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 תוחפט יחרזמ ידבוע ןוגרא
 

 תודוגאה לע ינמותועה קוחה יפל המושרה הדוגא
 :הדוגאה םש .1

 .)"ןוגראה" - ןלהל( תוחפט יחרזמ ידבוע ןוגרא
 :תורדגה .2

 :רחא ועמשמ בותכה חסונ םא אלא ,םדצבש שורפה םיאבה םיחנומל ויהי הז ןונקתב .א
 

 .ליעל בוקנ המשש הדוגאה ועמשמ   - "ןוגראה"

 

 ןוגראה ר"וי םג אוהו דעווה ר"ויכ תיצראה הצעומה ידי לע רחבנש ימ    -     "ןוגראה ר"וי"

 

     דעווה ריכזמכ שמשמו דעווה ירבח ןיבמ יצראה דעווה ידי לע רחבנש ימ    -    "ןוגראה ריכזמ"

 .ןונקתל 11 ףיעסב טרופמכ ,ןוגראה ריכזמכו                                  
 

  "דעו סמ ייוכינ" םימלשמו ,ךישממ ןוגרא רבח וא ל"נכ םירדגומה םידבוע   - "ןוגראה ירבח"

 ."דעו ייוכינ" ןכו                                  

 

 :ןוגראה תודסומב םיאבה םידיקפתה ינשמ דחא אלימש דבוע היהש ימ -  "ךישממ ןוגרא רבח"

  ותורבח ,קוח יפל השירפ ליגל עיגהו ,ןוגראה ר"וי וא ןוגראה ריכזמ                                     

  ותודמעומ שיגהל לכוי אוהו היצנדקה ףוס דע תיטמוטוא ךשמית ןוגראב                                     

 .ןונקתב רומאל םאתהב ,היצנדקה םותב תואבה תוריחבב                                     
 

 .מ"עב תוחפט יחרזמל תורושק תורבחו ,מ"עב תוחפט יחרזמ    -   "קנבה"
 

  תוליעפב תקסועה ,מ"עב תוחפט יחרזמ תצובקל תכייתשמה הרבח   -  "הרושק הרבח"

  .ןוהה קושב תרחא וא תיסנניפ         
 

 .הדי לע ךמסויש ימ וא קנבה לש תישארה הלהנהה   -  "קנבה תלהנה"

 

  הלהנהכ וא החולשכ םירדגומ םניאו ץראה יבחרב םירוזפה קנבה יפינס   -   "ףינס"

 .םירודמו תודיחי ,תוקלחמ ,בחרמ ,ףגא ,רוטקס ,הביטח לש         
 

   יפל( םהיגרד לכ לע םינוש םידיקפתב םישמשמהו םיקסעומה םידבועה לכ   - "םידבוע"                     

   רחא גורד לכ יפל וא ,ופקותל ןונקתה סנכה םויב קנבב םיגוהנה םיגורדה         

  םילבקמ רשאו קנבה לכב )הז ןונקת תלוחת דעומ רחאל דיתעב עבקיש         

  טעמלו ישיא הדובע הזוח יפ לע קסעומש ימ לכ טעמל קנבה תאמ תרוכשמ         

  רדגומכ ,םילהנמה תדיחיב םירבח רשא תוחולשו תוקלחמ םיפינס ילהנמ         

 .11.4.2006 םוימ ,דחוימה יצוביקה םכסהב 25 ףיעסב         
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  םיפינסה ילהנמ תא איצוהל ילוהינה גורדל םיכייתשמה םידבועה לכ   - "ילוהינ גורד"                     

 .תוקלחמהו          

 

 .ילוהינה גורדל םיכייש םניאשו םיפינס ילהנמ םניאש םידבועה לכ   - "םידיקפ"                     

                                      

  םהו ילוהינה גורדב םיגרודמ םניאו תוקלחמ ילהנמ םניאש םידבועה לכ   -    "הטמה ידיקפ"                       

  וא/ו םיפינסכ םישמשמ םניאש( קנבב תויצראה תוקלחמב םידבוע                                                  

 .םיבחרמה תולהנהבו )תוחולש           

 

 .ןלהל 6 ףיעסב םיטרופמה תודסומה   -  "ןוגראה תודסומ"
 

  דעווה םידחוימ םירקמב .םינש 4 םידבועה תצעומ לש הנוהכ תפוקת   -               "היצנדק"                       

  תכראה וא תוריחבל הכילהו היצנדקה ןמז רוציק לע טילחהל לכוי יצראה                                                                           

 .םידבועה תצעומ רושיאל ףופכב ,םישדוח 6 -מ רתוי אלב ,היצנדקה ןמז                                                                           

 

  תלהנה תאמ יונימ םהלש ,קנבב תוחולשהו תוקלחמה םיפינסה ילהנמ    -    "םיפינס ילהנמ"                                      

  החולש להנמכ וא/ו הקלחמ להנמכ וא/ו ףינס להנמכ שמשל ,קנבה             

 .ישיא דמעמב םילהנמ תוברל                                                                            

 

 .הבקנה תא הנלולכת ,רכז ןימב תואבה םילימו ,ךפהלו םיברה תא הנלולכת דיחיב תואבה םילימ ,ולא תונקתב .ב

 .מ"עב תוחפט יחרזמל איה הנווכה מ"עב יחרזמה קנב עיפוי וב םוקמ לכב ןכ ומכ

 

 ןוגראה תורטמ .3
 

 עוציב ךרוצל ,ידעלב גיצי םידבוע ןוגרא םרובעב שמשתש תנמ לע ,הדוגא תרגסמב קנבה ידבוע לכ תא ןגראל .א

 ,הדובע יאנת תעיבק ,יצוביק ןתמו אשמ ,הדובע תקוח ,יצוביק םכסה ,הדובע םכסה ,ןיד לכ ךרוצלו הז ןונקת

 וא םידבוע ןוגראל ,אללכמ וא שרופמב ,ללכ ךרדב םירוסמה ,גוס לכמ םידיקפתה רתי לכו הדובע יאנת תפיכא

 .םידבוע דעוול

 םייק היהש םידבועה ןוגרא לש ויתויורשקתהו ויתולועפב ךישמהלו ויתובוחו ויתויוכז ושוכר תא ומצע לע לבקל .ב

 תקוח ,הלא םירבד תויללכב עוגפל ילבמ ."םדוקה ןוגראה" ןלהל ארקישו ופקותל הז ןונקת סנכה דע ,קנבב

 ,ופקותל הז ןונקת סנכה םויב ףקותבש םייצוביקה םירדסההו םימכסהה לכו הפקתה קנבה ידבועל הדובעה

 .הליחתכלמ םהל דצ היה ןוגראהש ,םימכסה ויה וליאכ ןיינעה יפל ןוגראה תא וכזיו ובייחיו ,םפקותב וראשיי

 .ןוגראה ירבח לש םיילאיצוסה םיאנתהו הדובעה ,רכשה יאנת רופיש ןעמל לועפל .ג

 רתי יפלכו קנבה יפלכ ןוגראב רבח לכ לש ויתויובייחתה יולימ לע דומעלו ןוגראב רבח לכ לש ויתויוכז לע ןגהל .ד

 . ןוגראה ירבח

 ףוג וא דסומ ,ןוגרא לכ ינפבו קנבה תלהנה ינפב ,םהילע םינוממה ינפב ןוגראה ירבח תא ידעלב ןפואב גצייל .ה

 .רחא

 . ןוגראה ירבח לש יעוצקמה םמודיקל גואדל .ו

 .ןוגראה ירבח ןיב תיפסכו תידדה הרזעל תולועפ עצבלו ןגראל ,םוזיל .ז

 .ןוגראה ירבח ןיב הרבסהו דעס ,טרופס ,תוברת ,ךוניח תולועפ םייקלו חתפל .ח

 .ןוגראה ירבח ןיב דובכו תורבח יסחי חפטל .ט
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 . ןוגראה ירבחל םינוירנימסו םינודעומ ,תוירפס םייקלו קיזחהל ,דסייל .י

 . ןוגראה ירבחל תידדה הרזע םשל ,םירחאו םיילכלכ תודסומ םייקלו ,דסייל .אי

 .ל"נה תורטמה תא תדגונ הניא רשא הרטמ לכ תגשהל הלועפ לכ תושעל .בי

 

 ןוגראה תויוכמס .4
 

 : ןתצקמ וא ןלוכ ,תואבה תולועפה תא תושעל ,תיטפשמ תוישיאכ ,ןוגראה לכוי ויתורטמ תמשגה םשל      
 

 .איהש הרוצ לכב תוכימתו תוגלמ ,םיקנעמ ,תומורת תתלו לבקל .א

 . ןוכנל ןוגראה אצמיש םיאנתב ,ןידכ םיפסכ סייגל .ב

 ,תואתנכשמ תודפלו םיסכנ ןכשמל ,ידיינ אלד יסכנ ינימ לכ הנתמב לבקלו ףילחהל ,רוכחל ,רוכשל ,תונקל .ג

 .םיסכנ רוכמלו ריכשהל

 .ןוכנל אצמיו עבקי ןוגראהש םיאנתה יפל ןוגראה ירבחל םיפסכ תוולהלו ןוגראה רובע םיפסכ תוולל .ד

 יניע תואר יפל ךומנ ןוכיסב תועקשהב םייונפ םיפסכ עיקשהלו םייאקנב תודסומב תונובשח קיזחהלו ,חותפל .ה

 לוקש י"פע ,יצראה דעווה טילחי וילעש קנב לכב ולהוני ןוגראה תונובשח .ויתורטמ תגשה םשל ,ןוגראה תודסומ

 .ותעד

 * .ו

 ךרוצלו ,ויתורטמ תגשה םשל ןוגראל ץוחמש םידיחיו םייטפשמ םיפוג ,תורבח ,תודוגא םע הלועפ ףתשל .1

 . ןוגראה תודסומ תעד לוקיש יפל םיגיצנ תונמל הז

 .ז"מהופה תודסומב ןוגראה יגיצנכ ונהכי רשא םירבח ונמי הצעומה ר"וי םע םואתב יצראה דעווה ר"וי .2

 .יחרזמה לעופה לש תוריחבה תדעו י"ע עבקיש חתפמ יפל היהי םיגיצנה רפסמ

 ,ןיד יתב ,טפשמ יתב ,יטופיש ירוביצ וא יטפשמ ףוגו םדא לכ ינפב ,חוכ יפוימ ידי-לע םאו ומצעב םא עיפוהל .ז

 םשר ,תותומעה םשר ,דסומ וא ףוג לכ וא ,לעופל האצוהה דרשמ ,תורבחה םשר ,ןיעקרקמה םושיר תכשל

 םשל םותחלו חוטיב תורבחו םייפסכ תודסומ ,םיקנב תוברל ,תרחא תכמסומ תושר וא תויפותישה תודוגאה

 תמשגה םשל ןוגראה תא םיכזמה וא/ו םיבייחמה ,תואחמהו בוח ירטש תוברל ,גוס לכמ םיכמסמ לע ךכ

 .ויתורטמ

 .ןוגראה תורטמ תא םדקל היושעה הלועפ לכ תושעל .ח

 ורכש תולעש יאנתבו ךישממ ןוגרא רבחב רבודמ םא אלא ,ןוגראהמ תרוכשמ וא רכש לבקל ןוגראה רבחל רוסא .ט

 .קנבהמ הלבקתה

 

 תורבח .5
 

 .ךישממ ןוגרא רבח ןכו ,ןוגראל ףרטצהל בתכב םתמכסה תא ועיבישו ועיבהש קנבב םידבועה לכ ,ןוגראב םירבח .א

 רבח אוה םא אלא ,יטמוטוא ןפואב ןוגראב ותורבח תקספנ ,קנבב דובעל ,איהש לכ הביסמ ,ןידכ לדח רשא דבוע .ב

 .ןונקתל 2 ףיעסב ותרדגהכ ךישממ ןוגרא

 .ןוגראב ותורבח תיטמוטוא קספות ישיא הדובע הזוחב דובעל רבע רשא ןוגראה רבח .ג

 תדיחיב רבח תויהל רבע יכ ןוגראל עידוי ,החולש וא/ו הקלחמ וא/ו ףינס להנמל יונימ לביקש ןוגראה רבח .ד

 .ןוגראב ותורבח קספותו םילהנמה

 

 

 תודסומ .6
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 :ןלהלש הנבמה יפל תודסומהמ בכרומ ןוגראה 
 

 .תיצרא הצעומ .א

 .יצרא דעו .ב

 .יצראה-דעווה תוריכזמ .ג

 .תיזכרמ תרוקיב תדעו .ד

 .תיזכרמ תוריחב תדעו .ה

 .יתעמשמ ןיד תיב .ו

 

 תיצראה הצעומה .7
 

  )"הצעומה" :ןלהל( תיצראה הצעומה בכרה .א

 .ןוגראה ירבח לכ תא תובייחמ היתוטלחהו ,ןוגראה ירבח לש ןוילעה רחבנה דסומה הניהש הצעומה .1

 םירבחכ ןהכל ,)ןלהלש )3()א(7 ףיעסב טרופמכ( ןוגראה ירבח ידי לע ורחבנש הלא ויהי הצעומב םירבח .2

 .הצעומב

 :ןמקלדכ עבקי הצעומה ירבח בכרה .3

 הצעומל ויגיצנ תא חלשי הריחב רוזא לכ .ןלהל טרופמכ הריחבה ירוזאמ ורחבי הצעומה ירבח )א(

 :ןלהל ועבקיש םיללכל םאתהב

 .קנבה יפינסמ דחא לכ )1(

 .ילוהינה גורדל םיכייתשמה םידבועה לכ )2(

 :ןוגכ החולש וא ףינס םניאש קנבה הטמ תודיחיב םידבועה יתודיקפה גורדב םידבועה לכ )3(

 .המודכו רודמו הדיחי ,הקלחמ ,ףגא ,רוטקס ,הביטח

 היה וב גורדל םאתהב ,קנבה הטמ לש הריחב רוזאב דמעומ תויהל לכוי ךישממ ןוגרא רבח  )4(

 .ןיינעה יפל ,)3()א()3()א(7 וא )2()א()3()א(7 ףיעס יפל ונייהד ,קנבה דבוע ודועב גרודמ

  .תיצראה הצעומב תוחפל דחא גיצנל יאכז ףינס לכ )ב(

 גורדהמ וא/ו יתודיקפה גורדהמ ,הריחב תוכז ילעב ןוגרא ירבח 25 -מ הלעמל הנומה הריחב רוזא )ג(

 םיפסונ ןוגרא ירבח 25 לכ לע הצעומל ףסונ גיצנ חולשל ,ליעל רומאל ףסונב יאכז היהי ,ילוהינה

 םויב ,דרפנב ףינסו ףינס לכ י"ע ךרעית םיפינסה יגיצנ תריחב .םינושארה ןוגראה ירבח 25 -ל רבעמ

 .תוריחבה תדעו י"ע עבקיש

 .םהלש םאה ףינס םע דחי םגיצנ תא ורחבי ,החולשב םידבועה )ד(

 ורחביש רחאל הצעומה תובישיב ףתתשהל םהיגיצנ ולכוי תוריחב ידעומ ינש ןיב וחתפיש םישדח םיפינס .4

 םעטמ הצעומה רבח לדחי ,רחא ףינס םע גזמתה וא ,החולש תויהל ךפהנש וא ,רגסנש ףינס .ףינסב ןידכ

 וא/ו דעווה ר"וי וא ונגס וא הצעומה ר"ויכ ןהכמ רבח ותוא םא טעמל הצעומ רבחכ שמשל ףינס ותוא

 .ןוגראה לש יתעמשמה ןידה תיבב רבח וא ,תרוקיבה תדעווב רבח וא ,יצראה דעווב רבח

 דמעמב היהיש הצעומל גיצנ ורחבי ,הצעומל רחביהל םיאשרה הלאכ םהב םידבועה ןיבמ ןיאש םיפינס .5

 ותואמ הצעומ רבח ךופהי הז ףיקשמ .םידבועה תצעומב הריחב תוכז היהת אל ףיקשמל .ףיקשמ לש

 .הצעומה גיצנכ ורחביהל העינמה רסות וב דעומ

 לש בורב לבקתהל הכירצ וזכש הטלחה הבכרהו הצעומה ירבח רפסמ תא תונשל תוכמסה הצעומה ידיב .6

 .הבישיב םיחכונה הצעומה ירבח ןיבמ 60%

 

 התנוהכ תפוקת .ב

  רוציק לע טילחהל לכוי יצראה דעווה םידחוימ םירקמב .םינש עברא לש הפוקתל ורחביי הצעומה ירבח  
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  .םידבועה תצעומ רושיאל ףופכב ,םישדוח 6-מ רתוי אלב ,היצנדקה ןמז תכראה וא תוריחבל הכילהו היצנדקה                  

 .תופסונ תויצנדקל רחביהל הצעומ רבח לכ לש ותוכז                   

 

 הצעומה סוניכ .ג

 .תוריחבה םויס דעוממ תועובש העברא ךות הנושארה התבישיל סנכתת הצעומה .1

 דעווה שקיב אל .הצעומה  ר"וי תועצמאב יצראה דעווה י"ע ,םישדח הששל תחא תוחפל סנוכת הצעומה .2

 םותמ רחואי אל הצעומ תבישי הצעומה ר"וי סנכי ,הצעומה תבישימ םישדוח 6 םותב הצעומה תא סנכל

 .םישדוח 9

 .ויניע תואר יפל םעפב םעפ ידמ הצעומה תא סנכל לוכי יצראה דעווה ר"וי .3

 

 ךות סנוכת הצעומהו ,הצעומה לש הסוניכ תא הצעומה ר"וימ בתכב שורדל םיאשר הצעומה ירבחמ 30% .4

 .ךכל השירדה הלבקתהש םויהמ םוי 15

 הפיסאה םאו ,שארמ םימי 7 הצעומה ר"וי ידי לע חלשתש הנמזה ידי-לע הצעומ תפיסאל ונמזוי םירבחה .5

 .הפיסאל עבקנש דעומה ינפל םוי 15 יזא ,שדח דעו תריחבל הדעונ

 ןתמ ךות ,רתלאל הצעומה תא הצעומה ר"וי סנכי יצראה דעווה תטלחהב ,םיפוחדו םיגירח םירקמב .6

 .תועש 24 לש תמדקומ העדוה

 םוז תנכות תועצמאב םג הצעומה תא סנכל לכוי ,))3()ג(7 ףיעסב רומאכ( דעווה ר"וי םידחוימ םירקמב .7

 .רחא ינכט וא ינורטקלא יעצמא לכב וא ,תרחא ואדיו תנכות וא
 

 הפיסאה תויקוח .ד

  אל .הירבחמ 50% תוחפל ,הנומיז דעומ רחאל העש יצח דע ,הב םיחכונ םא תיקוחכ בשחית הצעומה תבישי  

  הבישיה אהת זאו ,ירוקמה הנומיז דעומ רחאל העש ,םוי ותואל הבישיה החדית - רומאכ יקוח ןינמ חכונ  

 .םיחכונ רפסמ לכב תיקוח  
 

 העבצה .ה

 תולבקתמה תוטלחההו ,היולג העבצהב ,םיחכונה לש ליגר בור ידי לע הצעומב תולבקתמ תוטלחה .1

 .םיללושה וא םיבייחה ןיינמב םיחקלנ םניא העבצההמ םיענמנה .םירבחה לכ תא הנבייחת

 ,תולוק ןויווש בוש היהיו היהו תפסונ העבצה ךרעית תמיוסמ העצה לע העבצהב תולוקש תועדה ויה

 .הצעומה ר"וי לש ולוק עירכי

 םיחכונה הצעומה ירבחמ 10% .תיאשח היהת הצעומה תבישיב העבצההש שקבל ,לוכי הצעומ רבח לכ .2

 .תיאשח העבצה םויק לע הטלחה תלבק ךרוצל ויד היולג העבצהב ועיבצי רשא הצעומה תבישיב

 .ןלהל 6.ז.7 -ו 5.ז.7 ףיעסב רומאכ םויה רדסל תועצה לע לוחי אל ליעל רומאה .3

 ר"וי ידי לע ועבקייש ,אוהש גוס לכמ ,םיינכט וא םיינורטקלא םיעצמאב םג עצבתהל הנלכות תועבצה .4

 .הצעומה ר"וי םע דחיב דעווה
 

 הצעומ רבח לש ותנוהכ תפוקת םויס .ו

 :םיאבה םירקמה דחא תורקב הנפתי תיצרא הצעומ רבח לש ומוקמ  
 

 .ותורטפתה לע הצעומה ר"ויל רבחה לש ותעדוהב .1

 .תורטפתהכ בשחית ,תקפסמ הביס ילב הצעומה לש תופוצר תובישי שולשב ותופתתשה יא .2

 תודסומב דיקפת אלמל רחבנ אלש דבלבו רחא הדובע םוקמל ורחביה תעב ותדובע םוקממ ותרבעה .3

 .והנשמל דחא הריחב רוזאמ רבועה דבועל סחייתמ ליעל רומאה .םידבועה תצעומ י"ע ןוגראה
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 דחא הריחב רוזאמ ורבעש דעווה ירבחו ןוגראה ריכזמ ,דעווה ר"וי ,הצעומה ר"וי ןגס ,הצעומה ר"וי .4

 .היצנדקה םותל דע םדיקפתב ןהכל וכישמי והנשמל

 דמעמב ל"נכ יונימ לביקש רבח וא ,החולש וא/ו הקלחמ וא/ו ףינס להנמ דיקפתל הנומ רשא הצעומ רבח .5

 .ישיא

 .ךישממ ןוגרא רבח אוה םא אלא ,קנבב ותדובע תקספה .6

 ירחא רתויב לודגה תולוקה רפסמ תא תונורחאה תוריחבב לביק רשא רבחה ומוקמב אובי ל"נה םירקמב .7

 תושדח תוריחב וכרעיי ,אלו ,םירחובה תולוקמ 25% תוחפל לביקש יאנתבו ,הצעומל ורחבנש םירבחה

 תונורחאה תוריחבב רחביהל ודמעש םידמעומה ןיבמ ומוקמ הניפש רבחל ףילחמ אצמי אלו היה .ףינסב

 .הז ןונקת תושירדב דמוע רבחהש דבלבו ,שרפש רבחה םוקמב רחא גיצנ ףינסה רחבי

 .ותורטפתה לע עידוי ובו הצעומה ירבח לכל בתכמ חלשי ודיקפתמ רטפתהל שקבמה הצעומה ר"וי .8
 

 

 

 הפיסאה לוהינ .ז

 .ונגס ,ורדעהבו הצעומה ר"וי להני הבישיה תא .1

 .הבישיב לוקוטורפה תא םושרי םדי לע הנומיש ימ וא/ו ונגס וא הצעומה ר"וי .2

 תומיתח כ"הס .הצעומה ירבח לכ תומש םיעיפומ םהב תומישר יבג לע ומתחי הבישיב םיחכונה לכ .3

 .הפיסאב םיפתתשמה רפסמל רושיאה תא ווהי םיחכונה

 לאו ,יצראה דעווה תוריכזמל רבעוי ונממ קתעה לוקוטורפה יבג לע ,הצעומה ר"וי םותחי הפיסאה רמגב .4

 .הפיסאה םויק דעוממ םוי 14 ךות הצעומה ירבח לכ

 קתעהו ,הצעומה ר"ויל ותעצה תא חולשל וילעו הצעומה תבישיב ןוידל תועצה עיצהל לוכי הצעומ רבח לכ .5

 .הבישיה דעומ ינפל תועש 48 תוחפל הצעומה ר"ויל עיגהל העצהה לע .דעווה תוריכזמל חלשי הנממ

 וא תיחכונה הבישיב ןודי אשונה םא היולג העבצהב הצעומה י"ע טלחוי הצעומ תבישי לכ תליחתב

 .האבה הבישיב

 בורב הלוכי הצעומהו םויה רדסב ללכנ אלש ףוחד אשונ הצעומ תבישיב ןוידל תולעהל יאשר הצעומ רבח .6

 .הבישי התוא לש םויה רדסב ולילכהל היולג העבצהב תולוק

 וקספי אלש יאנתב ,תוקד רשע תב הקספה עובקל ויניע תואר יפל תוכמסה היהת ונגס וא הצעומה ר"ויל .7

 .םימעפ שלשמ רתוי תחא הפיסא ךשמב םינוידה

 עירפמ רשא הצעומ רבח ,םימעפ 3 דע רדסל אורקל ,ויניע תואר יפל תוכמסה היהת ונגס וא הצעומה ר"ויל .8

                                                                                                 .הבישיה לש ןיקתה לוהינל

 תוכמסה ,ונגסל וא הצעומה ר"ויל היהת ,ןידכ רהזוהש הדבועה ףרח ,עירפהל ךישממ רבח ותואו היה

 .הבישיהמ אצוי רבחהש תנמ לע ןיינעה תוביסנב ול ואריש םיעצמאה לכב טוקנלו ,הבישיהמ וקיחרהל

 .דבלב העבצה יכרוצל הבישיל סנכיהל יאשר אהי קחרוהש רבח .9

 ןויד םייקת הצעומה ,ךשמהב .הצעומה ירבח ןויעל ןזאמה תא הבישיה תליחתב רוסמי יצראה דעווה .10

 .יצראה דעווה גיצנמ וא רבזגהמ הנעמ לבקלו תולאש תולעהל תורשפא ןתניתו
 

 הצעומ תפיסא תליענ .ח

 :םיאבה םירקמהמ דחאב לענית הצעומ תפיסא  

 .הפיסאל עבקנש םויה רדסב ןיוצמה יפל םינוידה ומייתסנשכ .1

 .הבישיה תליענ לע ונגס וא הפיסאה ר"וי עידוי ,רדסה לע רומשל רשפא יאש הרקמב .2

 ירבח לש ליגר בר ידי לע לבקתת ךכ לע הטלחהו ,הפיסאה תייחד תא ועיצי םירבח ינש תוחפלש הרקמב .3

 .היולג העבצהב ,הבישיב םיחכונה הצעומה
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 תיצראה הצעומה תויוכמס .ט

 .ונגס תאו הצעומל ר"וי רוחבל .1

 .)ןוגראה ר"וי וא/ו דעווה ר"וי :ןלהל( ןוגראה ר"וי םג אוהש דעווה שאר בשוי תא רוחבל .2

 .ןלהל טרופיש יפכ דעווה ירבח רתי תא רוחבל .3

 .יצראה דעווה ירבח םניא רשא הצעומה ירבח השולשמ תבכרומ היהת רשא תרוקב תדעו רוחבל .4

 ויתולועפל םיחנמ הלועפ יווק תוותהלו ויתודסומלו ןוגראל ,םירבחל תועגונה תויללכה תויעבה לכב ןודל .5

 .יצראה דעווה לש

 םיכרענה םיפטושה םייפסכה תוחודה תא רשאלו ותנוהכ ןמזב ויתולועפ לע יצראה דעווהמ ח"וד לבקל .6

 .הנש לכל

 .םהב ןוקיתו יוניש לכו הדובע תקוח ,הדובע םכסה ,רשאל .7

 ןיינעה תוביסנב ןוכנל אצמיש יפכ ,םידעצ תטיקנל רשקב יצראה דעווה תא תוחנהלו עובקל וא רשאל .8

 לע הרימשו ,םהיתויוכזו םרכש ,םתדובע יאנתב תובטה תגשה םשל ,קנבה ידבוע לש קבאמ םויק ךרוצל

 .הילע טילחת הצעומהש איהש לכ הרטמ תגשה םשל וא ,תומייקה תויוכזה

 .םעפב םעפ ידמ הצעומה עבקתש יפכ יצראה דעוול תויוכמס ליצאהל .9

 

 רשקב תוטלחה .הצעומה ירבח ידי לע עצויש יפכ הז ןונקת יוניש וא לוטיב ,ןוקית ,תפסות לכב ןודל .10

 .הבישיב םיחכונה הצעומה ירבחמ 60% לש בורב הנלבקתת רומאכ תופסותו םייונישל

 הצעומה י"ע ורחבנש ןוגראה תודסוממ דסומ לכב וא/ו דיקפת אשונ לכב ןומא יא עיבהל תיאשר הצעומה .11

 : ןמקלדכ םיאנתב

 ןומא יא תעצה תשגה הצעומה ר"ויל תורישי ,בתכב הינפ י"ע ,עובתל םיאשר הצעומה ירבחמ 30% )א(

 לש תדחוימ הבישי סנוכת ,םתשירד יפל .ןוגראה תודסוממ דסומ לכב וא/ו דיקפת אשונ לכב

 תעצה שגות אל ,ןומאה יא תעצה התחדנו היה .רומאכ השירדה תלבק דעוממ םוי 15 ךות הצעומה

 םדגנכ ,ןוגראה תודסוממ דסומ לכ וא/ו דיקפת אשונ ותוא דגנכ ,םוי 180 ךשמב תפסונ ןומא יא

 .ןומא יא תעצה השגוה

 הבישיב .ןומאה יא תעצה תא םיעיצמה לע הנמנ וניאש דבלבו הצעומה ר"וי ידי לע להונת הבישיה )ב(

 שגוה ודגנש דיקפתה אשונל ןכו ,יצראה דעווה ר"ויל ,העצהה ישיגמ רבודל רובידה תושר ןתנית

 .רובידה תושר תא שקביש ,רחא הצעומ רבח לכל ןכו ןומאה-יא

 ,ונגס ידי לע הבישיה להונת ,ןומא-יא ודגנ עבוהש וא ,ןומא יא םיעיבמה לע הצעומה ר"וי הנמנ

 ירבחמ דחא ידי לע הבישיה להונת ,ןומאה יא ודגנ עבוהש וא ןומאה יא יעבמ לע ןגסה הנמנ

 .העצהה ישיגמ לע הנמנ וניאש יאנתבו הצעומה י"ע רחבנש הצעומה

 יאשונ וא דיקפתה אשונ ךישממ - העצהה הלפנ .תיאשח העבצהל העצהה הלעות ןוידה םותב )ג(

 תריחב המוי רדס לעש הפוחד הבישי הצעומה עבקת ,העצהה הלבקתנ .ם/ודיקפתב םידיקפתה

 םידיקפתה יאשונ וכישמי םישדחה םידיקפתה יאשונ תריחבל דעו םישדח םידיקפת יאשונ

 .םהיתולועפב

 אשונ דגנכ ןומאה יא תעצה הלבקתנו ישיא ןפואב דיקפת אשונ דגנכ ןומאה יא תעצה התייה

 .רתלאל ודיקפת יולימב דיקפתה אשונ לדחי דיקפתה

 

 ודיקפת תא אלממ וניאש הצעומ רבח לע הצעומה ר"ויל וא/ו םידבועה דעוול תו/הנולת ועיגהו הדימב .12

 תא לולכתש ,אשונה תניחבל הדעו םקות ,ןוגראה לש םירחבנה תודסומה תוטלחה רחא םייקמ וניא וא/ו

 י"ע הנומי ,הדעוה ירבח תשולשמ דחא לע איה הנולתהו היה .דעווה ריכזמו דעווה ר"וי ,הצעומה ר"וי

 תדעווב רבח שמשל םידבועה תצעומ ירבחמ וא םידבועה דעומ רחא רבח הדעוהמ םירתונה םירבחה
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  .השולשה

 ,וינפב אבות רשא ,הנולתל ביגהל ול רשפאתו רוריבל הצעומה רבח תא ןמזת ,הנולתה תא קודבת הדעוה

 .ודגנ םיננולתמה תומש ןויצ אלל

 וא/ו וישעמ תועמשמ לע הצעומה רבח ינפב הדעוה עירתת ,תקדצומ הנולתה יכ הדעוה האצמו הדימב

 .הצעומה רבחכ ויתובוח תא םייקל ונממ שורדתו ,וילדחמ

 יא תעצה הצעומה ר"וי ודגנ שיגי ,לביקש הארתהה תורמל ויתובוח תא רפהל הצעומה רבח ךישמהו היה

 .םידבועה תצעומב ןודית רשא ,ןומא

 גיצנכ רחביי ,תולוקה ברמ תא לבקיש ימו ףינסב תושדח תוריחב הנכרעית ,ןומא יא תעצה הלבקתהו היה

 וא ילוהינה גורדהמ הצעומה רבחו היה .ודיקפתמ  חדוהש הצעומה רבח םוקמב ,הצעומב ףינסה

     .םידבועה תצעומל םירחבנה תמישרב רותב אבה ומוקמב אובי ,קנבה הטמב דבועה יתודיקפהמ

 בישהל תוריכזמה לעו .דעווה תוריכזמל הנפי ,אוהש לכ אשונב עדימ לבקל הצור הצעומ רבחו הדימב .13

 ןוידל ןיינעה אבוי ,ל"נה ןמזה קרפ ךות הבושת רבחה לבק אל .הינפה תלבק דעוממ םימי 7 ךות רבחל

 .הצעומב

 

 יצראה דעווה .8
 

 יצראה דעווה תנוהכ תפוקת .א

  הכראוה היצנדקה םא אלא ,םהיניבמ םדקומה יפל ,היצנדקה םותל דע וא םינש עבראל תחא רחבנ יצראה דעווה   

  .תורדגהה ףיעסב טרופמכ                

 

 ךישממ ןוגרא רבח תנוהכ תפוקת .ב

 רתויה לכל םישדוח 6( היצנדקה םות תארקל אוה ךישממ ןוגרא רבח לש קוח יפ לע השירפה דעומש לככ .1

 תויצנדק יתש דועל דיקפתל ותודמעומ תא גיצהל לוכי ךישממה ןוגראה רבח ,)היצנדקה םות תארקל

 .קוח יפ לע השירפ ליגל עיגה הכלהמבש היצנדקה םותמ

 םות תארקל רשאמ רתוי םדקומ דעומ אוה ךישממ ןוגרא רבח לש קוח יפ לע השירפה דעומש לככ .2

 לחתש ,תחא תפסונ היצנדק דועל ותודמעומ שיגהל לכוי ךישממ ןוגרא רבח ,ליעל רדגומכ ,היצנדקה

 .קוח יפל השירפ ליגל עיגה הכלהמב היצנדקה םות רחאל

 םאתהב איהש הביס לכמ ותנוהכ םייתסתש וא ,תפסונ היצנדקל רחביי אל ,ךישממ ןוגרא רבחש לככ .3

 םייתסת – ןומא יא וב עבוה םא וא ,ןוגראה ריכזמ וא ר"ויכ ודיקפתמ ותורטפתה תוברל ,הז ןונקתל

 .קנבב ותדובע םייתסת ,קנבה דבוע רתונש לככו ,םידבועה ןוגראב ותורבח
 

 יצראה דעווה בכרה .ג

 .ר"ויה ללוכ םירבח 11 הנמי יצראה דעווה .1

 גורידה לע הנמנה תוחפל דחא רבחו ילוהינה גורדה לע הנמנה תוחפל דחא רבח ןהכי יצראה דעווב .2

 םידמעומ גיצהל םיאשר ויהי יתודיקפה גורידה ירבחו ילוהינה גורדה ירבח קפס רסה ןעמלו .יתודיקפה

 .הצעומה ירבח ללכ י"ע ורחביש םיפסונ

 תוחפל הדובע תונש שמח לש קתו לעב תויהל וילע ורחביה תעב ,דעוול רחביהל ןיינועמה הצעומ רבח .3

 .הפוקתה לכב םרדסכ דעוול םיסימ םלישש דבלבו ,ךישממ ןוגרא רבח וא קנבב

 

 וידיקפתו יצראה דעווה תויוכמס .ד

 םישנאהו םיפוגה ,תודסומה לכ ינפב ,ןוגראה ירבח לכ לש דיחיהו עובקה םחוכ אבכ שמשמ יצראה דעווה .1
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 השרומו ,ןוגראלו םידבועל םיעגונה םיניינעה לכב ,קנבה תלהנה םע טרפבו ,עגמב ןוגראה אב םמיעש

 :ןלהלש םירבדב קוסעלו ןודל םידבועה ללכ םשב

 .קנבה ידבוע לש םיילאיצוס םיאנתו הדובע יסחי ,םינקת ,םיזרכמ ,רכש ,הדובע יניינעב )א(

 דעווה רושיא רחאלו םיאנתה שוביג םותב ,הדובע גוס וא עוצקמ לכ לש םידחוימה הדובעה יאנתב )ב(

 .הצעומה תעידיל םיאנתה ואבוי

 אבוי הזכש יוניש לכ ,ךכב רושקה ךמסמ לכו קנבב הדובעה ימכסה ,הדובעה תקוח ןוקיתו יונישב )ג(

 .הצעומה רושיאל

 .םיינוגרא םיניינעב )ד(

 .הצעומה ירבח/םידבועה לש תומלתשהו הרשכהל םיסרוק ןוגראב )ה(

 .המודכו תוזכורמ תוינק ,ןוכיש ,תידדה הרזע יניינעב )ו(

 .קנבה ידבוע לש םילומגתהו תואלמגה ,חוטיבה תודוסי תעיבקב )ז(

 .החוורו הרבסה ,טרופס ,תוברת יניינעב )ח(

 .קנבה תלהנה ןיבל קנבה ידבוע ןיב תועד - יקוליח רורבב )ט(

 ר"וי םע םואית ךות ,םמוי רדסו םנומיז דעומ תעיבקו ןוגראה לש םייצראה תודסומה סוניכב )י(

 .הצעומה

 .וילע ליטת תיצראה הצעומהש רחא ןינע לכב )אי(

 .דעווה תוריכזמ ירבח ראש תאו רבזגה תא וירבח ןיבמ רחבי יצראה דעווה .2

 לכב ,הז לש ורדעהב דעווה ר"וי מ"מכ םג שמשי רשא ,דעווה ריכזמ תא וירבח ןיבמ רחבי יצראה דעווה .3

 .דעווה תוריכזמ רבח דעווה ריכזמ היהי הרקמ

 עגונב םישדוח 9-מ רתוי אלו םישדוח 6 -ל תחא ,יללכ ח"וד ,תיצראה הצעומל רוסמי יצראה דעווה .4

  .ותוליעפל

 .ח"ור י"ע רקובמו רשואמ ,ףטוש יפסכ ח"וד הצעומל דעווה רוסמי הנשל תחא .5
 

 

 יצראה דעווה לש ויתולועפ להונ .ה

 .ןועברל תחא תוחפל ,ויתובישיל סנכתי יצראה דעווה .1

 ר"וי תוברל ,יצראה דעווה ירבחמ 50% -מ הלעמל הב ופתתשי םא תיקוח היהת יצראה דעווה תבישי .2

 .דעווה

 .ץוחנל תאז אצמי םא ר"ויה ידי לע ארקת דעווה לש תדחוימ הבישי .3

 ,ןיינמה ןמ אלש דעו תובישי םויק ,דעווה תוריכזממ בתכב שורדל םילוכי ,יצראה דעווה ירבחמ העברא .4

 .תוריכזמל דעווה ירבח תינפ תלבק דעוממ הדובע ימי העבש ךות םייקתת וז הבישיו

 .דעווה שאר בשוי לש ולוק עירכי תולוק ןויווש לש הרקמב םלוא .תחא העבצה תוכז דעו רבח לכל .5

6.  * 

 ,ם/ומוקמב םי/רחא דעו י/רבח הצעומה רחבת ,דעווה ירבחמ םיינש וא דחא לש םמוקמ הנפתנ )א(

 .קנבב ם/ותדובע םויס וא דעווהמ ם/ותורטפתה דעומ רחאל םייקתתש הבורקה הצעומה תבישיב

 אובי ,םידבועה דעווב יתודיקפה וא ילוהינה גורידהמ דיחי רבח ומוקמ תא הניפש דעווה רבח היה

   .קנבב ותדובע תא םייס וא שרפש רבחה ךייתשה וילא גוריד ותוא ךותמ ,דעווב ופילחמ

 ןיבמ ומוקמב רחא שאר בשוי רחבי ,דעווה ר"וי לש ומוקמ הנפתנ וא דעווה שאר בשוי רטפתה )ב(

 הנפתה וב דעומהמ וא רטפתמה דעווה ר"וי לש ותורטפתה תשגה דעוממ םוי 21 ךות הצעומה ירבח

 .ודיקפת

 .שדח שאר בשוי לש ורחביהל דע ןהכי רטפתמה דעווה שאר בשוי
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 ,איהש לכ הביסמ ,שדח דעו ר"וי לש ורחביהל דע ןהכל לכוי אל רטפתמה דעווה ר"ויו הרקמב

 .שדח דעו ר"וי לש ורחביהל דע ,לעופב דעו ר"ויכ ןוגראה ריכזמ ןהכי

 .תיצראה הצעומה י"ע ,דעווכ ןהכל רחבנש םוימ םייעובש ךות הנושארה ותבישי תא םייקי יצראה דעווה .7

 .תמדוק דעו תבישי ףוסב וא דעווה תבישי תליחתב דעווה ירבח ידי לע עבקי דעווה תבישי לש םויה רדס .8

 .ליגר בורב הנלבקתת דעווה תוטלחה .9

 רבדה שרפתי ,ןהב ןינמ רסוח תאפמ יצראה דעווה לש תוליגר תופוצר תובישי שלש הנחדת םא .10

 .דעוול תושדוחמ תוריחב ךורעל הצעומה לעו ,יצראה דעווה תורטפתהכ

 שמשל ורחבנ ובש דעווה תנוהכ הליחתמ יצראה דעווה ירבחמ 6 דעווב םתורבחמ ורטפתהו הרקמב .11

 .דעווה ר"וי תוברל תיטמוטוא דעווה רטפתי ,םירבחכ

 ילוהינ גורדל יתודיקפ גורדמ ורבעש דעווה ירבחו ןוגראה ריכזמ ,יצראה דעווה ר"וי ,הצעומה ר"וי .12

 .םדיקפתב ןהכל וכישמי

 ורדעהבו דעווה ר"וי י"ע הבישי לכ ףוסב םתחיי רשא םילוקוטורפ רפס להנל הבוח יצראה דעווה תובישיב .13

 .לוקוטורפה םשורו ומוקמ אלממ י"ע

 ר"ויה תומיתח תא ןכו דעווה תמתוח תא ואשיי ,םהינימל םייפסכ םיכמסמו תואצוה ירבוש תואחמה .14

  .ףסונ תוריכזמ רבחו

 ףיעס תרפה וא ,רכש ,הדובע יאנת םע םירושקה םיינויח םירורב וא ,הדובע יכוסכס לע םינויד תעב .15

 םיינוציח םימרוג וא קנבה ידבוע ברקמ תצעיימ העד ןימזהל דעווה יאשר הדובעה תקוחב וא הז ןונקתב

 .דעווה יניע תואר יפל לוכה ,קנבל

 .ויניינע לוהינ ךרוצל ,תויעראו תועובק ,תונוש תודעו תונמל לכוי דעווה .16

 .ףלוחה ןועברה ךשמב ותוליעפ לע עדימ ףד הצעומה ירבחל דעווה חלשי ,ןועברל תחא .17

 

 יצראה דעווה תוריכזמ .ו
 

 הבכרהו תוריכזמה תוריחב .1

 הנמנה תוחפל דחא דעו רבח ,דעווה ר"וי :ויהי םכותמ םירבח 5 תב תוריכזמ רחבי יצראה דעווה )א(

 .דעווה ריכזמו יתודיקפה גורדה לע הנמנה תוחפל דחא דעו רבחו ילוהינה גורדה םע

 .תוריכזמ רבחל דמעומ תויהל לוכי יצרא דעו רבח לכ )ב(

 .תוריכזמה תא ווהי רתויב לודגה תולוקה רפסמב וכזי רשא םירבחה )ג(

 דעווה תוריכזמ תויוכמס .2
 

 .ןועברל תחא תוחפל ,היתולועפ לע ח"וד ול רוסמלו יצראה דעווה תוטלחה עצבל )א(

 ,ןודנב הטלחה לכ ,יצראה דעווה לש לופטל םירוסמה םיניינעה לכב קנבה תלהנה םע מ"ומ להנל )ב(

 .יצראה דעווה רושיאל אבות
 

 .ןוגרא יסמ זכרלו תובגל )ג(

 .דעווה לש תויפסכה תולועפה לכ לע ,םיינכדע תונובשח ירפס להנל )ד(

 .ויכמסמו ןוגראה ןויכרא לע רומשל )ה(

 טילחת ןכ םא אלא תוריכזמה ירבח םיחכונ ויהי ,רחא ףוג לכו יצראה דעווה ןיב םיעגמו מ"ומ לכב )ו(

 .םיצעוי וא/ו םיפסונ יצרא דעו ישנא תובישיל ןמזל לכות תוריכזמה .תרחא תוריכזמה

 דעוול חוודתו היתויוכמס תרגסמב הלופיטל ןותנה ןינע לכב טילחהל תיאשר אהת תוריכזמה )ז(

 .תויתרגשה ויתובישיב היתולועפ לע יצראה

 ירבחמ השימח לש בתכב השקב יפל וא תוריכזמה תטלחה יפל ויתובישיל יצראה דעווה תא ןמזל )ח(

 .יצראה דעווה



         

11 
 

 הטלחה וא םוכיס לכש דבלבו םדא וא םרוג לכ םע שגפיהלו םיעגמ להנל ךמסומ דעווה ר"וי )ט(

 םרוג לכ וא/ו דעווה ריכזמ תא וילא ףרצל לכוי דעווה ר"וי .דעווה רושיאל אבוי ,ודי לע וגשוהש

 .ןוכנל אצמי רשא רחא

 

 הצעומהו דעווה ביצקת .9
 ,ןוגראה תפוקל ישדוח םולשת ,דבוע לכ לע תיצראה הצעומה הליטמ ויתולועפו ןוגראה תואצוה ןומימ ךרוצל .א

 .תיצראה הצעומה רושאבו יצראה דעווה תויחנה יפל ועבקי והבוגו ורועישש

 םאתהב ןומימה רועש עבקיי םיוסמ טקיורפ ןומימ תרטמל םיפסונ םיפסכ תייבגב ךרוצ ררועתיו הדימב

 .דבלב עבקיתש הרטמל ,תיצראה הצעומה רושיאב יצראה דעווה תויחנהל

 . ןוגראה תפוקל ותוא הריבעמו םידבועה תרוכשממ שדוח ידמ םולשתה תא ליעל רומאכ הכנמ קנבה תלהנה .ב

 ץעוי םע תוצעייתהב תועקשהה תדעוו תוטלחה תא עצבי רבזגה ,תועקשה תדעווכ שמשת דעווה תוריכזמ .ג

 .ךומנ ןוכיסב תועקשהב ןוגראה יפסכ ועקשוי הרקמ לכבו .תועקשה

 .תכרוע איהש תולרגהו םיפשנ ,תוברת תולועפ םויק ןיגב םיפסכ תובגל לכות דעווה תוריכזמ .ד

 

 תרוקיבה תדעו   .10
 .היינשה התבישימ לחה ,תיצראה הצעומה י"ע ורחבי רשא ,תיצראה הצעומה ירבח 3 ונהכי תרוקיבה תדעווב 

 .דעווה תוריכזמו רבזגה י"ע םילהונמה .םיפטושה םיפסכה לוהינ תא רקבת תרוקיבה תדעו .א

 שיגתו ,הצעומה תוטלחה עוציבל עגונב ,םתוללכב ןוגראה יכמסמ תאו תונובשחה ירפס תא רקבת תרוקיבה תדעו .ב

 .הדעוה תוצלמה תאו תרוקיבה יאצממ תא טרפמה הנשל תחא תוחפל ח"וד הצעומל

 

 ןוגראהו דעווה ריכזמ   .11
 יונימ .א

 .ןוגראה ריכזמ דיקפתב םג שמשיו דעווה ירבח ןיבמ יצראה דעווה י"ע רחבי דעווה ריכזמ  
 

 ריכזמה לש ויתויוכמס .ב

 .יצראה דעווה תוריכזמ לש היתוטלחה יפ לע לעפי ריכזמה .1

 .הצעומה ירבח םעו םיפינסה םע ףוצרו דימתמ רשק םייקי ריכזמה .2

 םיפטוש םיניינע רוריב םשל תוקלחמהו םיפינסה תולהנהלו תיזכרמה הלהנהל תונפל יאשר ריכזמה .3

 .ןוגראה תולועפל םירושקה

 .יצראה דעווה תוריכזמ לש הרושיאב קר םיפסכ איצוהל יאשר ריכזמה .4

 .דעווה תוריכזממ ףסונ רבח ידי - לע םג םותח תויהל ךירצ ריכזמה י"ע חלשנש ךמסמ לכ .5
 

 ריכזמה ידיקפת .ג
 

 .תידרשמ/תיתלהנמ הניחבמ ןוגראה ינינע תא להנל .1

 .םיפינסב הצעומה ירבח םע רשק םייקלו ,םעפל םעפמ ויתוקלחמו קנבה יפינסב רקבל .2

 .יצראה דעווה לשו םידבועה ןוגרא תצעומ לש היתוטלחה תא עצבל .3

 .הבישיה לש םויה רדס תא םסרפלו יצראה דעווהו תוריכזמה ירבח תא ,תובישיל ןמזל .4

 .הצעומה סנכ תא ןגראל .5

 .יצראה דעווה תובישיב ויתולועפמ ח"וד רוסמל .6

 .יצראה דעווה ירבחל ואיצמהלו יצראה דעווהו תוריכזמה תובישימ לוקוטורפ להנל .7
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 .ןוגראה ירבח לכ לש תינכדע המישר םייקל .8
 

 

 ןוגרא רבח לש ויתויוכזו ויתובוח   .12
 

 .ויתודסומ תוטלחהו ןוגראה תונקת רחא אלמל בייח ןוגרא רבח לכ .א

 אלא םידבוע תצובק לש םרכש יאנתל וא םתדובע יאנתל םירושקה םיניינעב קנבה םע ןירשימב רבח לפטי אל .ב

 .דבלב ןוגראה תודסומ תועצמאב

 יפ לע ול תונקומה תורחא תויוכז לכמ ןכו ןוגראה י"ע םקויש וא םקוהש לעפמ לכמ תונהיל יאכז ןוגרא רבח .ג

 . ןוגראה תורטמל םאתהבו הז ןונקת

 ותוא לש ויגיצנ תועצמאב תיצראה הצעומב הנודנ היהת וזו ,ןוגראה יניינעב העצה לכ עיצהל יאשר ןוגרא רבח .ד

 .הצעומב רבח

 .ויתויוכז לע ןגהל ןוגראה תודסוממ עובתל תוכזה ןוגרא רבח לכל .ה
 

 םידיקפת יולימ   .13
 תוריסמבו הדמתהב בל םותב ,רשויב ודיקפת תא אלמל בייח ,ןוגראה תודסוממ דחאב גיצנכ רחבנש רבח לכ .א

  .ןוגראה תורטמ ןעמל

 .וילע לטוהש דיקפתה תא אלמל לדתשי ,םיוסמ דיקפת וילע ליטה ,ויתודסוממ דסומ וא ןוגראהש ,רבח .ב

 

 םיסימ   .14
 .ןוגראה תודסומ ידי לע עבקייש רועישב דעו יסמ םלשל בייח ןוגרא רבח לכ                 

 

 תעמשמ   .15
 ודגנ וטקני ,תינוגראה תעמשמה תא רפיש רבח יכ עובקל םידבועה תצעומ לכות ,הדובע ךוסכס תזרכה תעב .א

 ןכו ןוגראה ידי לע  תודסבוסמ/תונגרואמ תולועפב ףתתשהל תוכזה לש לעופב הלילש לש תוידימ תויצקנס

 .םינש שולש דע לש הבוצק הפוקת ךשמל םידבועה ןוגראמ תונתמ וא/ו תובטה תלבק תלילש

 ךשמל ןוגראה תודסומל רחביהלו רוחבל לכוי אל הדובעה ךוסכס םע רשקב ןוגראה תוטלחה תא רפיש רבח .ב

 .םינש שמח לש הבוצק הפוקת

   .יתעמשמ ןיד תיב ינפב דמעוי תינוגראה תעמשמה תא הרומח הרפה רפהש רבח .ג
 

 יתעמשמ ןיד תיב   .16
 ד"היב בכרה .א

  .םידבועה דעו ר"ויו םידבועה תצעומ ר"וי י"ע ונומיש םירבח 3 ונהכי יתעמשמה ןידה תיבב  

  לש היצנדקה לכל ונומיש ןוגראה ירבחמ םיינש ודילו קנבה דבוע וניאש ד"וע ןהכי יתעמשמה ןידה תיב שארב 

 .יתעמשמה ןידה תיב ינפב ,ררבתהל הרומאה הנולת תשגה תעב ,ליעל רומאכ ונומיו הצעומה 

 

 ןידה תיב תויוכמס .ב

 :םיאבה םירקמב ןודל תוכמס היהת ןידה תיבל .1

 יולימ יאמ עבונה ךוסכס םע רשקב ,ןוגראה תודסוממ דחא י"ע וינפב אבות רשא הנולת לכב )א(

  .ןוגראב אוהש לכ רבח י"ע , ןוגראה תודסוממ דחא לש איהש לכ הטלחה

 .ןוגראה תודסוממ דחא דגנ , ןוגראב רבח י"ע וינפב אבותש הנולת לכב )ב(

 םישנוע ליטהלו וינפל אבומה הרקמ לכב ותעד לוקיש יפ לע קוספל תוכמסה היהת ןידה תיבל )ג(
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 :ןמקלדכ

 .ךכמ עמתשמה לכ לע םיבוצק ןמז יקרפל ןוגראה תודסומב תורבחמ יאנת לע היעשה )1(

 עמתשמה לכ לע תותימצל וא םיבוצק ןמז יקרפל ןוגראה תודסומב תורבחמ לעופב היעשה )2(

 .ךכמ

 ,ןוגראה ידי לע תודסבוסמ וא/ו תונגרואמה תויוליעפב ףתתשהל תוכזה לש לעופב הלילש )3(

 .תותימצל וא תובוצק תופוקתל

 .הבוצק הפוקתל ןוגראהמ יאנת לע האצוה )4(

 .תותימצל ןוגראהמ לעופב האצוה )5(

   .ןיינעה תוביסנב קדוצכ ןידה תיבל הארייש רחא דעס לכ )6(

 תיב תטלחה תלבק םוימ םייעובש ךות קנבה ידבוע לכל ומסרופי ,ויקומינו יתעמשמה ןידה תיב תוטלחה .2

  .ןידה

 לש ותוכז ללשית אל .תוררוב יכילהב םייקתי אל ןוידה ,ררוב קספ לש ףקות ןיא ןידה תיב תוטלחהל .3

 .ןיד יפ-לע יטפשמ דעס תלבקל ןוגראב רבח

 

 תיצראה הצעומל תוריחבה ילהונ   .17
 

  רחביהלו רוחבל תוכזה .א

 ןוגרא ירבח ןכו קנבב םתדובעל םישדוח 36 תוחפל ואלמש קנבב םיעובק םידבוע םניהש ןוגרא ירבח .1

 .רוחבל םיאכז ,םירחובה סקנפב עיפומ םמשו םרדסכ דעוול םיסימ ומלישו ,ךישממ

 .ל"נה 'א ףיעס תושירד לע הנוע אוה וליפא רוחבל יאשר היהי אל ,הנש 18 ול ואלמ םרטש רעונ .2

 .ךישממ ןוגרא רבח אוה םא אלא ,רחביהלו רוחבל תוכז ןיא קנבה יאלמגל .3

 ינאירוגרגה שדוחה ףוסב קנבב ותדובעל םינש שולש ואלמו הריחב תוכז לעב וניהש ,ןוגראב רבח לכ .4

 תא שיגהל יאשר ,םרדסכ דעוול םיסימ םלישו ,ךישממ ןוגרא רבח וא הצעומל תוריחבה םויקל םדוקה

 .םידבועה תצעומב רבח תויהל ותודמעומ

 .רחביהל אל ךא רוחבל םיאשר ויהי ,ןלהל םיטרופמה תוקלחמ/םיפגאהמ דחאל םיכיישה םידבוע .5

 תלבק ךרוצל הצעומה תובישיל ףיקשמ חולשל םיאשר הביטחה ידבוע םלוא ,תרוקיבה תביטח )א(

 .ןוכדע

 .להנימו שונא יבאשמ תביטח ידבוע )ב(

 .םידבועה ןוגרא לש תיזכרמה תוריחבה תדעו ירבח )ג(

 ןיד לכ חוכמ ףינס/הדיחיה ידבוע לש םתדובע לע הרקב תדובע עצבמה ףינס/הדיחי לכב דבוע לכ )ד(

 תא רשא םידבועה לש םתקוסעת קפואו םמודיק לע עיפשהל הלולעה ,םיבייחמ היצלוגר וא/ו

 .םידדצה ןיב תופיפכ יסחי חוכמ הרקבב רבודמ ןיאש לככו ,רקבמ אוה םתדובע

 .תויאשחו תוישיא ןניה תוריחבה .6

 .ויגיצנ תא ןירשימב רחוב ליעל א/17 ףיעסב רומאכ ,ןוגרא רבח לכ .7

 

 תוריחבה תדעו .ב

 ר"וי םע םואתב יצראה דעווה ר"וי הנמי ,תיצראה הצעומה לש היצנדקה םות ינפל םישדוח השולש .1

  .תיצרא תוריחב תדעווכ ונהכי רשא םירבח השימח ,הצעומה

2.  ***** 

 .םירבח 5 הנמת תוריחבה תדעו )א(
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 ידבוע ןיבמ ןכו ילוהינהו יתודיקפה גורדהמ ,הטמהו םיפינסה ידבוע ןיבמ ורחבי הדעוה ירבח )ב(

 .רחביהל אלו רוחבל םילוכיש םיפגאה

 .הדעוה ר"וי תויהל הנומ ימ םירבחל עידוי ןכו יונימ בתכ ורחבנש םירבחה תשמחל חלשי דעווה .3

 הב הנושארה הבישיל הדעוה ירבח תא ר"ויה ןמזי תוריחבה תדעו ר"ויל בתכמה תעגה םוימ םימי 10 ךות .4

 .הדעוה תדובע ירדס ועבקי

 תפסונ העבצה םייקתת םיוסמ אשונב םילוקש תולוקה ויה ,הירבח לש ליגר בורב ולבקתי הדעוה תוטלחה .5

 .ולוקב עירכי הדעוה ר"וי הערכה היהת אל םאו

 ןיקתה ךלהמל יארחא היהי רשא םידבועה דחא תא הקלחמ/ףינס לכב הנמת תיזכרמה תוריחבה תדעו .6

 יארחא היהי ןכו תוריחבה תדעו לש תויחנההו תוארוהה לכ ונפוי וילאו ,הקלחמ/ףינסב תוריחבה לש

 .תועדוהה לכ םוסרפל

 רבחכ שמשל תודמעומ שיגה ומצע אוהו ,ופינסב תוריחבה לש ןיקתה ךלהמל יארחאכ הנומש דבוע .7

  .ןיינעה ךרוצל ומוקמב רחא דבוע הנמת רשא ,תוריחבה תדעוול ךכ לע עידוי ,םידבועה תצעומב

 .קנבב תוריחבה לש ןיקתה ןכלהמל תיארחא תוריחבה תדעו .8

 .ונוכדעו ויוניש םירחובה סקנפ םוסרפל תיארחא היהת תיצראה תוריחבה תדעו .9

 רומאל םאתהב ,ףינס לכב ורחביש םיגיצנה רפסמ תא ,תוריחבה ינפל ,עבקת תיצראה תוריחבה תדעו .10

 .ןונקתל 7 ףיעסב

 תא איבהל גאדתו ןמויס םוימ םימי 7 ךות תוריחבה תואצות תא םסרפת תיצראה תוריחבה תדעו .11

 .םידבועה תעידיל תואצותה

 .ךכל עבקיש ןמזב ,הרחבנש השדחה תיצראה הצעומה ןומיזל גאדת תיצראה תוריחבה תדעו .12

 תצעומ ר"ויל ורסמיי םילוקוטורפה יקתעה .םייקתש הבישי לכמ לוקוטורפ להנת תיצראה תוריחבה תדעו .13

 .רחבנה םידבועה

 

 םירחובה סקנפ .ג

 .ףינס ,הקלחמ  ,ףגא ,הביטח ,רוטקס לכל םירחוב סקנפ תיזכרמה תוריחבה תדעו ןיכת תוריחבה תארקל .1

 .ליעל רומאכ רוחבל םיאשרה ןוגראה ירבח לכ ועיפוי וז המישרב

 םירחובה סקנפ ,םירבחה לש םנויעל חותפ םירחובה סקנפ היהי תוריחבה םויק דעומ ינפל םוי 15 תוחפל .2

 לכב תוריחבה לש ןיקתה ךלהמה לע יארחא תויהל תוריחבה תדעו י"ע הנומ רשא רבח ותוא לצא היהי

 .הקלחמ/ףינס

 תיצראה תוריחבה תדעוול תונפל יאשר היהי ,םירחובה סקנפמ טמשוה ומשש העבצה תוכז לעב רבח .3

 תדעו תטלחה .תוריחבה תדעו י"ע עבקיש יפכ תוריחבה דעומ ינפל םימי רפסמ ,סקנפב ללכיהל השקבב

 תשגהל ןורחאה דעומה תא עבקת תוריחבה תדעו ןכ ומכ .תיפוס היהת השקבה םע רשקב תוריחבה

  .רוערעה

 ,יתודיקפה גורדל ךייש היהש ךישממ ןוגרא רבח ןכו קנבה הטמב םידבועה יתודיקפה גורדב םידבועה לכ .4

 ךותמ םידמעומ רובע ועיבצי ,העבצהה תוכז ילעב לכו ,דחא ףינסכ ובשחיי ,םירחובה סקנפב עיפומ םמשו

 .תוריחבה םויב דבוע אוה הב הדיחיב עיבצי דבועה .תוריחבה תדעו ידי לע תרשואמה םידמעומה תמישר

 .הטמב עיבצי ,יתודיקפה גורדל ךייש היהש ךישממ ןוגרא רבח

 םירחובה סקנפב עיפומ םמשש ילוהינה גורדל ךייש היהש ךישממ ןוגרא רבח ןכו ילוהינה גורדה ידבוע לכ .5

 תדעו ידי לע תרשואמה םידמעומה תמישר רובע ועיבצי העבצה תוכז ילעב לכו דחא ףינסל ובשחיי

 היהש ךישממ ןוגרא רבח .דבוע אוה וב הקלחמ/ףינסב עיבצי ילוהינה גורדהמ דבוע לכ םלוא ,תוריחבה

 .הטמב עיבצי ,ילוהינה גורדל ךייש

 ומייקתי אל ,הצעומ ירבח תויהל .םיאכזה םידמעומה רפסמכ םידדומתמה רפסמ הב ףגא/הקלחמ/ףינס .6
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  .תוריחב וב

 ינש וליפא יוצר ,דחא רבח דוע תוחפל ףרצי ,תוריחבה תדעו י"ע יארחא תויהל הנומש ןוגרא רבח לכ .7

 .יפלק תדעו ווהיש םיפסונ םירבח

 

 תוריחבה ךילהת .ד

 םדוקה ינאירוגרגה שדוחה ףוסב קנבב ותדובעל םינש שולש ול ואלמו הריחב תוכז לעב וניהש רבח לכ .1

 תצעומב רבח תויהל ותודמעומ תא שיגהל יאשר ,ךישממ ןוגרא רבח וא הצעומל תוריחבה םויקל

 .םידבועה

 וניא םלוא ,הצעומל תוריחבה םויק דעומל םדוקה ינאירוגרגה שדוחה ףוסב ףינסב הדובעל ץבושמה רבח .2

 ויהי ולש תודמעומה תגצהו ולש הריחבה םוקמ .איהש לכ הביסמ ףינסה לש םירחובה סקנפב עיפומ

 .שדחה םוקמב הדובעל ץבוש אוה וב הקלחמ/ףינסה םעטמ דמעומ אוה וליאכ

 עדיית ןכ ומכ .ףינס ותואמ ורחביש םיגיצנה רפסמ תא ףינס לכל עידותו עבקת תיזכרמה תוריחבה תדעו .3

 םיבחרמה תולהנהו םירודמ ,תודיחי ,תוקלחמ ,םיפגא ,םירוטקסה ידבוע תא תיזכרמה תוריחבה תדעו

 .םמעטמ ורחביש םיגיצנה ירפסמ תאו דחא ףינסל םיבשחנה

 תופטעמב הכרדהה זכרמב ועיבצי ,הכרדהה זכרמב תוריחבה םויב והשי רשאו רוחבל םיאכזה םידבוע .4

 .תולופכ

  .עיבצהל ולכוי הב ,דחוימ יפלק הלא םיעיבצמ תושרל דימעת תיזכרמה תוריחבה תדעו

 תוריחבה תדעוול בתכב ותודמעומ תא שיגהל בייח ,הצעומל ותודמעומ תא שיגהל ןיינועמה ןוגרא רבח .5

 ןכוהש ספוטה יבג לע שיגי ותודמעומ תא .תוריחבה תדעו עבקתש יפכ תוריחבה דעומ ינפל םימי רפסמ

 :םיאבה םיטרפה ואלומי ספוטבו תוריחבה תדעו י"ע

 ,ךייתשמ אוה וילא גורדה .ה ,הדובעה תליחת ךיראת .ד ,הדובעה םוקמ .ג ,יטרפ םש .ב ,החפשמ םש .א

 .הקלחמ/ףינסב ןופלט .ח ,תיבב ןופלט .ז ,תיטרפ תבותכ .ו )ילוהינ/יתודיקפ(

 .ותודמעומ תשגה לע רושיא הצעומב רבחל ותודמעומ תא שיגי רשא רבח לכל רשאת תוריחבה תדעו .6

 ףינס לכב הצעומה ירבחל םידמעומה תמישר תא תוריחבה ינפל םימי 7 תוחפל םסרפת תוריחבה תדעו .7

 עיפוי הז םוסרפ .הצעומל רחביהל םיאכז ףינס ותואמ םירבח המכ ןכו .תוריחב ומייקתי םיפינס וליאב

 .תועדומה חול לע

 .ילוהינ/יתודיקפ םירחוב תצובק לכל םיספטהו תופטעמה יגוס תא ןיכת תוריחבה תדעו .8

 לכ .העבצהה תופטעמ תא םידבועה וסינכי וב יפלק ומצעל ןיכי תוריחב ומייקתי וב ףינס לכב יארחאה .9

 םאתהב לעפיו ול םיאתמה העבצהה קתפו הפטעמה תא לבקי הריחבה םוקמל שגיי ,רוחבל יאכזה רבח

 .הריחבה ספוט יבג לע תוניוצמה תוארוהל

 רבח לכ .רחב רבכ ימו ,רחב אל ןיידעו ספוט לביק ימ ותושרבש םירחובה רפסב ןייצי ףינסב יארחאה .10

 סינכה ןוגראה רבחש רחאל .הקבדה י"ע הפטעמה תא רוגסי ,יפלקל ולש הפטעמה תא סינכי םרטב ,ןוגרא

 .עיבצהל ותוכז תא שמימ יכ רשאי ךכבו ,ומש דיל םירחובה רפסב םותחי ,יפלקל הפטעמה תא

 ןוגראה ירבח רפסמ ,יפלקה תדעווב ויה רשא םירבחה תומש לוקוטורפב םשרי העבצהה םות רחאל .11

 ךותב ואצמנש תופטעמה רפסמ תא ןכו ,יפלקל םירחובה רפסב תומיתחה י"פע תופטעמה תא וסינכהש

 .יפלקה

 רורבב רבדה ןיוצי ,םירחובה רפסב םימושירה ןיבל תופטעמה רפסמ ןיב תוהז ןיא יכ ררבתיו היה

 םוקמ ותואב תוריחבה תא לטבל וא רשאל םאה טילחת תיזכרמה תוריחבה תדעו .לוקוטורפב השגדהבו

 ןה רשאכ ,העבצהה תופטעמו תויאשח הנייהת ףינסב תוריחבה .ףינס ותואב תושדח תוריחב םייקלו

 ראודה קשב חלשיו יארחאה לביקש הפטעמל וסנכוי ,הירבח לכ י"ע םותח הדעוה לוקוטורפו תולוענ

 .תיזכרמה תוריחבה תדעוול
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 רחאלו תופטעמה תריפס םותב .תולוקה תא רופסתו תופטעמה תא חתפת תיזכרמה תוריחבה תדעו .12

 תומוקמ וליאב םשרי וב לוקוטורפ םושרת ,קנבה יפינסמ רמוחה לכ תא הלבק יכ הענכתשה הדעוהש

 רחבנ ימ ןוגראה ירבח ללכל תוריחבה תואצות תא םסרפתו תומוקמ םתואב רחבנ ימ ,תוריחבה ומייקתה

  .תולוקה תריפס םותמ םימי )3( השולש ךותב דדומתמ לכ לבקש תולוקה רפסמ תאו אל ימו

 םירבח אלש םישנא הריפסה תעב םיחכונ ויהי אל תיזכרמה תוריחבה תדעו י"ע תולוקה תריפס תעב .13

 גואדל תנמ לע החטבא ישנא רוכשל תיאשר היהת תיזכרמה תוריחבה תדעו .תיזכרמה תוריחבה תדעווב

 .תולוקה תריפס םוקמ תחטבאל

 .דבלב הדעוה ירבח י"ע היהת תולוקה תריפס

 תוטלחומ ןניה ,ושגוהש םירוערעב ןוידה רחאל הדעוה ירבח י"ע ומסרפיו ועבקיש יפכ תוריחבה תואצות .14

 .תויפוסו

 םוסרפ תעמ תועש 48 ךותב תיזכרמה תוריחבה תדעוול תוריחבה תואצות לע רוערע שיגהל לכוי דמעומ .15

 .תואצותה

 עידותו תוריחבה םוימ םימי 7 - מ רחואי אל רחבנש דמעומ לכל בתכמ חלשת תיזכרמה תוריחבה תדעו .16

 םידיקפתהמ דחאל תודמעומ תשגה ךרוצל םינוש םיספט ףרצת ןכ - ומכ .םידבועה תצעומל רחבנ יכ ול

 :הנוש ספוט דיקפת לכל םיאבה

 .הצעומה ר"ויל )א(

 .הצעומה ר"וי ןגס )ב(

 . דעווה ר"ויל )ג(

 . דעווה רבחל )ד(

17.  

    .םיאתמה ספוטב ותדמעומ תא שיגי ל"נה םידיקפתהמ דחאל רחביהל ןיינועמה רבח לכ )א(

 :ןמקלדכ ויהי ספוטב ועיפויש םיטרפה

 ,החפשמ םש )1(

 .יטרפ םש )2(

 .הדובעה םוקמ )3(

 .הדובעה תליחת ךיראת )4(

 .תיטרפ תבותכ )5(

 .תיבב ןופלט )6(

 .הקלחמ/ףינסב ןופלט )7(

 .יראלולס ןופלט )8(

  .תיטרפ ליימ תבותכ )9(
 

 י"ע ועבקנש תוריחבה םוי ינפל םימי 10 -מ רחואי אל תוריחבה תדעוול ושגוי תודמעומה יספוט )ב(

 .תוריחבה תדעו

 תרחבנה הצעומה ירבחל םידיקפתה לכל םידמעומה תמישר תא םסרפת תיזכרמה תוריחבה תדעו )ג(

 .הנושארה הצעומה תבישי ינפל םימי )7( העבש תוחפל

 סוניכ דעומ תא עבקת ןכו ,הנושארה הצעומה תבישיל ןומיזה תא חלשת תיזכרמה תוריחבה תדעו .18

 ירבח ,דעווה ר"וי ,הצעומה ר"וי ןגס ,הצעומה ר"וי תריחב תא לולכי םויה רדס .העשהו םוקמה ,הצעומה

 -מ רחואי אלו תואצותה םוסרפ םוימ םימי )15( רשע השימח םדקומה לכל םייקתי סוניכה .דעווה

 .תוריחבה םויק ךיראת תא םידקהל םג הדעוה תוכמסב םלוא תואצותה םוסרפמ םוי )30( םישולש

 ,ליעל ןיוצמה רדסה יפל ויהי הצעומב תוריחבה רדס תויאשח הנייהת םידיקפתהמ דחא לכל תוריחבה
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 .דעווה ירבח רתי ורחבי ןכמ רחאל קרו דעווה ר"וי וירחאלו ונגס ןכמ רחאל הצעומה ר"וי רחבי ,תישאר

 .תוריחבה תדעו להנת תוריחבה תא

 .דחא דיקפתמ רתויל ותודמעומ תא שיגהל יאשר רחבנ הצעומ רבח .19

 ותדמעומ רסות ,ליעל 18 ףיעסב רומאכ ,תוריחבה רדס י"פע םידיקפתה דחאל הצעומ רבח רחבנ

 .ורתונש םידיקפתל תוריחבב

 תדעו תועצמאב ועצמ תא םסרפל יאכז היהי ,ל"נה םידיקפתהמ דחאל ותודמעומ שיגהש הצעומ רבח .20

 .תנגוה הרוצב היהי רבחה םעטמ עצמה םוסרפ .תוריחבה

 תנמ לע תנגוה יתלבו תעגופ הרוצב ועצמ תא םסרפש רבחל תונפל תוכמסה היהת תוריחבה תדעוול

 תאז ןייצת הדעוהו ונושלכ עצמה םסרופי ועצמ חסונ תא ןקתל דמעומה בריס ,ןוקית ןועטה תא ןקתיש

 .דמעומה לש ועצמ דיל הרעהב

 .הבישיה לוהינ טיברש תא ,ורחביה םע ,וידיל לבקי ,רחבנה הצעומה ר"וי .21

 םוקמל תולוק לש ההז רפסמב םירבח רפסמ ורחבנו היה תולוקה ברימ תא ולבקש ימ ורחבי דיקפת לכל .22

 תא ולביקש םידמעומה םתוא ןיב תורזוח תוריחב הנכרעית ,הז ןונקת יפל םידיקפתה תמישרב ןורחאה

 .ןורחאה םוקמה לע ההזה תולוקה רפסמ

 ינשה םוקמל עיגהש דמעומה הצעומ רבחכ ומוקמב סנכיי ,םיוסמ ףינסמ הצעומ רבח לש ומוקמ הנפתה .23

  .)7( 'ו 7   ףיעסב רומאל ףופכב ,ףינסב וכרענש תוריחבב

 .תושדח תוריחב ףינסב וכרעיי – םיפסונ םידמעומ ויה אל

 תצעומל גיצנ תריחבל תוריחב ףינסב וכרעיי ,םידבועה תצעומל תוריחבה םויק רחאל שדח ףינס חתפנ .24

 .םידבועה

 

 הדוגאה קורפ   .18
 .תיצראה הצעומה ירבחמ 75% לש דחוימ בורב תדחוימ הטלחה יפ לע אלא ןוצרמ קרפתהל הלוכי הדוגאה ןיא 

 דעומ ינפל םוי 15 תוחפל תיצראה הצעומה ירבח לכל אצמות ,קורפ תעצה קרפה לע דמעות הבש הבישיל הנמזה .א

 לבקמ תמיתח י"ע ,ןומיזה תא ולביק ןכא תיצראה הצעומה ירבח בור יכ אדוול הבישיה ןימזמ לע .הבישיה

 .ןימזמל רזוחב ותאצמהו הלבק רושיא לע ןומיזה

  .הצעומה תטלחה יפל םייפורטנליפ םינוגרא וא הקדצ תודסומל הקוריפ םע רבעוי הדוגאה שוכר .ב


