,ןימזמה ידי-לע
 ןורחאה דעומב עודיה דדמה היהי יסיסבה דדמה רשאכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
 םיאנתה טרפמב בוקנה רועישב/םוכסב היהתשו זרכמל תועצהה תשגהל
 .)עוציבה תוברע - ןלהל( םידחוימה תוארוההו
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 .הזוחה תופקת/תמיתחל יחרכה יאנת הניה ,ליעל רומאכ ,עוציבה תוברע תריסמ .41.2

 דעומב התליחתש ,תודובעה עוציב תפוקת לכ ךשמל וניה עוציבה תוברע ףקות .41.3
  םכסהה תמיתח
 תפסותב ,םכסהל 1 א ךמסמב םיעובקה םידעומל םאתהב המויסו ןלבקה ידי-לע
   .ןימזמה תשירד יפל תעל תעמ ךראות איהו ,םישדוח 3
 ןימזמה ידי-לע ןרושיאו תודובעה תריסמ רחאל קר ןלבקל רזחות עוציבה תוברע
 .ןלהל טרופמכ ,תוירחאהו קדבה תפוקתל תיאקנבה תוברעה ןתמל ףופכבו

 תוירחאהו קדבה תפוקתל תיאקנב תוברע

 תפוקתבו תודובעל סחיב ןלבקה תוירחאו םינוקית עוציב ,תודובעה ביט תחטבהל .41.4
 ,תינתומ יתלבו תימונוטוא תיאקנב תוברע ןימזמל ןלבקה רוסמי ,תוירחאהו קדבה
 איהשכ ,ןימזמה ידי-לע שארמ רשואיש 3 ד חפסנ חסונב ,ןימזמה תבוטל הכורע
 עודיה דדמה היהי הז ןיינעל יסיסבה דדמה רשאכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ
   .)קדבה תוברע - ןלהל( יפוסה ןובשחה רושיא תעב

 םתליחתש ,םישדוח )םישדוח רשע השולש( 13 ךשמל ףקותב אהת קדבה תוברע .41.5
 םיאנתה טרפמב בוקנל םאתהב היהי המוכס/הרועישו תודובעה תריסמ רחאל דימ
  .םידחוימה תוארוההו
 .הרומתה תרתי םולשתל יאנתכו תודובעה תריסמ םע ןימזמל רסמית קדבה תוברע

 קדבה תפוקתל רבעמ ךראיי םנוקיתש תודובעב םייוקיל םנשי ,חקפמה תעדל םא .41.6
 תוברע ףקות תא ךיראי ןלבקהו תוירחאהו קדבה תפוקת ךראות יזא ,תוירחאהו

  .חקפמה תעיבק יפל - םאתהב תו/תפסונ תו/הפוקתב קדבה
 קדבה תפוקת ךראות - קדבה תפוקתב ןוקית תדובע עצובת ובש הרקמ לכב
 תודובע עוציב םויס םוימ םיפסונ םישדוח 13 לש הפוקתל וז הדובע יבגל תוירחאהו

 .םאתהב ךראות תוירחאהו קדבה תוברעו ןוקיתה

 גופיש וא ,ןהמ הזיא וא ,תויאקנבה תויוברעב שומיש השעי ןימזמהש הרקמ לכב .41.7
 רחואי אל ךות ןימזמל איצמהל ןלבקה בייחתמ ,תויאקנבה תויוברעה לש ןפקות
 התוהמב ההזה השדח תיאקנב תוברע ,תיאקנבה תוברעב שומישה םוימ םימי 7 -מ
 .הפקות גפש וא שומיש השענ הב תיאקנב תוברעל הרועישבו

  ןימזמה תויוכמס .42

 ןימזמה לש תוירוביצ/תוינוטלש תויוכז וא/ו תויוכמסמ ערוג וניא הז הזוחב רומאה רבד
  .ןיד לכ יפ-לע

 זוזיק .43

 יפ-לע ןלבקה ןמ ול עיגמה ,בוצק וניאש ןיבו בוצק ןיב ,בוח לכ זזקל יאשר ןימזמה .43.1
 .ןיד לכ יפ-לע וא םולשת וא הזוחה

 בח ןלבקה רשא םוכס לכ זזקל - ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב - יאשר ןימזמה .43.2
 םיתוריש וא םירמוח תקפסא זרזל תנמ לע ,ןיד יפ-לע ,הנשמ ינלבקל וא םיקפסל
  .םהילא זוזיקה םוכס תא ריבעהלו הנשמה ינלבק ידי-לע עוציב זרזל וא
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 וא/ו הנשמה ינלבק ןיב םייטפשמ םיסחי תריצי םושמ ךכב ןיא יכ ,שגדוי םלוא
 והשלכ ישילש דצ יפלכ ןימזמה לש תוירחא תריצי םושמ וא ןימזמה ןיבל םיקפסה
  .םיתורישה תקפסא עוציב תא זרזל ידכ ךא דעונ רבדה יכו

 ךרד לכב רומאה בוחה תא תובגל ןימזמה לש ותוכזמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה .43.3
 יפלכ ןימזמה תושרל דמועה יעצמא וא ,דעס לכמ תוערוג/תועגופ ןניאו תרחא
  .ןיד חוכמ וא הזוח חוכמ ןלבקה

 קתשה - תועינמ - רותיו .44

 םהל היהי אל ,הזוחב הארוה לש הכרוא וא רותיו ,תפסות ,לוטיב ,יוניש ,החנה לכ .44.1
 .םידדצה ידי-לע ןידכ ומתחנו שרופמב ,בתכב ,שארמ ושענ םא אלא ,ףקות

 בתכב תובייחתה וא תומכסה ,גצמ ,הרהצה לכב םירושק ויהי אל הזוחל םידדצה .44.2
 .הז הזוחב שרופמב םיללכנ םניאש 'וכו פ"עבו

 אל ,םיוסמ הרקמב הזוחה יאנתמ תוטסל חקפמה וא ןימזמה דצמ יהשלכ המכסה .44.3
 לכב ןידה אוהו ,רחא הרקמל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו והשלכ םידקת הווהת
 .הזוחה יפ-לע ול תורוסמה תויוכזב חקפמה וא ןימזמה שמתשה אל וב הרקמ

 ףסומ ךרע סמ .45

-לע ןלבקה יאכז ול םולשת לכ ןכו ול תפסות לכב וא הזוחב םיבוקנה םיריחמה לכ .45.1
  .תרחא שרופמב בתכנ םא אלא ,ףסומ ךרע סמ םכותב םיללוכ םניא ,הזוחה יפ

 לע לחה ףסומה ךרע סמ םוכס דרפנב ןיוצי ןימזמל ןלבקה שיגיש תונובשחב .45.2
 .ןובשחה

-לע רשואיש יפכ ,ןובשחה םוכס לע לחה ףסומה ךרע סמ תא ןלבקל םלשי ןימזמה .45.3
 ותרבעהל עובקה דעומב ףסומה ךרעה סמ תא םלשל יאשר ןימזמהו ןימזמה ידי
 .מ"עמ תונוטלשל

 .רומאה םוכסה לע סמ תינובשח ןימזמל איצמי ןלבקה .45.4

 .סמה תונוטלשל ןידכ ןלבקה ידי-לע ורבעוי רומאכ ומלושיש ףסומ ךרע סמ ימוכס .45.5

  ינויח לעפמכ דיגאתהו הרבחה .46
 ןתמל לעפמכ" וא/ו "ינויח לעפמ"כ םירכומ דיגאתהו הרבחהש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה
 דחא תוכמסומה תויושרה י"ע זרכויו הדימב יכ תאזב בייחתמ ןלבקהו "םיינויח םיתוריש
  - םיאבה םיקוחהמ רתוי וא דחא תוארוהל םאתהב םיבצמה

 םוריח תעש תונקתב רומאכ ךכל ךמסומה רשה ידי לע םוריח בצמ לע הזרכה .46.1
 .1973-ד"לשת )תודחוימ תויוכמס(

 ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחל ג9 ףיעסב ותועמשמכ ףרועב דחוימ בצמ לע הזרכה .46.2
 .1951-א"ישת
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 חסונ( הרטשמה תדוקפל א90 ףיעסב ותרדגהכ ינומה ןוסא עוריאכ עוריא לע הזרכה .46.3
 .1971-א"לשת ,)שדח

 .הלשממה דוסי קוחל 38 ףיעס תוארוהל םאתהב םוריח בצמ לע הזרכה .46.4

 1967-ז"כשת ,םוריח תעשב הדובע תוריש קוח תוארוה וא/ו ל"נה תוארוה הנלוחת ,יזא
 םישמשמה ןלבקה ילכ וא/ו יתוריש וא/ו ידבוע לע םג ,רחא יטנבלר ןיד לכ תארוה וא/ו
 הז הזוח אושנ תודובעה עוציב ךרוצל

 םיזוחה קוח תלוחת .47

  .1970-א"לשתה ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח תוארוה ולוחי הז הזוח לע

 םידדצה תובותכ .48

 העדוה לכ יכו הזוחה תרתוכב ןיוצמכ ןניה הזוחה יכרצל םהיתובותכ יכ ,םיריהצמ םידדצה
 העדוהכ בשחת ,ל"נה תובותכה יפל םושר ראודב והנשמל םידדצה דחא ידי-לע חלשיתש
 התריסמ תעמ תועש 24 ךותב וא חולשמה ןמזמ תועש 48 רובעכ ינשה דצה תעידיל העיגהש
 .חילש ידי-לע

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 
  ___________________   ____________________ 
 ןלבקה         ןימזמה                
                                                

 

 

 

 

 

 

   1 ב חפסנ

 תומדקומו דחוימ ינכט טרפמ

 
 תומדקומ – 00 קרפ

 םייטנוולר םיקרפ וא יללכה טרפמב 00 קרפ תא תונשל וא ףיסוהל ,םילשהל אב הז דחוימ טרפמ

 .יללכה טרפמב םירחא
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 ןלבקה לע .דחוימה טרפמהמ קלח הווהמ ח"ודה .עקרק רקס יאצממ ח"וד חפסנב ףרוצמ ,ףסונב

 .תוכיא תרקב חפסנ ףרוצמ ןכ ,ןכ ומכ .ח"ודב טרופמל םאתהב עצבלו לועפל

 :הדובעה רואית .1

 םישרגמ ,םישיבכל תומדקומ תויתשת תדובע עוציבל סחייתמ הז הזוח / זרכמ -

           ..הדוהי רואב ימיענ םחתמב  םיחטשמו

 'סמ ךרד ןיב םיבוסמ תמוצ – יצרא םיכרד תמוצב םקוממ זרכמה אושנ תודובעה רתא -

  ברעמב 4

  .הדוהי רוא תימוקמה תושרב ןופצמ 461 ךרד ןיבל

 ,םישיבכ תצירפ ,תלוספ יוניפ,רפע תודובע ןניה זרכמה אושנ תודובעה :תללוכ הדובעה -
 תנכה ,תינמז הרואתו הרואת ,הפש ינבא,הלילסו תיתשת תודובע, לועית תוכרעמ
 עוציב, ךמות ריק ,)ץוח ימרוג י"ע תועצבתמ( בויבו םימ תודובע ,ץוח ימרוגל תויתשת
 קלח םיווהמה ,ינכטה טרפמבו תוינכותב ןמוסמכו טרופמכ ,ן"שת קלד יווק לע הנגה
 ןכו ,ואל םא ןיבו זרכמה יכמסמל לעופב ופרוצ םא ןיב -  זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב
 עוציב לוהינ תודובעה תוללוכ ,ףסונבו .םיעיצמה סנכ תרגסמב םיעיצמל רבסויש יפכ
 רתאב )"המקש ימ" דיגאת ידי לע רשואיש הנשמ ןלבק לש עוציבב בויבו םימ תודובע
 .)תודובעה - ןלהל(
 דיגאת ידי לע רשואיש בויבו םימל הנשמה ןלבק תודובע תא רקביו םאתי הכוזה ןלבקה -

 המוקמל עקרקה תא ריזחי  בויבהו םימה תודובע ןלבק יכ אדוול ןלבקה לע .המקש ימ
 הרומתל הכוזה ןלבקה יאכז היהי ,םואיתה תודובע רובע .קודיהו הריפח תודובע רחאל
 .זרכמה יכמסמ רתיב טרופמכ
 

 ע"תנ תרבח תוירחאב וז ךרד .461 ךרד :ישאר שיבכמ רשפאתת הדובעה רחאל השיגה .2
 תמדקמ היריעה  .הדובעה רתאל םיינמז העונת ירדסה עוציבו רושיאל גואדל ןלבקה לע,

 הדובעה ןימזמ.461 שיבכמ השיג ךרד  רושיאל ע"תנ לומ םואית
 ,םינושה תויומכ יבתכב וא/ו םיטרפמב ,"הדובעה ןימזמ" הלימה העיפומ וב םוקמ לכב

 .םחוכ אב וא/ו  הדוהי רוא תילכלכה הרבחה  אורקל שי

 טרפמה ףקיה .3
 םירחא םייללכ םיטרפמו הינב תודובעל יללכה טרפמל המלשהכ הז דחוימ טרפמ תוארל שי

 טרפמה"( ןוכישהו יוניבה דרשמו ןוחטיבה דרשמ תופתתשהב תדחוימה הדעווה תאצוהבש

 הדובע לכש חרכהה ןמ הז ןיא ןכ לעו תויומכה בתכלו תוינכתל ,)"לוחכה ןדגואה" וא "יללכה

 .הז טרפמב הייוטיב תא אצמת תויומכה יבתכבו תוינכותב תראותמה

 יפל םעפל םעפמ ןלבקל הנרסמיתש יתדוקנ לופיטל תויחנהו םייוניש ,תופסות ללוכ הז טרפמ

 .ןנכתמה וא/ו  הדוהי רוא תייריע סדנהמ וא/ו הרטשמה י"ע עבקיש יפכו ךרוצה
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 םיכמסמ ןיב תופידע .4

 םירואיתה ןיב הנוש שוריפ וא/ו תועמשמ-וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכ

 ,תויומכ בתכ ,תוינכת :ןלהלכ תויופידעה רדס בשחי ,םינושה םיכמסמב רשא תושירדהו

 ףידע םדקומה .םינקת ,הזוח יאנת ,"יללכה טרפמ"ה ,דחוימ טרפמ ,םידחוימ הדידמ ינפוא

 ."יללכה טרפמ"בש 00 קרפל םאתהב תאז לכ ,רחואמה לע

 ןלבקה י"ע חטשה תלבק .5
 .ול םירורב ותעצה תשגהל םישורדה םינותנה לכו חטשה יאנתש אדוויו חטשב רייסי ןלבקה

 םוקימ תא קודבי ןלבקה .ול םירורב הלא םיאנתש רושיא הווהמ ןלבקה י"ע הזוחה תמיתח

 ,לועית ,בויב ,םימ יווק :ןוגכ חטשב םימייקה םייעקרק-תתהו םייעקרק-לעה םינקתמה

 תוריפחה .םינמוסמ םניאש ןיבו תוינכתב םינמוסמ םהש ןיב 'וכו הרואת ,תרושקת ,למשח

 םייוליג ךרוצל םידחוימ םירישכמב שומישה וא םייעקרק-תתה םילבכהו תורוניצה יוליגל

 תעינמו ל"נה םינקתמה תומלשל ןלבקה יארחא הרקמ לכב ,ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב ויהי

 ןובשח לע ןקותי םרגייש קזנ לכ ,םהשלכ םיתוריש ועגפיי הדובעה ידכ ךות םא .םהמ םיקזנ

 .הזוחה יפיעסל תופיפכב לוכה ןלבקה

 .המויסבו הדובעה ידכ ךות זוקינה יוק תא ףוטשל ןלבקה לע ,ןכ ומכ  

 םיתורישב לופיט יבגל תוכמסומה תויושרה תוארוהלו תויחנהל תינפומ ןלבקה בל תמושת

 ואבויש יפכו הז דחוימ טרפמב ,תויומכה יבתכב ,תוינכתב ןמוסמכ םייליעהו םייעקרק-תתה

 חוודיו םימייקה םיהבגהו תודימה לכ תא קודבי ןלבקה .חקפמה י"ע םעפ ידימ ותעידיל

 .הזוחה תמיתחמ םימי עובש ךות ,המאתה יא לכ לע חקפמל

 .ל"נה הדובעב ךרוצה רובע ףסונ םולשת לכ םלושי אל

 תודובע םרט התשענש הדידמה ןיב שרפהל םאתהב בשוחת תומכה - תויתשת תדובע
 תטלחה י"פע .תויורשפאה יתשמ תחאב תיתשה הבוגל ןנכותמה סלפמה ןיבו רפעה
 :חקפמהו ןימזמה

 .ןימזמה םעטמ דדומ י"ע קדביתו ןלבקה י"ע םייק בצמ תפמ ןכות )1

 .חטשב הכרענש תיבצמ הפמ רתאה דדומ י"ע רבעות ןלבקל  )2

 14 תב הפוקת ןלבקה דדומל תנתינ .תיבצמה הפמה רשאלו קודבל שרדנ ןלבקה דדומ
 הפמה תא האריי ןימזמה 15-ה םויהמ ןכ השעיי אלו הדימבו תיבצמה הפמה רשאל םוי

 וז תיבצמ הפמ .ךכ לע רערעל תוכז םוש ןלבקל היהת אלו ןלבקה י"ע תרשואמכ תיבצמה
 .הזוחה לש רפעה תודובעל תויומכה בושיחל סיסבה היהת

 םיריחמו תויומכ יבתכ, םיטרפמ ,תוינכת .6
 זרכמל תוינכת 6.1
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 תאו הדובעה יגוס לכ תא תוטרפמה תומלשומ הדובע תוינכת ןניא זרכמל תוינכתה

 .הפקיה

 עוציבל תוינכת 6.2

 לע ןהיפלו עוציבל תורשואמ תוינכת ןלבקל ורסמי וכלהמבו עוציבה תליחת תארקל

 תוינכתל תומוד הנייהת עוציבל תוינכתה .תונושה תודובעה תא לעופל איצוהל ןלבקה

 יפכ ,ךרוצל םאתהב םיימוקמ םייונישו םיטרפ תפסות ,םינוכדע ונכתי םלוא זרכמה

 תשגה םע וז הדבועל סחייתהל עצבמה ןלבקה לע .עוציבה ידכ ךותו ינפל ררבתיש

 .ותעצה

 תויומכ יבתכו םיטרפמ ,תוינכת תמאתה

 )םדוקה ףיעסב ראותמכ( חטשה תלבק םע תוינכתב תומאתה יא לע חוודל ןלבקה תבוחל ףסונב

 היצמרופניאהו םינותנה ,תודימה לכ תא זרכמה יכמסמו תוינכתה תלבק םע דימ קודבל וילע

 .םהב םיאבומה

 

 בתכבו ינכטה טרפמב ,תוינכתב הריתס וא תועט אצמתש הרקמ לכב 6.3

 תינכת וזיא יפל טילחי רשא ,חקפמל דימ ךכ לע עידוהל וילע ,תויומכה

 לכ לבקתת אל ,תיפוס היהת ןודינב חקפמה תטלחה .הדובעה עצובת

 תומאתהה יאבו תויטסב שיגרה אלש הנעטה ךמס לע ןלבקה דצמ העיבת

 .ל"נה

 

 

 )"AS  MADE"( עוציבה רחאל תוינכת 6.4

   "DWG "AS MADE יצבק/תוינכת ןנכתמה ןויעל שיגהל ןלבקה לע

 ללוכ תודובעה לכ לש קייודמ רואית תוללוכ תוינכתה , רפע  תודובע םויס רחאל

 .'וכו I.L ,עקרק ימור ,הנבמה תודימ

 .תודובעה לש הריסמה ךילהת תלחתה ינפל עובש תוחפה לכל ורבעוי תוינכתה

 .תיצרא תוטנידרואוק תשרב DWG טמרופב ךרעי בשחוממה טוטרשה

 רמוחו םיגולטק ,תוינכת ושגוי ןכ .תושרב לבוקמה GIS טרפמ י"פע ושגוי תוינכתה

 .הקזחהו לועפת תוארוה ללוכ ,קפיסש ינכמ ורטקלאה דויצה לכ לע אלמ ינכט

 
 תנמ לע תושגומו ,דבלבאנדמואב ןה תויומכה בתכב תומושרה תויומכה 6.5

 עוציבל תיפסכה ותעצה ןתמל תויולעה תקידב תכאלמב ןלבקל שמשל
 עיצמה ןלבקה ידי לע השעת קיודמה ןבושיחו תויומכה תקידב .תודובעה
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 .הז דחוימ טרפמל ופרוצש זרכמל תוינכותה סיסב לע האלמה ותוירחאבו
 ,תויועט בקע גוסו  ןימ לכמ תורחא וא תויפסכ תועיבת הנייהת אל ןלבקל
 .תויומכה בתכב ולגתיש תומאתה-יא וא/ו םירסוח
 

 לע  ןימזמה חוכ אב ידי לע ועבקנ תויומכה בתכב  םימושרה הדיחיה יריחמ 6.6
 תרגסמה תא הווהמה תודובעה עוציבל  ןדמואה  תא בשחל  תנמ
 קודבל תוירחאהו הבוחה תלטומ דבלב ןלבקה לע  .ןימזמה לש תיביצקתה
 תא ססבל לוכי םהילע תונושה תוכאלמהו  םירמוחה ,תודובעה יריחמ תא
 .תודובעה תא עצבל לכוי אוה םהיפלו ותעצה

 
 םיטירפה לכ תא ,רתיה ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכב םימושרה םיריחמה 6.7

 טרפמה לש םינושה םיקרפב םימושרה הדידמה ינפואב וניוצש תוכאלמהו
 ותוירחאב .ל"נה הדידמה ינפואל תסחייתמ םיריחמה תלוחת .דחוימה
 הדידמה ינפואו םיריחמה תלוחת תא קודבל ןלבקה לש ותבוחמו

 ךרוצל ולש הנשמה ינלבק םעו םיקפסה םע ותורשקתהב ול םימיאתמה
 .תודובעה עוציב

 
 םיטירפה תא רתיה ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכב םימושרה םיריחמה 6.8

 :ןלהל תוטרופמה תוכאלמהו

 םניאשו הדובעב םיללכנה רזע ירמוחו םהיגוסל םירצומ הז ללכבו( םירמוחה לכ .א
  .םהלש תחפהו )הב םיללכנ

 יאוולה תודובע תוברל ,םכסהה יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ .ב
 תודדמנ ןניא ולא תודובעו הדימב ונממ תועמתשמהו טרפמב תורכזנה רזעהו
  .םידרפנ םיטירפב

 'וכו תוינמז םיכרד ,םימוגיפ ,תונוכמ ,םירישכמ ,הדובע ילכ ,ינכמ דויצב שומישה .ג
 .םקוריפו םתבכרה

 רמגל דע 'דכו טוהיר\הרואת ידומע\דויצ\םירזיבא תנקתהל תושרדנה תודובעה לכ .ד
 .ןימזמהו חקפמה םיננכתמה י"ע הלבקו םלשומ

 םתסמעה הז ללכבו ,הדובעה םוקמ לא 'וכו הדובע ילכ ,םירמוחה לכ תלבוה  .ה
  .ונממו רתאל םידבוע תלבוה ןכו ןתקירפו

 תרימש ןכו ןתרימשו 'וכו תונוכמה ,םילכה ,םירמוחה תנסחא,םירמוחה תשיכר .ו
  .ועצובש תודובעה

  .ףסומ ךרע סמ טעמל 'וכו חוטבה תואצוה ,םיילאיצוסה םיסמה .ז

 ויתואצוה הז ללכבו ,)תופיקעה ןהו תורישיה ןה( ןלבקה לש תויללכה ויתואצוה .ח
  .תוירקמהו תומדקומה

  .ןתוא םיבייחמ םכסהה יאנת רשא אוהש גוס הזיאמ תורחאה תואצוהה .ט

  .ןלבקה יחוור .י

  .םימרוגה לכ םע םואית .אי
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 יעצמא ןכו ,חטשב תמייקה תוליעפל תולקתו תוערפה תעינמל תוריהז יעצמא .בי
  .תוהגהו תוחיטבה תרימשל תוריהז

  .עוציבה יבלש יפל םיינמז תוגרדמו תורדג .גי
  .'וכו חקפמל הנבמ ,םינסחמ - רזע ינבמ .די
 .ןומיסה שודיחו קוריפ ,ןומיס ,תודידמ .וט

  .תוינמז םיכרדו יערא זוקינ רודיס .זט
  .םמוקמב םירחא םירמוח תקפסאו וקרופו ולספנש הנבמ יקלחו םירמוח קוליס .זי
 תפוקת םות ינפל ומלשוהש הנבמה יקלח לש הקזחא יכרצל השורדה הדובעה לכ .חי

 .עוציבה תפוקת ךות םהל םרגייש קזנ לכ ןוקיתו ,ןיקתה בצמב ,עוציבה
 

  תויומכה בתכב םושרה ןדמואה םוכס לע החנה ןתמ היהת ןלבקה תעצה 6.9
 יוטיב ידיל אובתו )תויומכה בתכב םיללכנה םיפיעסה לכל הוושו הדיחא(
 המאתהב תחפות םיזוחאב החנהה .קרפ ותואב םינושה הדיחיה יריחמב
 תויומכה בתכ לכל ח"שב לבקתיש יפוסה םוכסה ךס  .ןדמואה םוכסמ
 .תודובעה עוציבל "ןלבקה תעצה" תא הווהי החנהה בושיח רחאל

 
 הדידמ הזוח היהי תודובעה עוציבב הכזיש ןלבקה םע םתחיש הזוחה 6.10

 . יללכה טרפמב ותועמשמכ

 הדבעמ  תוקידב .7
 תפסותב "לוחכה ןדגוא"ב ראותמכ ועצבתי םירשואמ םירמוחב שומישהו תוקידבה לכ

 .חקפמה לש ורושיאב ,ותא רשקתיו ביט תוקידב עוציב םשל רכומ דסומ עיצי ןלבקה :האבה

 ורבעוי תודועתה לכ .טקיורפה להנמ י"ע רשואתש האלמ תוקידב תמרגורפ שיגי ןלבקה

 .תוקידבה םויס םע ליבקמב ,תורישי ,ןנכתמלו  הדוהי רוא תייריע ,חקפמל

 

 :ויהי הדבעמה ידיקפת

 .םירמוחה ביט לש תומדקומ תוקידב .א

 .םירמוחה ביטל תופטוש תוקידב .ב

 .הכאלמה ביטל תוקידב .ג

 .חקפמה תשירד יפל רתאב תונוש תוקידב .ד
 .חקפמה תוארוה יפל לעפת הדבעמה

 לע םילח םיזוחה תפוקת לכ ךשמב תורזוח תוקידב עוציבו התלעפה ,הדבעמה תואצוה לכ

 תחקל ןלבקה לע .תויומכה בתכב םינושה םיפיעסה לש הדיחיה יריחמב םילולכו ןלבקה

 הנתמהה בקעו הדבעמה תוקידב בקע הדובעל םרגיהל םילולעה םיבוכיעה לכ תא ןובשחב

 .ןובשחב ואבוי אל ל"נה ןיגב םייוציפל תועיבת .ןהיתואצותל
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 .דרפנ תוכיא תרקב קרפ האר

 

 עוציבה תטישו םינמז חול ,עוציב יבלש .8
 תלבק םע .ןימזמה םע םואיתב הדובעה תליחת תארקל ועבקיי עוציבה תטישו עוציבה יבלש

 עיצמ אוה התוא רשא עוציבה תטיש תא ספדומו בתכב ןלבקה שיגי הדובעה תלחתה וצ

 לש םיירקיעה םיביכרמה לכ תא לולכי הטישה רואית .ויבלש לכ לע טקייורפה לכ עוציבל

 ינפל עוציבה תטישל רתאב חקפמהו םיננכתמה לש בתכב רושיא לבקל ןלבקה לע .עוציבה

 .תודובעה תלחתה

   ךותב  חקפמל הרסומלו היטרפ לכל תמלשומו הרומג איהשכ ותדובע תא םייסל ןלבקה לע

 .הדובעה תלחתה וצ ןתמ םוימ םיירדנלק םישדוח 12

 אל ךכיפלו הדובעה ןימזמ תטלחהב םינתומ הדובעה תומדקתה בצקו עוציבה ףקיה :הרעה

 .הדובעה לוציפ וא עוציבה ףקיה יוניש ןיגב איהש העיבת לכ ןלבקל היהת

 :םיינמז  זוקינ  ירודיסו הדובעה  לע הנגה  .9

 תפוקת לכ ךשמב הנבמה לע ןגהל ידכ םישורדה םיעצמאה לכב ,ונובשח לע ,טוקני ןלבקה

 ,תונופטיש ,המדא תולופמ י"ע םרגיהל לולעה קזנמ ,ןימזמלו חקפמל ותריסמל דעו עוציבה

 רתאה תנגהל םישורדה םיעצמאה לכב ,ונובשח לע ןלבקה טוקני דחוימבו .'וכו שמש תוחור

 תלעפהו תנקתה וא/ו תוינמז תולעת תריפח ללוכ ,רחא םימ רוקמ לכ ינפמ וא םימשג ינפמ

 ינפל םתמיתסו םימשגה תנוע ךשמב ןיקת בצמב רתאה תקזחה ,םימה תקחרהל תובאשמ

 .הדובעה תריסמ

 המירזה תא חיטבהל היהי ןלבקה לע, ונוא תעקב זוקינ תלעת תרבוע הדובעה רתא חטשב

 .רדוסמו חוטב ינמז זוקינל תופקוע תולעת רופחל וא/ו הדובעה ךלהמב ידאו/הלעתב

 .ןלבקה ןובשח לע הנייהתו םולשתל הנדדמית אל ינמז זוקינל רזעה תודובע לכ

 םא ןהו םיתואנ הנגה יעצמאב טקנ ןלבקה םא ןה ,ל"נה םימרוגהמ האצותכ םרגיש קזנ לכ

 .חקפמה לש הרומגה ונוצר תועיבשלו ונובשח לע ,יוחיד ילב ןלבקה י"ע ןקותי ,ןכ השע אל

 

 תויושרו םימרוג םע םואת .10
 יללכ
 םינמוסמ םהש ןיב םיתורישה תוכרעמ דיל תודובע עוציב ינפל דחוימבו הדובעה תליחת ינפל

 םימרוגה לש החגשה ונובשח לע ןימזהלו םאתל ןלבקה לע ;םינמוסמ םניאש ןיבו תוינכתב

 לכל יאכז היהי אל ןלבקה .םישורדה םיילהונהו םיעצמאה תטיקנ ךות ךשמהב םירכזומה
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 םיפיעסה לש הדיחיה ריחמב ללכית ןתרומתו הז ףיעס תתב וטרופיש תודובעה רובע הרומת

 .תויומכה בתכבש םינושה

 לארשי תרטשמ לש העונתה תקלחמו ,הדוהי רוא תייריע לש העונתה תקלחמ

 תודובעבו אוה ויתודובעב בשחתהב עוציב ןמזב העונת ירדסה עיצהל היהי ןלבקה תוירחאב

 העונתה תוקלחמ םע םאתל כ"חאו חקפמה לש ורושיאל םאיבהל ,רתאב םירחאה םינלבקה

 תא לבקלו לארשי תרטשמו ע"תנ ,לארשי יביתנ תרבח , ,הדוהי רוא תייריע לש

 .ןרושיא

 :םיאבה םיעצמאב )תרחא ןיוצ םא אלא( ונובשח לע טוקנל ןלבקה לע ,ןכ-ומכ

 רובע לארשי תרטשמל םולשת ,העונתה תנווכה ,רורמתו טוליש ,תוחיטב תורדג תבצה

 םאתהב ,ב"ויכו םיבהבהמ םיסנפ תבצה ,םיינמז םיפקעמ עוציב ,רכשב םירטוש תבצה

 .חקפמה לש ורושיאל ףופכו רבדב תועגונה תויושרה תושירדל

   הדוהי רוא תייריע לש הרואת תקלחמ

 םימייק רואמ ילבכו תרנצ לש ןומיס לבקל תנמ-לע הקלחמה גיצנ םע רויס ןימזי ןלבקה

 תחגשהב תופעתסה תוכירבו םידומעה ,םילבכה תברקב תודובעה תא םאתלו )שיו הדימב(

 .הקלחמה

 

  המקש ימ – בויבהו םימה דיגאת

 םימייק בויבו םימ תרנצ לש ןומיס לבקל תנמ לע דיגאתה גיצנ םע רויס ןימזי ןלבקה
 ,םיאת :ןוגכ( םהינקתמ לע דיגאתה תויתשת תברקב תודובעה םואיתו )שיו הדימב(

 .)'וכו םיפוגמ ,תופעתסה תוכירב

 ןלבקה לע .ןדוגיא לש M1 תנחתל םימ קפסמ רשא ליעפ םימ וק רבוע הדובעה רתא ךותב
 .ןלבקה י"ע תידימב ןקותת וב העיגפ לכ .הדובעה לש בלש לכב ליעפ הז וק לע רומשל

 היהי ןלבקה לע טקיורפה לש ימורדה קלחב דיגאתה לש ליעפה בויבה ףסאמל תורבחתהב
 עוציב ךרוצל ונובשח לע לכהו ךרוצל םאתהב םיקקפ וא/ו תובאשמ ביצהל
 .התומלשב תורבחתהה

 

 ןדוגיא

 וק םע דחי תויתשתה תעוצר ךותב רתאה תא הצוחה ןדוגיא לש ישאר וק רבוע ימיענ םחתמב
  .תופסונ תויתשתו ן"שת

 חוקיפ ןימזהלו הדובעל םהיתויחנה לבקל ,ןדוגיא תרבח לומ םידקמ םואית עצבל ןלבקה לע
 .שרדנה לככ תודובעה לע םהמ

 

 

   הדוהי רוא הינבו ןונכתל תימוקמ הדעוה
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 עוציב    םרט ךכל רושיא לבקלו תימוקמה הדעוול הריפח רתיהל השקב שיגהל ןלבקה לע 
 .הדובעה

 

 למשח תרבח
 חתמו הובג חתמ לש למשח יווק םימייק הדובעל דעוימה חטשהמ קלחבש ןלבקל עודי
-תת למשח יווקו למשח ידומע דיל הדובעה ינפל ונובשח לע חוקיפ ןימזי .ךומנ

 .םייעקרק

 תרבח לש חקפמה תוחכונב קר עצובת למשחה יווקו למשח ידומע רוזאב הדובעה
 :ןלהל רדגומ החגשה השורד וב רוזאה רשאכ ,למשחה

 וא רפחמב הריפח תעב הובג חתמ ידומעמ 'מ 5-מ תוחפ קחרמל תוברקתהב .1.ז
 .םיידיב

 וא רפחמב הריפח תעב ךומנ חתמ ידומעמ 'מ 5-מ תוחפ קחרמל תוברקתהב .2.ז
 .םיידיב הריפח תעב םהמ 'מ 2.5-מ תוחפ קחרמל

 .יעקרק-תת לבכ תביבסל תוברקתהב .3.ז

 םישורדה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ןלבקה לע תודובעה עוציב ןמזב
 ל"נכ שומיש .למשח יווק תברקב םירחא םיינכמ םילכו םינרוגעב שומישמ ענמיהלו
 תועיבת לכ הנייהת אל ןלבקל .םידבועה ייח תא ףאו םידומעה תוביצי תא ןכסל לולע
 עויסה לכ תא הל תתל בייחתמ אוהו רתאב דובעל "למשחה תרבח" תסינכ בקע
 .ירשפאה
 םידומעה רוזאב ותדובע תא קיספהל שקבתיו הדימב העיבת לכ ול היהת אל ,ןכ-ומכ
 ."למשחה תרבח" תדובע תא רשפאל תנמ-לע למשחה יווק וא

 "קזב" תרבח

 ןמסלו הדובעה תליחת ינפל רוזאב "קזב" תרבח גיצנמ קיודמ ןומיס לבקל ןלבקה לע

 חוקיפ ונובשח לע ןימזי ןלבקה .םילבכה ןומיס לע רומשלו תוינכת יבג לע םיווקה תא

 ןופלט יווקו ןופלט תוחוש ,ןופלט ידומע רוזאב תודובעה .תשרה סדנהמ םע םואיתב

 ."קזב" תרבח לש חקפמ תוחכונב קר הנעצבתת

 'מ 3 סוידרב וא םייק לבכ וא תרנצ לש דצ לכמ 'מ 3 םוחתב הדובע לכ עצובת אל

-תת םיוק יבגל ןוכנ לוכה ."קזב" תרבחמ בתכב רושיא אלל םייק ןופלט דומעמ

 תליחת ינפל יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .המדא תריפח וא יולימ יבגל םגו םייעקרק

 יווק םוחתב )'וכו בויב ,םימ ,תויתשת תדובע ,םישיבכ( תונושה תיתשתה תודובע

 םילבכ תלחשה ,"קזב" תרבח רובע תיתשת תודובע עצבל ךרוצ שי תרושקתה

 ליחתהל "קזב" תרבח רושיא תלבק םע ןכמ רחאל קרו "קזב" תרבח י"ע םרוביחו

 .הדובעב

 םילבכב היזיוולט
 .רוזאב הליעפמה םילבכה 'בח יגיצנ םע םואתבו ל"נכ 
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 תוקיתעה תושר

 תוקיתעה תושרמ הריפח ירושיא לבקל ןלבקה לע  

 ן"שת 

 םע םדקומ םואת תרגסמב .רתאב 2,3 םישיבכ תא הצוחה קלד וק רבוע ימיענ םחתמב
 .ן"שת םעטמ ןלבק י"ע עצובת הדובעה .וקה לע ןוגימ ןונכתל קלד יוק ןנכתמ רחבנ ן"שת
 כ תא הל תתל בייחתמ אוהו רתאב דובעל ן"שת תסינכ בקע תועיבת לכ הנייהת אל ןלבקל
 רוזאב ותדובע תא קיספהל שקבתיו הדימב העיבת לכ ול היהת אל ,ןכ ומכ .ירשפאה עויסה
 .רבודמה

         

          

 השיג יכרד  .11
 לכל תוישפוחו תותואנ השיג יכרד תחטבהל תידעלבה תוירחאה תלטומ עצבמה ןלבקה לע  

 םירחאה םיעצבמה וא/ו םינלבקה לכל ןכו הדובעה םוקמל םיכומסו םילבוגה םירתאה

 לע ןאולמב ולוחי הז ףיעס עוציבב תוכורכה תואצוהה לכ .ןלבקה תודובעל ליבקמב ודבעיש

 .בתכב חקפמה תמכסהו רושיא תא לבקל שי תומייק םיכרדב יוניש לכ עוציב ינפל .ןלבקה

 

  :םימייק םישיבכ ינפ לע העונת

 תועצמאב קרו ךא השעת תרחא הרטמ לכל ןהו םירמוחו דויצ תרבעה יכרצל ןה העונת לכ

 רמוחהשו םייקנ םה בכרה ילגלגש אדוול שי .םייטמואינפ םילגלגב םידיוצמ בכר ילכ

 .העיסנה ןמזב רזפתמ וניא בכרה ילכ לע סמעומש

 

 רודיגה טולישו רודיג תוריהז יעצמא .12
 תעינמל םישורדה תוריהזה יעצמא לכ תטיקנלו םידבועהו הדובעה תוחיטבל יארחא ןלבקה

 .'וכו םירמוח תלבוה ,החנה ,הריפח תודובעב תורושקה תונואת תוברל הדובע תונואת

 ותביבסב וא רתאב םדא ייחו שוכר תחטבהל תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכב טוקני ןלבקה

 .תורחא קוח תוארוהבו תויתלשממה תונקתב שרדנכ הדובעה עוציב תעב

 רוביצה תא ריהזהל ידכ שרדנכ הרהזא יטלשו תורוא ,תוינמז תורדג ,תוקעמ ןיקתי ןלבקה

 םילושכמו םירמוח וא רפע תומרע ,תורוב לש םתואצמיה לשב םרגיהל תולולעה תונואתמ

 תורובה לכ תא אלמל ןלבקה בייח רתאה לש קלח לכב הדובעה םויס םע דימ .רתאב םירחא

 עוציבמ האצותכ רתאב וראשנש םילושכמה לכ תא קלסלו רפעהו תומרע תא רשיל ,תוריפחהו

 .הדובעה

 י"ע םרגיהל תולולעה תולופמ וא הלעתה תוטטומתה עונמל ידכ םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה

 היהתש הרקמ לכב .תורחא תוביס וא םינבמ י"ע וא הלעתה דצב חנומה רופחה רמוחה תומכ



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 86 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

 תוגרדמב וא םיאתמ עופישב הלעתה תא ןלבקה רופחי ,תלופמ וא תוטטומתה תנכס היופצ

  .תלופמ תעינמל םישורדה םירודיסה לכ תא השעיו תוכימתו םיקוזיח ןיקתי וא/ו

 יעצמא תטיקנ יא בקע היחו םדא ייחל וא שוכרל םרגיש קזנ לכל ידיחיה יארחא היהי ןלבקה  

 תאז תמועל ,וילא הנינפות רשא הז גוסמ תועיבת םושב ריכי אל ןימזמהו שרדנכ תוריהז

 עבותה ןיב חוכיוול אשונ ווהי רשא םימוכסה םתוא םולשת בכעל תוכז ומצעל ןימזמה רמוש

 וא ךוסכסה בושיי רחאל קר ןימזמה ררחשי ל"נה םימוכסה תא .ןלבקה ןיבל םיעבותה וא

 העיבת לכ .אכמס רב רחא  ךמסמ י"פע תוררוב וא םידדצה ינש תמכסהב תועדה יקוליח

 תסילופ  תועצמאב ןלבקה י"ע הסוכת ,הדובעה רתאב עגפנש והשלכ טקייבואל םייוציפל

 .הז אשונ ןיגב יהשלכ תוירחאב אשיי אל ןימזמהו המיאתמ חוטיב

 קודבל ןלבקה לע םימייק הרקב תוחוש וא םיביבל תורבחתה וא/ו ןוקית ,הדובע לש הרקמב

 הנגההו תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו םיליער םיזג תואצמיהל תוחושה וא םיביבה תא הליחת

 :ולא תא רתיה ןיב וללכי רשא

 םא .ןצמח תקפסא הב שיו םיקיזמ םיזג הב ןיאש אדוול שי ,הרקב תחושל םיסנכנש ינפל

 יוארכ ררווא אתהש רחאל אלא הרקבה אתל סנכיהל ןיא ,ןצמח רסוח וא םיקיזמ םיזג ולגתי

 תומכב ןצמח תקפסא תחטבומו םיזגה לכ וקלוסש רחאל קר .םיינכמ םיררוואמ תרזעב

 .זג תוכסמ אשונל קר לבא ,הרקבה אתל הסינכה רתות תקפסמ

 

 םיללכה יפל תוחפל תועש 24 לש הפוקתל ,וקה רורווא םשל ,ורסוי הרקבה תוחוש יסכמ
 :םיאבה

 .םייק הרקב אתב הדובעל –

 םיאתה ינשב םיסכמהו דובעל םידמוע ובש החושה הסכמ –
 .םיסכמ השולש כ"הס ,םיכומסה

 .רוביחה תודוקנ ידצ ינשמ םיסכמה - םייק ביב לא רוביחל –
 היהי רשא החושל ץוחמ ףסונ םדא ראשיי ןכ םא אלא הרקב תחושל סנכיהל םדא השרוי אל

 .ךרוצה הרקמב הרזע שיגהל ןכומ

 תוקילחמ יתלב תוילוס םע םיהובג ימוג יפגמ לעניו ימוג תופפכ שבלי הרקב תחושל סנכנה

 אצמנה שיאה קיזחי ישפוחה והצק תא רשא לבח רושק הילאש תוחיטב תרוגח רוגחי םג אוהו

 .החושל ץוחמ

 .המיאתמ זג תכסמ אשיי 'מ 3.0 לעמ הקמועש הרקב תחושל סנכנה

 תוחיטבה יעצמא יאשונב וכרדוי הרקב תחושל הסינכ תשרודה הדובעב םיקסעומה םידבועה

 .ורכזוהש תוחיטבה יעצמאב שומישב ונמואיו םישרדנה
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 רתאל ךומסב ורובע הצקוהש תונגראתה רתא/הדובעה רתא תא ןלבקה רדגי ליבקמב

 בתכב טרופמכ רדגה גוס :הדובעה עוציב יבלשל םאתהבו החוטבו המיאתמ רדגב הדובעה

 .תודובעה רמגב ןימזמה לצא ראשיי תונגראתהה חטש . . תויומכה

 רתא/הדובעה רתאל םירז תסינכ תעינמל הרהזא יטלש ןלבקה הלתי ל"נה תורדגה ךרואל

 .תונגראתה

 .ןלבקה לש ולוקיש יפל תרחא הפש לכו תיברעו תילגנא ,תירבעב םיבותכ ויהי םיטלשה

 .הביבסהו רתאה יאנתל קיפסת רשא הלילו םוי הרימש היהת תונגראתה/הדובעה רתאב

 .חקפמה/טקיורפה לכירדא רושיאב בייח הדובעה רתאמ עטק רודיג

 םייתוחיטב םיאנתב תישענ וזו הדימב ןלבקה לש ותדובע תא קיספהל יאשר ןימזמה

 ררחשמ ןלבקה .חקפמה תושירדל וא/ו תויושרה תושירדל םימיאתמ אל וא םיעורג םייתוהגו

 לוכה - והשלכ םדאל וא/ו םידבועל וא/ו הנבמל ומרגיש םיקזנ רובע תוירחא לכמ ןימזמה תא

 .יללכה םכסהב טרופמל םאתהב

 ןומיסו תודידמ .13
 לש תוינכדע תוינכת חקפמהמ לבקי ןלבקה ,חטשל הילעהו הדובע תלחתה וצ תלבק םע .א

 םיהבג ןזאל לכוי ןתרזעבש (B.M) סוחי תודוקנו הדידמ יריצ ןהילעשכ םייקה בצמה

 תא אדווי ןלבקה .םינקתמהו םיווקה ,םינבמה םוקימ תא תקיודמ העיבק עובקלו

 בצמה ןיבל תוינכותב םושרה ןיב אצמיש המאתה יא לכ לע חקפמל דימ עידויו םינותנה

 .םימייק םינקתמו םיווק רותיאל םישושיג ןלבקה עצבי הדובעה עוציב ךרוצל  .חטשב

 דדומ דמוע ושארבשכ םידדומ תווצ הדובעה עוציב לכ ךשמב ונובשח לע קיסעי ןלבקה .ב

 עוציבה תפוקת לכ ךשמב רתאב היהי דדומה תוברל הדידמה תווצ .דדומה ןלהל ךמסומ

 תודובע לש קוידלו ביטל ותמיתחב יארחא היהיו ןלבקה לש הדובעה תועש לכ ךשמבו

   .יטוטרשה ןרואיתלו הדשב הדידמה
 תונוש תודידמ עצבל ותעד לוקיש יפ לעו תעל תעמ ןלבקהמ שורדל יאשר היהי ןימזמה

 .הרקב ךרוצל הדובעה םוחתב

 םלוא ,בתכב חקפמה רושיא םינועט ויהי תופמבו תוינכותב םמושירו ןומיסו הדידמ לכ .ג

 .םתונוכנל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשי אל הז רושיא

 אוהו חטשב ןמיסש תודוקנה לכו ל"נה עבקה תודוקנו םינומיסה תומלשל יארחא ןלבקה .ד

 הדובעה תריסמל דע ,ונובשח לע ןתומלש לע רומשיו ןדבא וא קזנ לש הרקמב ןשדחי

 .חקפמה ידי לע התלבקו הרומגה

 יווק ןמסי ןלבקה ,ןכ ומכ .םנזאיו תונורדמה רוקידו הלעתה ריצ יאוות תא ןמסי ןלבקה .ה

 ריצהמ החטבהה וק לש וקחרמ .םתוא ףא ןזאיו ל"נה תוניפלו םיריצל םיליבקמה החטבה

 יוניש וא/ו שודיח ,רוזחש רשפאל החטבהה וק תרטמ .חקפמה י"ע עבקי תוניפה וקמ וא/ו
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 לע הנמוסש הדוקנ לכל .ןלבקה עצביש הדובעה תונוכנ לע תרוקיב רשפאי ןכו ןומיסב

 תניחבמ ןהו םיקחרמ תניחבמ ןה .החטבהה וק לע הליבקמ הדוקנ םיאתהל שי ריצה

 רומאהמ הנוש םיריצ תחטבה ןפוא חקפמל עיצהל יאשר היהי ןלבקה .תודתיה רופסמ

 ןועט היהי םיריצה תחטבה ןפוא הרקמ לכב .)ב"ויכו יאוותל רבעמ לע ריצה תכשמה( ליעל

 רישכמב ןלבקה שמתשי עוציבה תעב םיסלפמה תרקבו ןוזיאה עוציבל .חקפמה רושיא

 .הז ךרוצל דעוימה רזייל ןרק

  תונטק ויהי אל ןהיתודימ רשא ץע וא לזרב תודתי תועצמאב ןמסל שי ןומיסה תודוקנ תא .ו

 ורפסומי תודתיה לכ .מ"ס 50 -כ לש קמועב עקרקל וסנכוי תודתיה .מ"ס 75 / 5.0 / 2.5 -מ

 .הרורב הרוצבו קחמנ יתלב עבצב

 תיפוסה הדידמה תקידבש רחאל קר הדובעה תלבקל תרוקיב תדידמ ךורעי חקפמה .ז

 העצוב הדובעהש לילעב הארתו חקפמל המישר תרוצב שגות ןלבקה ידי לע הכרענש

 .םיננכותמה םימורלו תודימל םאתהב

 ,המא ,תנזאמ ןוגכ הדידמ יעצמא ,ונובשח לע ,עוציבה תע לכ ,חטשב קיזחהל ןלבקה לע .ח

 תושרל ודמעי הלא םירישכמ .)םינולי'ג( ןומיס ידומעו רטמ 30 ךרואב הדידמ טרס

 .ריחמ תפסות אלל ךכב ץופחיש תע לכב חקפמה

 ,האיגש לכ ןקתי אוהו תטלחומ איה ל"נכ םוקימו ןומיס ,הדידמ יבגל ןלבקה לש ותוירחא .ט

 תועיבשלו םולשת אלל ,ל"נכ םוקימו ןומיס ,הדידמ ךותמ תעבונה ,המאתה יא וא הייטס

 אלש תודובע ועצובי ל"נכ המאתה יא וא הייטס ,האיגשמ האצותכ םא .חקפמה לש ונוצר

 ןוקיתה תודובע לכו ונוצר תועיבשלו חקפמה תשירד יפל ןלבקה ןתוא ןקתי ,תינכותה יפל

 .ןלבקה ןובשח לע ויהי
 תודיחיה יריחמב ללכית םתרומתו דרפנב םלושי אל ,ןומיסהו הדידמה תודובע רובע 

.תונושה   

 

 ןופלטו למשח ,םימ .14
 ןלבקה ןובשח לעו תידעלב תוירחאב ויהי טקיורפה עוציבל ןופלטהו למשחה ,םימה תקפסא

 .עצבמה

 תלבק ךרוצל .טקיורפל םימ דמ ןימזהלו דיגאתל תונפל ןלבקה לע רתאל םימ תקפסא ךרוצל

 םלשלו )דרפנב חלשיי(דיגאתה םעטמ תובייחתה בתכ לע םותחל היהי ןלבקה לע םימה דמ

 יפ לע םימה תקפסא ךרוצל דיגאתה לש תמייק תיתשתל תורבחתהה עוציב .םימה דמ רובעב

 .דיגאתה תייחנה

 רתאה ןויקינו ןלבקה תונגראתה .15
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 רוזאב היהי ןלבקה לש תונגראתהה רוזא .תוישאר םיכרדל תוכימסב םקוממ הדובעה רתא

 ןויקינ לע רומשי ןלבקה .רתאב חקפמה י"ע קיודמב ועבקיי רוזאה תולובגו הדובעה רתא

 רתאל ץוחמ לא וקלוסי תלוספהו רפעה יפדוע :הדובעה עוציב ןמז לכ ךשמב ותביבסו רתאה

 חטשהמ וקלוסי םיפדועה לכ ."יללכה טרפמ"ה לש 01 קרפל 01017 ףיעסב רומאכ היינבה

 רפע תומרע הבוג .םיכמסומה םימרוגה רושיאב חקפמה י"ע עבקייש זכורמ הכיפש םוקמל

 לש תובכשב ורזופי רפעה יפדוע .םייקה הכיפשה רתא סלפמ לעמ 'מ 1.0 לע הלעי אל תונופמ

 .םידבכ םיינכמ םילכ י"ע וקדוהיו מ"ס 30

 ךכ םימ תצברה ךות תיאשמ לע תלוספ תסמעה/יולימ/הריפח תודובע עצבל שי הרקמ לכב

 .רתאב  רפעו קבא יננע ורצווי אלש

 .םישיבכה לעמ רפע יבגר ורזפי אל הדובעה רתאל תוסנכנ/תואצויה תויאשמש אדוול שי

 תוכיא תרקב להנמו רתאה סדנהמ .16
 םואת יכרוצל עוציבה תפוקת לכ ךשמבו תועיבקב הדובעה םוקמב ונובשח לע קיסעי ןלבקה

 סדנהמ ומצע אוה רומאכ וחוכ אב וא ןלבקה ןכ םא אלא ,הסונמ סדנהמ הדובעה לע חוקיפו

 עוציבב םינש 5 תוחפל לש ןויסינו קתוו לעב היהי סדנהמה .הדובעב תישיא לפטיו םושר

 .חותיפהו הלילסה ,תויתשתה םוחתב תודובע

 .תוחיטב לע יארחא – ךמסומ הדובע להנמ

 היהיו רתאב תוחיטבה לע םג יארחא היהיש ךמסומ הדובע להנמ ונובשח לע קיסעי ןלבקה

 ,הזוחה תפוקת לכ ךשמב רתאב חכונ היהי הדובעה להנמ .הדובעה דרשמ י"ע רשואמו םושר

 .רתאב הדובעה תועש לכ ךשמבו

 .ותריגס תא בייחת רתאב ותורדעיה

 .תוכיא לע יארחא – ךמסומ תוכיא תרקב להנמ

 תרקב חפסנב תוטרופמ תושירד האר. ךמסומ תוכיא תרקב להנמ ונובשח לע קיסעי ןלבקה

 .תוכיא

 

 םיליעפ םיתוריש יווקו םינקתמ תומילש .17
 יארחאה היהי ןלבקה ,הזוחה לש םיכמסמה לכב תרחא שרפתיש וליפא ,הרקמ לכב

 םילעפומהו םימייקה םיתורישה יווק לכ לש )הממיב תועש 24( ףיצרה לועפתל ידעלבה

 ,הדובעה תלבק םע הליחתמש תוירחא תפוקת ללוכ ,עוציבה תפוקת לכ ךשמב רתאב

 .ןימזמה לש ונוצר תועיבשל ,התמלשה רחאל
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 םייפוליח םיווק ונובשח לע עצביו עוציבה תפוקת לכ ךשמל וז השירדב בשחתי ןלבקה

 .םייחה תרגישו םיתורישה תקפסא ףצרב עוגפל אל תנמ-לע תאזו םיינמז

 טקיורפה רתא טוליש .18
 יפל ויהי םיטלשה .ונובשח לע םיטלש )3( השולש הדובעה רתאב ביצהלו ןיכהל ןלבקה לע

 תומש ,הדובעה ןימזמ םש ,הימדה וללכי םיטלשה .לכירדאהמ לבקיש אמגודו תויחנה

 ויהי טלש לכ תודימ .ןופלט ירפסמו תובותכ ףוריצב ,עצבמה םש ,חקפמה םש ,םיננכתמה

 .הדלפ וא ץע תייצקורטסנוק יבג לע ובצויו 'מ X 4 3-מ תוחפ אל

 ץוח ימרוג/םידחוימ םינלבקל הלועפ תורשפא ןתמ .19

 י"ע קסעומה רחא ןלבק לכל ,חקפמה תוארוה יפל ,התואנ הלועפ תויורשפא ןתיי ןלבקה

 רשואיש ףוג וא םדא לכלו  ן"שת תרבח וא/ו המקש ימ דיגאת וא/ו הדוהי רוא תייריע

 םאתי ןכו וילא ךומסב ןהו הדובעה םוקמב ןה ,םהידבועל ןכו חקפמה י"ע הז ךרוצל

 םיתורישב ,רשפאהו יוצמה תדימב שומישה תא םהל רשפאיו הלועפ םתא ףתשיו

 .וידי לע ונקתוהש םינקתמבו

 םירמוחו דויצ ,תודובע .20

 חקפמה רושיא ןועט תודובעה עוציבל וב שמתשהל ןלבקה תעדב רשא דויצה לכ .א

 ,דויצ ותוא לש ורושיאו ותקידב לע חקפמה רתיו םא אלא( הדובעה תלחתה ינפל

 ידי לע םוקמה ןמ קלוסי ,חקפמה ידי לע רשואי אל רשא דויצ .)וקלח וא ולוכ

 .חקפמה ידי לע רשואי רשא גוסמ רחא דויצב ףלחויו ונובשח לעו ןלבקה

 תושירדל תופיפכב ,ןוכנ יעוצקמ חרואבו תוינכתל םאתהב הנעצובת תודובעה .ב

 ."יללכה טרפמ"הו םייטנבלרה םינקתה

 תוברל תכמסומ תושר לש 'וכו תונקת ,תושירד תומייק ןהיבגל רשא תודובע

 שורדל יאשר חקפמה .'וכו תונקת ,תושירדל םאתהב הנעצובת ,הדוהי רוא תייריע

 ,םינקת ,תושירדל תודובעה תמאתה לע בתכב רושיא וידיל איצמהל ןלבקהמ

 םאב ,הזכ רושיא איצמהל בייחתמ ןלבקהו הדוהי רוא תייריע לש 'וכו תונקת

 .שרדיי

 ,םיוסמ טירפב שומישה ינפל םימי עובש רשאמ רחואי אלו ,הדובעה תלחתה םע .ג

 ותעדב שא םיטירפהו םירמוחה רוקמ לע רושיא חקפמה תאמ לבקל ןלבקה לע

 .הקידב יכרצל םירמוחה םתואמ תומיגד שיגהל םג וילע תאז םע דחי .שמתשהל

 תייריע גיצנו יטנבלרה ןנכתמה י"ע םג ורושיא ותועמשמ רמוחה / טירפה רושיא

 .הדוהי רוא

 תדימ תא ועבקי היתואצותו חקפמה תוארוהל םאתהב הקידבל ורסמיי םירמוחה

 המיגדה ןמ רמוחה ביטב הייטס לכ .הז הזוח עוציבב שומישל םתמאתה
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 ,םוקמהמ לוספה טירפהו רמוחה לש ידימב וקוליסו תקספהל םורגת תרשואמה

 .ןלבקה ןובשח לע

 תומכבו רשואמ ביטב םירמוח םוקמל איבי ןלבקהש דע ךשמת הדובעה תקספה

 ןובשח לע הנעצובת תוקידבה .חקפמה תעד לעו ידימ הדובע ךשמהל הריבס

 תואצותו תלהנמה הרבחה וא חקפמה ידי לע עבקיתש תכמסומ הדבעמב ןלבקה

 .םידדצה ינש תא הנבייחת ל"נה תוקידבה

 

 הנשמ ינלבק .21

 םלוא בתכבו שארמ חקפמה רושיא י"פע קר רתות ןלבקה ידי לע הנשמ ינלבק תקסעה

 הדובעה לע יארחא ןלבקה ראשיי ,הנשמ ינלבק תקסעה חקפמה רשאי םא םג

 יפל רשא ,ןלבקה לש לעופ לכ וא ,הנשמ ןלבק לכ לש ותקחרה שורדל יאשר חקפמהו

 .הדובעה עוציב ןעמל רחאב ופילחהל ןלבקה לעו ,ודיקפתל םיאתמ וניא ויניע תואר

 .ןלבקה לש ונובשח לעו ותוירחאב השעת ל"נה הפלחהה

 הז הנשמ ןלבק תקסעה רשאמ וניא עודמ ותטלחה תא ןלבקל קמנל בייח וניא חקפמה

  .רחא וא

 

 טקיורפה להנמו חקפמה רובע הדש דרשמ .22

 להנמ, חקפמה לש ידעלבה ושומישל הדש דרשמכ שמשיש הנבמ ביציו קפסי ןלבקה .א

 חטש תרגסמב . הדוהי רוא תייריע םעטמ תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה

 הרוי וב םוקמב הנבמה תא ןלבקה ביצי תודובעה עוציבל ןלבקה לש ותונגראתה

 להנמ תוארוהו תוטרופמ תושירד יפל ,ותקוזחתל גאדיו ,ןימזמה וא/ו חקפמה

 היהיו םיצעויהו םיננכתמה ,טקיורפה להנמ ,חקפמה תא שמשי הנבמה .טקיורפה

 י"פע ושרדייו הדימב םולשת וא ןוישיר ,רתיה לכ .תידרשמ הדובעל רתיה ןיב םיאתמ

 .ןלבקה תוירחאב םניה הנבמה תמקה ךרוצל ןיד

 להנמו טקיורפה להנמ, חקפמה הנבמל תוכימסב םקומי ןלבקה דרשמש תודגנתה ןיא

 ןלבקה לע .ןיטולחל תדרפנ תידרשמ הדיחי הווהי אוהש יאנתב   ,תוכיאה תחטבה

 לכב בכר ילכ20 – מ תוחפ אל רובע הינח חטשמ טקיורפה להנמ הנבמל דומצב רישכהל

 תוכיאה תחטבה להנמ/טקיורפה להנמ /חקפמה לש ידעלבה םשומישל םינבמהמ דחא

 .ויחרואו

 ךות טקיורפה להנמ שומישל ורסמיו ומקוי ול תודומצה תוינחהו רומאה הנבמה .ב

 .הדובעה תלחתה וצ תריסמ דעוממ ,םיירדנלק םימי 14 – מ רחואי אל
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 לולכי הנבמה .ג

 :ןמקלדכ םירדח 2 .1

 ר"מ 20.0 – מ ןטק אל וטנ חטשב ,חקפמ/טקיורפה להנמ לש ודרשמ רובע רדח -

 תובישי רדחכ םג רתיה ןיב שמשי רשא

 תא ללוכה ר"מ 10 לש ילמינימ חטשב ןימזמה םעטמ תוכיא תחטבה גיצנל רדח -

 לכו תוינכת תיילתו הרימשל דויצ ,םיפדמ ,תואסיכו תונחלוש ינש לש רוזבאה

 .שרדנה ידרשמה דויצה

 טקיורפה  להנמ לש ידעלבה םשומישל רויכו תולסא לולכיש ,לעננ םיתוריש רדח -

 .בויבה תכרעמל ורבוחי םיתורישה .ויחרואו

 .הנימא הליענ םע תותלדו םיסירת תפסותב םימוטא תונולח  .2

 .רדחה דועי תא ראתמה טלש עבקי םידרשמה תלד לע  .3

 הנבמ לש הרקמב .רחא יביטרוקד יופיצב הפוצי וא עבציו חיוטי רדח לכ .4

 ופצורי םירדחה .הרקתלו תוריקל יופיצה ןיב ימרת דודיב סנכוי ליבי

 .P.V.C יחיטשב ופוחי וא 20/20 וצרט תופצרמב

 2 לש קפסהב רדח לכל םומיחו רוריק ,רורווא תלועפל ריוא גוזימ ןקתמ .5

 .תוחפל ס"כ

 םימל הללוס ,רויכ +חבטמ ןורא ללוכו ר"מ 4-מ תחפי אלש לדוגב ןוחבטמ .6

 תוימעפ – דח תוסוכ תקפסאו ,םימחו םירק םימ רב ןקתמ ,םימח/םירק

 .שדח ררקמ ,ףטוש ןפואב

 רשא ,ונוצר תועיבשלו טקיורפה להנמ לש ורושיאב ,ןיקת דויצו טוהיר .7

 :רתיה ןיב לולכיו ונובשח לעו ןלבקה ידי לע שכריי

 .שיא 20 לש תוחונב הבישי רשפאיש תובישי רדחל ןחלוש .8

 .תוריגמ ללוכ ,דחא לכ מ"ס 180/70 תודימב םיידרשמ תונחלוש ינש -

 תוידיו תנעשמ ללוכ ההובג תוכיאב םינווכתמ תואסיכ 5 -

 .םידרשמה שומישל םידפורמ םיבשומ םע תכתמ דלש תואסכ 20 -

 .הליענ יעצמא םע ,םיקית תרימשל ,הליענ יעצמא םע חפ תונורא 4 -

 .מ"ס X  210 מ"ס 80 תודימב םירסלקל םיחותפ םיפדמ תונורא 5 -

 .תוינכתה תיילתל םירדחה תוריק יבג לע םיעובק ,םיעצקומ ץע תוחול -

 ,ררוחמ ,תוכיס םע ןכדש ,סיכ ןובשחמ ,הדימ הנק לגרס :ללוכה ידרשמ דויצ -

 יקיתו םירסלק ,תונורפע ,םיטע ,הקבדה טרס םע ןקתמ ,םיבטא ,םיירפסמ

 .טקיורפה להנמ י"ע שרדיתש תומכ לכב ,ןוטרק
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 םירדחה לכל םיעובק םינופלט תנקתה -

 תרקתמ הילת ןקתמו ךסמ ללוכ תוינכתו תוגצמ תנרקהל הלועמ תוכיאב ןרקמ -

  .תובישיה רדח

 

 םעטמ תוכיא תחטבה להנמ/טקיורפה להנמ/חקפמה דרשמב דויצ תנקתה .ד

 :ןימזמה

 .הדובע תונחת רדח לכב ןיקתהלו קפסל ןלבקה לע 

 :ןמקלדכ הנייהת הנחת לכמ תוינכט תושירדה   

 :ןמקלדכ  ינכט  טרפמ  קרוסו תיטוחלא תספדמ + דיינ בשחמ   

 :תחא הנחתל סחייתמ ןלהל טרפמה   

 21 ךסמ ,יטפוא רבכע תוברל ,תינכדעו תינרדומ בושחמ תכרעמ   

 :טרופמכ הלעפה תוכרעמו ,UPS ,תיתשר רזייל תספדמ ,ץניא

 טרפמ ביכרה

 הנכות

 וא Windows 10 הלעפה תכרעמ

 ךרע הווש

 הווש וא Symantec סוריו יטנא

 ךרע

 וא Pc Anywhere הטילש

 ךרע הווש

 הווש וא Msproject םיטקיורפ לוהינ

 ךרע

 וא Msoffice 2003 דרשמ לוהינ

 ךרע הווש

 רפע תודובע תיראניב רפע תויומכ בושיח

 ךרע הווש וא

 תוינכתב הייפצו שוטרש

 DWG טמרופב

 2013 דאקוטוא

 לש ספ בחור .ל"אוד תבית + ריהמ טנרטניאל השיג יווק השולש   

 .טנרטניא יתוריש קפסו ןופלט וקל רוביח + תוחפל הגמ 100

 .עוציבה תפוקת לכ ךשמב הנכותו הרמוחל תוירחאו תוריש   

 הילימיסקפ תנקתהו תקפסא .2  
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 הסיפדמש הילימיסקפ הדובעה רתאב ןיקתהל הבוחה ןלבקה לע   

 .םוליצ יפד לע

 רזייל םוליצ תנוכמ תנקתהו תקפסא .3   

 ריינ לדוגל תינועבצ םוליצ תנוכמ תנקתהו תקפסא תללוכ הדובעה   

4A , 3A, תודובע רמגל דע ןלבקה שוכר היהי ל"נה דויצה ..הרבחה תושירדל םאתהבו 

 .המודכו םילופיטל ריינל וידל דויצה תוניקתל גאדי ןלבקה .ןלבקה

 

 דויצה חוטיב .ד

 ןלבקה .טקיורפה תפוקת לכ ךשמל רתאל קפוסמה דויצה תא חטבל ןלבקה לע

 ליעל טרופמה דויצה לש ןדבוא וא הבינג לש הרקמב רתלאל יפילח דויצ קפסל בייחתה

 .דבא וא בנגנש דויצל ההז תויהל קפוסמה דויצה לע .וקלח וא

 .דרפנב ולא םיטירפה לע םלושי אל

 תודוקנ לולכתש ,םידרשמה לש הרידסה הדובעל השורדה למשח תכרעמ ןקתות .ה

 ורשפאיש קפסהבו תומכב ,ריק ירוביחו תויטנסרואולפ תורונ םע תורונמו רואמ

  .ליעיו תואנ שומיש

 ,ותנקתה תואצוה .תחפ רסממב דיוציו תינקת תודוסי תקראהל רבוחי ולוכ ןקתמה

 ,תופורש תורונמ תפלחה ןיגב תואצוה תוברל ,למשח ןקתמ לש ותקזחהו ותלעפה

 .ןלבקה לע תולח – םימהו למשחה תכירצ

 ןתינ אלו הדימב .רשפאתיו הדימב תינוריע בויב תכרעמלו םימ תכרעמל רבוחי הנבמה

 ןקורי הז לכימו. יעקרק תת לכימ ןלבקה ןומטי ינוריעה בויבה תכרעמל רבחתהל היהי

 תכרעמל םיכפשה תא ריבעתש תיבויב תועצמאב ותלוכתמ  זוחא 80ל עיגי רשאכ

 .הייריעה םע םואיתב תינוריעה בויבה

 תבוטל ןלבקה דימעי תינוריעה םימה תכרעמל רבחתהל היהי ןתינ אלש הדימב

 זוחא 20ל עיגיש תמיא לכ םימ תילכמ תועצמאב אלומי לכמה . םימ לכימ טקיורפה

 וחפנמ

 י"ע קפוסיו שדוחי הלכתמה דויצה ,רדוסמו יקנ ןפואב קזחוי ולוכ הנבמה  .ט

 לש ימוי – םויה ,ףטושה ןויקינל יארחא היהי ןלבקהו ףטוש ןפואב ןלבקה

 .הנבמה

 ידרשמכ ושמשיו ןימזמה שוכר דויצהו םינבמה וראשיי ,הדובעה םותב .י

 .ןולייא לחנ קראפ תנוכש תמקה לש טלחומה ומויס דע טקיורפה תלהנה

 ךרוצה תדימב םהל תויתשתהו םידרשמה תרבעה םיללוכ הדובעה יריחמ .אי

 .עוציבה רמג דע הדובעה תומדקתהל םאתהבו
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   תיללכ הרעה .בי

 םדויצו םטוהיר לע םידרשמה דויצ לכ רבעוי הנחמה תמקה תמלשה םע

 רדסב ודויצו הנחמה תמקהל תואצוהה תא הכירעמ הרבחה .ןימזמה תולעבל

 תליחתב דימ יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לעו ,תוחפל  ₪ 200,000 לש לדוג

 תמקה ךרוצל תושרדנה תואצוהה אולמ תא איצוהל וילע אהי טקיורפה

  .ודויצו הנחמה

 

 חקפמה תויוכמס .23

 יפיעס ראשב רומאה תא ,ףילחהל וא עורגל אל ךא ,ףיסוהל אב ןלהל רומאה .א

 .הזוחהו טרפמה

 טרפמה ,תוינכתה תא שרפל יאשר אוהו ןימזמה לש חטשב וגיצנ אוה חקפמה .ב

 .ותנבה בטימ יפל ,תוריהב יא וא/ו םהניב המאתה – יא לכו תויומכה בתכו ינכטה

 .הז אשונב חטשב ידעלבה קסופה אוה חקפמה הרקמ לכב

 וא ועצובש תודובע ןכו םרוקמו םירמוח לש םתוכיא יבגל קסופה אוה חקפמה .ג

 .עצבתהל תוכירצ

 וא הלוכ ,הדובעה תא רוסמל ונוצרב םא שארמ חקפמה רושיאב בייח ןלבקה .ד

 ותוירחא תא ריסהל ידכ חקפמה לש הז רושיאב ןיא .הנשמ ינלבקל ,הקלח

 רומאכ הנשמ ןלבק לכ .הנשמה ינלבק לש םילדחמ וא תולועפל ןלבקה לש האלמה

 .ודי לע עצובי רשא הדובעה ףקיהל םיאתמ גוויסב םושר ןלבק היהי ליעל

 אלל ,םהניב תוקספה םע ,םינוש םיבלשב הדובעה עוציב לע תורוהל יאשר חקפמה .ה

 .ןלבקל ריחמ תפסות

 ירדס עובקל ותטלחה לע ןמזל ןמזמו תעל תעמ ןלבקל עידוהל יאשר חקפמה

 תא עצבל בייח היהי ןלבקהו תורחא תודובע יבגל ןהמ קלח וא תודובעל תויופידע

 .חקפמה י"ע עבקנש תופידעה רדסל םאתהב הדובעה

 גרוח ןלבקה ותעדל םא ןהשלכ תודובע עצבל דציכ ןלבקל תורוהל יאשר חקפמה .ו

 ,עוצקמה יללכ בטימ יפל ,רדסה ץוחנ ותעדל םא וא טרפמה וא/ו הזוחה תושירדמ

 .ועצוב רבכש הדובע יקלחל קזנ עונמל ידכ

 הדובעל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשמ וניא ןלבקה י"ע חקפמה תוארוה יולימ

 .הזוחה יאנת יפל לכה ,והשלכ קזנלו הלוכ

 תורשואמ תוינכת לש םיקתעה ינש ,הדובעה תליחת םרט ,ןלבקל רוסמי חקפמה .ז

 ןלבקל ורסמנש תוינכתה קרו ךא תובייחמ עוציב יכרצל .ינכטה טרפמה ,עוציבל

 ל"נה תוינכתה יפל אל עצובתש הדובע .עוציבל תורשואמו תומותח חקפמה י"ע

 .ןלבקה לע ולוחי תוירחאהו קזנהו לבקתת אל
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 חקפמה לומ ןלבקה תוירחא  .24

 .הדובע ינמוי להנל בייחתמ ןלבקה .א

 עובשל ויתוינכת לע חוקיפל בתכב עידוהל עובשב ןושאר םוי לכב בייח ןלבקה .ב

 רושיאל ףופכב תודובעה עוציב .רושיא )לבקל אל וא( לבקלו בורקה הדובעה

 .חוקיפה

 רוצעל חקפמה יאשר ,ןוכנ אל עדימ קפסמ וא הז יאנתב ןלבקה דמוע אלו הדימב .ג

 רכות אל .טקיורפה יקלח לכב תודובעה לע אלמ ןוכדע תלבקל דע ,תע לכב עוציבה

 .הז ןיגב הדובע תוקספה רובע תיפסכ העיבת םוש

 תא איבהלו )חוקיפה תשירד י"פע רחא וא( שדוחל תחא ז"ול ןכדעל ןלבקה לע .ד

 .ישדוחה ןובשחה תשגה םע  ז"ולה

 לש ויתויחנה וא ורושיא אלל ועצובש תודובעל םימולשת לע העיבת םוש רכות אל .ה

 .חקפמה

 יבושיח ףורצב )המותח דדומ תינכת( לעופב הדידמ סיסב לע ושגוי תונובשח .ו

 .ללכ ולבקתי אל ,הכרעהב תונובשח ,תויומכ

 ,םייעקרק תת םיוק תחנה ,תולעת ,רפע יולימל הריפח םע תורושקה תודובעה לכ

 םיבלשל הקולחו תושירד .בלשו בלש לכב ,חוקיפ רושיאב קרו ךא עצבל ןלבקה שרדנ

  .תודובעה תליחת םע ןלבקל ורסמי

 

 הרומתה .25
 לכ רובע ,תועוצרבו םיעטקב םיבלשב עוציב רובע ,םידחוימה םיאנתה לכ רובע הרומתה

 חקפמה םע ,תויושרה םע םימואית ןיגב ןלבקה תואצוה לכ ,ליעל םיפיעסב וטרופש םיישקה

 תפסות םרובע םלושת אלו םינושה הדיחיה יריחמב הלולכ ,לארשי תרטשמו הרובעתה לע

 .דרפנב

 :ללוכה דרפנ ףיעסב ןתנית םיינמז העונת ירדסה רובע הרומת        

 יריזחמ םיטרס ,שרדנה יפל םיינמז תוחיטב תוקעמ ,אוהש גוס לכמ טוליש ,רכשב םירטוש

 עבצ ףוצרק/שיבכה ינפ-לע םיקבדומ םיטרס י"ע םיינמז עבצ ינומיס ,םיבהבהמ םיסנפ ,רוא

 .עוציב ןמזב הדובעה ןימזמ וא/ו העונת תרטשמ י"ע שרדייש המ לכו ,'וכו םייק

 םכסהב םיטרופמו םינושה םיפיעסה לש הדיחי ריחמב הלולכ םתרומתש תופסונ תודובע

 .'דכו תוקידב ,הדבעמ תואצוה ,חוטיב ,תונגראתה תודובע ןניה םייללכה םיטרפמבו יללכה

 התמלשה םע הדובעה תלבק
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 לש םלשומ עוצב רחאל עצובת הדובעה תריסמ .תומלשב ןימזמלו חקפמל רסמית הדובעה

 .ושרדיו הדימב תומלשהו םינוקית תוברל ,היבלש לכ לע הדובעה

 י"ע הדובעה עוציב רמגל אתכמסא הווהת הדובעה תריסמ לע חקפמהו ןימזמה רושיא

 .ןלבקה
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  חפסנ
 

 תוכיא תרקב
 

  קזב םחתמב 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל זרכמ – ןלבקה לש עוציבה תוכיא תרקב

 הדוהי רואב 
 

  אובמ  1

 

 .ףדמה הזוחל תפסותהו ףדמה הזוח ,הזוחה יכמסממ קלח הווהמ הז חפסנ 
 

 תלעפומה טקיורפב תוכיא תרקב תכרעמ תמקהל תויחנהבו תושירדב קסוע ,הז קרפ

 ךבדנ הווהמ וז תכרעמ .)"תכרעמה" וא "תוכיא תרקב תכרעמ" :ןלהל( ןלבקה ידי לע

 .טקיורפה לש עוציבה תוכיא תא חיטבהל  דעוימה ללוכה ךרעמב בושחו יזכרמ

 

 םתרודהמב )לוחכה רפסה( ידרשמניבה טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה ללכש שגדוי

 יטרפמל םאתהב תוכיא תרקב דוקפתו עוציבל תולטמו זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה

 .תוכיא תרקב אשונב 02 קרפל שגדב ליעל רומאכ לארשי יביתנ

   

 ךמסמה תא טקיורפה להנמ עבקי ל"נה םיטרפמה ןיב הריתס תמייקש הדימב

 הרימחמה היחנהה רחא אלמל וילע היהי יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .עבוקה

 .ותניחבמ

 תוכיא תרקבל תכרעמ תמקהל ןלבקה לש ותוביוחמו ותוירחא תא תללוכ תכרעמה 

 רושיאו הקידב ,הרקב ,בקעמב רתיה ןיב תקסועה )הנשמה ינלבקו םיקפס ללוכ(

 .טקיורפב תוכיאה ידעיו תושירד לכב הדימע ידכ ךות םכסהה יפיעס לכ לש םעוציב
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 תועובקה תושירדה לכב דומעי יפוסה  רצומהש  חיטבהל הדעונ תוכיאה  תכרעמ 

 היהי תוכיאה תרקב ךרעמ ןכל .םיטרפמו םינקת ,תוינכותה, םכסהה יכמסמ לכב

 יבלש לכ תא דעתיו הוולי, תודובעה עוציב ךלהמ לכב רתאב ףיצרו ידימת ןפואב חכונ

 חולל םאתהב תאז לכו יפוסה רצומה תלבקל  דע הדובעה יבלשמ דחא לכב עוציבה

 .עוציבל שארמ עבקנש םינמזה

 

 ךרעממ דרפנ יתלב קלח הווהת ,)Control Quality( תוכיאה תרקב תכרעמ

 ללכל םאתהב התדובע תא עצבתו ISO 9000 תונורקע יפ לע לעפת תכרעמה .ןלבקה

  .הז קרפב תוטרופמה תוינכטה  תושירדה

 תוכיא תחטבה תכרעמ הדובעה ןימזמ ליעפי תוכיאה תרקב תכרעמ תדובעל ליבקמב

)Assurance Quality( תכרעמ תויוליעפל הרקב ךרעמכ שמשת רשא טקיורפה תמרב 

  .תוכיאה תרקב

 הזוחה יכמסמ לולכמב רדגומכ ןלבקהמ תוכיאה תושירד יכ רהבומ קפס רסה ןעמל

 י"ע וקסעויש םיקפסה וא הנשמה ינלבק לכל םגו ,ןלבקה יפלכ תופקת  הנייהת

 .ןלבקה

 תושירד וללכי םינושה ויקפסו הנשמה ינלבק םע ןלבקה לש תורשקתהה יכמסמ

  .הזוחה יכמסמ לולכמב רדגומכ תוכיא

 טקיורפה תלוכת לכ רובע תוכיאה תרקבל תיארחא  ןלבקה םעטמ תוכיאה תרקב

 תעל תעמ ןימזמה י"ע ןלבקל ונתניי /ורשואי רשא תופסותו םייוניש תוארוה תוברל

 .שרדייש לככ עוציב ךשמ תכראהו

  

 ןלבקה לש רתויב הריכבה הלהנהל תורישי תילהנמ ףופכ היהי תוכיאה תרקב להנמ

 ןלבקה לש תוכיאה תכרעמ .תוכיאה אשונב ויתויוכמסב ןיטולחל ימונוטוא היהי ךא

 לש היהי תוכיאה תרקב תווצ .ומיע םואיתבו ןלבקה לש עוציבה ףגאל ליבקמב לעפת

 ךרעמו תוכיאה תרקב ךרעמ ןיב תטלחומ הדרפה ךרעיתו ןלבקל תינוציח הרבח

 . ןלבקה לש עוציבה

 

 לוהינל תבשחוממה תכרעמה לועפת ללוכ תוכיאה תרקב ךרעמ לועפתו המקה

 עצבל שרדיי ןלבקהש ולאו הז ךמסמב תוטרופמה תולועפה ללכו טקיורפב תוכיאה

 ןלבקה שיגהש הדיחיה יריחמב תולולכ ,םכסהה יכמסמ ללכ תוארוהל םאתהב

 .ל"נה ןיגב דרפנ וא ףסונ םולשת לכ ןלבקל םלושי אלו הז זרכמב תודובעה תרגסמב
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 תורדגה  2

 יללכ     2.1

 םהל אהת ,הז קרפב םירדגומ םניא רשא ,הז קרפב םיחנומו םייוטיב

 ידכ הז ךמסמב רומאב ןיא .םכסהה תרגסמב םהל תינקומה תועמשמה

  .זרכמה יכמסמב תרחא הארוה לכמ עורגל

 תכרעמה וא ןלבקה לש תוכיא תרקב תכרעמ   2.2

 טקיורפה עוציב ךלהמב עובקו ףיצר ןפואב תלעופה ןלבקה םעטמ תכרעמ

 ,ןלבקה לש םהיתויוליעפ לכ תא רשאלו דעתל ,רטנל ,רקבל התרטמ רשאו

 תושירדב הדימע חיטבהל תדעוימהו ומעטמ הנשמה ינלבקו םיקפסה

 .םכסהה

 טקיורפה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ  2.3

 תרקב ךרעמ לומ לא , ןימזמה םעטמ היתויוליעפ תא תעצבמה תכרעמ 

 תכרעמ לש התלועפ ןפוא לש הרקבו הניחב ןניה היתורטמ רשאו תוכיאה

 .תודובעה עוציב ךלהמב ,היתויוליעפ רוטינו תוכיאה תרקב

 )א"במ( תוכיא תרקב להנמ  2.4

 לש תוכיאה תרקב תכרעמ שארב דמועה ,)א"במ( תוכיאה תרקב להנמ 

 .ןלבקה םעטמ טקיורפה

 ת"אבמ  2.5

 רתוי וא דחאב החמתמה ןלבקה םעטמ עוצקמ לעב היהי חטשה רקב 

   . א"במל תופיפכב לעופו טקיורפב תועצובמה תודובעה ימוחתמ

 טקיורפב תוכיאה לוהינל תבשחוממ תכרעמ  2.6
 ןלהל ארקתש, טקיורפב תוכיאה תרקב תוליעפ לוהינל תיטנרטניא תכרעמ

 ."טקיורפב תוכיאה לוהינל תבשחוממ תכרעמ" וא "תבשחוממ תכרעמ"

 תסנכה ,תכרעמה לועפת םג ףסונב ,ונובשח לעו ןלבקה י"ע קפוסת תכרעמה

 לוכ תסנכה רתיה ןיב(ךשמהב טרופמל םאתהב תכרעמל תוכיאה ינותנ ללכ

  . ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה ידי לע ועצובי ,)הדידמה ינותנו תוקידבה תואצות

 

 טקיורפב הדבעמה להנמ  2.7

 תכמסהל תימואלה תושרה ידי לע " תכמסומ הדבעמ " םעטמ ןדבעמ 

 רחסמה דרשמב הניקתה לע הנוממה ידי לע " תרשואמ הדבעמ " וא תודבעמ

 הניה ותוליעפש טקיורפל םייטנבלרה םימוחתב תוקידב עוציבל היישעתהו
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 תוקידבה עוציב תונוכנל יארחא להנמה , ןלבקה לש םולשתבו תוירחאב

 .טקיורפב ןלבקה םעטמ הדבעמה תוליעפו ךרעמ זוכירלו טקיורפב

 ישאר דדומ  2.8

 .טקיורפה לש תוכיאה תרקב ידדומ תווצ שארב דמועה ךמסומ דדומ 

 תוכיאה תחטבה להנמ  2.9

  .הדובעה ןימזמ םעטמ טקיורפה לש תוכיאה תחטבה להנמ  

 

 תוכיאה תרקב תכרעמ ידיקפת 3

 ,םכסהה תושירד יולימ תחטבהל יעצמאה רומאכ הניה תוכיאה תרקב תכרעמ

 .םיטרפמהו תוינכותה

 ידכ ךות רתיה ןיב טקיורפב עוציבה תוכיא תא חיטבהל רומא תוכיאה תרקב ךרעמ

 : םיאבה םיירקיעה םיאשונה לש לועפתו לוהינ ,המקה

 תחטבהו יוהיזל תוטיש ללוכ( תוקידבו הרקב לש הרורב תינכת תעיבק   3.1

 אדוול תנמ לע תאז לכ ,תונקסמ ןתמו תוקידב תואצות חותינ ,)"תוביקע"

 .םיטרפמה תושירדב דומעי רצותהו םיליעי הדובעה יכילהתש

 םיאדוומה םיקפסו הנשמ ינלבק ,דויצ ,םירמוח לש רושיא יכילהת תיינב   3.2

 .טקיורפב תודובעב םבוליש ינפל םיטרפמה תושירדב םידמוע םהירצותש

 תויוכיאבו הדובעה יכילהתב תומאתה יא ןוקיתו לופיט ,יוהיז יכילהת םושיי   3.3

 .רמגומה רצומה

 יא לע הרזחמ ענמיהל תנמ לע הדובעה יכילהת רופישל םיכרד תעיבק

 .תומאתה

 תולועפ תואצותו הדובעה יכילהת לכ לש רדוסמ םושיר תרימש  .3.4

 לש הרורב הגצה רשפאתש ךרדב ,תודידמהו תויתדבעמה תוקידבה ,הרקבה

 .וגשוהש תוכיאה תומר

 

 ודמע אלש תוקידב תוברל ומייתסנש תוקידבה תואצות לכ לש הנזהו הטילק  .3.5

 תידעלב לעפותתו קפוסת רומאכש תבשחוממה תכרעמל טרפמה תושירדב

 .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תווצ י"ע
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 תוכיאה תרקב ךרעמ ףקיהו הנבמ 4

  

 תימצע תוכיא תרקב ךרעמ לוהינ  4.1

 תוכיא תרקב תרבח תועצמאב עצובתו להונת טקיורפה לש תוכיאה תרקב 

 תוכיא תרקב עוציבב תוחמתה תלעב היהת וז הרבח ,ןלבקה ךרעמל תינוציח

 עוציבב תוחפל םינש 3 לש חכומ רבטצמ ןויסינ תלעבו רושיגו הלילס תודובעב

 לע הנומתש הרבחה .הז טקיורפב תועצובמה תודובעה גוסמ תוכיא תרקב

 םיטקיורפ השולש תוחפל לע תוכיא תרקב העציבש הרבח אהת ןלבקה ידי

  .המוד לדוג רדסב הדובע יגוסו עוציב יפקיהב

 תוכיאה תרקב ךרעמ ימוחת  4.2

 ירקב/רקבו תוכיאה תרקב להנמ תא לולכי ןלבקה לש תוכיאה תרקב ךרעמ 

 . טקיורפב הדובעה ימוחתל םאתהב םיפסונ )ת"אבמ:ןלהל(םיימוחת חטש
 י"ע ועצויש םימוחתב יוניש וא/ו הפסוה שורדל  יאשר תוכיא תחטבה להנמ 

  . ןלבקה

 תוכיאה תרקב תווצ  4.3

 .)א"במ :ןלהל( תוכיאה תרקב להנמ דומעי ,תוכיאה תרקב ךרעמ שארב 

  .שרדנ תוליעפ םוחת לכב א"במל תופיפכב ודבעי םית"אבמה

 ןלבקה י"ע קסעומ וניאש הזכ היהי ,ימורטה לעפמב ןוטב תודובע ת"אבמ 

 תרקב ךרעממ קלח היהיו רחא ןלבק לכ וא ימורטה לעפמב וא עצבמה

 תוכיאה תרקב תרבח לש ינגרוא שיאכ םא ןלבקה ךרעמל תינוציחה תוכיאה

 .םיימורט םילעפמב תוכיא תרקב עוציבב החמתמש הנשמ ןלבקכ וא

 

 ךרעמ תא זכריו הווליש הדבעמ להנמ תוכיאה תרקב תווצב וללכי ףסונב  

 אשונ לכ לע יארחא היהיש ךמסומ דדומ ןכו טקיורפב הדבעמה תוליעפ

  .הזוחה יכמסמ תושירדל םתמאתה תניחבו רתאב תודידמה

 תוכיאה תרקב תווצ ישנא תא ורשאי תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ 

 םעטמ תורישי לעפי  ריכבה תווצה  יכ תאזב שגדומ, םייונימ ינפל שארמ

  .עצבמה ןלבקה

 ,טקיורפה תפוקת לכ ךרואל תוכיאה תרקב ךרעמ לש םדאה חוכ תסירפ 

 חולב בשחתהב תאזו תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה להנמ י"ע רשואת

  .ןלבקה י"ע ןנכותמה הדובעה ףקיהו עוציבה יבלש ,םינמזה
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 ילעבל ןויסינו הלכשה תניחבמ ףסה תושירד תא תטרפמ 1 'סמ הלבט 

 . תוכיאה תרקב תווצב םידיקפתה

 רחא דמעומ תחיקלב ןלבקה תא בייחת ןלבקה ידי לע עצויש דמעומ תליספ 

 תחטבה להנמ וא טקיורפה להנמ יכ שגדומ  .ריחמ תפסות לש השירד לכ אלל

 תפטושה הדובעה ךלהמב םג רומאכ םרוג לוספל םיאשר ןימזמה לש תוכיאה

 דימעהלו וז היחנה רחא אלמל ןלבקה לעו קומינ לכ אלל תאזו ,ןלבקה לש

 חולב הכראל תוכז ןלבקל הנקי רבדהש ילבמ תאזו ,ידימ ןפואב ףילחמ

 .םולשת תפסותל תוכז וא םינמזה

 

 

 תוכיאה תרקב ךרעמ לש ריכבה תווצל ףס תושירד :1 'סמ הלבט 

 

 רפסמ

 לש ילמינימ

 תווצה ישנא

 םישורדה

 דיקפת )תורבטצמ( ןויסנו הלכשה םומינימ תושירד

 
 

1 

 

 3 לש ןויסינ לעב יאסדנה וא יחרזא סדנהמ

 הלילס ,רפע תודובע עוציבב תוחפל םינש

 םייתנש לש ןויסינ תוחפל םהמו תויתשתו

 יטקיורפב תוכיא תחטבה וא הרקב עוציבב

 הלילס
 

 א"במ

 תליחתמ

 תונגראתה

 עוציבל

 םיטנמלא

 לעפמב

 דעו ימורטה

 ללכ םויס

 תודובעה

 תנכה ללוכ

 הרקב יקית

 

 תוחפל םינש 3 לש ןויסינ לעב יחרזא סדנהמ

 ןויסינ םייתנש תוחפל םהמו ןוטב תודובעב

 .םיימורט םילעפמב תוכיא תרקב אשונב

 תודובע ת"אבמ

 לעפמב ןוטב

 ימורטה
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 רפסמ

 לש ילמינימ

 תווצה ישנא

 םישורדה

 דיקפת )תורבטצמ( ןויסנו הלכשה םומינימ תושירד

 םאתהב

 ךרוצל

 תוחפל םינש 3 לש ןויסינ לעב למשח סדנהמ

 תוכיא תרקבב

 תודובע ת"אבמ

 למשח

 ןויסינ לעב ןדבעמ/גולואיג/יאסדנה/סדנהמ  1

 הדבעמ להנמ . הדבעמ תווצ לוהינב תוחפל םינש 2 לש

 םינש שולש לש ןויסינ לעב ךמסומ דדומ  1

 ךמסומ דדומ .חותיפו תיתשת תודובע יטקיורפב תוחפל

 להנמ רושיא תא לבקל שי ,םיעצומה םידיקפתה ילעבמ דחא תפלחה לש הרקמ לכב

 להנמו טקיורפה להנמ תשירד י"פעו ךרוצה תדימב .תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה

 שרדנל סחיב ףסונ םדא חוכב תוכיאה תרקב תווצ תא ןלבקה רבגתי ,תוכיא תחטבה

  .םיפסונ הרקב ימוחתב וא/ו 1 'סמ הלבטב

 הפיצרו העובק תוחכונל םיסחייתמ 1 הלבטב םיניוצמה םדאה חוכ לש הרשמה יפקיה

  .תרחא ןייוצ םא אלא רתאב האלמ הרשמבו

 להנמ רושיאב קרו תאז רשפאי תודובעה ףקיהש יאנתב, ןלבקה תשקבל םאתהב

 היהי )א"במ( תוכיא תרקב להנמ יכ תורשפאה ןחבית תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה

  .הלילסו רפע תודובעל רקב םג

 תע לכב תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ םיאשר ,הז רושיא ןתניי םאב םג

 'סמ הלבטב העיפומה השירדל תוכיאה תרקב לש םדאה חוכ תווצ תומכ תא ריזחהל

 תדובעל ףסונ  תוכיא רקב ףוריצ לע תורוהל תידעלבה םתטלחהל םאתהב ףסונבו 1

  .ןלבקל ףסונ םולשת אלל תאז לכו א"במה
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 טקיורפב הרקבה יבלשו םילהנ ,תוכיא תכרעמ תביתכ 5

  תא תוכיאה תרקב להנמ תועצמאב ןלבקה ןיכי הדובע תלחתה וצ תלבק דעוממ םוי 14

 . טקיורפה תושירדל המיאתמה תוכיאה תינכת יכמסמ

 ,רהבומ קפס רסה ןעמל .תיטנגמ הידמב ףסונבו תוחפל םיקתוע 3 -ב ורסמי םיכמסמה 

 הדובע תליחתל יאנתכ ןלבקה תויובייחתהמ קלח הווהמ תרשואמה תוכיאה תינכת יכ

 תינכת אלל טקיורפב איהש הדובע לכ עצבל לכוי אל ןלבקה הרקמ לכב .טקיורפב

 תוכזה המצעל תרמוש הרבחה .רשואמ תוכיא תרקב תווצ אללו תרשואמ תוכיא תרקב

 םומינימ תשירד הווהתש תוכיא תרקב תינכת תועצה תשגהל דעומה םרטב ריבעהל

 .תוכיא תרקב אשונב ןלבקהמ

 ול  הצוחמו רתאב ללוכ הדובעה תויוליעפ לולכמל סחייתת תוכיאה תרקב תכרעמ

 טקיורפב ןלבקה לש תוכיאה תינכותמ דרפנ יתלב קלחכ .טקיורפה יבלשמ דחא לכל

 ןלבקה ךורעי ףסונב טקיורפב עצבתהל תוננכותמה תודובעהמ תחא לכל םילהנ ובתכי

 שגדב הדובעה רתאל ץוחמ הדובעהו רוצייה תויוליעפ לכ רובע הרקבו הקידב תוינכת

 . םכסהה יכמסמב תוטרופמה תושירדה ללכל םאתהב, ימורטה לעפמב תודובעה לע

 רקובמה ךילהתל םירושקה םינוש םימוחתמ םיצעוי בוליש לע שגד םשוי ,ולא םילהנב

 למשח סדנהמ ,ףונ לכירדא, תויתשת ץעוי ,תויצקורטסנוק ןנכתמ ןוגכ טקיורפה לש

 ברועמ םהב םיבלשהו טקיורפה לש םינושה םיטקפסאה תניחב ךרוצל תאז לכ ,'וכו

  .טקיורפב תויעוצקמ תוטלחהב יטנוולרה ןנכתמה/ץעויה

 והוזי ,םירושיאהו תוקידבה עוציב ללוכ )תפטושה ןהו תמדקומה ןה( הרקבה יבלש

 תומישרב ןכו םיכילהתה רואיתל המירז ימישרת תועצמאב ,ילולימ רואית תועצמאב

 ילעבמ דחא לכ י"ע םתחיתו רקובת גוית תמישר לכ .הרקבה תולועפ תעיבקל גוית

 ךרד ינבא .הדובע גוס ותוא עוציבב תשרדנה הדובעה תא םיעצבמה םידיקפתה

 םיכילהתהמ דחא לכ ג"ע רורבב ונמוסי ,"הקידב תודוקנ"ו "הריצע תודוקנ"כ

 םירושיאהו םיכמסמה תרבעה ןפוא תא םג ,ראשה ןיב רידגי להונ לכ .םירקובמה

 .תוכיא תחטבה יגיצנל

 :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיב לולכת תוכיאה תרקב תינכת      5.1

 .טקיורפה לש יללכ רואית •

 .רוזאה תפמ עקר לע טקיורפה לש תיללכ תינכת •
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 לש עוציבה ימרוג לשו תוכיאה תרקב תכרעמ לש ינוגראה ךרעמה טורפ •

 תוכיאה תרקב תכרעמ ןיב ןילמוגה ירשקו תויופיפכה טורפ ללוכ ,ןלבקה

 טקיורפה להנמו תוכיאה תחטבה תכרעמ ,ןלבקה לש עוציבה תוכרעמל

 .ןימזמה םעטמ

 )'וכו ח"וק ,הלכשה תודועת ללוכ( ,תוכמסו תוירחא ימוחת ללוכ ,טוריפ •

 :לש

  .)םיצעוי ,םירקב ,א"במ( תוכיאה לוהינ תווצ •

 לש הכמסהו הרשכה יטרפ .)תוכמסה ללוכ( חטשב ולעפויש תודבעמ •

 .טקיורפב דובעל םירומאש םיאנכטו רתאב ישארה ןדבעמה

 .חטשב ולעפויש םידדומ •

 :םיללוכה הדובעה ימוחתמ דחא לכל הרקב ילהנ •

 םיכילהתה ימישרתו הדובע ילהנ תוללוכה הקידבו רוטינ תוינכת •

 ימוחתמ דחא לכ רובע םינושה הרקבה יבלשו הדובעה יבלשל

 תפטושה הרקבה בלש ךרד תמדקומה הרקבה בלשמ הדובעה

  .הריסמה ךילהב םייתסמו

 .תוליעפ גוס לכב להונ לכל (Check List) גוית תומישר •

 לכב ,הרקבהו הדובעה יבלשל הריצע תודוקנו הקידב תודוקנ טוריפ •

 .הדוקנ לכב םיפתתשמ םימרוג ללוכ ,להונ

 :םיללוכה תומאתה יא רחא בקעמו החיתפ ילהונ •

 .הרמוח תוגרד טוריפ •

 .זוכיר יספט + המאתה יא יספט •

 דעו המאתה יא תחיתפ דעוממ רעושמ ז"ול ללוכ ןימזמל חוויד ןפוא •

 .התריגס

 טקיורפב תושרדנה תוקידבה לכ תא לולכתש תוקידב תמארגורפ •

 .תוקידבה תורידתו  גוס ,תומכ ללוכ

 תכרעמ ןיב תולהנתה ללוכ טקיורפב עדימה תרבעה יכילהתו ילהנ •

 טקיורפב תוכיאל םירושקה םימרוגה ראש ןיבל תוכיאה תרקב

 ןימזמה םעטמ טקיורפה תלהנה ,ןלבקה לש עוציבה ימרוג(

 .)תוכיאה תחטבה תכרעמו ןוילע חוקיפ-ןנכתמה,
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 לש הלבק תוחוד .םתשגה ידעומו םיבשחוממ ,םיספדומ תוחוד טורפ •

 תרקב ילהנ ,םיבשחוממ תוחוד ,םינוש םיגוסמ םיספט ,רמגומ רצומ

 .עדימו םיכמסמ

 .הדידמהו הקידבה דויצ תרקב ילהנ •
 

 

 

 תוכיאה יכמסמב םייוניש  5.2

 ןפואב ועצובי הרקבהו הדובעה ילהנב וא ,טקיורפה לש תוכיאה תינכתב םייוניש

 תוטיש תא םיפקשמ םניא תוכיאה תינכת וא הרקבהו הדובעה ילהנ רשאכ ידימ

 םיקפומה םיחקל ועצוב וא הדובעב תומאתה יאל םימרוג וא ,תוינכדעה הדובעה

 טקיורפה להנמ לא בתכבו שארמ רושיאל שגוי יוניש לכ .הדובעה ךילהת ידכ ךות

  .ומושיי ינפל תוכיאה תחטבה להנמ וא

 עדימו םיכמסמ תרקב   5.3

 הילא םירושקה םילהנבו טקיורפה לש תוכיאה תינכתב קלח לכ ההזי ןלבקה

 תעב .םיקתועה ילבקמ לש המישר רומשיו ןוכדע וא הריצי ךיראתבו ההזמ רפסמב

 הרזחהו המיאתמה הצופתה תמישרל ךמסמה תצפה אדווי ןלבקה ,ךמסמ ןוכדע

 תוכיא יכמסמ  תצפהל ךמסומהו יארחאה םרוגה .םינשיה םיקתועה לש וידיל

  . תוכיאה תינכתב רדגוי םינכדועמ

 םינכדועמ םיקתועש אדוול שי ,)'וכו תינכת ,םילהנ( תוכיאה יכמסמ רתיל ףסונב

 לכב רתאב םינימז ויהי תוקידבהו תודובעה ילהנו ינקת ,תוינכת ,םיטרפמה לש

 םינימז ויהי םיטרפמב םירכזומה םינקתהו םיכמסמה רתי לש םיקתוע .תע

 רחא םוקמב וא רתאה ידרשמב ,ןלבקה לשו תוכיאה תרקב לש תווצה ישנאל

 שי .םיכמסמ םתואל תידימ השיג רשפאתתש דבלבו רתאל ץוחמ ןלבקל ךיישה

 .םיינכדע אל םיכמסמ יקתוע תרימשו ןומיס ,דועיתל הטישב טוקנל

 ןלבקה לחי תוכיאה תחטבה להנמ י"ע תוכיאה תרקב תינכת רושיא רחאל

 הרשואש תוכיאה תינכותל םאתהב תוכיאה תרקב ךילה םושיי ידכ ךות ותדובעב

 .טקיורפל
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 :ןמקלדכ םיאשונ/םיבלש רפסמ וללכי עוציבה תפוקת לכ ךשמב הרקבה יכילהת 

 תמדקומ הרקב    5.4

 יללכ   5.4.1

 םאתהב ,תוליעפ גוס לכב הדובעה תליחת ינפל עצובת תמדקומ הרקב

 םיאתמה המירזה םישרתב גצויש יפכו הדובעה יכמסמב רמאנל

 .ןלבקה ןיכיש תוכיאה תרקב תינכותב עיפויש

 

 תמדקומה הרקבה יאשונ    5.4.2

 :םיאבה םיאשונה רתיה ןיב וללכיי תמדקומה הרקבה בלשב  

 הדובעה ילהנו תוינכת ,םכסהה תושירד לש דומילו האירק 5.4.2.1
 לש הניחב ללוכ תוכיאה תרקב תינכותב םיטרופמה

 הדובע ,הלבוה ,רתאב הדובעהו רוציה דויצל תושירד

 םירמוחה לש רמגומה רצומה תוכיאו הדובע יתווצ ,רתאב

 .רתאל םיקפוסמה םירצומהו

 םידעוימה םירמוחהו םירצומה תרקב ללוכ םיקפס רושיא 5.4.2.2
 םילעפמה רושיא ללוכ ,יולימ ירמוח ,ימורט לעפמ( רתאל

 .)'וכו

 ללוכ דויצהו םירמוח תונימזו תוכיא ,תומכ תקידב 5.4.2.3
 .םיטרפמה תושירדל םתמאתה

 )ןחבמ( יוסינ יעטק עוציב   5.4.3

 רתאל ץוחמ רוציי ילעפמבו רתאב תוליעפ לש שדח גוס לכ עוציב ינפל

 תקידבל שמשי יוסינה עטק .יוסינ עטק עצובי ,ימורטה לעפמב ןוגכ

 .םכסהה יכמסמ ללכב םישורדה םירמוחהו דויצה ,םדאה חוכ תמאתה
 יוסינ יעטק עוציב בייחל וא יוסינ עטק עוציב לע רתוול יאשר ןימזמה

 .תשרדנה תוכיאה תגשהל דע  ,יוסינ יעטק לע הרזח וא/ו
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 טקיורפה להנמ גיצנל בתכב ועדוי יוסינה יעטק לש עוציבה ידעומ

 .שארמ תועש  72 תוחפל תוכיאה תחטבהו

 תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמ 5.4.4

 ךילהב םיפתתשמה תמישר תא תוכיאה תרקב תינכותב רידגי ןלבקה
 ןיב .םירקובמה םיאשונהמ דחא לכל סחיב תמדקומה הרקבה
  יטנוולרה ןלבקה תווצל ףסונב תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמה

 ןלבקה לש הדובע להנמו עוציב סדנהמ ,הדובעה םוחת לש רקב, א"במ(
 ידועייה םוחתב ץעוי , ימורטה לעפמה סדנהמו להנמ ,הנשמה ןלבקו

 תחטבה להנמו טקיורפ להנמ ,ןנכתמ( ןימזמה יגיצנ םג ויהי ) המודכו

 .)תוכיאה

 יוסינ יעטקל םוכיס תוחוד  5.4.5

 חודה .יוסינ עטקל םוכיס חוד ןלבקה שיגי יוסינ עטק תמלשה רחאל

 תא תוחפלו יוסינה עטק עוציבל םירושקה םיטרפה לכ תא לולכי

 :םיאבה םינותנה

 עוציבב ופתתשה רשא עצבמה ןלבקה ידבוע לש תימש המישר 5.4.5.1

 .יוסינה עטק

 ללוכ יוסינה עצוב םהב םירמוח וא\ו דויצ ,םיטנמלא 5.4.5.2

 םירמוחל וא/ו דויצל וא\ו םיטנמלאל םימדקומ םירושיא

 .שומיש השענ םהב

 .טרפמה תושירדל ותאוושהו יוסינה עצוב ובש הדובעה דויצ 5.4.5.3

 .יוסינה עטק לש עוציבה תטיש 5.4.5.4

 .יוסינה עטקב ועצובש תודידמהו תוקידבה ללכ 5.4.5.5

 תוסחייתהו טרפמה יפ לע תודידמהו תוקידבה תואצות חותינ 5.4.5.6

 .םהילא תיסדנה

 .עוציבל תוצלמהו םיירשפא םירופיש 5.4.5.7

 .יוסינה עטקמ תונקסמ 5.4.5.8

 הרבס התלעוה וא\ו העריאש הלקת לש רחא טוריפ לכ 5.4.5.9

 .הענמל היהי ןתינ הב ןפואהו עוציבה ךלהמב שחרתתש

 רושיא  5.4.6
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 עוציב תליחתל םדקומ יאנת אהי, תמדקומה הרקבה ךילה רושיא

 .ןלהל טרופמכ "הריצע תדוקנ" ןידכ ונידו תפטושה הדובעה

 תפטוש הרקב  5.5

 יללכ  5.5.1

 רתאב( רוציהו עוציבה ךלהמב וכרעי ,תפטושה הרקבה תולועפ

 םאתהב ףטוש ןפואב )'וכו ימורטה לעפמב ןוגכ םינושה םילעפמבו

 הדובעה ילהנ, תוכיאה תינכותב טרופמכו םיטרפמהו םכסהה תושירדל

  .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תינכותב םיגצומה המירזה ימישרתבו

 גוס לכל םידועייה הרקבה ילהנב גצומל םאתהב ודעותי הרקבה תולועפ

 תפטושה הרקבה עוציב ןפואו הטישה תא ראתי להונה .רתאב תוליעפ

 הנשמה ינלבק לצאו רתאב תודובעה עוציבו ,םירמוח ,דויצ לע

 תינרצי תוליעפ לכו )'וכו םיימורט םילעפמ ,הכאלמ יתב ,תובצחמ(

  .טקיורפה עוציבב הרושקה תרחא

 תפטושה הרקבה יאשונ   5.5.2

 .תוכיא תרקב אשונב טקיורפב דומצ חוקיפ עוציב •

 ילעב לכ י"ע םילהנה םויק לע הרקבו בקעמ עוציב •

 יבלש רושיאו הנשמה ינלבק ללוכ ,תכרעמב םידיקפתה

 . תבשחוממ תכרעמב ללוכ דועיתו עוציבה

 .םיכמסמו תומאתה יאב ףטוש לופיט •

 .עוציבבו ןונכתב םייונישל תוכיאה תרקב תינכת תמאתה •

 ןוטב תוקידב ,םינושה עוציבה ימוחתב תודבעמ תלעפה •

 םיטנמלאל םכסהה יכמסמב תושרדנה תוקידבה ללכו

 תליחת ינפל עקרק תקידב, ימורטה לעפמב םיימורטה

 תוכיאל דדמ תעיבקו תיתשה ןוימו גוס תעיבקל עוציב

 ללוכ )'וכו תולובגו 200 הפנ רבוע היצלרוק ,100%( עוציבה

 םע תיתיסרח תיתש דוביע ןוגכ עוציבל םישרדנ דויצ יגוס

 טקיורפב םירמוחה יגוס לכל ןוימ , 'וכו "שבכ ילגר" שבכמ

 םאתהב הליספ וא רושיאו תוקידבה תואצות תניחב,

 .הזוחה יכמסמב תושירדל
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 לכ דועית, דדומה יכמסמ תקידב – הדידמ תרקב עוציב •

 הדובע גוס לכל תודידמה תומכ יכ הקידבו תודידמה יגוס

 וא המאתה תעיבק, םכסהה יכמסמ תושירד תא תמאות

 ףוסבלו תוינכותה תושירדל םאתהב הדובעה לש הליספ

 יכמסמ תושירד תא תמאות הדידמה יכ רושיא ןתמ

 .תוינכותהו הדובעה

 תא רקבלו לעפתל להנל םתרטמש ,תוכיאה יכמסמ לוהינ •

 הטילק .טקיורפב תועצובמה הרקבה תויוליעפ לולכמ

 תוקידב תוברל ומייתסנש תוקידבה תואצות לכ תנזהו

 תנכהו תבשחוממה תכרעמל טרפמה תושירדב ודמע אלש

 ,דרפנב םוקימו הדובע גוס לכל הקולחב זוכיר תואלבט

 םושיר תרימש ,תוליעפ גוס לכל תובכש בקעמ תיינב

 ,הרקבה תולועפ תואצות, הדובעה יכילהת לכ לש רדוסמ

 תוחוד תנכהו  ,תודידמהו תויתדבעמה תוקידבה

 יכמסמ תושירדל םאתהב הריסמ יקיתו םייתפוקת

  .םכסהה

 .תוכיאה תחטבה להנמלו  ,טקיורפה להנמל ףטוש חוויד •

 תושירדל םאתהב עוציבה ךלהמב םייתפוקת תוחוד תנכה •

 .ןימזמה

 .הריסמ יקית תנכה  •

 תומאתה יא  5.5.3
 תומאתה יאב לופיטה ןפוא תא טרפמה להונ ןיכי תוכיאה תרקב להנמ

 גוס לכל סחייתהב המאתה יא תריגס דעו המאתה יא תחיתפ בלשמ

 יא תריגסל הלועפה יכרד תא טרפי להונה .דרפנב המאתה יא תגרדו

 ירושיא םע דחי אשונב םיברועמה םינושה םימרוגה לומ תומאתהה

 םיכמסמה תרבעה ןפוא תא להונה רידגי ףסונב .םיצעויהו םיננכתמה

 לופיט ,יוהיז יכילהת םושיי, תוכיא תחטבה להנמל םינושה םירושיאהו

 .רמגומה רצומה תויוכיאבו הדובעה יכילהתב תומאתה יא ןוקיתו

 יא לע הרזחמ  ענמיהל תנמ לע הדובעה יכילהת רופישל םיכרד תעיבק

  .'וכו תומאתה
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 תושרדנה תוכיאה תומרל טקיורפב םינוש םיטנמלא לש המאתהה יא

  .טקיורפה לש הרקבה יבלשמ דחא לכב תולגתהל הלולע ,םכסהה יפ לע

 גורידל םאתהב הרמוחה תגרדל םאתהב ויהי תומאתהה יא גורידו גווס

 :אבה

 םיעצמאב רתפיהל הלוכיה ,הלק המאתה יא – 1 הגרדמ המאתה יא

 . ןימזמה יגיצנ תוברעתה אלל ,ןוקית וא רזוח דוביע ומכ םיטושפ

 תבייחמה םינקתהו טרפמה תושירדמ הגירח – 2 הגרדמ המאתה יא

 ריחממ םייוכינ תשרודה הגירח ,תוליבק תויטס םוחתב וא ןוקית

 .ןוקיתב חרכה אלל ,הדובעה

 תבייחמה םינקתהו טרפמה תושירדמ הגירח– 3 הגרדמ המאתה יא

 יא לש המרב תוגירח לש תכשמתמ הרדס וא שדחמ עוציבו קורפ

 ,טקיורפה להנמ תוברעתה תבייחמ וזכ המאתה יא .2 הגרדמ המאתה

 .ןנכתמה וא/ו תוכיא תחטבה
 להנמל וחוודיו ודעותי הרמוחה תמרב לדבה אלל ,תומאתהה יא לכ

 תוכיאה תרקבל תידועייה הנכותב תוכיא תחטבה להנמלו טקיורפה

 גיצנל וחוודי 3-ו 2 הרמוח תגרדב תומאתה יא .ןלבקה ילהנב טרופתו

 .ידיימב ונכדועיו תוכיאה תחטבה
 יפ לע םג גוויס עצובי ,הרמוח תומר י"פע תומאתה יא גווסל ףסונב

 ןלבק ,םירצומ וא םירמוח קפס ,םיימורט םיטנמלא( היעבה רוקמ

 תעינמל וטקננש םיעצמאה וטרופיו )'וכו רחא וא הז הדובע תווצ ,הנשמ

 .תויעבה תונשיה

 תחטבה תכרעמ וא טקיורפה להנמ םעטמ חוקיפ תויוליעפ תואצות

 לש תנוכתמב ןלבקל ורבעוי ,םינוש םיגוסמ תומאתה יא ולגיש תוכיאה

 םאתהב תומאתהה יאב לפטי ןלבקה ."תנקתמ הלועפל תשירד"

 .ליעל וטרופש םינוירטירקל

 הדימב המיאתמה הגרדב המאתה יא חוד חותפל בייח היהי ןלבקה

 .תוכיא תחטבה להנמ וא פ"הנמ ידי לע הלעת וזכ השירדו

 הנקתה וא ןוקית תדובע עצובת אלש ואדווי ןלבקה לש עוציבה ימרוג

 ידי לע תיפוס הטלחה לבקתת רשא דע ,המיאתמ יתלבה הדובעה לש

 המאתה יא לש הרקמב ,המאתהה יא ח"וד יבגל םייטנוולרה םימרוגה

 עוציב לע תורוהלו לופיטה ךרד לע טילחהל  א"במ יאשר 1-2 תוגרדמ

 .תוכיאה תחטבה םע םואיתב ןוקיתה
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 תומאתה יא דועית  .5.5.4

 טקיורפב תומאתה יאה לכ לש הריגסו החיתפ רחא בקעמהו לוהינה 

 יא לש ןכדועמה בצמה תא ףטוש ןפואב דעתיש א"במ ידי לע ךרעי

 תונקתמ תולועפל השירדה תוחודו תונקתמה תולועפה ,תומאתהה

 ינפל הקלח וא הדובעה לבקתת אלו רסמית אל ,הרקמ לכב .טקיורפב

 , ולפוטש תומאתהה יא לכ לש טורפה תא ללוכה טרופמ ח"וד רסמנש

 םרטש תוחותפ תומאתה יא ורתונ אל יכ א"במ אדוומ ןכ ומכ

 יא תריגסל תושרדנה תויוליעפה ומלשוי הרקמ לכב .ורגסנ/ורתפנ

 .בקועה עוציבה בלשל רבעמה םרט תומאתה

 יוליגה דעומ ,ותוהמו לשכה גוס תא ,רתיה ןיב ,וללכי דועיתה יכמסמ 

 דעומ ,המאתהה יא לש הרמוחה תמר ,ךכ לע חווידהו המאתהה יא לש

 הריגסהו ןוקיתה דעומ ןכו המאתהה יא תריגסו יוקילה ןוקיתל רעושמ

 .לעופב

 השירד"( ןימזמה יגיצנ י"ע ולגתיש תומאתה יא לכש הזב שגדומ  

 ידי-לע ןה ףא וחוודיו ולהוני ,ודעותי ,)ליעל התרדגהכ "תנקתמ הלועפל

 .טקיורפב תומאתה יא תמישר ללכ םע זכורמב ןלבקה

  הקידב תודוקנ  5.5.5

 הדובעה ךלהמב םיעוריא/םיבצמ ןה הקידב-תודוקנ •

 ךרעמ לש המיאתמ תוכרעה תבייחמ םתושחרתהש

 .תוכיא תחטבה

 ןלבקה ידי לע רסמית הקידב-תדוקנ לש המויק לע העדוה •

 התושחרתה ינפל תועש 48 תוחפל תוכיאה תחטבה יגיצנל

 .היוזחה

 לכב טוקנל שיש תולועפה לע וטילחי תוכיאה תחטבה יגיצנ •

 תוליעפ םוש בכעל ביוחמ וניא ןלבקה םלוא ופוגל הרקמ

 .הז הרקמב

 .ןלהל 2 'סמ הלבטב תוטרופמ הקידב תודוקנל תואמגוד •

  רידגהל ןלבקה לעו הבוח רדגב ןה הלא תודוקנ יכ שגדומ

 ןה תופסונ הקידב תודוקנ תשגומה תוכיאה תרקב תינכותב

 םיטנמלא( םיפסונה םימוחתב ןהו ולא םימוחתב
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 םעו טקיורפה להנמ םע םואתב )'וכו למשח ,ףונ ,םיימורט

 .םתשירד יפ לעו תוכיאה תחטבה להנמ

 תונשל  אוהש בלש לכב ןימזמה יאשר  ,ליעל רומאה תורמל •

 .הריצע תודוקנכ ןרידגהלו הקידבה תודוקנ תרדגה תא

 הריצע תודוקנ 5.5.6

 הדובעה ךלהמב םיעוריא/םיבצמ ןה הריצע-תודוקנ •

  ןתושחרתה לע ןימזמה גיצנל עידוהל ןלבקה תא תובייחמה

 רושיא לבקל הבוחה תלטומ ןלבקה לע .ןכל םדוק תועש 48

 .הריצעה תדוקנל רבעמ ותוליעפ ךשמהל ןימזמה יגיצנ

 ,הדובעב תיתרגיש תוליעפ ןקלחב תווהמ הריצע תודוקנ •

 ןה ןקלחבו ,ןימזמה יגיצנ לש הניחבו תוחכונ תבייחמה

 הלקתמ האצותכ תועבונה ,שארמ תוננכותמ יתלב תודוקנ

 תדוקנ .תונקתמ תולועפ לש ךילהתמ וא הדובעה תוכיאב

 לכ ,3 הגרדב המאתה יא לש הרקימ לכב עבקת הריצע

 .ב"ויכו ,ןוילע חוקיפ תוחכונל תיטרפמ השירד

 חוקיפל ןומיז-ייותיעכ תורדגומ הריצעה תודוקנמ קלח •

 קר בייחמ םקלחו ןנכתמה לש תוחכונ םג םיבייחמה ,ןוילע

 םעטמ טקיורפה להנמ תטלחהל םאתהב ( ןנכתמל חוויד

 תועצמאב השעיי ןנכתמל חוויד וא ןנכתמה ןומיז .)ןימזמה

 תוכיאה תחטבה גיצנל תוכיאה תרקב גיצנ לש חוויד

 םויק יפל תוחפל תועש 72 לש הערתהב  טקיורפה להנמלו

 תוטרופמה הריצעה תודוקנ רתי ןיב .תיניינעה תוליעפה

 לש ןומיזו הריצע תבוח היהת ,תוכיאה תרקב תינכותב

 2 'סמ הלבטב םירכזנה הדובעה יבלשב תוחפל ןוילע חוקיפ

 ןלבקה לעו הבוח רדגב ןה הלא תודוקנ יכ שגדומ .ןלהל

 ןהו ולא םימוחתב ןה תופסונ הריצע תודוקנ רידגהל

 )'וכו למשח ,ףונ ,םיימורט םיטנמלא( םיפסונה םימוחתב

 לעו תוכיאה תחטבה להנמ םעו טקיורפה להנמ םע םואתב

  .םתשירד יפ

 רבעמ ןלבקה םדקתי אל ,ליעל םיראותמה םירקמה •

 וא/ו טקיורפה להנמ רושיא לביקש ינפל  הריצע תדוקנל
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 לכב טוקני ןלבקה .ןכ תושעל תוכיא תחטבה להנמ

 טקיורפה להנמל תמדקומ העדוהל םישרדנה םיעצמאה

 תדוקנ לכ לש התוברקתה יבגל תוכיא תחטבה להנמלו

 רושיאל תושרדנה תולועפה תא עצבל תנמ לע ,הריצע

 .בוכיע אלל הדובעה ךשמה
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 הקידב תודוקנו הריצע תודוקנ :2 'סמ הלבט

 

 תוליעפ 'סמ

  םיננכתמ   
נוק  

ס
ורט

ק
רוט  

 
לכירדא  

נוולר ץעוי
יט  

 תודוקנ תודוקנ
 הריצע הקידב

  

      יללכ 1

 + + + +  טקיורפב ןושאר ןויד 

 + + + +  תוליעפ לכל ןחבמ עטק עוציב 

 + + + +  3 הרמוח תמרמ המאתה-יא 
      רפע תודובע 2

 
 קרפב 00.02.02.02 הלבט פ"ע

    +  לארשי יביתנ טרפמב 00.02
      ןוטב תודובע 3

 

 םינבמל תוסחייתה פ"ע
 קרפב 00.02.02.02 הלבטב

    +  צעמ טרפמב 00.02

      ימורטה לעפמב 4

 

 טרפמה תושירדל םאתהב
 םינקתה ללכו דחוימה
   + + + .םיטנוולרה

      תולכירדא 5

 
 להנמ תויחנהל םאתהב
     + םכסהה יכמסמו טקיורפה

      למשח 6

 
 להנמ תויחנהל םאתהב
  םכסהה יכמסמו טקיורפה

+   
  

      םוטיא 7

 

 םוטיא יטרפל םאתהב
 תוינכותב

+ 
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 ןוילע חוקיפ 5.5.7

 תחטבהלו טקיורפה להנמל וחוודיו ודעותי ןוילעה חוקיפה  תוחוד לכ

 הטישה ,טקיורפל תידועייה תוכיאה תרקב תנכות תועצמאב תוכיאה

 .ןלבקה לש תוכיאה תרקב ילהנב טרופתו ןימזמה רושיאל גצות

 .המוקימו הדובעה גוסל םאתהב וגווסי תוחודה

 ,םינוש םיגוסמ תומאתה יא תולגמה ןוילע חוקיפ תויוליעפ  ינותנ  

 "תנקתמ הלועפ תשירד" לש תנוכתמב ןלבקה לש א"במל ורבעוי

 םאתהב תומאתהה יאב לפטי ןלבקה .ולגתהש םייוקילל סחייתהב

 .ליעל וטרופש םינוירטירקל

  

 תוחודב לופיטה לש ןכדועמה בצמה תא ףטוש ןפואב דעתי ןלבקה  

 .ןוילעה חוקיפה

 ,לעופב הריגסהו ןוקיתה דעומ תא רתיה ןיב ,וללכי דועיתה יכמסמ  

 .'דכו

 ח"וד רסמנש ינפל יפוס ןפואב ביכר וא חטש לבקתי אל ,הרקמ לכב  

 ורתונ אלש אדוומו ולפוטש ןוילעה חוקיפה תוחוד לכ תא ללוכה ,טרופמ

 .ורתפנ םרטש תויחנה

 תויעובש תובישי   5.5.8

 תוכיא תרקב תבישיו רויס םויק תוכיא תחטבה יגיצנ םע םאתי א"במ

 לע שרדייש לככ ןמזי א"במ .םיפטושה הרקבה יאשונב ןוידל תיעובש

  םיפסונ םימוחת ינוממ ,תוכיא תחטבהו טקיורפה להנמ יגיצנ ידי

  .טקיורפב םיפסונ םימרוג וא םיננכתמ ןומיזו

 םתעד לוקיש יפ לע תופסונ תושיגפ ןמזל ןימזמה יגיצנ םיאשר ןכ ומכ

 .תועש 24 לש שארמ הארתהב

 הלבק תוקידב   5.5.9 

 תודידמהו הדבעמה תוקידב תואצות רושיא ללוכ "הלבקה תוקידב"
 תריסמ תארקל םג רתיה ןיב הרקבה ךילהתב יפוסה בלשה תא תווהמ
 .ןימזמל רמגומה רצומה וא הדובעה יבלש
 לכב הדובעה תדימע קדבית טנמלא/הבכש םויס וא הדובעה בלש םויסב

 גויתה תמישר לע םותחת תוכיאה תרקב .תויטנוולרה הזוחה תושירד
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 ,הדידמ תומישר רתיה ןיבו םייטנוולר םיוולנ םיכמסמ ופרוצי הילאש

 .'וכו הקידב תודועת
 הרקבה תויוליעפו תוקידבה ךרעמ לש ויהי הלבקה תוקידבמ קלח
 םויס םע קר תועצובמה תוקידב ןקלחו הדובעה עוציב ידכ ךות ושענש

 תוקידבה תוחיכשו גוס ,ללככ .הכותב רדגומ בלש וא הדובעה
 םינקתו םיטרפמה תושירד, םכסהה יכמסמב שרדנל ומאתוי תודידמהו

 .םייסדנהה םיכמסמב שרדנה לכ תא וללכי הלבקה תוקידב .םילארשי
 עטקה תריסמ עצובת ,שרדנכ תויפוס הלבק תוקידב עוציב רחאל

 םיללוכה הריסמה יקית תא ןימזמה גיצנל שיגת תוכיאה תרקב .ןימזמל

 :תא רתיה ןיב

 םאתהב ועצוב תודובעה לכ יכ א"במ רושיא םע החיתפ ףד •

 . הדובע גוס לכל סחייתהב הדובעה יכמסמ תושירדל

 .גוית תומישר  •

 תודובעה יגוסמ דחא לכל תוקידבה תואצות זוכיר  •

 .טקיורפב

 .ןוילע חוקיפ ירויס זוכיר  •

 .ןתריגס ךילהו תומאתה יא תמישר •

 דחא לכב ועצובש הרקבה תואצות לכו תודידמה ינותנ לכ •

 .טקיורפב הדובעה יבלשמ

 , םינושה םיקפסה תומש ,הרקבה ךילהת לכל תוסחייתה  •

  .המודכו םירצומ ירפסמ , תוירחא תודועת

 ןכו  ) PDF אל( םייונישל חותפ קתוע םע תילטיגיד הידמב  ורבעוי הלא םיכמסמ

 .םיספדומ םיקתעה השולשו רוקמ יכמסמ

 

 ןלבקה לש תוכיא תרקב תוחוד 6

 

 קזחותתו לעפותת רשא ןלבקה לש תיטנרטניא תכרעמ תועצמאב וחוודי ןלבקה יחוויד

 ורסמי םישרדנה תוחודה לש םיקתוע 2 תוחפל .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תכרעמ י"ע

 וקדביי םיחווידה לכ .ןימזמה םעטמ טקיורפה להנמ תשירדל םאתהב םיספדומ תוחודכ

 םמושיי ןפואו וקפוסש םירמוחה לכש ח"ודה ףוסב ריהצי םתוחה .א"במ ידי לע ומתחייו

 .טרופמבו שרופמב וחוודי רשא םיגירח איצוהל ,םכסהה תושירדב םידמוע חטשב
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 םיישדוח תוחוד

 ושענ רשא הרקבה תויוליעפ לכ תא םימכסמה ,םירבטצמ םיישדוח תוחוד שיגי ןלבקה 

  :הדובעב תוליעפ לכל אבה עדימה תא ראשה ןיב וללכי תוחודה .חווידה תפוקתב

 ךיראת ,הלחתה ךיראת ,תוליעפה רואתו חווידה תפוקת •

 .ומייתסה רשא תויוליעפו םויס

 . חווידה תפוקתב עוציבב הדובע יבלש •

 תוקידב ,תומדקומ תוקידב( תוכיא תרקב תקידב יבלש •

 .םגוסו םמוקימ ,)ןימזמל הריסמו הלבק ,ףטוש בקעמ

 םירקמב( יטסיטטסה ןחותינו תוקידבה תואצות •

 וטקננש תונקתמ תולועפו לשכ יגוס ללוכ  ,)םייטנוולרה

 ןיוצי ,ןיידע ולבקתה אל תוקידב תואצות רשאכ .וטקני וא

 תואצות .ןתלבקל רעושמ ךיראת םע דחיב ח"ודב רבדה

 ןושארה ח"ודל ופרוצי חווידה תפוקתל רבעמ ולבקתיש

 .ןתלבק רחאלש אבה

 ינפלו רתאב םתעפוה םע דויצו םירמוח תקידב תואצות •

  .הדובעל םפוריצ

 תרקב לש רקיעבו רתאל ץוחמ תוכיא תרקב לש תויוליעפ •

 .ימורטה לעפמב הדומצה תוכיאה

 ולגתהש תוכיאה ייוקילו תומאתהה יא לש ינכדע טורפ •

 תוחותפ תומאתה יאו תונקתמ תויוליעפ ללוכ ,טקיורפב

   .ורגסנ רבכש הלאכו

 רושקה לכב רתאב ןימזמה יגיצנמ ולבקתנש תוארוה •

 .תוכיא תרקבב

 רתאב עצובש לופיטה ןפואו ןוילע חוקיפ יכמסמ דועית •

 .ולגתנש םייוקילל
 .בקוע שדוח לכל 5 ךיראתל דע תוכיאה תרקב י"ע ושגוי תוחודה 

 

 טקיורפל עדימ תכרעמ 7
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 יללכ  7.1

 .ןלבקה םעטמ תוכיא תרקבל תידועיי תיטנרטניא תכרעמ לעפות טקיורפב

 .תוכיאה לוהינ יאשונל םירושקה םיכילהתה רחא בקעמו עוציבל שמשת תכרעמה

 המאתהבו םינושה עוציבה יבלש ךשמב טקיורפב תוכיאה לוהינל שמשת תכרעמה

 תווצ לש םדאה חוכ תועצמאב( ןלבקה לע .טקיורפל העבקנש תוכיאה תמרגורפל

 עדימה תכרעמ תא ףטוש ןפואב ןכדעלו קזחתל ,לעפתל ) טקיורפב תוכיאה תרקב

 ךשמב םירבטצמה הרקבה ינותנ לש םיפטוש ןוכדעו לוהינ הגצה לולכתש טקיורפל

 . טקיורפה לש עוציבה תפוקת לכ
 תכרעמל תוכיאה ינותנ ללכ תנזה ,תבשחוממה תכרעמה לועפת יכ תאזב שגדומ

 ןלבקה ידי לע ועצובי - ןלהל טרופמכ - תכרעמל םישרדנה םיכמסמה תניעטו

 .ונובשח לעו ותוירחאב ,ומעטמ ימ וא/ו

 

 תכרעמב להונמה עדימה טוריפ 7.2
 :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיב םיללוכ תכרעמב תוכיאה יכילהתו עדימה לוהינ

 תכרעמל םישרדנה םינותנה לכ תא סינכהל ,לעפתל ,דעתל ןלבקה תוירחאב

 ,תוינכות בקעמ ,קר אלו ,רתיה ןיב םיללוכה תוכיאה לוהינל תבשחוממה

 ןחבמ יעטק עוציב ,םירמוחו םירצומ ירושיא ,הנשמ ינלבקו םיקפס ירושיא

 תוקידבה תואצות תטילק ,עוציב תוטישו דויצ ,םיתווצ לש תוכמסה לוהינו

 לוהינ ,הדידמה יכמסמו הקידבה תודועת דועית ,הנכותל ןתדלקהו תודידמהו

 רחא בקעמו דועית ,תומאתה יאב לופיטה רחא בקעמו לוהינ ,גויתה תומישר

 םאתהב לכה ולא םירויסב ונתינש תויחנהה תמלשהו ןוילע חוקיפ ירויס

 שומיש השעי ןכ ומכ .תבשחוממה תכרעמב םימייקה םיידועייה םיספטל

 תובישי ימוכיס םיללוכה םייטנוולרה םיכמסמה רתי לש קוית ךרוצל תכרעמב

 תוחוד ,םיננכתמהו ןימזמהמ תולבקתמה תונוש תויחנה ,ול הצוחמו רתאב

 םירושקה םיספטהו םיצבקה ,תונומתה ,םיכמסמה רתי לכ ןכו םיפטוש

 .טקיורפל

 ,םינותנ ירסוח ןיא יכו ףטוש ןפואב ןכדועמ תכרעמב עדימה יכ אדוול ןלבקה לע

  .תכרעמב םישרדנ םיכמסמ וא תואצות

 

 

 תמדקומ הרקב 7.3
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 םינרציה ,םיקפסה יטרפ לש דועית ךרוצל תבשחוממה תכרעמב שמתשי ןלבקה •

 םימרוגה רושיא ךילהת .טקיורפב קלח םילטונה םינושה םיתורישה ינתונו

 ףוגה לש טוריפ לולכיו תכרעמב םיידועיי םיספט תועצמאב עצובי םיברועמה

 לש ףוריצ לולכי רושיאה ךילהת .תורשקתהה יטרפו רשקה ישנא ,תורישה קפסמ

 לולכי ןכ ומכ .תכרעמל םתניעטו ןקת יוותו תוכמסה ןוגכ םישרדנ םיכמסמ

 לכ רובע רושיאה ףקות םויסו רושיאה ףקות תליחת יכיראת לש הרדגה ךילהתה

  .תוריש ןתונ וא ןרצי ,קפס

 השעי םהב םירצומהו םירמוחה ינותנ לכ תא תבשחוממה תכרעמל ןיזי ןלבקה •

 תועצמאב להוני םירצומהו םירמוחה ירושיא ךילהת .טקיורפה תרגסמב שומיש

 ,תקפסמה הרבחה יטרפ לש הנזה לולכיו תבשחוממה תכרעמב םיידועיי םיספט

 הדימע ירושיא םיללוכה םיכמסמ יקתעה ,םיקפוסמה רמוחה וא/ו רצומה יטרפ

 ףקות םייק םהב םיכיראתה חווט לש הרדגהו ,תוכמסהו ןקת יוות ,תושירדב

 .ולא םירושיאל

 תבשחוממה תכרעמב ידועיי ספוט תועצמאב יוסינה יעטק עוציב תא דעתי ןלבקה •

 םירושיאו תונומת ,עוציבה לש רואית םיללוכה םישרדנה םיטרפה לכ יכ אדוויו

 .תכרעמל םינזומ

 םירצומלו םירמוחל תומדקומה תוקידבה תנמזה ךילהת תא להני ןלבקה •

 תוקידבה תואצות תא דעתי ןלבקה .תבשחוממה תכרעמה תועצמאב

 ףסונבו הקידב לכב ולבקתהש םיכרעה תא לולכיש ןפואב תכרעמב

  .תוימשרה הקידבה תודועתמ םיקתוע
 

 

 תפטוש הרקב 7.4

 

 :הדבעמ תוקידב 7.4.1

 תוקסעומה תודבעמה י"ע תוקידבה עוציב רחא בקעמו לוהינ עצבי ןלבקה •

 :םיאבה םיכילהתהו םיטרפה תא לולכי תוקידבה דועית .טקיורפב

 .הקידבה תנמזה ךיראת •

 .לעופב הקידבה עוציב ךיראת •

 .הדובעה עצבמו ןרציה / קפסה יטרפ •

 .טרפמב ףיעסל רושיקו קדבנה רצומה / רמוחה יטרפ •
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 .תשרדנה הקידבה םש •

 .הקידבה תעצובמ ורובע םינבמה תכרעמב טנמלאל רושיק •

 .תמייקו הדימב סוחיי תדועתל רושיק •

 תכרעמב ידועיי ספוטל הדבעמהמ ןתלבק רחאל תוקידבה תואצות תדלקה •

 .הקידבה גוסל המאתהב .תבשחוממה

 תנמזהל ,הדבעמה לש תוימשרה הקידבה תודועת לש הדמצהו הקירס •

 .תבשחוממה תכרעמב העצובש הקידבה

 םירושקה םינותנהו תוקידבה תואצות ,תוקידבה יטרפ יכ אדוול ןלבקה לע •

  .תכרעמב תע לכב םינכדועמ ןהילא

 ,קדבנה טנמלאה חפנ וא ףקיה ,הקידבה עוציב םוקימב םייוניש יכ אדוול ןלבקה לע  •
 םרט תבשחוממה תכרעמב ונכדועי ,תונמזומה תוקידבה גוסו תומכ  ,עוציבה יכיראת
  .לעופב תוקידבה עוציבל הדבעמה תאיצי

 

 :גוית תומישר 7.4.2

 תכרעמה תועצמאב טקיורפל ועבקנש גויתה תומישר לכ תא דעתיו להני ןלבקה

  .המקהה בלשב ורדגוהש םיילטיגיד םיספט יבג לע עצבתי דועיתה .תבשחוממה

 

 תוללוכו תכרעמל ףטוש ןפואב תונזומ גויתה תומישר יכ אדוול ןלבקה תוירחאב

 יפד ,תוקידב :אמגודל( םייטנוולרה תודעה יכמסמ לכ  .םישרדנה םינותנה לכ תא

  .תבשחוממה תכרעמ גויתה תמישרל ורשוקי )'וכו תונומת ,הדידמ

 

 

 תומאתה יא 7.4.3

 

 תבשחוממה תכרעמב ידועיי ספוט תועצמאב תומאתהה יא תא להני ןלבקה •

 לופיטה יבלשמ בלש לכל תינטרפ תוסחייתהו המאתהה יא לש רואית ללוכה

 :םיאבה םיטרפה תא  ללוכ המאתהה יא ספוט .התריגסל דע הב

 .המאתה יא רפסמ •

 .המאתהה יא תרמוח •

 .המאתהה יא לע חוודמה לש ודיקפתו ומש •

 .רעושמ הריגס ךיראתו יוליג ךיראת ,עוציב ךיראת •
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 .הלגתהש לשכה תוהמ לע םיאלמ םיטרפו המאתהה יא אשונ •

 .המאתהה יא תיירוגטק •

 .טרפמב ףיעס •

 .יוקילל יארחא םרוג •

 .המאתהה יא דועית ךרוצל םישרדנה תונומתו םיצבקל רושיק •

 סוטטסו לפטמה םרוגה ,בלשה תחיתפ ךיראת ללוכ ,לופיטה יבלש לש רואית •

 .לופיטה

 .המאתהה יא תריגס ךיראת •

 

 ,תנקתמה הלועפה ,המאתהה יא תחיתפל רושקה ךילהתה לכ יכ אדוול ןלבקה לע

 לכ תא ףרצל ןלבקה לע .תבשחוממה תכרעמב דעותמ הריגסהו ןוקיתה עוציב

 ,תונומת :תמגוד( לופיטה יבלשמ בלש לכל המאתהה יאל םייטנוולרה םיכמסמה

 תודידמ ,תורזוח / תוירוקמ הקידב תודועת ,ןוקיתל הציקס ,ןוקיתל ןנכתמ תויחנה

 .)'וכו

 

 :טקיורפה יכמסמ לוהינ 7.5

 

 תוכיאה לוהינל תעגונה תימשרה תבותכתהו םיכמסמה לכ יכ אדוול ןלבקה לע

 תוכיאה יכמסמ תא קייתל ןלבקה לע .תבשחוממה תכרעמב תדעותמ טקיורפב

 ספוט גוס לכ רובע אלמלו תכרעמב םימייקה םיידועיי םיספטב שומיש תועצמאב

 :רתיה ןיב םיללוכה םישרדנה םיטרפה תא

 

o ךמסמה גוס. 

o ךמסמה תקפה ךיראת. 

o הסרג רורפס. 

o לפטמ םרוג. 

o ךמסמה סוטטס. 

o רורשא ךרוצל םישרדנה 'וכו תונומת ,םיקורס םיצבקל רושיקו הניעט 

 .חודכ ותקפהו ךמסמה
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 ,םיפטושה תוחודה ,תוכיאה ירושיא ךרוצל םישרדנה םיכמסמה לכ לע יכ רהבוי

 תכרעמב וז הרוצב םידעותמ תויהל הריסמה יקית תקפהו םייתפוקתה תוחודה

 ירויס לש דועית רתיה ןיב םיללוכ ולא םיכמסמ .םייטנוולרה םיצבקה לכ ףוריצב

 תוחוד ,תוימשר תובותכת ,תובישי ימוכיס ,םיננכתמ תויחנה ,ןוילע חוקיפ

 רוקמכ שמשל יושע וא םילהנה יפ לע שרדנה ךמסמ גוס לכו םייתפוקתו םיפטוש

 .טקיורפה תושירדב תוכיאהו עוציבה יכילהת תדימע תניחבל עדימ

 
 

 :םיכמסמ יקתעהו תוחוד תקפה 7.6

 

 ףוריצב ,תבשחוממה תכרעמהמ םישרדנה תוחודה תא קיפהל ןלבקה לע •

 םיללוכ ולא תוחוד .הזוחה יכמסמב ורדגויש יפכ םיספטו םיכמסמ יזוכיר

 :רתיה ןיב

 .הדבעמה תוקידב תודועת לש םיקתעה ףוריצב ,תוקידב תואצות חוד •

 תונומת ,המאתהה יא יספט ,לופיטה יבלש תא ללוכה תומאתה יא ח"וד •

 .םיוולנ םיכמסמו

 .שרדנכ םותחה המישרה ספוט תא ללוכה גוית תומישר ח"וד •

 .םיננכתמ תורעהו ןוילע חוקיפ ירויס תויחנה תמלשה רחא בקעמ ח"וד •

 

 תודידמו הדבעמ תוקידב 9

 

 תוכיא תרקב תוקידב עוציבל הדבעמה 9.1

 ידי לע " תכמסומ הדבעמ " היהת ןלבקה תורישב לעפתש הדבעמה •

 הנוממה ידי לע " תרשואמ הדבעמ "ו תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה

 םימוחתב תוקידב עוציבל היישעתהו רחסמה דרשמב הניקתה לע

 תמישרב תודבעמהמ תחא אהת הדבעמה ןכ ומכ .טקיורפל םייטנבלרה

 תלעפה תולע .היינב יכרוצל ןימזמה ידי לע תורשואמה תודבעמה

 םלושי אלו טקיורפה לש םינושה הדיחיה יריחמב הלולכ הדבעמה

 .דרפנב הרובעב

 םעטמ ( העצבל תכמסומ איה ןיאש הקידב לכ עצבת אל ןלבקה תדבעמ •

 לש הרקמב תימינפ הכמסה וא תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה

 העצבל תכמסומ הניא הדבעמהש הקידבב רבודמ רשאכ .)י"תמ תודבעמ
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 .הקידב התוא עוציבל הכמסה תלעב תרחא הדבעמ לעפות ,)ליעל טרופמכ(

 רתות ,ןימזמה םעטמ בתכבו שארמ רושיא יפ לעו ןפוד יאצוי םירקמב

 .םירחא םימרוג ידי לע הקידב

 חוקיפ תחת םניאש םייעוצקמ םימרוג י"ע תודחוימ תוקידב עוציב •

 רושיא בייחמ הניקתה לע הנוממהו תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה

 .שארמ ןימזמה

 התוא י"ע הנעצובת ,תורזוחהו תופטושה ,תומדקומה : תוקידבה לכ •

  .תוכיאה תחטבה להנמ/טקיורפה להנמ י"ע הרשואש הדבעמ

 הרקב תוקידבו תומדקומ תוקידב תואצות הנלבקתת אל יכ הזב שגדומ •

 םקותש הדש תדבעמ .ןלבקה לש תימצע הדבעמ תועצמאב ושענש תפטוש

 יפ לע תופטושה תוקידבה עוציבל םישרדנה םיאנתה לכ תא לולכת רתאב

 . הדבעמה לש הדובעה ילהונב הדש תדבעמ לש הלעפהה תושירד

 הדבעמה ישנא רפסמ .הדבעמה שארב דומעי "ןדבעמ/הדבעמה להנמ" •

 ישנא לכ .התומדקתהו הדובעה ףקיהל םאתהב היהי  תווצב ודבעיש

 םיעצבמ םהש תוקידבה לכב םינמוימו עוציבל םיכמסומ ויהי הדבעמה

 .לעופב

 י"ע הידבועו הדבעמה ינקתמ רושיאל דע רתאב הדובעב ליחתי אל ןלבקה •

 .תוכיאה תחטבה להנמ
 

 תוקידבו םוגיד 9.2

 תויחנהל םאתהבו יארקא סיסב לע ולטניי תוקידבהו םימוגידה לכ •

 תוקידב .הקידבה תכרענ םהיפל םינקתב תוטרופמה הליטנהו םוגידה

 ינפב תדמועה הווצאמ קלחב וא ,םיוסמ רוזאב ןווכמ ןפואב הנעצובת

 .הווצא וא רוזא ותואב תוכיא תייעבל ששח ררועתמ םא קר ,הניחב

 םירצומה ,םירמוחה לכ לש םביט תא אדווי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 םירצומ םתוא םהב םירקימ םתואב ללוכ ,רתאל תוקפוסמה תודובעהו

 הרקבה יפקיה .רחא ןקת וא ילארשי ןקת ות ילעב םניה םירמוח וא

 )רחא ןקת וא ילארשי ןקת ות ילעב םניהש( הלאכ םירקמב תוקידבהו

 להנמו טקיורפה להנמ רושיאל ואבויו תוכיאה תרקב ךרעמ י"ע וצלמוי

 .תוכיא תחטבה
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 ,קוח יפ לע שרדנכ הקידבה תודועת לע הדבעמה גיצנ תמיתחל ףסונב •

 םוקימו תוקידבה תואצות רושיאל תוקידבה יזוכיר לכ לע א"במ םותחי

 .שרדנה יפ לע םוגידה

 וקדבנ אלו ומגדנש ולא תוברל ,הנכדועת ולטינש תוקידבהו תומיגדה לכ •

 .תומאתה יא וא םייוקיל לע תועיבצמה תוקידב תוברלו לעופב

 
 תוקידבה תוחיכשו תינכת 9.3

  םירמוחה ,דויצה ביט תניחבל תטרופמ תוקידב תינכות ןיכי ןלבקה •

 להנמ רושיאל  שגות תינכותה   .עוציבה ביט תקידבלו םינושה םירצומהו

 תוקידבה יגוס ותחפי אל הדובע גוס לכ לש הקידב לכב .טקיורפה

 םיטרפמ ,םכסהה יכמסמב םישרדנה תויוחיכשהו םיגוסהמ ןתוחיכשו

 .םייניינעה םינקתבו

 עבקי ,תוקידבה תוחיכש תא םינייצמ םניא םינקתה וא םיטרפמה רשאכ •

 הדובעה ילהונבו תוכיאה תרקב תינכותב ןגיצי, תושרדנ תויוחיכש א"במ

  .תעצומה תוחיכשל תוכיאה תחטבה רושיא  לבקיו

 םירמוחל תוקידבה תומכ תא ,רתיה ןיב ,טרפת תוקידבה תינכות •

 .טקיורפב הדובעה יבלשמ דחא לכב עצבתהל היופצה םינושה םירצומלו

  תשרדנה תוקידבה תוחיכש לע ססבתת תוקידבה תינכות

 ,א"במ עבקיש תוחיכשב וקדביי ילארשי ןקת ות ילעב םירמוחו םירצומ •

 .תוכיאה תחטבה גיצנ י"ע רשואתש
 

 תוקידבו תואצות חותינ 9.4

 הדבעמהמ תולבקתמה תוקידבה תואצות תא קודבי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 םיטרפמהו םינקתה תושירדב םתדימע תא  ןחביו ,ףטוש ןפואב תקדובה

  .םייניינעה

 םיכילהת תרקב לש תויטסיטטס תוקידבב שמתשי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 לע )דועו ,תואצות לש תומגמו רוזיפ חותינ ,םהינימל הרקב ימישרת ןוגכ (

 .ןתווהתה בלשב דוע תויעב תוהזל תנמ

 הרקב ימוקע ןוגכ םיבשחוממ םילכב ב תוכיאה תרקב שמתשי ףסונב •

 תויעבל םימרוג יוהיז ,םייוצר םיכרעל םיכילהתה תנווכהל ,םינוש

 .םייניינעה םיטרפמלו םינקתל המאתה-יא לש העינמו הדובעב
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 תודידמ 10
 

 םידדומה תווצ  10.1

 .ליעל רדגומכ ,ךמסומ דדומ דומעי טקיורפה לש םידדומה תווצ שארב •

 תודידמה יכרוצ לכ לש םיולימ תא תע לכב חיטבי תווצב םידדומה רפסמ •

 לכ עוציבל  םינמזה חולב והשלכ בוכיעל םורגל ילבמ טקיורפב תושרדנה

 העובק היהת הדידמה יתווצ תוחכונ  .הדידמ הנועטה הלועפ 

 .שרדייש לככו הדובעה תועש לכ ךשמב הפוצרו

 םג טקיורפה לש עוציבה ידדומכ וידיקפתל ףסונב ןתיי םידדומה תווצ •

 .טקיורפה לש תוכיאה תרקב ךרעמל םיתוריש

 תווצ םע  דחיב תודידמ  דחוימה םידדומה תווצ עצבי ודיקפתמ קלחכ •

 .תוכיאה תחטבה ךרעמ םעטמ םידדומה

 .ךמסומ דדומ י"ע םירקובמ ויהי טקיורפב הדידמה יכמסמ לכ •

 

 תודידמ עוציב ילהונ  10.2
 חטשב תודידמה עוציבל םירדוסמ הדובע ילהונ עבקי תוכיאה תרקב להנמ

 הדימע רשפאל תנמ לע ,םיטנוולר םינקתו םכסהה יכמסמ תושירדל םאתהב

 לעופב עוציבה לש המאתהה תחטבהו תודידמל עגונב םכסהה תושירדב

 תויטסו בחרמב םוקימ ,םיסלפמ ,תודימל תוסחייתהב ,םיטרפמלו תוינכותל

 . םינבמה יביכרו הלילסהו היינבה תודובעב תורתומ

 

 הדידמהו הקידבה דויצ תרקב  10.3

 הקידבהו הדידמה ירישכמ  דויצל יכ אדווי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 םירצומו םירמוח יקפס/ינרצי לצא םילעפומה ולאו רתאב םילעפומה

 .ףקותבו תורשואמ לויכ תודועת ןנשי הנשמ ינלבקו

 תימואלה תושרה לש תויחנהה יפ-לע ליוכמ היהי הדבעמב רישכמ לכ •

 תויעוצקמ תויחנה יפ לע ליוכמ היהי הדידמ ילכ לכו תודבעמ תכמסהל

 .לארשי יופימל זכרמה לש

 הנייהת הדידמה דויצ לשו הדבעמב תוקידבה ירישכמ לש לויכ תודועת •

 .תע לכב הניחבל טקיורפה חטשב תונימז
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 הכרדההו הרשכהה יכילהת  תא תודעתמה תומיאתמ תומושר רומשיו דעתי ןלבקה

 לכ לע תמדקומ העדוה לבקי תוכיאה תחטבה תווצ .םינושה םיאשונב וידבוע לש

 .םהב ףתתשהל יאשר היהיו הכרדהה תושיגפ
 

  ןימזמה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ  11
 

 יללכ  11.1

 רשא טקיורפה תמרב )Assurance Quality( תוכיא תחטבה תכרעמ ליעפי ןימזמה

  .תוכיאה תרקב תכרעמ לש הרקבל ךרעמכ שמשת

 

 תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוכמסו תולועפ  11.2

 

 עורגל ילבמ .תוכיאה תרקב תכרעמ לע חוקיפ ךרעמ הווהת תוכיאה תחטבה תכרעמ 

 תוכיאה תחטבה ךרעמ ידיב ויהי טקיורפה להנמ ידיב תונותנה תויוכמסהמ

  :תוכיאה תרקב ךרעמ לומו ןלבקה לומ תואבה תויוכמסה

 שגות רשא תוכיאה תרקב תינכותב םינוקית שורדל וא לוספל ,רשאל •

 .ןימזמל

 םתמאתה תדימו טקיורפב תוכיאה תרקב תווצ  לש םדאה חוכ תניחב •

 הניחבו חטשב תונויאר י"ע עצובי הז ךילה .םהל דעוימה דיקפתה עוציבל

 .טקיורפב  םדאה חוכ לש תיעוצקמ

 עוציבל םתמאתה תדימו טקיורפב הדבעמה  לש םדאה חוכ תניחב •

 הניחבו חטשב תונויאר י"ע עצובי הז ךילה .םהל דעוימה דיקפתה

 רשאל תיאשר היהת תוכיאה תחטבה .טקיורפב  םדאה חוכ לש תיעוצקמ

 .הדבעמה תווצ ישנא לש הפלחה שורדל וא/ו

 רתיה ןיבו .טקיורפב תוכיאה תרקב ךרעמ לש ינוגראה הנבמה תניחב •

 תוכיאה תרקב ךרעמב קסעומה םדאה חכ ףקיה תמאתה תקידב

 תוכיא תחטבה תכרעמ .היתושירד י"פע הדובעה עוציבל קיפסמ טקיורפב

 ךרעמ לש םדאה חוכ ףקיהב התחפה רשאל וא הלדגה שורדל תיאשר

 התחפה רשאל וא הלדגה שורדל וא/ו הדידמה יתווצ ללוכ תוכיאה תרקב

 .טקיורפה יכרוצל םאתהב ,רתאב תשרדנ תוחכונ ףקיהב
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 תרקב ךרעמ תורישב תדבועה ,תרחא וא וז הדבעמ לוספל וא רשאל •

 תוקידב עוציבל יקלח רושיאב הדבעמ רשאל וא ,ןלבקה לש תוכיאה

 וא רשאל וא ,תורחא תוקידב עוציבל הנוש הדבעמ רשאלו דבלב תומיוסמ

 תמאתה תא לוספל וא רשאל ,ןוחבל,רתאב הדבעמה ידבוע תא לוספל

 .הדובעה תושירדל תוכיאה תרקב תדבעמ לש דויצהו םינקתמה

 הדבעמה הנניאש תכמסומ הדבעמב תוקידב עצבל ןלבקהמ שורדל •

 ותורישבש הדבעמה וא/ו תוכיאה תרקב ךרעמ םא ןלבקה תורשבש

 .היוקל הרוצב םי/דקפתמ

 םיקפוסמה םירצומה לכ תא קודבל תכמסומ תוכיאה תחטבה תכרעמ •

 .החגשה ות וא ןקת ות ילעב םירצומ לש תוימגדמ תוקידב ללוכ ,רתאל

 תרקב תינכות רושיא בלשב( רקובמ ךילהת לש בלש לכב ךרד ינבא עובקל •

 םג ,"הריצע תדוקנ" ללוכ )הריסמהו ךילהתה עוציב ךלהמב וא/ו תוכיאה

 הדובעה ילהנב ללכ הרדגוה אל וא "הקידב תדוקנ "כ שארמ הרדגוה םא

 .ןלבקה לש

 לש תוכיאה תרקב םע םואית אלל םינושה םירתאב םירוקיב עצבל •

 תחטבה תווצ ולא םירוקיב תרגסמב .ולש הנשמה ינלבק לש וא ןלבקה

 רחא ךמסמ לכו תוקידבה יספט ,הרקבה ינמויב ןייעל לכוי תוכיאה

 .תולבגמ לכ אללו תע לכב תוכיאה תרקב תדובעל רושקה

 תרקב ךרעמב םייוניש סינכהל ןלבקה לש תושקב תוחדל וא לבקל •

 .)תווצ ישנא תפלחה ןוגכ( תוכיאה

 ןלבקה ינקתמ רתיו הדבעמה ינקתמב שמתשהל וא/ו שומיש לע תורוהל •

 ךרוצל תוקידבה עוציב יכילהת תמגדהלו תוימגדמ תוקידב עוציבל רתאב

 .רתאב הרקבה ךרעמ דוקפת תניחב

 תגשהל דע םיפסונ םיעטק עוציב שורדל וא ןחבמ יעטק עוציב לע רתוול •

 .םיטרפמב תשרדנה תוכיאה

 לש תרחא הקידב לכו ןלבקה לש תוכיאה תכרעמ לש םיקדבמ עצבל •

 ןיב ,וללכי ולא םיקדבמ .שארמ העדוה לכ אלל  תוכיאה תרקב תכרעמ

 :םיאבה םיאשונה תא ,רתיה

 חכו דויצה ,םירמוחה רושיא ךילה ,תמדקומה הרקבה אשונ תניחב   •

  .יוסינ עטקב  ותניחב ןפואו םדאה
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 תמדקומה הרקבה ךילה תא םיוולמה םיספטה יולימ ןפוא תניחב   •

  .םתמאתהו

 . טקיורפב בלש לכל עוציבה יכילה תניחב ,תפטושה הרקבה תניחב   •

 ,וז הרקב םיוולמה םיספטה יולימ ןפוא ,תפטושה הרקבה ילהונ תניחב   •

 .'וכו םתקידב זוכיר תוחוד ,םיימוי תוחוד ,גוית תמישר

 תונקתמה תויוליעפה עוציב תקידב ,תומאתה יאב  לופיטה תניחב   •

 .שרדנה ןוקיתה תחטבהל דע בקעמה ילהונו תושרדנה

 .תומאתהה יאב לופיטל םיספטה יולימ תניחב   •

 תושירדב דמעש רחאל עוציב בלש לכ רושיא להונ תניחב -הריסמ   •

 . תויטנוולרה תוינכותהו םיטרפמה

 .םיקפס רושיא ןפוא תניחב   •

 םיטרפמב שרדנל המאתהה תקידבו תודידמה תרקב אשונ תניחב   •

 .תוינכתבו

 .םכסהה יכמסמב תורכזנ ןניאש תודחוימ תוקידב יגוס עוציב שורדל •

 הדבעמ תועצמאב ןלבקה תדבעמ תוקידבל תומיא/האוושה תוקידב עצבל •

 תניחבל םילצופמ םימגדמ וללכיו םינוש םיגוסמ ויהי תוקידבה .תרחא

 ןיב תללוכ האוושהל םידעוימה םייארקא םימגדמו תוקידבה יכילהת

 תחטבה תכרעמ תואצותל תוכיאה תרקב תכרעמ תוקידב תואצות

 ףתשל תוכיאה תרקב תווצו ןלבקה תדבעמ ,ןלבקה תווצ לע .תוכיאה

 עוציב ךרוצל תוכיאה תחטבה תווצו תוכיאה תחטבה תדבעמ םע הלועפ

  םיבוכיע םימרגנ ןעוציבמ האצותכ םא ףא ,תויתאוושהה תוקידבה

 ידעומב בוכיעל ןלבקה ידיב הליע הווהי אל ולא םירקמ .ןלבקה תודובעב

 גוסמ יוציפל וא םכסהה יכמסמב ועבקנש יפכ הדובעה לש הריסמה

 .ןבוכיע וא תודובעה תריצע ןיגב והשלכ

 תכרעמ תכרעהל ,םהב םירקמב התקספה וא הדובעה תריצע לע תורוהל •

 יא וא ,תוכיאה תרקב תכרעמ דוקפתב תולקת תולגתמ ,תוכיאה תחטבה

 ןלבקה ידיב הליע הווהי אל ולא םירקמ .שרדנכ תולפוטמ ןניאש תומאתה

 וא םכסהה יכמסמב ועבקנש יפכ הדובעה לש הריסמה ידעומב בוכיעל

 .ןבוכיע וא תודובעה תריצע ןיגב והשלכ גוסמ יוציפל

 םימיאתמ אל תיתוזח ואריש טנמלא וא הנשמ חטש וא הווצא לכ לוספל •

 .םיינגומוה אל וא
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 םולשת לכל ןלבקה יאכז אהי אל  ולא םיפיעסב  תולועפה עוציב ןיגב •

  .ףסונ

 ליעל וטרופש תויוליעפה ןללכב ,תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוליעפ לכ •

 העיבתל הליע םוש היהת אל ןלבקלו הדובעה לע הרקבה ךרעממ קלח ןניה

 גוס לכמ תופסונ תואצוה וא/ו םיקזנ תמירג ,הדובעב בוכיע ןיגב יוציפל

 .אוהש

 ןימזמה םעטמ תוכיאה תחטבה ידרשמ 14

 לש ילמינימ חטשב תוכיא תחטבה גיצנל דרשמ םיקהל ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב 

 תיילתו הרימשל דויצ ,םיפדמ ,תואסיכו תונחלוש ינש לש רוזבאה תא ללוכה ר"מ 20

 .שרדנה ידרשמה דויצה לכו תוינכות

 
  עוציבה תוכיא תרקבל םידחוימ םישגד 15

 תמישר לכו להונ לכ ,תוכיאה תרקב חפסנב טרפבו הזוחה יכמסמ ללכב רמאנל ףסונב

  : םיאבה םיאשונל תוסחייתה םומינימכ לולכת גוית

 רמוח גוס לכו תימוקמ תיתש לש םירמוחה גוס לכל – תומדקומ תוקידב •

 .רתאב עוציבל דעוימה

 יולימ  ,תימוקמ תיתש רמוח גוס לכל תומדקומה תוקידבה לכ ודעותיו ועצובי

 הדבעמ י"ע ועצובי תוקידבה - ינוציח הקפסא רוקמ לכ וא רתאב סורג וא ימוקמ

 רמוחה תמאתה לע הדיעמה הקידב תדועת תלבקב ווליו  תרשואמו  תכמסומ

 תופיפצ תעיבק ללוכ תוביטרו תופיפצ תכרעמ+CBR( .הזוחה יכמסמ תושירדל

 הקידב גוס לכו רמוחה ןוימ + דוביעל תוביטר תלוכתו עוציבל תילמיטפוא

 גוס לכל תומדקומה תוקידבה ללכ . )רתאל ותאבה ינפל רמוחה רושיאל תשרדנ

 .ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב ןניה 'וכו אמגוד, רצומ ,רמוח

 יגוסל סחייתהב םישרדנה דויצה יגוסל גויתה תמישרבו להונב תוסחייתה •

 דויצה גוס ,תיתיסרח עקרקב שבכ ילגר םע תיתש קודיה עוציב(  םירמוחה

 .)'וכו  תדיינ הסרגמ לש תורדגה, רתאב בוצח רמוח תסירגל
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 ילעב ראשל ףסונב גויתה תמישר ספוטב תוכיא רקב תמיתחו רושיא •

 יוסינ עטק תחלצהו עוציבל רושיא ןוגכ תוליעפ גוס לכל טקיורפב םידיקפתה

 תוניקת לש ילאוזיו רושיא ,רמוחה לש ילאוזיו רושיא ,תמדקומ הרקבו

 תוקידב לכ ועצוב יכ רושיא ,הילעמש הבכש עוציב ינפל הנותחתה הבכשה

 ,ןוילע חוקיפ/תוכיא תחטבה/טקיורפ להנמ לש תופסונ תושירד ,תודידמ,

 הבכש עוציב ינפל הנותחת הבכשל תושרדנ םיטרפמו תוינכת תושירד

 .הילעמש

 .הילעמש הבכש עוציב תליחת ינפל גויתה תמישר לש תיפוס המיתחו רושיא •

 תחא לכב As-Made תודידמ עוציב לש )םומינימ תושירדכ( תושירד םושיר •

 60 לכ( יולימ ירמוח לש תישילש הבכש לכ ,תיתש דוביע ,ףושיח : תובכשהמ

 לכ יכ ךמסומה דדומה רושיא . רפע תודובע ףוסו רמוחב יוניש לכ וא , )מ"ס

  .הזוחה יכמסמו תוינכותה תשירד תא תמאות תקדבנ הבכש

 ) יולימ תודובעו תיתש( הבכש גוס לכל תוכיא תושירד לש המאתה רושיא •

 רועיש לש תוקידב תואצות לש תיטסיטטס הרקב חותינ עוציב רחאל ןתניי

 קרפ" הלילס תודובעל יללכה טרפמ יכמסמב רמאנל םאתהב תוביטרו קודיה

 ."הלילס תודובע 51

 FWD תודידמ  ועצובי ) יולימ תודובעו תיתש( הבכש גוס לכל יכ תאזב שגדומ •

 תודובעל יללכה טרפמ יכמסמב רמאנל םאתהב תוכיא תושירדבו תומכב

 ."הלילס תודובע 51 קרפ" הלילס

 תוקידבה יגוס לכ לש ךילהתב תוקידב עוציב תלבט ןכות הדובע להונ לכב •

 .תעצובמ הבכש/םירמוחה רושיאל תושרדנה
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  רושיאה תקפנה ךיראת  םיחוטיב םויק רושיא - 2 ב חפסנ

 הסילופה יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו

 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש
 עוציב תבותכ / חטובמה סכנה ןעמ חטובמה רושיאה שקבמ

 *תודובעה
 רושיאה שקבמ דמעמ

 הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 הדוהי רוא תייריע  וא/ו מ"עב
 ימ בויבהו םימה דיגאתו וא/ו

 תורבח וא/ו מ"עב המקיש
 ל"נה לש םידבועו תונב

 
____________ 
 

____________ 
 
 .הנשמ ינלבקו םינלבק וא/ו

 "קזב" םחתמב 'א בלש חותיפ תודובע
 .תוולנ תודובע וא/ו הדוהי רוא ריעב

 תודובעה ןימזמ ☒

  .פ.ח/.ז.ת  פ.ח/.ז.ת
 ןעמ ןעמ

 םייוסיכ
 הסילופה יקרפ
 תולובג יפל הקולח
 ימוכס וא תוירחא
 חוטיב

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו
 הסילופ

 םויס ךיראת הליחת ךיראת
 תפוקת ללוכ(

 תב הקוזחת
 )םישדוח 12

 םוכס / תוירחאה לובג
 הדובעה יווש / חוטיב

 ןייצל שי םיגירח לוטיבו ףקותב םיפסונ םייוסיכ
 'ד חפסנל םאתהב יוסיכ דוק

 עבטמ םוכס

 תודובע םינוכיסה לכ
 תוינלבק

 טיב 
______ 

 רושיאה שקבמ תבוטל  ףולחת לע רותיו  309 ₪   
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ  318 

 תוינושאר  328
 ךרעמ 10% םידבוע וילע שוכר רושיאה שקבמ – חוטיבה ילומגתל בטומ 324

 תודובעה
₪ 

 ךרעמ 10% ךומס שוכר
 תודובעה

₪ 

 ךרעמ 10% תוסירה יוניפ
 תודובעה

₪ 

 עבונה רישי קזנ
 / הדובע / ןונכתמ
 םייוקל םירמוח

 ךרעמ 10%
 תודובעה

₪ 

 עבונה ףיקע קזנ
 הדובע וא/ו ןונכתמ
 םייוקל םירמוח וא/ו

 לובג אולמב
 תוירחאה

₪ 

 .תבלוצ תוירחא 302 ₪ 10,000,000 'ג דצ
  הנשמ ינלבקו םינלבק 307
  רושיאה שקבמ תבוטל ףולחת לע רותיו  309
 ה"מצב שומישמ האצותכ םרגנש קזנ יוסיכ 312
 ל"למה תועיבת 315
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ  318
 תוינושאר  328
 ג דצכ בשחי רושיאה שקבמ שוכר  329

 םינקתמל רישי קזנ
 תת םילבכ וא/ו

 םייעקרק

 לובג אולמב
 תוירחאה
 םיקזנ יבגל
 םיפיקע

2,000,000 ₪  

₪ 

 תושלחהו תודיער
 ןעשמ

2,500,000 ₪ 

 רושיאה שקבמ ףולחת לע רותיו 309 ₪ 20,000,000 םידיבעמ תוירחא
 םדיבעמכ בשחיו היה ףסונ חטובמ 319
 תוינושאר  328

 טיב  רצומ תובח
______ 

  :ורטר .ת
__________ 

 4,000,000 ₪  
 

  תבלוצ תוירחא 302
 יופיש בחרה 304
  רושיאה שקבמ תבוטל ףולחת לע רותיו 309
 תוינושאר 328
 .םישדוח 12 יוליג תפוקת 332

  :ורטר .ת        תיעוצקמ תוירחא
__________ 

 

 

 

4,000,000 ₪  

 

 

 םיכמסמ ןדבוא 301
  תבלוצ תוירחא 302
 יופיש בחרה 304
  רושיאה שקבמ תבוטל ףולחת לע רותיו 309
 םידבוע  רשוי יאו המרמ 325
 חוטיב הרקמ בקע יוהיש/ בוכיע 327
 תוינושאר 328
 .םישדוח  6 יוליג תפוקת 332
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  'ג חפסנב תטרופמה המישרה ךותמ תורישה דוק תא ןייצל שי .רושיאה שקבמל חטובמה ןיב הזוחב םיטרופמה םיתורישל ףופכב( :םיתורישה טוריפ
 ץופישו הקוזחת תודובע 062

 *הסילופה יוניש/לוטיב
 .לוטיבה וא יונישה רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי 90 אלא ףקותל סנכיי אל ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש
 רושיאה תמיתח
 :חטבמה
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 3 ב חפסנ

 הרבחל -עוציבל תיאקנב תוברע

 ________________ :קנב       ,דובכל
                _______________:ףינס    מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ______________ :דוקימ       ,.נא.ג
 ______________ :ךיראת       

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

 םוימ הזוח יפל וניתויובייחתה עוציבל )םישקבמה - ןלהל( _______ תשקב יפ-לע .1
 הזב םיברע ונא הדוהי רואב "קזב" םחתמב 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל _______
 ישרפה תפסותב )ח"ש__________( ח"ש______ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה

 םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .2
 םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד
 ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב
 בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא
 .םכיפלכ והשלכ

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .3
 אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי

 : הז ונבתכמב

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 - ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 ____ םויב םסרופש __/__ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,)שדחה דדמה
 שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל(

 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 ,בר דובכב                                       

 _____________________ : קנב                 
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 דיגאתל -עוציבל תיאקנב תוברע

 ________________ :קנב       ,דובכל
                _______________:ףינס   מ"עב המקיש ימ בויבהו םימה דיגאת
 ______________ :דוקימ       
 ______________ :ךיראת       

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

 םוימ הזוח יפל וניתויובייחתה עוציבל )םישקבמה - ןלהל( _________ תשקב יפ-לע .4
 הזב םיברע ונא הדוהי רואב "קזב" םחתמב 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל _______
 ישרפה תפסותב )ח"ש____________( ח"ש______ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה

 םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .5
 םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד
 ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב
 בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא
 .םכיפלכ והשלכ

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .6
 אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי

 : הז ונבתכמב

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 - ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 ___ םויב םסרופש __/__ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,)שדחה דדמה
 שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל(

 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 ,בר דובכב                       
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 _____________________ : קנב                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 139 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

 4 ב חפסנ

 תוירחאו ביט ,קדב - תיאקנב תוברע

 ________________ :קנב       ,דובכל
                _______________:ףינס    מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ______________ :דוקימ       ,.נ.א.ג
 ______________ :ךיראת       

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

 תפוקתב וניתויובייחתה  תחטבהל עגונב )םישקבמה - ןלהל(_________ תשקב יפ-לע .7
 הזב םיברע ונא  ,________ םוימ םישקבמה ןיבל םכיניבש הזוח יפל תוירחאהו קדבה
 ישרפה תפסותב )ח"ש__________( ח"ש________ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה

 םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .8
 םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד
 ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב
 בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא
 .םכיפלכ והשלכ

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .9
 אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי

 : הז ונבתכמב

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 - ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 םויב םסרופש ___/____ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,)שדחה דדמה
 דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל( ____
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 ,בר דובכב                         

 _____________________ : קנב                 
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 תוירחאו ביט ,קדב - תיאקנב תוברע

 ________________ :קנב       ,דובכל
                _______________:ףינס   מ"עב המקש ימ בויבהו םימה דיגאת
 ______________ :דוקימ       ,.נ.א.ג
 ______________ :ךיראת       

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

 תפוקתב וניתויובייחתה  תחטבהל עגונב )םישקבמה - ןלהל(__________ תשקב יפ-לע .1
 הזב םיברע ונא  ,________ םוימ םישקבמה ןיבל םכיניבש הזוח יפל תוירחאהו קדבה
 ישרפה תפסותב )ח"ש__________( ח"ש________ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה

 םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .2
 םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד
 ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב
 בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא
 .םכיפלכ והשלכ

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .3
 אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי

 : הז ונבתכמב

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 - ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 םויב םסרופש ___/____ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,)שדחה דדמה
 דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל( _______
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 ,בר דובכב                         
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 _____________________ : קנב                 
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 5 ב חפסנ   

  תועיבת רדעה רבדב הרהצה                                        

 

 

 'סמ יבמופ זרכמ הזוחל סחייתהב יכ ,תאזב םי/ריהצמ ,___________________ ,מ"חה ,ינא

 :ןלהל( מ"עב המקיש ימ דיגאתו מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה ןיבל ונ/יניב םתחנש , 3/2020

 תורחא וא/ו תויפסכ תועיבת לכ ונל/יל הנייהת אלו ונל/יל ןיא ,__________ םוימ )"ןימזמה"

 וא הבוח לכמ תררחושמ ןימזמה יכו האולמב ונל/יל המלוש הזוחבש הרומתה יכ ,ןימזמהמ

 .ונ/ימעטמ ימ יפלכ וא ונ/יפלכ תובייחתה

 

 

 :םותחה לע יתאב היארלו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 המיתחו )ךרוצה תדימב( תמתוח + םש    ךיראת           
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 6 ב ךמסמ       

 תוחיטב הנוממ לש הרהצה

 

   __________________________ :הזוחה 'סמו םש

 ______________________________ :ןלבקה םש

  _______________________ :תוחיטבה סדנהמ םש

  _____________________________ :ןוישיר רפסמ

 

 :ןמקלדכ ,תאזב ריהצמ ינירה

 תושרדנה תודובעה גוסמ תודובעב תוחיטב יניינעל תועגונה ןידה תוארוה לכב איקב יננה .1
  .תיחרזא הסדנהו הינב תודובעב ,ראשה ןיבו ,הדובעב רומאכ הזוחה תרגסמב

 תודובעה רתא תא יתנחבו יתרקיב ,רומאכ זרכמה אושנ תודובעה תושירד תא בטיה יתדמל .2
  .שוכרל ןהו םישנאל ןה ,רתאב םינומטה םילאיצנטופה םינוכיסה לכל רע ינאו

 םמולש תחטבהל םישרדנה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכ יכ אדוולו תוחנהל בייחתמ ינא .3
 ןכו רתאב ההשיש רחא םרוג לכ לש ןהו חרוא ירבוע לש ןה ,םידבועה לש ןה ,םתוחיטבו
 םתריסמל דע תודובעה עוציב ךלהמב תע לכב ,רתאב ןימזמה שוכר לש ותומלש תחטבהל
   .ותעד תחנהל - ןימזמל האלמה

 תוכרדה ורבעי ,תודובעה עוציבב ןלבקה םעטמ םיקסועה לכ ןכו םידבועה יכ ,בייחתמ יננה .4
 עוציב םע רשקב םילחה םייטנבלרה תוחיטבה תויחנהל םירע ויהי ,תומיאתמ תוחיטב
 רתאב תוחיטבה תחטבה םשל שורדה דויצבו םירושיכב םידיוצמ ויהי ןכו תודובעה
 .הדובעה

 :םותחה לע יתאב ךכ לע

 

 ___________________ :המיתח ____________________ :םש
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 7 ב חפסנ

 )"הינבה עצבמ"( ישאר ןלבק תוחיטב חפסנ
 
 
 )"הנימזמה" :ןלהל( מ"עב המקש ימ תרבח וא מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה ליאוה
 :ןלהל( הדוהי רוא ריעב תונוש תודובע עוציב תעב תוחיטבה אשונב דחוימ שגד םישל תשקבמ
  יכ אדוולו הנימזמה רובע 3/2020 רפסמ הזוח/זרכמ יכמסמב תוטרופמה )"תודובעה"
 תוחיטבה יללכו יניד תושירד לכ יפ לע תודובעה תא עצבמ )"ןלבקה" :ןלהל(____________
  .ולא תודובעל םיעגונה
  תוחיטב חפסנל תורדגה

 :ןלהל( םייללכ םיאנת ןלבק הזוחב םתועמשמל ההזה תועמשמה םיחנומל ויהי הז חפסנב                      

 םירדגומ םהש יפכ םיחנומהמ קלח לש םתועמשמ ןלהל דבלב תויחונה ךרוצל .)"הזוחה"

 :הזוחב

 .ומעטמ ימ וא מ"עב המקיש ימ – "ןימזמה" 

 .ןימזמה רובע תודובע עוציבו המקה ,ןונכתל  תשרדנה תוליעפה – "טקיורפה" 

 ,ויחפסנלו הז הזוחל םאתהב עצבל שיש הדובעה םוקמ וא  הנבמה וא ןמוסמה םחתמה – "רתאה" 

 .קפסה רכשנ וילעש תודובעהמ קלחכ רדגומו תיערא הדובע וא יערא הנבמ לכ תוברל

 ,ןלבקה לש ויגיצנ תוברל ,הזוחל אובמב ותרדגהכ ןלבקה ,קפסה ,הינבה עצבמ – "ןלבקה /קפסה" 

 ומעטמ וא/ו ורובע וא/ו ומשב לעופה הנשמ ןלבק לכ תוברל ,םיכמסומה וישרומו וישרוי ,ויחולש

 .ונממ קלח לכ וא הנבמה עוציבב

 ףופכב אלא ןלבקה תויוכמס לש יהשלכ הלצאה וא הרבעה ריתהל הז הרדגה ףיעסב רומאב ןיא 

 .הז ןיינעב הזוחה לש םישרופמה ויאנתל

-לע תשרדנה הדובעה עצובת ,םהילעמ וא םתחתמ ,םכרד ,םהב רשא ןיעקרקמה – "רתאה םוקמ" 

 רתאה ימוחתב הזוחה ךרוצל ןלבקה לש ותושרל ודמעיש םירחא ןיעקרקמ לכ תוברל ,הז הזוח יפ

  .ול ץוחמו

 .טקיורפה לש ועוציבל רשקב וא עוציבל יערא חרואב ושרדייש הדובע לכ וא הנבמ לכ - "יערא הנבמ"            

 טקיורפה עוציב תרטמל ,הנבמה םוקמל ןימזמה וא ןלבקה ידי לע וקפוסש םירמוח - "םירמוח"           

 םינקתמו דויצ ןכו - םירמגומ יתלב ןיבו םירמגומ ןיב - םירצומ ,םירזיבא תוברל ,ותמלשהו

 .טקיורפה ןמ קלח תויהל םידיתעה

 

 תלחתה וצ ;טקיורפה עוציבב ליחתהל ןלבקל הרומה ןלבקל בתכב הארוה - "הדובע תלחתה וצ" 

 םותח היהי - הזוחה תמיתח רחאל אצוהש הדובע תלחתה וצו הזוחה תמיתח ינפל אצוהש הדובע

 .ןימזמה ידי לע
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 ךא לועפל ןלבקה לע ,תונקתהו קוחה תוארוה ןיבל הז ךמסמב רומאה ןיב הריתס לש הרקמ לכב
 הנוממו ןימזמה לש וביל תמושת דימ תונפהל ןלבקה לע .תונקתהו קוחה תוארוה י"פע קרו

 .רומאכ הריתסל ןימזמה לש תוחיטבה
 וחוקיפב הנעצבתת תודובעה לכ .הלא תויחנה רבדב וילהנמו וידבוע לכ תא עדייל ןלבקה תוירחאב
 הדובעה רתאב אצמי הדובעה להנמ ,ןלבקה לש ומעטמ ךמסומ הדובע להנמ לש דימתמהו רישיה
 רבעש רחאל, הדובעה דרשמ םעטמ ךמסומ היהי הז הדובע להנמ .הדובעה עוציב ןמז לכ ךשמב
  .םיאתמה סרוקה  תא החלצהב
 שדחה הדובעה להנמ יונימ ךילהת עצובי ,איהש הביס לכמ ףלחוי הנומש הדובעה להנמו הדימב
  .ןימזמל ורבעוי תודועת ללוכ רוקמ קתועו .הינבה תונקתב שרדנל םאתהב ףילחמה
 .קוחב שרדנכ הדובע להנמ יונימ םרט רתאב הדובע עצבתת אל
 תונקת םאתהב )"ןלבקה לש תוחיטבה לוהינל תינכות" :ןלהל( תוחיטבה לוהינל תינכות ןיכי ןלבקה
 קלחכ ןימזמל רבעותש ,2013-ג׳׳עשתה ,)תוחיטבה לוהינל תינכת( הדובעה לע חוקיפה ןוגרא
 .הדובעה תלחתהל יאנת הניה תינכותה רושיאו תנכה .ןלבקה י"ע ורבעויש םיכמסממ
 
  :ןימזמה לש תוחיטבה הנוממ
 םואית אלל ץופחיש לככ רתאה חטשב בבותסהל תוכמסהו תוכזה ןימזמה לש תוחיטבה הנוממל
 דבוע לכ ,רתאל ץוחמ איצוהל תוכזה ןכו תוחיטבה תויחנה םויק לע חקפל ,תמדקומ העדוה אללו

 לש תוחיטבה הנוממ תעיבק .ןיד לכ תוארוה רחאו תוחיטבה תויחנה רחא אלממ אל ותעדל רשא
 לכב האלמ הדימע יא רתאי םאב ןלבקה תדובע תא קיספהל ותוכמסבו ןלבקה תא תבייחמ  ןימזמה
 תדובע הקספוה .תרחא תיתוחיטב הנכס ותעדל תמייק םאב וא/ו הז תוחיטב חפסנ תושירדמ תחא
 ןוקית רחאל קר  ותדובע תא ךישמהל ןלבקה השרוי – ןימזמה לש תוחיטבה הנוממ י"ע ןלבקה
 .ןימזמה לש תוחיטבה הנומממ בתכב רושיא תלבקו םייוקילה
 

 :תוחיטב הנוממ
 קיזחהל שרדנ ןלבקה ,םיבייחתמה תוחיטבה יללכ יפ לע תעצבתמ ןלבקה תדובעש חיטבהל ידכ 

 תואצוהה לכ .ןלבקה לש תודובעה תא הווליש ,הדובעה דרשמ י"ע רשואמה תוחיטב הנוממ
 .ןלבקה לע ולוחי תוחיטבה הנוממ ןומימו הקזחאב תוכורכה
 שרופמב רידגמה תוחיטב טרפמ תוחיטבה הנוממ םסרפי ןלבקל הרבחה ןיב הזוחה תמיתח םע דימ 

 ,הרבחה לש תוירוביצה בויבה תוכרעמבו םיכרדב ,תשרה תודובעב םישרדנה תוחיטבה יעצמא תא
 .ךרדב םישמתשמלו םידבועל תוחיטב יעצמא
 
 ךורע ןלבקהש   אדווי תוחיטבה הנוממ .תוחיטבה יעצמא תא בתכב רשאל שרדיי תוחיטבה הנוממ 

 .ןיקת בצמבו שרדנה דויצה לכ תא ודיב שישו תודובעה עוציבל
 ןימזמל רסמיי קתעהו ומעטמ תוחיטבה לע הנוממל יונימ בתכ איצוי ןלבקה 

 ךמסומ הדובע להנמ יונימ תחילש תודובעה תליחת ינפל אדוול תוחיטבה הנוממו ןלבקה תוירחאב
 תליחת ינפל רבעוי יונימהמ קתוע ,הלכלכה דרשמב הדובעה לע חוקיפל  תוחיטבה לע הנוממו

 .ןימזמה גיצנל הדובעה
 תונקתב ותרדהכ "היינב רתא"כ בשחנ הזוחה תשירד פ"ע תיתשתה םקות וילע רתאה חטש
 תטלחומ תוירחא לעב "היינבה עצבמ"-כ ןלבקה בשחיי ךכ ךרוצלו )היינב תודובע( הדובעב תוחיטבה
 .תואירבהו תוחיטבה תונקתו יקוח םויקל תוירחאה תלטומ וילעו הדובעב תוחיטבל
 
 הטישה עוציב
 :ןמייקלו תואבה תושירדב דומעל ןלבקה בייחתמ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 לע דומעיו )קוחכ ךמסומ היהי הדובעה להנמ ,תיסדנה הינב וא הינב תודובעב( הדובע להנמ הנמי ןלבקה
 .הנימש הדובעה להנמ לש תדמתמהו הרישיה ותחגשה תחת עצבתת הדובע לכש ךכ

 תולועפ  עוציב תלחתה לע ירוזאה הדובעה חקפמל יונימה םע דימ עידוי ןלבקה ,הינב תודובע ןיינעל
 .הדובעה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגאב שרדנל םאתהב ,הינבה
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב הדובעה להנמ תא ףילחהל בייחתמ ןלבקה
 
 .ודיקפתב שמשלמ לספנ הדובעה להנמ-
 .בתכבו שארמ ןימזמה רושיא תלבק אלל יהשלכ הביסמ הנבמה םוקמל עיפומ אל הדובעה להנמ-
 להנמ לע תולטומה תובוחה לכש ךכל םורגי הדובע להנמ יונימ יאש ול עודי יכ הזב ריהצמ ןלבקה-

 .וילע ולוחי קוחה י"פע הדובעה
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב הדובעב תוחיטבה הנוממ תא ףילחהל בייחתמ ןלבקה-
 .ודיקפתב שמשלמ לספנ תוחיטבה הנוממ-

 .בתכבו שארמ ןימזמה רושיא תלבק אלל יהשלכ הביסמ הנבמה םוקמל עיפומ אל תוחיטבה הנוממ-    
 .יהשלכ הביסמ תוחיטבה הנוממ תא ףילחהל ושרד וישנאמ ימ וא ,ןימזמה-
 ןלבקה ,ןלבקה--- לש ומעטמ וא ןימזמה םעטמ םינלבק ודבעי טקיורפה םוקמבו רתאבו הדימב
 .וילע ולוחי םתדובעב תוחיטבה לע תוירחאה לכש בייחתמ
 םתדובע לעו ותדובע לע הדובעב תוחיטבל תללוכ תוירחא )בתכב( ומצע לע לבקל  בייחתמ ןלבקה-

 לכ וא ןימזמה ידבוע םהש ןיבו ןלבקה ידבוע םהש ןיב ,רתאב םהידבועו םיפסונה םינלבק לכ לש
 .תעצובמ הדובעה ובש םוקמב אצמיהל יושעה רחא םדא
 יכילהתב םייתוחיטבה םינוכיסה רבדב םישגדו הדובעב תוחיטב תוכרדה עצבל בייחתמ ןלבקה-

 .הדובעה תביבסב אצמיהל יושעה רחא םדא לכ וא רתאב םיאצמנה םידבועה לכל הדובעה
 ,המגדה ,הרבסה :םיאבה םיבלשה פ"ע ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב ועצובי רתאה חטשב תוכרדה
 דבועה ךרדות םהיבגלש םינוכיסה טוריפ םיללוכה םיספט לע המתחהו הרקבו חוקיפ ,הניחב
  .רתאב הדובעה ןמויב תוכרדהה דועית עצבל בייחתמ ןלבקה .הדובעה לש ןוכנ עוציבל ותובייחתהו
 םגו תונקתבו קוחב ותועמשמשכ היינב עצבמ וא ןלבק וניא ןימזמהש ול עודי יכ הזב ריהצמ ןלבקה-

 הנבמה םוקמבו רתאב תודובע לש ןעוציב םאתי וא חקפי ,הנבמה םוקמבו רתאב רקבי ןימזמה םא
 לעו ןלבקה לע ולוחי ,רומאכ תובוחה לכו הינבה עצבמכ וא/ו ןלבקכ ןימזמה תא תוארל ידכ ךכב ןיא
 .ומעטמש הדובעה ילהנמ
 קלסלו תקפסמ תומכבו הלועמ ביטמ םירמוחו םילכ םידבועה תושרל דימעהל בייחתמ ןלבקה-

 .םוגפ רמוח וא/ו דויצ לכ רתאהמו הנבמה םוקממ
 םישרדנ ןהב רשא תודובע וא תילוהינ וא תינכט תונמוימ תשרדנ םניגבש תודובע עוציב ךרוצל
 םידבוע קרו ךא קיסעהל בייחתמ ןלבקה ,תונקתה וא קוחה י"פע םידחוימ םירושיכ ילעב םידבוע
 .םימיאתמ םירושיכו יושיר ילעב
 הז חפסנ תביתכ תעב םיעודיה הנבמה םוקמבו רתאב םישרדנה םידיקפתהמ קלח טוריפ ןלהל
   :הכמסה םיבייחמהו

 גוס לכמ ןרוגע ליעפמ ,הזגלמ ליעפמ ,הנושאר הרזעל ןמואמ שיגמ ,הנושאר הרזע דויצ לע הנוממ
 ,ס"מוח יליבומ ,תיאלקח הנוכמ ליעפמ , ,יאנרוגע ,תתא ,"תורחא" המרה תנוכמ ליעפמ ,אוהש
 לע יארחא ,הרבדה ירמוח ליעפמ ,הרבדה ירמוח יאנסחמ ,םינכוסמ םירמוח עונישל תוחיטב הנוממ
 תודובעב קסוע ,'וכו בכר יאנוכמ ,רגסמ ,ךתר ןוגכ גווסמ עוצקמ לעב ,הנירק תוחיטב הנוממ ,םילער
 . הבוג דבוע ,)למשחה תונקתב טרופמכ( יאלמשח ,זג
 טלחומ רוסיא לח .תונקתב שרדנכ םיכמסומ םידבוע י"ע רומאכ עצובת הכמסה תבייחמה הדובע לכ
 י"ע ועצובי הכמסה תובייחמ ןניאש תודובע .ףקותב הכמסה אלל הכמסה תשרודה הדובע עצבל
 .דבלב הדובעה עוציבל םינמוימ םידבוע
 ,ןיקת )רחא גוסמ וא/ו יסדנה ינכמ( דויצ םע קרו ךא הנבמה םוקמבו רתאב דובעי הדובע עצבמ לכ
 ,המרה ילכ םע הדובעל סחיב לשמל( תונקתלו קוחל םאתהב לועפתל השרומו קודב ,ףקת יושיר לעב
 םרט םילכה יושיר תא קודבל בייחתמ ןלבקה .)ב"ויכו םירוטקרט ,םירופחד ,םיפונמ ,המרה ירזיבא
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 ןועטה ילכ לכל רשאכ .ןמזב יושירה שודיח רחא בוקעל ןכו הנבמה םוקמו רתאה חטשל םתסינכ
 וקזחוי םיפקת הקידב תודועת יקתוע .ףקות תרבו המיאתמ הדועת היהת ךמסומ קדוב תקידב
 אוה וב הנוכמ/ילכ לש ןכוסמ קלח לכ חטבל ןגמלו ,רדגל הבוח הדובעה עצבמ לע .הנבמה םוקמב
 ידי לע הלעפה תורשפא תעינמל ילכ לכו הנוכמ לכ לוענל שי ןכ ומכ ,הדובעה ךלהמב שמתשהל רומא
 .ךכל ךמסוה אלש םדא
 ןוישיר וא/ןימזמה תאמ המלשה תדועת הלבקתנ אלו ותכאלמ המלשנ אל דוע לכ יכ בייחתמ ןלבקה-
 הנבמה וא/ו טקיורפה םוקמו רתאה תוחיטבל יארחא תויהל ךישמי ,תוכמסומה תויושרה תאמ רמג
 ידבוע םהש ןיבו ןלבקה ידבוע םהש ןיב ,וב םיאצמנה םידבועה תוחיטבלו עציב התוא הדובעה וא/ו

 .העצוב הדובעה ובש םוקמב אצמיהל יושעה רחא םדא לכ וא ןימזמה
 רעונל השרי אלו 1954 – ד"ישת רעונה תודובע קוחב ונמנש םירוסיאה ול םיעודי יכ ריהצמ ןלבקה-
 .רכש תלבק םשל וא הדובע םשל רתאה חטשב אצמיהל
 
 
 

 
 :הדובעב תוחיטב

 :תוחיטבה טרפמל תומלשה
 ,הנוממה יטרפ .הלכלכה דרשמ י"ע ךמסומה תוחיטב הנוממ לש םיתוריש ונובשח לע רוכשי ןלבקה- 

  .ןימזמה גיצנל ורבעוי ל"אוד תבותכו ןופלט ,תורישכ רושיא
 לכ תטיקנלו רוביצה תוחיטבו ,וידבוע תוחיטב ,הדובעה תוחיטבל ידעלבה יארחאה היהי ןלבקה 

 לכמ םיקזנ וא/ו םייתאורבת םיעגפמ ,תוחיטב יעגפמ ,הדובע תונואת תעינמל םישורדה םיעצמאה
 .גוס

 יללכ לכ י"פע גהניו דיפקיו שוכרו םדא ייח תחטבהל םישורדה תוריהזה יעצמא לכב טוקני ןלבקה- 
 ךא ראשה ןיב ,לארשיב םיגוהנהו םיעודיה הדובעב תוחיטבה תונקתבו םיקוחב םינגועמה תוחיטבה
 1970 ל"שת ,)שדח חסונ( הדובעב תוחיטבה תדוקפ ;1954 הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח :קר אל
 ;ישיא ןגמ דויצ תונקת ;םינרוגעה תונקת ;הינבה תונקת ;המעטמ ונקתוהש םיווצהו תונקתהו
 .דועו שערב הדובע ;ףקומ םוקמב הדובע ,הבוגב הדובע ;םיריבש תוגג לע הדובע

 תליחת ינפל םידבועה תכרדהל גואדל ,וידי לע קסעויש ךמסומה תוחיטבה הנוממ םע דחי ,ןלבקה לע 
 דומיל ,הכרדהל וידבוע לש שגפמ תוחפל הנשל תחא ןגראלו םישדח םידבוע תכרדהל גואדל .הדובעה
  .תוחיטבה ילהונ ןונעירו

 תא וניבהו ולביק םהש הרהצה לע וידבוע תא םיתחיו בתכב םינוכיס תיצמת וידבועל ריבעי ןלבקה- 
 תוכרדההמ קתוע ,ישיא ןגמ דויצב שמתשהל םהילע תלטומה הבוחה תא ןכו הכרדהב רמאנה לכ
 .הדובעה תליחת ינפל ןימזמה גיצנל רבעוי םידבועה תמתחהו

 תנחתב רחא שומיש לכ וא הדובע ,הסינכ רושיאל תידעלבה תוכמסה ןלבקה היהי ותוירחא ףקותב 
 .םדי לע רשואיש רחא םדא לכ וא/ו  ןימזמה ידבוע טעמל ,הביאשה

 וב שמתשהלו הדובע לכל תוהגהו תוחיטבה דויצ לכ תא קפסל יארחא היהיו בייחתמ ןלבקה- 
 עוציב םשל שרדייש יפכ ותדובעמ םיעפשומ תויהל םילולעה םיבשותה תוחיטבו וידבוע תוחיטבל
 תוחיטב תחטבהל םישורדה םיטירפה לכ תא לולכי דויצה .קוח לכ י"פע שרדנש יפכ וא/ו ,ותדובע
 תוחוש ךותב הדובעה תוחיטבל דויצה לכ תא ןלבקה קפסי ןכ ומכ .תורצחבו תוכרדמב ,םישיבכב
 יפל תוחותפ וא תורוגס המישנ תוכרעמ ,תוחיטב  תומתר ,םיררוואמ קר אל ךא ראשה ןיב ,בויבה
 ,תודסק ,םילברסו תופפכ ,םירהוז םידופא ,הרהזא יטלש ,םהינימל םיזג דגנ דויצו תוכסמ ןיינעה
 הדובעב ןלבקה ידבוע תוחיטב לע הרימש םשל שורדה ףסונ רחא דויצ לכו תודחוימ תופילח ,םייפגמ
 הרזע דויצ קיזחי ןלבקה .ףקומ ללחמ םידבוע לש חוטב ץוליחל שרדנ דויצ ןכו הביבסב םישנאהו
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 תשגהל ךמסומ הנושאר הרזע שיגמ לש ומויק אדוויו ,הדובע רתא לכבו ילכ לכב ,בכר לכב הנושאר
  .הנושאר הרזע

 םיבייחתמה םילהנה י"פע םיגוסה לכמ םינכוסמ וא םיקילד םירמוח ןוסחא ןפוא אדווי ןלבקה- 
 ירתאל םירמוחה תסנכה .ןוכיס תוצובקו םהיגוס י"פע םתדרפהו םנומיס ללוכ ,הדובעה רתאב
 בתכב רושיא תלבק רחאל קר השעית ,ץיפנ וא ליער ,ןכוסמכ רדגומה רמוח לכ וא ,הביאשה תונחת
 .ןימזמהמ שארמו

 .ויוליג םע דימ יתוחיטב עגפמ לכ לע ןימזמה גיצנל עידוי ןלבקה- 
 ןפואב ,הנואת טעמכ וא ,הנואת ,ןכוסמ עוריא לכ לע חוודי ,ולש תוחיטבה הנוממ תועצמאב ,ןלבקה- 

 .'דכו התריצע וא הדובעה ךשמה ןפואו ךורדת ,לופיטב תויחנה ןתמ םשל לעפיו ןימזמה גיצנל ידימ
 .הנואת תריקח ח"וד המקיש ימ גיצנל תידימ ריבעי ןלבקה

 תנואת לש תושחרתה לכ לע ,הדובע ימי 3-מ רחואי אלו ,ידימ ןפואב הדובעה דרשמל חוודי ,ןלבקה- 
 .ןימזמה גיצנל קתוע ריבעיו ,םיאתמ ספוטב ,הדובע

 רשא הוולנה דויצהו תוחיטבה דויצ ,םירזיבאה ,הדובעה ילכ תוניקת תא אדוול ,ןלבקה תוירחאב 
 תוחיטבה הנוממ לע .ךרוצה יפל ונוקיתל וא לוספה דויצה לש ותפלחהל גאדיו וידבוע תא םישמשמ
 ( הקידב עוציבל קוחה לח וילעש דויצה לכ לש םיריקסתהו תוקידב תא דעתלו אדוול ןלבקה לש
 .)דועו ץחל ינקתמ ,המרה ירזיבאו דויצ ,לטלטמ ילמשח דויצו ילמשח דויצ :ןוגכ

 תאלממ אל רשאו תוחיטבה ילהונלו תונקתל ,םיקוחל דוגינב תישענ רשא הדובע לכ קיספי ןלבקה- 
 רתאב תוהגו תוחיטב םויקל לושכמ הווהמה וא הז הזוחב םיטרופמה םילהנהו תוארוהה רחא
 ךמסוהש ימ וא/ו ,ןימזמה גיצנ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .ןיד יפ לע שרדנה י"פע הדובעה
 תוארוהל דוגינב תעצובמה ל"נכ הדובע לכ תקספה לע תורוהל יאשר היהי ,הנוממה ידי לע ךכל
  .ןלבקה י"ע הקספוה אל הדובעה םהב םירקמב תאזו ,תוהגהו תוחיטבה

 לכב וא/ו ,ךרוצה תדימב תופסונ תוקידבו ,םידבועל תויתפוקת תויאופר תוקידב עוציבל תוירחא 
 .דבלב ןלבקה לע לוחת תיתקוסעת האופרל רושקה

 דחא תוחפל .הנושאר הרזע לש דויצ ידימ שומישל םיאתמה ןיקת בצמב קיזחיו איצמי ןלבקה 
 .הב הסונמו הנושאר הרזע ןתמל ךמסומ היהי ןלבקה לש וידבועמ

 היהיו  ,ןרציה תוארוה יפ לע ליוכי דויצה ,ותדובעב םינוכיסה יפ לע םיזג רוטינל דויצ קיזחי ןלבקה-        
 .הדובעה תע לכב שימש

 ןתניתש וא/ו הז הזוחב רומאכ הייחנה וא/ו תוהגהו תוחיטבה םוחתב השירד םוש יכ תאזב רהבומ 
 אלו ןימזמה לע יהשלכ תוירחא ליטת אל ,ומעטמ ימ וא/ו דיגאת גיצנ ידי לע ןלבקל םעפל םעפמ
 אלא ,הדובעה רתאב וידבוע תוחיטבל ןיד לכ יפ לע וא/ו הזוחה י"פע ותוירחאמ ןלבקה תא רוטפת
 .תוחיטב גהונ וא/ו ןיד יפ לע וילע תלטומה הבוח לכ לע ףיסות
 תוחיטבה תושירד םויק לע דיפקהל ותוביוחמ ףקותמ ןלבקל הנמרגתש תויולעהו תואצוהה לכ
 יגיצנ י"ע וא/ו ןימזמה גיצנ י"ע הנשרדיתש תופסונ תושירד וא/ו ליעל וטרופ ןקלחש הלא ,הדובעב
 דרפנב ןרובע םלושי אלו הזוחה לש הדיחיה יריחמב תולולככ הנבשחית ,תוכמסומה תויושרה
 .ןלבקל

 וקזחויו ומיוקי הלא תודרפה ,טלחומו אלמ ןפואב רדוגיו דרפוי רתאה םוקמ יכ חיטבהל בייח ןלבקה-       
 .ןימזמה םעטמ ןלבקל המלשה תדועת ןתמו הנבמה עוציב םויסל דע וידבועו ןלבקה י"ע

 םתוחיטבל תידעלבהו האלמה ותוירחאמ ןלבקה תא רוטפל ידכ ןפוא םושב הז ףיעסב ראותמב ןיא       
 .ןלבקה י"ע תועצובמה תודובע בקע עצפיהל וא עגפיהל לולעה רחא םדא לכ לש וא וידבוע לש

 יופצו תוחיטב יללכו הניקת ,םהינימל הדובעב תוחיטבה תונקת ,קוח י"פע  לעפי יכ  ריהצמ ןלבקה -       
 תוחיטב ריהצת לע ןלבקה תמיתח .הלא םיקוחו םיללכב דומעי אל םא תויצקנס תלטהו םישנועל
 :ריהצתה חסונ ןלהל .ןימזמה י"ע ןלבקה לש ותקסעה יאנת הווהמ תוהיגו
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 ריהצת
 ץוח ןלבק םע םכסהל חפסנ  -תוהיגו תוחיטב

 הקיקח   1.
 :תוברל דיתעב ומסרופיש וא ומסרופש תוחיטבה תונקתו יקוח לכ י"פע דובעל בייחתמ ןלבקה   1.1

 היתונקתו) 1970 ל"שת-שדח חסונ ( הדובעב תוחיטבה תדוקפ .א
 ויתונקתו -1954 ד"ישתה הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח .ב
 .ויתונקתו -1954 ד"ישתה למשחה קוח .ג
 .ויתונקתו -1953 ג"ישתה רעונה תדובע קוח .ד

 לכ לש וא דיגאת לש תוחיטבה תארוהו ןיד לכ תוארוה לע רומשל בייחתמ ןלבקה   1.2
 .דיתעב ולוחי רשאו םויה םילחה רחא ףוג

 הדובעה תרכה   2.
 עדומ וניהו ,וילא השיגה יכרד תא ןחבו ויתוביבסו תודובעה עוציב םוקמב רקיב יכ ריהצמ ןלבקה
 . החוטב הדובע ןעמל טוקנל שי םהב םיעצמאהו הב םיכורכה םינוכיסה ,הדובעה יפואל

 ןכוסמ השעמ רוסיא   3.
 השעמ לכמ ענמיהלו תוחיטבה יללכ לכ לע תינדפק הרימש ךות תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה
 .שוכרל וא/ו םדאל תנכס תווהל םילועה לדחמ וא

 הדובעה לע החגשה 4.  
 הדובע להנמ הנמי שרוד קוחה םהב םירקמבו הדובע יארחא הדובעה תליחת םע דימ הנמי ןלבקה4.1  

 .ךמסומ
 וחוכ אב לש תדמתמהו הרישיה ותחגשה תחת עצבתת הדובע לכש אדווי ןלבקה 4.2  

 .םדוק ףיעס תתב הנימ רשא
 הדובעה רתא 5.
 .החוטבו תרדוסמ ,הייקנ הרוצב הדובעה עוציב םוקמ תא קיזחהל בייחתמ ןלבקה 5.1
 .תודובעה עוציב םוקמ ךותב םיחוטבו םיתואנ השיג יכרד ןיקתהל בייחתמ ןלבקה   5.2
 הרהזא יעצמאו טוליש רודיג 6.

 תוברל הרהזא ירורמת,רודיג,הרימש :אוה ונובשח לע קיזחהלו קפסל,ןיקתהל בייחתמ ןלבקה
 םידבועהו רוביצה לש ותויחונו ותוחיטבלו,הנבמה ןוחטיבל תוריהז יעצמא ראשו םיבהבהמ םיסנפ
 תוחיטבה לע הנוממה וא ומעטמ ימ וא ןימזמה י"ע שרדייש יפכ וא ךכב ךרוצ היהיש םוקמ לכב,

 .איהשלכ תכמסומ תושר דצמ הארוה פ"ע וא ןיד פ"ע שורד היהיש וא
 תוריפח 7.
 ח"משתה) היינב תודובע (הדובעב תוחיטבה תונקתל םאתהב הריפח הדובעב דובעל בייחתמ ןלבקה7.1

 .רפע תודובעו תוריפח -'ט קרפ טרפבו -1988
 .ןהיתושירד י"פעו תושרדנה תויושרה םע הריפח לכ םאתל גאדי ןלבקה 7.2

 םילולת וא/ו םיריבש תוגג לע תודובע 8.
 תוגג לע הדובע(הדובעב תוחיטבה תונקתל םאתהב עצבתת םילולת וא/ו םיריבש תוגג לע תודובע
 -1986 ו"משתה  )םילולת וא םיריבש

 ףקומ םוקמב הדובע 9.
   1970 .- ל"שת  )שדח חסונ ( הדובעב תוחיטבה תדוקפל םאתהב עצבתת ףקומ םוקמב הדובע

 הבוגב תודובע 10. 
 םאתהב םירטמ 2 לע הלועה קמעל םדא תליפנ תעינמל םישרדנה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה
  - 1970 ל"שת  )שדח חסונ ( הדובעב תוחיטבה תודוקפל 

   .1988-ח"משתה )היינב תודובע(  הדובעב תוחיטבה תונקת
 .2007- ז"סשתה ,)הבוגב הדובע( הדובעב תוחיטבה תונקת



                                                  
                                                     

 

                  159 ךותמ 151 דומע  

  ___________________:עיצמה תמיתח

 ,- יפ לע םג דובעל ןלבקה לע היהי םילולתו םירובש תוגג לע הדובע ןיינעל
  1995-ו"נשתה ,)םילולת וא םיריבש תוגג לע הדובע( הדובעב תוחיטבה תונקת
 

 ןלבקה ידבוע תורישכו תויעוצקמ 11.
 רפסמ הז םכסה פ"ע תודובעה עוציב ךרוצל ונובשח לע קיסעהל בייחתמ ןלבקה    11.1

 םימיאתמהו םישורדה םירושיכה םהל ויחיש ,התואנ תיעוצקמ המר ילעב םידבוע לש קיפסמ

 .ךכ םשל םרישכהל גאדיו תודובעה עוציבל

 רוסמלו הז םכסה פ"ע טקיורפב הדובעל רושקה לכב ונובשח לע םידבועה תא ךירדהל בייחתמ ןלבקה 11.2
 .ךכ םשל שרדנה עדימה תא םהל

 הניחבמ הדובעל רישכ היהי ומעטמ ימ וא/ו וידבעמ דבוע לכ יכ בייחתמ ןלבקה 11.3
  .ןיד לכ י"פע תושורדה תויאופרה תוקידבה לכ תא רבעש רחאלו 18 ליג לעמו תיאופר

 ישיא ןגמ דויצ 12.
 ומעטמ ימל וא/ו ויקסעומל וא/ו, וידבועל םיאתמו ןיקת ישיא ןגמ דויצ קפסל בייחתמ ןלבקה
 םישמתשמ םהש אדוול גאדיו ,1997 – ז"נשתה )ישיא ןגמ דויצ( הדובעב תוחיטבה תונקתב שרדנכ
 דוגיבו תוינזוא ,ןגמ יפקשמ ,םיעבוכ,ןגמ תודסק,דוגיב,תוחיטב ילענ :תוברל םדועייל םאתהב וב
 .'וכ רהוז

 םירמוחו םילכ ,דויצ 13.
 .הדובעה עוציבל םימיאתמהו ןיקת בצמב םירמוחו םילכב שמתשהל בייחתמ ןלבקה 13.1
 .ךכ םשל הצקוהש חוטב םוקמב ואצמי םירמוחהו הדובעה ילכ לכ יכ גאדי ןלבקה 13.2

 .ףקת יושירו הקידב יריקסת ילעבו םיניקת ויהי 'וכו המרה ירזיבא ,המרה ילכ לכ יכ בייחתמ ןלבקה   13.3
 .לופכ דודיב ןיינעל םינקתב םידמועה םיילמשח םילטלטמ םיינדי הדובע לכב שמתשהל בייחתמ ןלבקה 13.4

 חולשה ןיב)תחפ קספמ( ףלד םרזל קספמ חולל רבוחמ היהי הכראה לבכל רבוחמה הדובע ילכ לכ
 .דיינ אוהש ןיבו עובק

 תויצקנס תלטהו תעמשמ 14.
 חכ אב תארוה לכל ועמשי ומעטמ ימ וא/ו ויקסעומ וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה 14.1
 םכסה יאנת יולימ יא ןיגב הדובע תקספה רבדב הארוה תוברל,תוחיטבה לע הנוממה/ןימזמה גיצנ
 .שוכר וא/ו שפנל רחא ןוכיס םויק לשב וא הז
 לכ תמישר תא תוחיטבה לע הנוממה/ןימזמה חכ אב תשירד יפל רוסמי ןלבקה   14.2
 רתיה לכו הדועת, הקידב ריקסת ,ןוישיר לכ השירד פ"ע גיציו םיישיא םיטרפ ללוכ ומעטמ םידבועה
 .םהיליעפמ וא בכר ילכ,דויצל ךיישה רחא

 יאשר-הז םכסהב תועיפומה תושירדה רחא םמעטמ ימ וא ויקסעומ וא/ו,וידבוע וא/ו .ןלבקה אלימ אל14.3 
 פ"ע ןלבקל םיעיגמה םימוכסהמ זזוקי הז םוכסו,םוי לכל ₪ 500 לש יוושב סנק ליטהל ןימזמה גיצנ

 .םכסהה
 
 
 

 :ןמקלדכ הנימזמה יפלכ בייחתמו ריהצמ ןלבקה ,ךכיפל

 :יכ תאזב ריהצמ ןלבקה .1

 תודובעה עוציב םשל ,םישרדנה עוציבה תלוכיו ןויסינה ,תונמוימה ,עדיה לעב אוה            .1.1

 עוציבל שרדנה לכו םילכ ,דויצ ,ותושרל דמועש ,ןמוימ םדא חוכ תוברל ,תוחיטבב

 .תודובעה
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  תודובע עוציב לע םילחה תוחיטבה ינידו תונקתה ,םיקוחה לכ ול םיעודיו םירכומ .1.2

 םינוכיסה תא קדב יכו ולא תודובעב תוחיטבה ינוכיסב לופיטב הסונמ אוה .1.3

 יאשונו םינוכיס םע דדומתהל עדיהו ןויסינה ,וידבועלו ול שי יכו ,הדובעה ירתאב םימייקה

 האלמ החטבא ךות ,תודובעה עוציבל םיאתמה תוחיטבה דויצ לכ ותושרב יכו ,ולא תוחיטב

 עורגל ילבמ .בכרב םיגהונו חרוא ירבוע ,ןימזמה ידבוע ,וידבוע תואירבו תוחיטב לש

 םע דדומתהל ןויסינהו עדיה וידבועלו ול שי יכ ןלבקה ריהצמ ,ליעל רומאה תויללכמ

 .תודובעב םיכורכה תוחיטב יאשונו םינוכיס

 תוחיטבה ילהונב םיאיקב תוראותמה תודובעב ומעטמ םיקסעומה םידבוע .1.4

 .תודובעה עוציב םשל ,םישרדנה

 :תאזב בייחתמ ןלבקה .2

 ינידו תונקתה ,םיקוחה לכ יפ לע וגהני ,ומעטמ וא ומשב אבה לכו וידבוע ,אוה יכ .2.1

 .תודובעה עוציב תעב ,םהיטרפ לכ לע ,ולא תודובע לע םילחה תוחיטבה

 יללכ לע האלמ הדפקה ךות ,ותדובע תא עצבי ומעטמ לעופש ימ לכ יכ דיפקהל .2.2

  םיללכהו תונקתה ,םיקוחה  ,תוחיטבה  יניד  תוארוהל םאתהב ,הדובעב תוחיטבה

 הריבע לכל תידעלבו האלמ תוירחאב תאשל ןלבקה בייחתמ ןכ .הדובע  התואל  םיעגונה

 .תודובעה עוציב ךלהמב ולא תוארוהמ וזיא לע רומאכ דבוע לכ לש

  תודובעה  יגוסל  ורשכוה רשא ,דבלב םיסונמו םינמוימ ,םייעוצקמ םידבוע קיסעהל .2.3

 תודובעב םינוכיסה תודוא תוחיטב תכרדה ורבעו זרכמה יכמסמב םיטרופמה םייפיצפסה

 .ןלבקה לש קדקודמ חוקיפ ךות ,ומעטמ ימ וא ודי-לע ,ולא

 יעצמאו ישיאה ןגמה דויצ ,םיעצמאהו םירזעה לכ תא ומעטמ םידבועל קפסל .2.4

 תעב םישורדה הארתההו תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו ,םתדובעב םישרדנה תוחיטבה

 םויב הדובעה ירתא ןומיס ,ןוחטיב יקעמו תורדג תבצהו תמקה תוברל ,תודובעה עוציב

 רבעמ יעצמא תמקהו תוריהז יטלש תחנה ,הרואת תבצה ידי לע הלילבו םירהוז םיטרסב

 ,יוסיכ אלל תולעתו תוריפח ,תורוב ,םיחתפ תראשהמ ענמיהלו הדובעה רוזאב םינגומ

 .טולישו רודיג

 הנגההו ןוגימה יעצמא לכשכ ,םיינקתו םיניקת ,םימלש ויהי דויצהו הדובעה-ילכ .2.5

 םישרדנה םילכה לכ .קוחהו ןרציה י"ע שרדנכ ,םהילע םיבכרומו םימלש ויהי םהלש

 ךמסמ /הדועתב ודיוצו הקידב ורבע ןכא ,קוחה י"פע ךמסומ קדוב י"ע וא ןרציה י"ע הקידב

 .ףקות-רבו םיאתמ

 דויצ תלעפהל םימיאתמהו םישרדנה תונוישירו תוכמסה ילעב ויהי םידבועה לכ .2.6

 .ףקות-ירב ויהיו ,תונקתהו קוחה י"פע למשח תודובעלו םילכו

 ,לוהוכלא וא/ו םימס תעפשה אללו םיניקת ישפנו יתואירב בצמב ויהי םידבועה .2.7

 .םתביבסלו םמיע םידבועל ,םמצעל קיזהל םילולעש ילבמ
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 :בייחתמ ןלבקה ,ליעל 2 ףיעסב רומאה תויללכמ עורגל אלב .3

 ןפואב תוחיטבה יעצמא לכ תטיקנ ךות הדובעה עצובת ,הבוגב הדובע לכב יכ אדוול .3.1

 דחוימבו תודובעה םוחתל םייטנוולרה תונקתהו תוחיטבה יקוח לכ יפ לע ,ינדפקו קיודמ

  50  ףיעסב  התועמשמכ )ףקומ םוקמב הדובע ללוכו הלא תודובע יגוס לכל( הבוגב הדובעל

 י"פעו )"תוחיטבה תדוקפ" :ןלהל( 1970-ל"שתה ,שדח חסונ – הדובעב תוחיטבה תדוקפל

 .2007– ז"סשתה ,)הבוגב הדובע( הדובעב תוחיטבה תונקת

-ילכ תועצמאב ,הדובעה תרגסמב םידבכ םיביכר לש הדרוהו הפנה ,המרה תודובעל .3.2

 תוקידב דעומב עצבל ןלבקה בייחתמ ,)תימצע הסמעהל םיפונמ( םינרוגע תמגודכ ,המרה

 ,ןכ ומכ .הז זרכמ אושנ תודובעה ךרוצל ,ודי לע ולעפויש וא/ו ותולעבבש המרה דויצ לכל

 י"פע ,הז דויצ ליעפהל םירישכו םיכמסומ ויהי רומאכ המרה דויצ וליעפיש םידבועה

 לכ יפלו )םיתתאו תורחא המרה תונוכמ יליעפמ ,םיאנרוגע ( הדובעב תוחיטבה תונקת"

 ,רומאה ןמ עורגל ילבמ ."1970 שדח חסונ -המרה דויצל תועגונה תוחיטבה תדוקפ תושירד

 ורבעש םינמוימ םידבוע תרזעב ותלעפהלו דויצה תוניקתל יארחא אהי דבלב ןלבקה

 .רומאכ ,המיאתמ הרשכה

 םיאתמ דויצ קפסלו םידעצ טוקנל ,למשח יווקב הבוגב םידבוע לש עגמ לכ עונמל .3.3

 .למשח םע הדובעל םייטנוולרה תוחיטבה יניד לע הדפקה ךות ,םתולמשחתה תעינמל

 ףלד םרזל קספמ ךרד השעיי םילטלטמ םיילמשח םירישכמב שומישה יכ דיפקהל .3.4

 יכ ןכו ויתונקתו למשחה קוחו הדובעב תוחיטבה תונקתל םאתהבו )תחפ קספמ( 3

  ןלבקה  .דבלב  ךמסומ  יאלמשח  ידי  לע  השעיי ילמשח דויצו םיילמשח הדובע ילכ ןוקית

 םאתהב םיינקתו םיניקת ויהי םילטלטמה םיילמשחה םירישכמה  יכ  םג  בייחתמ

 .ויתונקתו למשחה קוח תושירדל

  .תודובעה לכ עוציב תא וילע ליטה ןימזמהש ימכ ,ישאר ןלבק וניה ןלבקה .3.5

 הז גוסמ הדובע לכו םומיח ,הזחשה ,ךותיר ,המחלה :ןוגכ( המח הדובע עוציב תעב .3.6

 תועירי :ןוגכ ,םיעצמאב הדובעה תביבס תא ןיכהלו םידקהל ,)הפירשל םורגל הלולעש

 םדא ביצהל ,קלדיהל םילולעש םיצפחו םירמוח יוניפ ,שאו םיציג ינפמ ,ןהימודכו דודיב

 שא תוחתפתה עונמל ידכ ,הדובעה תביבס לע רקיעבו דבועה לע חיגשיש )"שא-הפוצ"(

 ץורפת םא וליעפהל עדי אוהשו ןיקת שא-יוביכל הפטמב דיוצמ היהי הפוצהשכ ,הפירשו

 רחאל ,תוקד 30-כ לש ןמז תפוקת רחאל רויס עצבי הפוצה ,ןכ ומכ .הפירש /הקילד

 .הפירש החתפתה אלש אדוול ידכ ,המחה הדובעה המייתסהש

 ,תוצמוח ,םיללדמ ,םיעבצ :םינכוסמ םירמוחב ןוכנו יתוחיטב שומיש לע דיפקהל .3.7

 םורגל םילולעש  ,הלא תודובעל  םישרדנש  םירחאה םירמוחה  לכו םינכוסמ םירמוח

 תודובעל םימיאתמה םילכה תא וידבועל קפסל ,דבועב יהשלכ תיתואירב וא תיזיפ העיגפ

 ,תויאופר תוקידב ללוכ ,ולא םירמוחב תודובעל םיאתמ ישיא ןגמ דויצ םהל קפסלו הלא
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 שומישבש םירמוחה יבגל ,לארשי תנידמ לש םיקוחהו תונקתה לכ יפ-לע תושרדנה

  .הלא תודובעב

 הדובעב תוחיטבה תונקתב שרדנה ישיאה ןגמה דויצ לכ תא ומעטמ םידבועל קפסל .3.8

 אדוולו םתוחיטבבו םתואירבב העיגפ תעינמ םשל ,1997- ז"נשתה - )ישיא ןגמ דויצ(

 .ךילהתב םיברועמש םירמוחהו הדובעה גוסל םיאתמ וניה דויצהש

 ,םיבהבהמ םיסנפ ,םיסונוק /םיטורח( הרהזא יעצמא וידבועל קפסלו םידעצ טוקנל .3.9

 ,םירחאו רהוז דופא :ןוגכ ,םיישיא םיעצמאו )םהימודכו םימיאתמ רורמתו טוליש ,תורדג

 .םיפלוח בכר-ילכ ידי לע םישיבכ/םיכרד ידיצב םהב העיגפ תעינמל

 ינלבק תוברל ,םירחא םידבוע ןיבו וידבוע ןיב ,ומעטמ םידבועה לכ תא ךירדהל .3.10

 הדובעה לע חוקיפה ןוגרא תונקת תוארוהל םאתהב ,םהידבועו םיגיצנ ,םיקפס ,הנשמ

 תויפיצפס תוכמסהו תוכרדה םויק אדוולו 1999- ט"נשת ,)םידבוע תכרדהו עדימ תריסמ(

 .ןיד לכ יפ לע בייחתמכו זרכמה תרגסמב ורדגוהש תודובעל

 העיגפו הנואת לכ לע ידימ ןפואבו תורישי הנימזמה לש תוחיטבה הנוממל עידוהל  .3.11

 .וביבס וא הדובעה רתאב חרוא רבועל וא ומעטמ דבוע לכל וא ול העריאש הדובעב

 שרדנכ ,תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה להנמ ,החוורהו הדובעה דרשמל חוודל .3.12

 הדובע תלוכי לוטנ השענ היטעב רשא ,ומעטמ דבועל העריאש הנואת לכ לע ,תוחיטבה ינידב

 .דבועה לש ותומל המרגש וא ותעיצפ לשב ,םימי השולש לעמ

 ,תודובעה עוציב תעב ,םיפסונ תוחיטב יעצמא תטיקנב ןלבקה תא בייחל תיאשר הנימזמה .4

 םא .לבקיש עוציבה תוארוה יפ לע לועפל בייחתמ ,ןלבקהו הדובעה ירתאב הז םכסה יפ לע

 תאזו התטלחהל הנימזמל וז רבעות תרחא וא תיפסכ הנעט ןלבקל אהת רומאכ הארוה בקע

 תבוח הנימזמה לע ליטהל ידכ הז ףיעסב ןיא .רומאכ םיפסונ תוחיטב יעצמא תטיקנ םרטב

 האלמה ותוירחאמ ןלבקה תא רוטפל ידכ םג הז ףיעסב ןיא .תודובעב תוחיטבה לע חוקיפ

 .ןיד לכ תוארוהו זרכמה תוארוה יפ לע ,תוחיטבה יאשונ לכל

 :ןמקלדכ הדובעה עוציבב וקסעי רשא ,ומעטמ ימ לכו וידבוע לכל תורוהל בייחתמ ןלבקה .5

 הנוממ וא/ו ,המעטמ ימ וא הנימזמה תוארוה רחא ואלמי םה תודובעה עוציב תעב

 חוקיפ תבוח הנימזמה לע ליטהל ידכ וז תופיפכב ןיא .םמעטמ ימ וא הנימזמה לש תוחיטבה

 .ןלבקה לע הז םכסהב שרופמב הלטוה רשא ,תודובעה לע

 :ןלהל טרופמה לע דיפקהל ןלבקה בייחתמ ,ליעל רומאל ףסונב .6

 תורהזאה לכ רבדב הכרדה יפד םהל רוסמל ןכו וידבוע תא ךירדהל ןלבקה לע .6.1

 יפד תקולחו הכרדה אדוולו זרכמב רדגומה יפ לע תודובעה עוציבב םיכורכה םינוכיסהו

 תא םיתחהל ןכו ,הז הזוח יפ לע תודובעב קסעויש ומעטמ שדח דבוע לכל רומאכ ,הכרדה

 .הכרדהה יפדו הכרדהה תלבק רבדב םרושיא לע  רומאכ וידבוע

 םיעצמאה  לכ תטיקנו החגשה  אלל םירמוח וא/ו דויצ  םוש ריאשהל ןיא יכ שגדומ .6.2
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 .םדא ינבב העיגפו שוכרל קזנ ,הערפהל םורגל םילולעה
 לארשי תרטשמו הלצהה תוחוכ ,ןוחטיבה תוחוכ תויחנה יפלו םאתהב לועפל .6.3

 .תרחא תכמסומ תושר לכ תוארוה ,ראשה ןיב ,הז ללכבו ןיד לכ תוארוהו

 :םותחה לע יתאב היארלו
 

 ןלבקה תרהצה
 

 הרבח 'סמ ___________________ז"ת 'סמ _______________ מ"חה ינא
 .____________________________תבותכ  __________________________
 ,יל רסמנ ןהמ קתועו ליעלד תויחנההו תוחיטבה חפסנ ןכות תא יתנבהו יתארק יכ תאזב רשאמ
 לכב ןכ ומכו הז תוחיטב חפסנב תועיפומה תושירדה לכב דומעלו ןהיפ לע לועפל בייחתמ יננהו
 תלחתה וצ תלבק עגרמ יכ יתמיתחב תאזב ריהצמ ינירה .תעל תעמ םסרופתש יפכ הנקת וא השירד
 ןימזמה חוכ יאבמ וא/ חקפמהמ המלשה תדועת תלבק דעו חכ יאבמ הדובע
  .תללוכהו האלמה  יתוירחאב הניה ותביבסו  רתאה חטשב תוחיטבה אשונ לכל תוירחאה
 

___________        _____________         ____________           ______________ 
 המיתח   ןופלט                        ז"ת רפסמ                    החפשמו םש 
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 8 ב ךמסמ

 

 המלשה תדועת

 

        ___________ ךיראת

 דובכל

______________________ 

______________________ 

 

 המלשה / רמג  תדועת    :ןודנה

 

 יתוכמס ףקותבו )"הזוחה" - ןלהל( םכניבל הדוהי רוא תייריע ןיב םתחנש הזוחה  יאנת יפ לע

 הזוחב טרופמכ ,________________ :הדובעה יכ הזב רשאמ ינירה ,הזוחה יפל חקפמכ

 רומאכ הדובעה תא יתקדבש רחאל ,ינוצר תועיבשלו הזוחל םאתהב המלשוהו העצוב ,רומאה

 .ידי לע ,ושרדנ םא ,ושרדנש םינוקיתה לכ ועצובש רחאלו

 

 ,בר דובכב

 

 

 חקפמה             

 :ןימזמה יגיצנ לש רושיאו תמיתח

________________       _________________ 

 דיגאתה       הרבחה
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 םויס   תדועת

 

          _____________ ךיראת           

 דובכל

______________________ 

______________________ 

 ,.נ.ג.א

 םויס   תדועת :ןודנה              

 יתוכמס ףקותבו )"הזוחה" - ןלהל( םכניבל הדוהי רוא תייריע ןיב םתחנש הזוחה יאנת יפ לע

 המלשוהו העצוב ,רומאה הזוחב טרופמכ ,הדובעה יכ הזב רשאמ ינירה ,הזוחה יפל להנמכ

 .האלמה ינוצר תועיבשל ןה ףא ןהב ךורכה לכו קדבה תודובע לכ יכו הזוחל םאתהב

 

 

 

 

 

 ,בר דובכב

 

 

 חקפמה             

 :ןימזמה יגיצנ לש רושיאו תמיתח

________________       _________________ 

 דיגאתה       הרבחה
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  ___________________:עיצמה תמיתח

 

  9 ב ךמסמ

 תויומכ בתכ
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  ___________________:עיצמה תמיתח

  10 ב ךמסמ

 תוינכת +  תוינכת תמישר

 

 

 

 

 

 


