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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                תא רידסמה ,יצוביק םכסה לע המיתח םשל מ"ומ להונ םידדצה ןיבו  :ליאוה

 לצא םינורהצב תוקסעומה תועייסהו תוננגה לש רכשהו הדובעה יאנת

 לע )ה"ליצ תינכת רבעשל( "םינצינ" תינכת םויה הנוכמה תינכתב ,םיקיסעמה

  ;)המאתהב ,"תודבועה"-ו "םינצינ תינכת" – ןלהל( היתופסות

 קוחב ותועמשמכ ,םינצינ תינכת תודבוע ברקב גיציה ןוגראה ונה ןוגראהו  :ליאוהו

 ;1957-ז"ישת ,םייצוביק םימכסה

  ;תודבועה לש הדובעה יאנת תא רידסמה יצוביק םכסה םייק םידדצה ןיבו  :ליאוהו

 לחה תודבועה לש רכשהו הקסעהה יאנת לע יצוביק ןתמו אשמ ולהינ םידדצהו :ליאוהו

  ;ח"עשת םידומילה תנשמ

 יצוביק םכסה תרגסמב ןגעל םיניינועמ םה ןתוא תומכסהל ועיגה םידדצהו :ליאוהו

 ;דחוימ

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב תאזב הנתוהו רהצוה ,םכסוה ךכיפל

 .ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמ ול םיחפסנהו הז םכסהל אובמה .1
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 תורדגה .א

 :תואבה תורדגהה ואובי הז םכסה ןיינעל .2

 ידי לע םיבצקותמה םיירוביצה םידליה ינגב םינורהצה תרגסמ – םינצינ תינכת .2.1

 הנוכתש יפכ ,םירוהה ימולשת תפסותבו ,םילשורי תייריע תועצמאב ,ךוניחה דרשמ

 .ה"ליצ תינכת ז"עשת תנשל דע התנוכש יפכו ,תעל תעמ

 תלעפהבש םינורהצהמ רתוי וא דחאב תדבוע לש תללוכה הדובעה תפוקת –  קתו .2.2

 ;םינצינ תינכתל המדקש הפוקתה  תוברל ,רתוי וא םייתליהקה םילהנמה דחא

  ,םינצינ תינכת תודבוע ןיבמ תעל תעמ רחבתש תודבוע תוגיצנ – תודבועה תוגיצנ .2.3

 .ןוגראה ןונקתל םאתהב

 תויוכזו םיקיסעמה תויובייחתה .םיקיסעמה דיחימ דחא לכ – יתליהקה להנמה .2.4

 תודבועה ןיבל םיקיסעמה ידיחימ דחא לכ ןיב ןניה ,הז םכסהבש תודבועה

 .ודי לע תוקסעומה

  תינכתב םינורהצב תננגכ וא תעייסכ םייתנשמ תוחפ לש קתוו תלעב תדבוע – ןויסינב תדבוע .3

 .ה"ליצ וא םינצינ

 ,קתווה תפסות תוברל תדבועה לש תוליגרה הדובעה תועש ןיגב רכש – דוסי/סיסב רכש .4

 .תונטייק רכשו תומלתשה תועש טעמלו

 תעצובמה הדובע תועש רובע ,םיפסונו םידרפנ רכש יביכר – תויומלתשהו תונטייק רכש .5

 םיילאיצוס םיאנת אשיי תויומלתשההו תונטייקה רכש .תויומלתשהבו תונטייקב לעופב

     .םיאלמ

 

 הלוחת .ב

 םינורהצב ,םיקיסעמהמ דחא לצא תוקסעומה תועייסהו תוננגה לכ לע לוחי הז םכסה .6

 תודבועל טרפ ,"םינצינ תינכת" הז םכסה לע המיתחה דעומב הנוכמה תינכתב םילעופה

  .תעל תעמ תופילחמכ תוקסעומה

 תודבועה לע םג לח ,וב תורדגומה הדובעה תועש תוברל ,הז םכסה ,קפס רסה ןעמל

 ךוניחה תרגסמב גוהנש יפכ לשמל ,רתוי תורצק ןה הדובעה תועש ןהבש תורגסמב תוקסעומה

  ."תיליצ" וא "הזרה הליצ" ונוכש תורגסמב רבעב היהש יפכו דחוימה
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 ,םינצינ תינכתב םייוניש ויהיו הדימב ,ףסונב .םינצינ תינכת תנוכתמב קרו ךא ףקת הז םכסה .7

 םכסה לע םג המאתהב ולוחי ולא םייוניש ,ךוניחה דרשמב אלא םיקיסעמב םייולת םניא רשא

 היהיש לככ .ותוללכב תודבועה רכשו טקיורפה ביצקת ,הקסעה יאנתב םייוניש :תוברל הז

 רחאלו םידבועה ןוגרא םע תוצעוויה רחאל השעיי רבדה ,תודבועה רכשב העיגפב רבודמ

 לש תוילכלכה תויוכזה ועגפייו המכסה גשות אל וב הרקמב .רחא ןורתפ לכ תוצמל תונויסינ

 תאיצמל דע תאזו הז אשונ יבגל יתיישעתה טקשה ףיעס לוחי אל רומאהמ האצותכ תודבועה

 .םכסומ ןורתפ

 תוגיצנל םיקיסעמה ךכ לע ועידוי ,םידליה ינגב םינצינ תינכות םייתסת/לטובת וב הרקמב .8

 תריגס דעומב לטובי יצוביקה םכסההו ,תילאמרופ הטלחה תלבק םע דימ ,בתכב ,םידבועה

 לחה לטובי הז םכסהב יתיישעתה טקשה ףיעס ךא ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,לעופב טקיורפה

  .העדוהה תלבק דעוממ

 יוניש/םוצמצ לע תיתכרעמ הטלחה םילשורי תייריע וא/ו ךוניחה דרשמ ולבקי וב הרקמב .9

 לע ועידוי ,םילשורי תייריע לש ילאפיצינומה םחתמב םידליה ינגב םינצינ טקיורפ לש ופקיה

 םאש ,םכסומ .הטלחהה רבד םהל עדוויה םע דימ ,בתכב ,םידבועה תוגיצנל םיקיסעמה ךכ

 יתיישעתה טקשה ףיעס לוחי אל ,םיקיסעמהמ רומאכ העדוה םידבועה תוגיצנ לבקתש לככו

 .העדוהה תלבק דעוממ לחה ,הז םכסהב

 ,םירוהה ימולשתב םוצמצ/יוניש לע םירוהה דעוו תועצמאב םירוהה וטילחי וב הרקמב .10

 דומעל םתורשפאב ןיא יכ תודבועה תוגיצנל 1.6.2019 םויל דע ועידוי םיקיסעמהו

 31.8.19 םויב הז םכסה לש ופקות םייתסי ,פ"שת תנשב ךכ לשב הז םכסהבש תויובייחתהב

  .1.6.19-ב םייתסי יתיישעתה טקשהו

 םידעצ וטקני אל רומאכ העדוהה תלבק םוימ םייעובש ךשמב יכ ,םכסומ רומאה תורמל .11

 לע הנוממה לצא םג ושגפי םידדצהמ דצ שקביש לככו מ"ומ םהיניב ומייקי םידדצהו םיינוגרא

 רסה ןעמל .םיינוגרא םידעצ אלל תומכסהל עיגהל תנמ לע ,רחא םכסומ םרוג וא הדובע יסחי

 םייעובשה תפוקתב התיבש לע וא/ו הדובע ךוסכס לע העדוה עונמל ידכ רומאב ןיא ,קפס

  .םירומאה

 םכסהה תפוקת .ג

 דעו 1.9.2018 םוימ לחה ,םייתנש לש הפוקתל לוחי הז םכסה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .12

 31.8.2020 םויל

 לע עידויו םכסהב םיפיעס חותפל שקבי ,םידדצה דחא םא אלא ,תפסונ הנשל ךראוי הז םכסה .13

  .םכסהה םותמ םישדוח 3 דע שארמ ךכ

 םכסהבש תויובייחתהב דומעל םתורשפאב ןיא יכ ,1.6.19 ךיראתל דע ועידוי םיקיסעמהש לככ .14

 ופקות םייתסי ,םירוה ימולשתב םייוניש לע ינוריעה םירוהה דעו תטלחה לשב פ"שת תנשב הז

   .1.6.19-ב םייתסי יתיישעתה טקשהו 31.8.19 םויב הז םכסה לש
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 תורשפא רדעיהל םיקיסעמה דצמ הנעט לכ הלעות אל ,רומאה 1.6 םוי רחאל יכ ,םכסומ .15

 .םדצמ םולשתב התחפה וא םירוהה תדמעב יוניש לשב ,הז םכסה תא םייקל

 םיילכלכה םיאנתה .ד

  הדובעה ףקיהו תודבועה רכש .16

 טרופמכ היהי )תומלתשה ימיבו תונטייקב הדובע   טעמל( ןתדובע ןיגב תודבועה רכש .16.1

 – :ןלהל

 .דחוימה ךוניחב תננגל העשל )וטורב( ₪ 70 ,תננגל העשל )וטורב( ₪ 60 .16.1.1

 )וטורב( ₪ 38 ;םייתנש דע לש קתו םע תעייסל העשל )וטורב( ₪ 37 .16.1.2

 םינש שולש לש קתווב )וטורב( ₪ 42 ;םינש שולשל םייתנש ןיב לש קתווב

 קתו תפסותל תואכזהמ עורגל ידכ רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל .הלעמו

  .הז םכסהל 20 ףיעסבש

 דעו ,םיקיסעמה תטלחהל םאתהב ,ךוניחה דרשמ ידי לע עבקיש יפכ ויהי הדובעה ימי .16.2

 תסירפ תעיבקל עגונב ,תודבועה דעו םע תוצעוויהבו םילשורי תייריעו ינוריעה םירוהה

 לכב .ךוניחה דרשמ י"ע םסרופיש הנשה חול יפ לע ,םייתנשה תונטייקהו הדובעה ימי

 ךלהמב .דבלב ינוי – רבמטפס םישדוחה ךלהמב תודבועה ודבעי ,הנש לכב ,הרקמ

 ןהו ,הז םכסה  יפ לע םיקיסעמה י"ע תודבועה הנקסעות אל טסוגואו ילוי םישדוחה

  .ת"לחב והשי

 היהת ,ילוי שדוחב דובעל תניינועמ ויהי תודבועהש לככו ךרוצ ךכב היהיש לככ ,םכסומ

 .םינגב תועייסהו תוננגה רחאל ,תונטייקב הדובעל םינושאר תוכז ןהל

   - הדובעה תועש .16.3

 – 13:45 העשהמ( תננגל העשה יעבר תשולשו םייתעש ,ליגרה ךוניחב .16.3.1

  .)17:00 - 14:00 העשהמ( תעייסל תועש שולשו )16:30

 יצחו הנומשו )16:00 – 8:00 העשהמ( תננגל תועש הנומש – הנטייק ימיב

  .)16:30 - 8:00 העשהמ( תעייסל תועש

 העשהמ( עברו םייתעש לע ודמעי תננג לש הדובעה תועש ,דחוימה ךוניחב .16.3.2

-14:00 העשהמ( תעייסל העשה יעבר תשולשו םייתעשו )16:00 – 13:45

16:45(.  

 תועש יצחו שמחו )8:00-13:00 העשהמ( תננגל תועש שמח – הנטייק ימיב

 .)8:00-13:30 העשהמ( תעייסל
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 ינפ לע סרפתיש ישדוח רכשכ )לעופב תויתנשה הדובעה תועשל בל םישב( בשוחי רכשה .16.4

 ומלושי )תונטייק םהב ןיאש( גחה ימי ,)ינוי דע רבמטפסמ( הדובע ישדוח הרשע

  .)םישדוח 3 לש קתוו םייקש יאנתב( םיגחה ולוחי םהב םישדוחב תפסונ תפסותכ

 הרכש תחפוי ,הלחמ וא השפוח ךכ לע הל הרשואש ילבמ ,הדובעל עיגת אלש תדבוע .16.5

 .שדוחה ותואב הרדענ ןהב הדובעה תועשל םאתהב

 תונטייקה ימיב הדובע .17

 לש התעיבקל םאתהב ,תושפוחב הנטייק ימי רפסמ הנש ידמ לולכת םינצינ תינכת .17.1

 ,םילשורי תייריעו םייתליהקה םילהנמה ,ינוריעה םירוהה דעו תופתתשהב הדעוו

 .)"הנטייקה ימי" – ןלהל( ךוניחה דרשמ לש תושפוחהו םידומילה תינכותל םאתהב

 עגונב ונכדועי תודבועה יוגיהה תדעוובו הנטייקה ימי רפסמ תא הנש ידמ עבקת הדעווה

 .הנטייק ימי 10.5 ט"עשת םידומילה תנשב .הנש התואב הנטייקה ימיל

 ימי רובע םולשתה .תדרפנו תפסונ הדובע םיווהמ הנטייקה ימיב הדובעה ימיו הדובעה .17.2

 לעופב ובצייתיש תודבועל קרו ךא םלושי ,םניגב ץמאמה תפסות ללוכ ,תונטייקה

 בושיח ךרוצל םימיה ןיינמ ןיינעל בשחת הנטייקה ימיב הדובעה יכ ,םכסומ .הדובעל

  .תודבועה קתוו 1951-א"ישתה ,תיתנש השפוח קוח חוכמ תויוכזה

 דובעל תבייחתמ איה םאה ,םידומילה תנש תליחתב ,שארמ עידוהל תביוחמ תדבוע לכ .17.3

 .הנטייקה ימי לכב הדובעל הניה תובייחתהה .אל וא תונטייקב

 ,ןג לכב העובק תחא תווצ תשא תוחפל היהת הנטייקב םוי לכב יכ תובייחתמ תודבועה .17.4

 .םיקיסעמה ידי לע שארמ ורשואיש רתויב םיגירח םירקמב אלא

 םאתהבו ןתינש לככ ,הלש עובקה ןגב ץבושת הנטייקב הדובעל תבייחתהש תדבוע .17.5

 .בוריס תוכז הל אהת ,הלש עובקה ןגב ץבושת אלש לככ .הדובעה יכרצל

 םימושר םניאש םידלי ףתתשהל םיאשר ןהב תונטייקב הדובע תעש ןיגב רכשה .17.6

 העשל ₪ 75 לע דומעי ,ט"עשת תנשב הכונחו חספ תונטייקב לשמל ומכ ,םינורהצל

-ו הארוה תדבוע הניאש תננגל )וטורב( ₪ 65 ;הארוה תדבוע הניה רשא תננגל )וטורב(

 לשמל ומכ ,תורחא תונטייקב הדובעה תועש ןיגב רכשה .תעייסל )וטורב( העשל ₪ 45

 ,עובקה יתעשה רכשה הבוגמ תחפי אל ,ט"עשת תנשב תועובש גח ורסיא תנטייק

  .16.1 ףיעסב טרופמכ

 ףופכבו ישדוחה רכשב דרפנו ףסונ רכש ביכרכ םלושי תונטייקב הדובעה ןיגב רכשה .17.7

 .הנטייקה המייקתה וב שדוחה רכשב ,לעופב תונטייקב הדובעל
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 תנשב 80%-מ תחפי חספו הכונח תונטייקב לעופב הדובעל תובצייתהה רועישש לככ .17.8

 תפסות יפיעסל עגונב ןתמו אשמ תחיתפ לע עידוהל םיאשר ויהי םיקיסעמה ,םידומיל

  .הנש התואב 1.6 םויל דע ,תבקועה הנשב תונטייקב ץמאמה

 ₪ 400 הבוגב ץמאמ תפסות לבקת ,הכונחה גחב הנטייקה ימי לכב דובעתש תדבוע .17.9

 ימי לכב דובעתש תדבוע ;הנטייקה תמייתסמ וב שדוחה תרוכשמב םלושת רשא

 לבקת תדבוע ,ףסונ הנטייק םוי לכ לע .₪ 400 לש ץמאמ תפסות לבקת חספה תנטייק

 תודבוע .הנטייקה ךרעית וב שדוחה תרוכשמב םלושי רשא ,ח"ש 80 לש ץמאמ תפסות

  .ןתדובע תועש ףקיהל יסחי ןפואב ץמאמ תפסות ולבקי דחוימה ךוניחה

 ,איהש הביס לכמ הנטייקה ימי לכב דובעת אלש תדבוע יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל .17.10

 תפסותל תיאכז אהת אל ,יתליהקה להנימה להנמ רושיאב אלשו ,הלחמ ןיגב תוברל

  .רחא והשלכ םולשתל וא/ו ץמאמ

 םיימוי הנטייק היהתו הדימב יכו רדסה ליל ברע ינפל םוי הנטייק היהת אלש םכסומ .17.11

 .13:30 העשהמ רחואי אל םייתסת הנטייקב הדובעה ,רדסה ליל ינפל

 תוארוה לש הרפה הווהת אל ,שרדיי רבדהש לככ ,תונטייקב תופסונ תודבוע תקסעה .17.12

 .הז םכסה

 הנושאר תופידע ןהל היהת ,תונטייקב דובעל ושקבי תודבועהש לככ יכ ,רהצומו םכסומ .17.13

 םיקיסעמל עידוהל תובייחתמ תודבועהו םינצינ תינכותל תוינוציחה תודבוע ינפ לע

 הדובעה רכש יכ םיבייחתמ םיקיסעמה .תונטייקב דובעל ןתנווכב םא הנשה תליחתב

 .םינצינ תינכותב הדובעה רכשמ תחפי אל תונטייקב

 ץמאמה תפסות לש יסחיה קלחל תיאכז היהת תורוהו הדיל תפוקתל האציש תדבוע

  .וז הפוקתמ התרזח רחאלו התאיצי ינפל לעופב הדבעש םימיה רפסמל םאתהב

 תדבוע ,יתליהקה להנימה להנמ ידי לע ורשואיש םיגירח םירקמב יכ ,םכסומ

 האלמ ץמאמ תפסותל תיאכז היהת ,תקדצומ הביסמ ,דחא הנטייק םוי הריסחהש

  .רושיאל ףופכב הנטייק התוא רובע

 גח קנעמ .18

 ₪ 400 לש ךסב גח קנעמ  עובשב םימי 3 תוחפל תודבועה לכ ולבקי חספה גח לוחי וב שדוחב

 .יסחי ןפואב הז קנעמ הנלבקת עובשב םימי 3-מ תוחפ תודבוע .)"גח קנעמ" – ןלהל( יש יוותב

 ילרגטניא קלחכ בשחי אל קנעמהו תוילאיצוס תושרפה ושרפוי אל גחה קנעמ ןיגבש םכסומ

 .ןיינעו רבד לכל תודבועה רכשמ
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 תומלתשה תועש .19

 ,םיקיסעמהו ךוניחה דרשמ ידי לע הנש ידמ עבקייש יפכ ףקיהב תויומלתשהל  ואצי תודבועה

-ל תוביוחמ ויהי רשא היינש תעייסכ תוקסעומה תועייסל טרפ ,הנשב תועש 31-מ תחפי אלשו

 יאשונ .םידומיל תנש ךלהמב השעיי תויומלתשהה חול םוסרפ .דבלב תומלתשה תועש 20

 לש ןתדובעל םירושק םהש דבלבו םייתליהקה םילהנמה ילהנמ י"ע ועבקי תויומלתשהה

 ,רקבה תועשב וא ברעה תועשב תומלתשהל עיגהל רוחבל תורשפאה ןתנית תדבועל .תודבועה

  .ךוניחה דרשמ לש הוותמל םאתהב

 ישדוחה רכשב םלושיו ,לעופב תויומלתשהב תופתתשהל ףופכב םלושי תויומלתשה רובע רכש

  .תומלתשה המייקתה וב

  קתו תפסות .20

 םינורהצב ןתדובע תליחתמ בשחי ,קתו תפסות םולשת ךרוצל תודבועה קתווש ,םכסומ .20.1

 וא יתליהק להנמ ותוא לצא ,רחא ןורהצל רבעמ יכו ,םייתליהקה םילהנמה דחא לצא

 ףצר תא עטקי אל ,רחא וא הז יתליהק להנמב הקסעה תקספה וא/ו רחא יתליהק להנמ

 הקסעוהו הדימב ותלאשל הדובעה ןויארב קיסעמה תא ונכדעי תודבועה .קתווה

  .רחא יתליהק להנימב

 ,םידומיל תנש התוא לש ראוניל 1-ה היהי קתוה תפסותל תואכזה ןיינעל עבוקה דעומה .20.2

 תיביטקאורטר ןתניי םולשתה .םידומיל תנש התוא ךרואל הנתשת אל תפסותהו

  .רבמטפסמ

 לצא םינורהצב ןתדובע תליחתמ בשחיי ,קתו תפסות םולשת ךרוצל תודבועה קתוו .20.3

 תקספה וא רחא קיסעמ וא קיסעמ ותוא לצא רחא ןורהצל רבעמ יכו םיקיסעמה דחא

 .קתווה ףצר תא עטקיי אל רחא וא הז קיסעמ לצא הדובע

 .םדוק קתו רבדב קיסעמה תא ןכדעל הילע היהי ,תדבועה לש הדובעל התלבק םע .20.4

 אל ךא ,קתו םייתנש לכ רובע )וטורב( ₪ 100 לש תישדוח קתו תפסות לבקת תדבוע .20.5

 :ןלהל טרופמכ ,)וטורב( ₪ 500-מ רתוי

 ךסב קתו תפסות תדבועה לבקת ,התדובעל תישילשה הנשה תליחת םע .20.5.1

 ;שדוחב )וטורב( ₪ 100

 )וטורב( ₪ 100 תדבועה לבקת ,התדובעל תישימחה הנשה תליחת םע .20.5.2

 ;)וטורב( ₪ 200 לכה ךסבו ,שדוחב םיפסונ

 )וטורב( ₪ 100 תדבועה לבקת ,התדובעל תיעיבשה הנשה תליחת םע .20.5.3

 ;)וטורב( ₪ 300 לכה ךסבו ,שדוחב םיפסונ
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 )וטורב( ₪ 100 תדבועה לבקת ,התדובעל תיעישתה הנשה תליחת םע .20.5.4

 ;)וטורב( ₪ 400 לכה ךסבו ,שדוחב םיפסונ

 )וטורב( ₪ 100 תדבועה לבקת ,התדובעל רשע תחאה הנשה תליחת םע .20.5.5

 .)וטורב( ₪ 500 לכה ךסבו ,שדוחב םיפסונ

 תופסונ תויוכז .21

 ישדוח ישפוח לש ףירעתל םאתהב ,העיסנ תואצוה רזחהב תופתתשה לבקת תדבוע  .21.1

 ישדוח ישפוח סיטרכ ןיאש תדבוע .םיוסמ שדוחב לעופב הדובע ימי רפסמל רשק אלב

 יללכה הבחרהה וצ יפל העיסנ תואצוה רזחהב תופתתשה לבקת ,הירוגמ םוקממ

  .ןיינעב

 שרופמב ורדסוה אלש ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תודבועל תועיגמה תויוכזה רתי לכ .21.2

 .ןיד יפ-לע ויהי הארבהו הלחמ ,תושפוח :ןיינעל תוברלו הז םכסהב

 ,וז הפוקתל האצי הנממ תרגסמל הדובעל ץבושת תורוהו הדיל תפוקתמ הבשה תדבוע .21.3

 .טלחומה התעד לוקיש יפל רחא םוקמב ץבתשהל םיכסת םא אלא

 תומייק םא אלא ,הל המדקש הנשב הדבע הב תרגסמ התואב ץבושת תדבוע ,ללככ .21.4

 לש בתכב ןומיז רחאלו קיסעמה תעד לוקיש יפל ,ןכ תושעל אלש תוריבס תוביס

  .דעוול קתעה םע התדמע עימשהל תדבועה

 

 רכשהמ םייוכינ .22

 :םה קרו ,ןלהלש םימוכסה וכוני תדבוע לש הרכשמ

 ;תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ,הסנכה סמ .22.1

 ;היסנפ ןרקל תושרפהב תדבועה קלח .22.2

 יפל ,ינוגרא – יעוצקמ לופיט ימד וא םידבועה ןוגראב רבח ימד ,דעוו ימד ימולשת .22.3

 .ןוגראה ידי לע םעפל םעפמ ועבקיש יפכ ,ןיינעה

  .ןיד יפ לע רתומ וא ביוחמ היהיש רחא םוכס לכ .22.4
 

 הדובע יסחי םויסו השירפ ,םירוטיפ .ה

 יללכ .23

  .ו קרפב עובקה עומישה ןונגנמל טרפ ,ןויסינב תודבוע לע ולוחי אל הז קרפ תוארוה .23.1
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 םכסהב עובקל םאתהבו ,בל םותבו םייניינע םילוקיש סיסב לע ושעי תדבוע ירוטיפ .23.2

  .הז יצוביק

 

 היתודמע ,התד ,תינימה התייטנ ,קתו ,האצומ ,הליג ,הנימ בקע תדבוע רטופת אל .23.3

 םוקמ תרגסמבו ןמזב אלש העציבש הלועפ ,תיעוצקמ דוגיא תוליעפ ,תויטילופה

 הדימעהל ידכ וא הדיקפת לע הרישי הכלשה הל ןיאש דבלבו םינצינ תינכותב התדובע

 .ןידב וא קוחב הרוסאש תרחא הליע לכ בקע ןכו התדובע םע םיניינע דוגינב

 

 תנש תחיתפ םויב החתפנ אל תמדוק םידומיל תנשב הצבוש הב תרגסמה רשא תדבוע .23.4

 תוכזמ ערוג וניא רומאכ ץוביש יא .הפילחמכ תוברל ,תרחא תרגסמל ץבושת ,םידומילה

  .םידומילה תנש תחיתפ םוימ לחה אלמ רכש לבקל תדבועה

 

 הצבוש הילא תרגסמב ראשיהל תוכזה תדבועל היהת ,חתפית תמדוקה תרגסמהש לככ .23.5

  .דבלב תוגירח תוביסנב ירשפא יתלב רבדה םא אלא ,תמדוקה תרגסמל רובעל וא
 

 תלבוקמה תיפולח תרגסמ האצמנ אלו ,31.10 דע חתפית אל תמדוקה תרגסמהש לככ .23.6

 םאתהב םירוטיפ ינפל עומישל תדבועה תא ןימזהל יאשר היהי קיסעמה ,תדבועה לע

 בתכמב ,םירוטיפ לע הטלחה לבקתתש לככ .הז םכסהל 'ו קרפב עובקה ןונגנמל

   .המיאתמ תרגסמ תחיתפ יא איה םירוטיפה תליעש ןיוצי םירוטיפה

    

 םוקמב ,ןידכ ,תמדקומ העדוה ףלח ,התדובעמ רטופת רשא תדבוע לכל םלשל ןתינש ,רהבומ .24

 .תמדקומ העדוה תפוקת רובע םולשת

 

 אלו םייתליהקה םילהנמב תומייקה תורגסמב הרחתמה תיפילח תרגסמ וחתפי אל תודבוע .25

 לש הרפה .םייטרפה ןהיכרצל םהמ ימ וא םסויג םשל םידליה וא/ו םירוהה תמישרב ושמתשי

 .ךכמ עמתשמה לכ לע ,תעמשמ תריבעו םירוטיפ תליע הווהת הז ףיעס

 

  םייעוצקמ םימעטמ םירוטיפ .26

 תיעוצקמ היעב תמייקש םשרתמ )"להנמה" :ןלהל( יתליהק להנמ לש להנמ וב הרקמב .26.1

 הרישיה הנוממה תוחכונב בושמ תחישל ,בתכב ,תדבועה ןמוזת ,יהשלכ תדבוע לצא

 תיאשר תדבועה .)"בושמה תחיש" :ןלהל( יתליהקה להנמהמ )הנוממה :ןלהל( הילע

  .תודבועה תוגיצנמ המעטמ גיצנ הבישיל ןמזל
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 םירופישל הייפיצהו התדובע רבדב תונעטה תדבועה ינפב ואבוי בושמה תחישב .26.2

 יפל ,תדבועל וגצוי ,ףסונב .היפלכ ןעטנ רשאל סחייתהל לכות תדבועה .הנממ םישרדנה

 הנולת יבתכמ ןוגכ( םייטנבלר םיכמסממ םיקתעה ,בושמה תחישב ,ןיינעה תוביסנ

 .הדוקפת תא רפשל תדבועל רוזעתש הלועפ תינכת שבוגתו םימייקש לככ ,)'דכו

 תולועפ תוברל ,בושמה תחיש לש בתכב םוכיס ךורעי יתליהקה להנמהמ הנוממה .26.3

 .בושמה תחישמ הדובע ימי ינש ךותב תדבועל רסמיי הזו ,תדבועהמ תופוצמה רופישה

 חרואב הדוקפת תא רפשת אל תדבועה ,בושמה תחיש דעוממ םימי 21 ךותבש לככ .26.4

 תחישל ןמוזת איה ,תדבועה לע הרישיה הנוממה וא/ו להנמה להנמ תעדל ןוצר עיבשמ

 הבו ,הנוממה תוחכונב וז ףא ,להנמה ידי לע )רוריבה תחיש :ןלהל( תפסונ רוריב

 שבוגתו דוקפתב ףסונ רופישל תפסונ תונמדזה ןתמ ןוחבל הרטמב ,םירבדה וררבתי

  .הדוקפת תא רפשל ךישמהל תדבועל רוזעתש הלועפ תינכת

 הדוקפת תא רפשת אל תדבועה ,תפסונה רוריבה תחיש דעוממ םימי 14 ךותבש לככ .26.5

 םכסהל 'ו קרפב טרופמכ ,םירוטיפ ינפל עומישל תדבועה תא ןמזל להנמה יאשר היהי

   .|הז

 להנמה חלשי ,תדבועה לש התקסעה םויס לע ,עומישה תחיש רחאל ,טלחויו הדימב .26.6

   .)"םירוטיפה תעדוה" – ןלהל( תודבועה תוגיצנלו תדבועל ךכ לע הבותכ העדוה

 תריסמ בוכיע עומישה תחיש םותמ תועש 48 ךותב שורדל תיאשר םידבועה תוגיצנ .26.7

 להנמה ןיב תפסונ הבישי םויק ךרוצל תאזו ,םיפסונ  םימי 7 דע לש םירוטיפה תעדוה

 הטלחהש ,םכסומ .םכסומ ןורתפל עיגהלו תוסנל הרטמב ,םידבועה תוגיצנ ןיבל

  .רומאכ תועשה 48 ףולח ינפל ןתנית אל עומישב

 תוילכלכ/תוילהנמ תוביסמ/םוצמצ ירוטיפ .27

 ,םידבועה תוגיצנ םע תוצעוויה לש ךילה םייקתי ,םוצמצ ירוטיפב ךרוצ לש הרקמב .27.1

 תורטופמ תמישר שבגל תוסנלו תודבועב העיגפה תא רעזמל ,רתיה ןיב ,הרטמב

 ,םירוטיפ ךילה להנמ לכ עצבי ,הז קרפ יפל תודבוע ירוטיפ לע טלחויש לככ .תמכסומ

 תדבוע לכל עיצהל ץמאמ השעיי ותרגסמבו ,ו ףיעסב עובקה עומישה ןונגנמל ףופכב

 םיאתמ דיקפת שיש לככ ,תרחא תרגסמב בלתשהל היצפוא ,ןויסינ תפוקתב הניאש

 .יונפו

 להנמ לכ טילחי ,םירוטיפל תודמעומה תמישרל סחיב המכסה הגשוה אלש לככו םא .27.2

 .אשונב

  .ןויסינב תודבוע ינפ-לע תוקיתו תודבוע ופדעוי ,ןתינה לככ ,וז המישרב .27.3

 :תוילכלכ וא תוילהנמ תוביסמ ,םוצמצ ימעטמ םירוטיפל תוליע .27.4
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 ;תרגסמ תחיתפ יא וא תרגסמ תריגס .27.4.1

 ;ולוהינב תורגסמה רפסמ תא םצמצל יתליהקה להנימה תטלחה .27.4.2

 םידליה רפסמב טועימ לשב הנותנ תרגסמב תוליעפה ףקיה םוצמצ .27.4.3

 ;םימושרה

 ;טלחויש לככ תישילש תעייסב ךרוצ לוטיב וא/ו םוצמצ .27.4.4

 ;םינצינ טקיורפ לוטיב .27.4.5

 ;םינצינ טקיורפ ףקיה םוצמצ .27.4.6

 ;םינצינ טקיורפ תלעפהל זרכמב דספה .27.4.7

 ;םינצינ טקיורפ תלעפהל זרכמב תודדומתה-יא .27.4.8

 תעמשמ ירוטיפ .28

  .הז קרפב טרופמכ ,אלא תעמשמ תריבע העציבש ,תדבוע רטופת אל .28.1

 ילהנ לש תרזוח הרפה .תעמשמ תריבע הווהמ הדובעה ילהנמ רתוי וא דחא לש הרפה .28.2

 .תעמשמ תריבע הווהמ ,תוחפל תוחיש יתשב תודעותמה ,םייסיסב הדובע

  :הלא ןיבמ תחא איה תעמשמ תריבע .28.3

 ;ליעל 28.2 ףיעסב רומאכ ,הדובעה ילהנ לש תרזוח הרפה .28.3.1

  ;םידלי תוחכונב ןגה ןויקינ תוברל ,תוחיטב להונ לש הרפה .28.3.2

  ;דיקפתב וא ןומאב הרומח הליעמ .28.3.3

  ;תילולימ וא תיזיפ תומילאב הטיקנ .28.3.4

  ;דלי לש הערל לוצינ וא/ו העיגפ .28.3.5

  ;הבינג וא/ו יתליהקה להנמה שוכרל יזיפ קזנ תמירג .28.3.6

 ;רושיא וא חוויד אלל רוחיא וא תורדעיה .28.3.7

 ;הדובעה םוי םות ינפל ,תושר אלל ,הדובעה תביזע .28.3.8

 ;יעוצקמ לשכ .28.3.9

 .יתליהקה להנימב תינעגופ וא/ו הרחתמ הלועפ עוציב .28.3.10

 

 םע תוצעוויה ךילה רחאל ,תוחיטבל הדובע ילהנו םייסיסב הדובעה ילהנ ךמסמ שבוגי .28.4

 .תודבועה תוגיצנ

  .הנש ידמ הדובעה םכסה לע התמיתח םע תדבוע לכל רסמיי הדובעה ילהנ ךמסמ .28.5

 םע תוצעוויה ךילה םויק רחאל תינכתה ילהנמ ידי לע השעיי הדובעה ילהנב יוניש .28.6

  .תודבועל רסמיי יונישה ןכמ רחאלו תודבועה תוגיצנ

   .הז םכסהל 'ו קרפבש עומישה ןונגנמל םאתהב השעית תעמשמ תריבע בקע םירוטיפ .28.7



12 
 

  
 

 להנמה חלשי ,תדבועה לש התקסעה םויס לע ,עומישה תחיש רחאל ,טלחויו הדימב .28.8

   .)"םירוטיפה תעדוה" – ןלהל( תודבועה תוגיצנלו תדבועל תקמונמ םירוטיפ תטלחה

 תריסמ בוכיע עומישה תחיש םותמ תועש 48 ךותב שקבל תיאשר םידבועה תוגיצנ .28.9

 להנמה ןיב תפסונ הבישי םויק ךרוצל תאזו ,םיפסונ םימי 7 דע לש םירוטיפה תעדוה

  .םכסומ ןורתפל עיגהו תוסנל הרטמב ,םידבועה תוגיצנ ןיבל

 ,םירוטיפ תעדוה חולשל להנמה יאשר היהי ,המכסהל םידדצה ועיגי אל וב הרקמב .28.10

  .)ןידכ תמדקומ העדוה ףלח םולשת וא( קוחכ תמדקומ העדוה ןתמל ףופכב

 
 היעשה .29

 להנמה לש ותעדל רשא השעמ וא/ו רומח השעמ העציב תדבועהש דשח םייקש לככ .29.1

 יתליהקה להנמה יאשר ,הקידב שרודהו הדובעב התייהש ךשמה תא רשפאמ וניא

 הנמזל ןכו ,)"תינמזה היעשהה" – ןלהל( ינמזו ידימ ןפואב תדבועה תא תועשהל

 םימי 7 ב תינמזה התייעשה תא ךיראהל הטלחה ינפל ,תועש 24 ךותב ידיימ עומישל

 תועש 24 ךותב עצובי רומאכ עומיש .קיסעמה ןובשח לע השפוחב ההשת םהב ,םיפסונ

 תיאשר תדבועה .להנמה י"ע עומישל ןומיז חולשמ רחאלו ,תינמזה היעשהה דעוממ

  .תודבועה תוגיצנמ המעטמ גיצנ עומישל ןמזל

 ,הרכש תיצחמ תדבועל םלושי ,הקידבה םות דע תדבועה תייעשה ךשמה לע טלחוה .29.2

 הדובעה תפוקתש ךכל ףופכב  לכה ,םיפסונ םישדוח השולש דע לש הפוקתל תאז

 לע הטלחה .ןכל םדוק הלטוב אל תינכתה וא ומייתסה אל )םישדוחה 10( תיתנשה

 םות םע .היעשהל תוביסה טוריפ ךות תדבועל בתכב רסמית ,רומאכ תדבוע תייעשה

 עומישל ןמזות איה ךרוצה תדימבו ,תדבועל םיאלמה היאצממ ורבעוי ,הקידבה

  .הז םכסהל  'ו קרפ תוארוהל םאתהב

  עומיש ןונגנמ .ו

 ןייטעבש תוביסה לש יברמ טוריפ ובו בתכב עומישל ןומיז תדבועל חלשי יתליהקה להנמה .30

 םא .עומישה תבישי דעומ ינפל םימי העבש תוחפה לכל תאז ,תדבועה ירוטיפ תורשפא תלקשנ

 ימד וא/ו םירוטיפ ייוציפ תלילשל תורשפא תליקש תוקידצמש תוביסנב רבודמהש לככו

 .)"עומישל ןומיזה" – ןלהל( עומישל ןומיזב שרופמב ןיוצי רבדה ,תמדקומ העדוה

 עומישל בצייתהל הל רשפאתיו תודבועה תוגיצנל םג ,ליבקמב חלשי עומישל ןומיזהמ קתעה .31

 ךות םירוטיפה תורשפאל תוברל ,םירוטיפה תורשפאל המשב סחייתהלו תדבועה םע דחיב

 .לקשי רבדהש לככ ,תמדקומה העדוהה ימד וא/ו םירוטיפה ייוציפ תלילש

 קפסמו תואנ ןפואב סחייתהל תורשפא התגיצנלו תדבועל ןתנית עומישה תבישי ךלהמב .32

 .הרטפל הנווכל
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 רחאל ךומס וקתעה ריבעיו עומישה לש לוקוטורפ תביתכל גאדי יתליהקה להנמה גיצנ .33

 .תודבועה תוגיצנלו תדבועל עומישה

 ןמז תדבועל רסמית תקמונמ הטלחה ,תדבועה ירוטיפ לע טלחוי עומישה רחאלש לככו םא .34

 רסמית ךכ לע העדוה ,תדבועה תא רטפל אלש טלחויש לככו םא .עומישה םויק רחאל ריבס

 .תודבועה תוגיצנלו תדבועל

 תורחא תוולנ תויוכזו למג תופוקל תושרפה ,תוילאיצוס תויוכז .ז

 ,הדובעה םוקמב ,"הדובע םוקמ" ותואב הדובעה תפוקת יפ לע בשוחי קתוו – הז קרפ ןיינעל .35

 תפוקת .םיקיסעמה דחא ידי לע לעפומש רתוי וא דחא ןורהצל בשחיי "הדובעה םוקמ" רשאכ

 דצ וניאש רחא יתליהק להנמ וא םינורהצב םיקיסעמה דחא לצא ,םינורהצב תמדוק הדובע

 ,)רומאכ תדבוע טולקל םיקיסעמה לע הבוח ןיאש םכסומש דבלבו( ןורהצ תדבועכ הז םכסהל

 וא יתליהק להנמ ותוא לצא רחאל דחא ןורהצ ןיב רבעמ ןכו ,הז קרפב קתוו ךרוצל בשחת

 לע הדובעה ןויאר דעומב לאשית תדבועש לככ .קתווה ףצר תא עטקי אל ,רחא יתליהק להנמ

 .בישהל תביוחמ תדבועה ,םכסהל דצ םניהש םיקיסעמ לצא הלש קתווהו התדובע תופוקת

 קתו רבדב קיסעמה תא ןכדעל תדבועה לע היהי ,הדובעל התלבק םע ,רומאכ ,הרקמ לכב

  .חוודש קתווה אוה עבוקה קתווהו ,םדוק

    – תיתנש השפוח .36

 היהי םימיה ןיינמו ,םידומילה תנש םותב היהת תודבועה לש תיתנשה ןתשפוח ,ללככ .36.1

  .1951-א"ישתה ,תיתנש השפוח קוחל )א(3 ףיעסב רומאכ

 להנמל בתכב השקב שיגת ,םידומילה תנש ךלהמב השפוחל תאצל תניינועמה תודבוע .36.2

 ימי 7 תוחפל ,ירשפאה רתויב םדקומה דעומב ,תקסעומ איה וב יתליהקה להנימה

  .השפוחה תשקבתמ ןניגב תוביסה תא ןייצתו ,תשקובמה השפוחה דעומ ינפל הדובע

 אל להנמה .השקבב תוניוצמה תוביסל בל םישב ,בויחב  השקבה תא לוקשי להנמה .36.3

  .םייניינע םימעטמ אלא ,השפוחל תאצל השקבל ברסי

 תורושק ןניאש תוביסמ תירוביצ הרובחתב הדובעל עיגהל ןתינ אל םהב םיגירח םימיב .36.4

 ,םימ"חא רוקיב ,תירוביצה הרובחתה תלעפה תכרעמב םישוביש ןוגכ ,תודבועה ןוצרב

 ידיב הלעי אלש לככ .המצע תוחוכב הדובעל עיגהל הבוח תדבועה לע הלח ,ב"צויכו גלש

 ץמאמ השעי רשא ,קיסעמל םדקהב ךכ לע עידוהל הילע ,רומאכ הדובעל עיגהל תדבועה

 ידי לע ןורתפ אצמיי אל הז ץמאמ רחאלש לככ .הדובעל תדבועה תעגהל ןורתפ אוצמל

 .הדובע םוימ תורדעיהכ רבדה בשחיי אל ,קיסעמה

 הלחמ ימי .37

  .קוחב עובקכ היהי הלחמה ימי םולשת .37.1
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 ירשפאה םדקהב ,רישיה הנוממל עידות הלחמ בקע התדובעמ רדעיהל הצלאנש תדבוע .37.2

 לע ,הדובעה םויב 10:00 העשה דע רחואמה לכל וא הדובע םויל םדוק ברע תוחפלו

 .יופצה התורדעיה ךשמ לעו התלחמ

 ,ירשפאה םדקהב הדובעל בושל התורישכו התלחמ יבגל יאופר רושיא איצמת תדבועה .37.3

  .הדובעל התרזח םעו

  .קוחב ועמשמכ דלי תלחמ תוברל ,"הלחמ" הז ףיעס ןיינעל .37.4

 הניאש ,ןמזבו שארמ העידומ תדבוע רשאכ ,הפילחמ תדבוע ץוביש לע תוירחאהש ,םכסומ .38

 .קיסעמה לע תלטומ ,תרחא תרשואמ הביס לכמ וא ,הלחמ תמחמ ,הדובע םויל עיגהל הלוכי

 .רומאכ הפילחמ אוצמל קיסעמל עייסל ידכ ץמאמ לכ השעת תדבועה

 םירוטיפ ייוציפו ינויסנפ חוטיב .39

 םיתוריש לע חוקיפה קוחב ןתרדגהכ – הז םכסה ןיינעל "חוטיב תפוק"/"למג תפוק" .39.1

 .2005 – ה"סשתה ,)למג תופוק( םייסנניפ

 דרשמב ןוהה קוש ףגא י"ע תרשואמה ,תרבוצ הפיקמ היסנפ ןרקב חטובת תדבוע .39.2

 תדבועה לש ןיד יפ לע התוכזמ עורגל ילבמ תאזו ,הבחרה וצל םאתהב תאזו ,רצואה

 .חטובת הב למגה תפוק תא רוחבל

 תויהל תשקבמ איה וב היסנפה ןרק לע תדבוע עידות ,הדובעב התטילק םע דימ .39.3

 תעד לוקיש יפ לע היסנפ ןרקב תדבועה חטובת ,רומאכ העדוה רדעיהב .תחטובמ

 .םידבועה תוגיצנ םע תוצעוויה רחאלו םיקיסעמה

 ןרקל ינויסנפה ןוכסיחה תא ריבעהל הנוצר לע עידוהל תדבוע תיאשר היהת ,בלש לכב .39.4

  .יוחיד אלל הרבעהה תא עצבל תנמ לע שרדנה לכב הלועפ ופתשי םיקיסעמהו ,תרחא

 ,היסנפה ןרקל םיקיסעמה וריבעי הפיקמה היסנפה ןרקב םידבועה תויוכז תחטבהל .39.5

 לש סיסבה רכשמ ןהלש םימוכסה תא ,התדובע תפוקת ךלהמב ושדוחב שדוח ידימ

  : דבלב קתו תוברל תדבועה
  ;קיסעמ ילומגת 6.5% .39.5.1

 דיבעמה תבוח םוקמב ואובי ולא תודקפה .םירוטיפ ייוציפ 8.33% .39.5.2

 ייוציפ קוחל 14 ףיעסל םאתהב םירוטיפ ייוציפ 8.33% םולשתל

 םירועישהו תופוקתה ,םיביכרה ,רכשה ןיגב ,1963 – ג"כשתה םירוטיפ

 ודקפוה הניגב הפוקתה אולמ ןיגב תאזו דבלב השרפהה התשענ םניגב

 התדובע תפוקת ךלהמב םירוטיפ ייוציפ ןיגב רומאכ תופוקל םימולשת

  .םיקיסעמה לצא תדבועה לש
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 ,תומלתשה תועשו תונטייקב הדובע רובע רכש ,קתו תוברל תדבועה לש סיסבה רכשמ .39.6

  .היסנפה ןרקל ורבעויו ,דבוע ילומגתכ 6% וכוני

 הל הנומש הקיתו היסנפ ןרקב תחטובמה תדבוע יכ ,רהבומ הז קרפב רומאה ףא לע .39.7

 )חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל ז78 ףיעס תוארוה יפל דחוימ להנמ

 רשפאתש לככ הקיתווה היסנפה ןרקב החטבל םיקיסעמה וכישמי ,2005 - ה"סשתה

 ,הקיתווה היסנפה ןרקל ןיד לכ יפ לע םישורדה םייוכינהו תושרפהה תא ריבעתו ,ןרקה

  .שרדנכ םירושיאה תאצמהו תדבועה לש התיינפל ףופכב לכהו

 הז קרפב טרופמכ ,םהיתוריפ לע ,םירוטיפה ייוציפ ביכר רובע םיקיסעמה תודקפה .39.8

 תורק םע וא הדובעה םויסב דבועל וררחושיו םיקיסעמל הרזחהל ,תונתינ ןניא ,ליעל

 וא/ו היסנפה ןרקמ םימולשתל היריאש םיאכז וא תדבועה תיאכז וניגבש עוריא

 םיעובקה םיאנתל ףופכב לכהו םהינבמ םדקומה דעומה יפל ,הבש םימוכסה תכישמל

 .הבחרהה וצב

 תונוש .ח

 דעו ימדו לופיט ימד ,רבח ימד .40

 ,ינוגרא לופיט ימד וא רבח ימד הילע לח הז םכסהש תדבוע לש הרכשמ וכני םיקיסעמה .40.1

 הבוג לע ולעי אל הלאש דבלבו( םידבועה ןוגרא ידי לע ועבקיש םירועישב ,ןיינעה יפל

  .)ןיד יפ לע רתומה יוכינה

 ,שדוחב 18-ה םויהמ רחואי אל ,ןוגראל שדוח ידימ רבעוי תזכורמה היבגה םוכס .40.2

 .רוסמיש םיטרפל םאתהב ,ןוגראה לש קנבה ןובשחל

 תרבעהל אתכמסא םידבועה ןוגראל םיקיסעמה וריבעי ,היבגה םוכס תרבעהל ליבקמב .40.3

 .יוכינה ימוכס ללוכ ,לופיט ימד וא רבח ימד וכונ ןרכשמש תודבועה תמישרו םיפסכה

 תעל תעמ ועבקייש יפכ דעו ימד ןהילע לח הז םכסהש תודבועה רכשמ וכני םיקיסעמה .40.4

 תוגיצנ לש קנבה ןובשחל רבעוי תזכורמה היבגה םוכס .ןוגראהו תודבועה תוגיצנ ידי לע

 תוגיצנה ורסמיש םיטרפל םאתהב ,שדוחב 18-ה םויהמ רחואי אל ,תודבועה

  .םיקיסעמל

 תויעבב ףטוש לופיט .41

 ןורהצב תויעב וא/ו הז םכסה םושייב תויעב תאלעהל םמעטמ גיצנ ונמי םיקיסעמה .41.1

  .תדבוע לש תוינטרפ תויעב וא/ו יפיצפס
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 תאלעהל השיגפ םאתל ןוגראה וא/ו תודבועה תוגיצנ םעטמ היינפל ונעיי םיקיסעמה .41.2

 לכ ושעיו ,תויללכ תויעבב וא/ו םיוסמ ןורהצב תויעבב וא/ו תדבוע לש תוינטרפ תויעב

  .היוארו תנגוה הרוצב תולעומה תויעבה תא רותפל תנמ לע שרדנה

 תוחפל תיתושרה יוגיהה תדעו תובישי לע תודבועה תוגיצנלו ןוגראל ועידוי םיקיסעמה .41.3

 חולשל םיאשר ויהי תוגיצנה וא/ו ןוגראה ,םיקיסעמה םע םואיתב .שארמ םוי 14

   .ןתופתתשה יא תא תודחוימ תוביסנ ויהי םא אלא ,הלא תובישיל םמעטמ םיפיקשמ

 הדימב .ןיינע לכב הילא תונפלו תזכרה םע השיגפ שארמ םאתל תויאשר ויהי תודבועה .41.4

 לצא רכשה תבשח לא תונפל לכות וז ,רכש תבשח םע תוצעוויה תדבועל שרדיתו

 .שארמ םואיתב ,קיסעמה

 תיעוצקמ דוגיא תוליעפ .42

 ףופכבו רחאל ,ןוגראהו תודבועה תוגיצנ לש הניקת תוליעפ ורשפאי םיקיסעמה .42.1

  .יוארו םלוה ןפואבו תפטושה תוליעפב עגפיי אלש ןפואבו םיקיסעמה םע אלמ םואיתל

 יטרפ תוברל ,תודבועה לש תימש המישר תודבועה תוגיצנל וריבעי םיקיסעמה .42.2

 .תודבועה תוגיצנ תשקב יפל ,תורשקתה

 וא םיקיסעמה יגיצנ םע תורחא תובישי וא ןתמו אשמ תובישיב תוגיצנ לש תופתתשה .42.3

 ןיא  .ןיינעו רבד לכל הדובע תועשכ ובשחיי ,הדובעה תועשב תומייקתמה הייריעה

 רומאכ תובישיש תנמ לע שרדנה לכ תושעל תוגיצנה תבוחו ןתבוחמ עורגל ידכ רומאב

  .הדובעה תועשב אלש ומייקתי

 תועד יקוליח בושיי ןונגנמ .43

 וא/ו ומושיי רבדב תקולחמ לכל עגונב םידדצה ןיב הבישי סנכל יאשר היהי דצ לכ .43.1

  .הז םכסה לש ותונשרפ

 יאב וא/ו םידדצה יגיצנ הב ופתתשיו ,םימי 10 ךותב רחואמה לכל סנוכת הבישיה .43.2

  .הנבהב תקולחמה תא בשייל ץמאמ השעיי הבו ,םחוכ

 לע הדובע יסחי לע תירוזאה הנוממל תפתושמ השקבב ונפי ,הנבהל םידדצה ועיגה אל .43.3

  .תקולחמה בושייב םהל עייסתש תנמ

 יאשר ,הילא םתיינפ דעוממ םימי 10 ךותב הנוממה תרזעב הנבהל םידדצה ועיגה אל .43.4

 לע םיכסהל םידדצהמ עונמל ידכ הז ףיעסב ןיא .הדובעל ןידה תיבל תונפל דצ לכ

   .םכסומ ררוב לש הערכהל תקולחמה תרבעה
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 יתיישעת טקש .44

 יעצמאב טוקני אלו יתיישעת טקש לע רומשי ןוגראה ,הז םכסה לש ופקות תפוקתב .44.1

 וא/ו התיבשב טוקני אל הז ללכבו ,םיקיסעמה לצא הדובעה שבושת אלו והשלכ ינוגרא

 .הז םכסהב ורדסוהש םיאשונל עגונה לכב ,גוס םושמ םימוציעב וא/ו תיקלח התיבשב

 תפוקת ןיגב תודבועה תוגיצנ תועיבת לכ לש טלחומו אלמ יוצימ הווהמ הז םכסה .44.2

 .ןהשלכ תופסונ תושירד הלעת אל איהו םכסהה

 לע המיתחה םרט וזרכוהש הדובעה יכוסכס לכ לוטיב לע העידומ תודבועה תוגיצנ .44.3

 .הז םכסה

 םידדצה ןיב תומכסההמ דרפנ יתלב קלח הווהמה ,דבועל העדוה הז םכסהל תפרוצמ .44.4

   .ןיד יפ-לעו םכסהה יפ-לע תודבועה תויוכז וטרופי הבו

 :םותחה לע םידדצה ואב הייארלו

 
__________________    ________________________ 
  םידבועל חוכ ןוגרא      םיקיסעמה         

 

 


