
 

 הפיח תטיסרבינוא
 הטיסרבינואה ילהונ

 01 - 01 :ןונקתה רפסמ
 2022 ראורבפ :ךיראתמ ףקותב
 16 ךותמ 1 דומע 1 :הרודהמ

 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 :הרטמ .1

 ןיב ןויוושבו ,םישנ לשו םירבג לש תויטרפבו תוריחב ,דובכב תועגופ ינימ עקר לע תולכנתהו תינימ הדרטה

 .תויחרזא תולוועו תעמשמ תוריבע ,םיילילפ םישעמ םיווהמ תינימ הדרטה ישעמ .םינימה

 ינונקת יפלו הז ןונקת יפל תעמשמ תריבע תווהמ ,םידומילהו הדובעה יסחיב תועגופ תולכנתהו תינימ הדרטה

 ףקשל הז ןונקת תרטמ ,ךכל םאתהב .הטיסרבינואה תוינידמל דוגינב תודמועו ,הטיסרבינואב םיגוהנה תעמשמה

 םיחוטב םידומיל תביבסו הדובע םוקמ שמשת הפיח תטיסרבינוא יכ חיטבהלו הטיסרבינואה תוינידמ תא

  .תינימ הדרטה לע הנולת תשגהב םירושקה םיכילה עקר לע תולכנתה וא תינימ הדרטה םהב ןיאש ,םידבכמו

 םיימיטניא םיסחי ןינעל םירורב םיללכ עובקל טלחוה ,םימלוה םידומיל תביבסו הדובע םוקמ חיטבהל תנמ לע

 התועמשמכ תינימ הדרטהב רבודמ ןיא רשאכ םג )תו.םידימלת ןיבל לגס תו.ירבח ןיב תוברל( תורמ יסחי תרגסמב

 .ןונקתל 'ב חפסנב טרופמכ ,קוחב

  .ןידה תוארוה ורבגי ,ןידה תוארוה ןיבל הז ןונקת לש ויתוארוה ןיב הריתס לש הרקמ לכב יכ רהבוי

 :תורדגה .2

  .הפיח תטיסרבינוא  "הטיסרבינוא"

 .1998-ח"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה    "ןידה"

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm 

 .1998-ח"נשתה ,)דיבעמ תובוח( תינימ הדרטה תעינמל תונקתה

_html/Law01/245_002.htmhttp://www.nevo.co.il/law 

 .1988-ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח                  

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m1_001.htm 

 ןויווש קוחל 7 ףיעסב התרדגהכו תינימ הדרטה תעינמל קוחל )א(3 ףיעסב התרדגהכ "תינימ הדרטה"

 ת.דבוע יפלכ ה.דימלת וא ת.דבוע דצמ ,תעל תעמ ונתשיו ונכדעתיש יפכ ,הדובעב תויונמדזה

  .םידומילה וא הדובעה םוקמ תרגסמב ,)ןלהל םתרדגהכ( ה.דימלת וא

 תחא איה תינימ הדרטה ,ןידה תוארוהל ףסונב וא/ו םאתהב ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ

 :הלאמ

 .ינימ יפוא לעב השעמ עוציבל הטיחס )1(

 .הנוגמ השעמ )2(

 ןיא ;ןהב ןינע רסוח הת.הארה תועצהה ת.ןעמנש ףא ינימ יפוא תולעב תורזוח תועצה )3(

 :הלא םירקמב המכסה יא תוארהל ךרוצ

 .םידומילב וא תורישב ,הדובע יסחיב תורמ לוצינ .א

 .עשי ת.רסחב וא ה.ןיטקב לופיט וא ךוניח ,תולת ,תורמ יסחי לש לוצינ .ב

 .ת.לפטמב ת.לפוטמ לש תולת לוצינ .ג

 תויוסחייתהה ת.ןעמנש ףא ,ת.ןעמנה לש ה.ותוינימב תודקמתמה תורזוח תויוסחייתה )4(

 )3( הקספב וטרופש םירקמב המכסה יא תוארהל ךרוצ ןיא ;ןהב ןינע רסוח הת.הארה

 .ליעל

 םא ןיב ה.שיא לש תינימה ה.ותייטנ וא ה.ותוינימ ,ה.ונימל הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה )5(

 .ואל םא ןיבו ה.ול עירפמ רבדהש הת.הארה



 

 הפיח תטיסרבינוא
 הטיסרבינואה ילהונ

 01 - 01 :ןונקתה רפסמ
 2022 ראורבפ :ךיראתמ ףקותב
 16 ךותמ 2 דומע 1 :הרודהמ

 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 םהב תוביסנב ,ה.ותוינימב דקמתמה ,ה.שיא לש הטלקה וא טרס ,םולצת םוסרפ )6(

 .םוסרפל ה.ותמכסה הנתינ אלו ,ה.שיאה תא תוזבל וא ליפשהל לולע םוסרפה

 – וז הרדגה ןיינעל

 ;תוגהנתהב וא םילימב – "המכסה רדעיה" וא "ןינע רסוח"

 בשחמ תועצמאב תוברל ,יתעימש וא יתוזח גצומ תועצמאב ,הפ לעב ,בתכב – "תוסחייתה"

 .תוגהנתהב וא ,בשחמ רמוח וא

 ת.דבוע דצמ ,תעל תעמ הנתשיו ןכדעתיש יפכ ,תינימ הדרטה תעינמל קוחל )ב(3 ףיעסב התרדגהכ "תולכנתה"

 .םידומילה וא הדובעה םוקמ תרגסמב ,ה.דימלת וא ת.דבוע יפלכ ה.דימלת וא

 ת.דבועב העיגפ לכ הניה הרוסא תולכנתה ,ןידה תוארוהל םאתהב ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ

 ,תולכנתה לע הנולתב וא ,וזכ הדרטה לע הנולתב וא ,תינימ הדרטהב הרוקמש ,ה.דימלתב וא

 .רומאכ הנולתב תו.םירומאה תבוטל ה.דיעה וא ה.עייסש ימב העיגפ לכ וא

       תרגסמ"

 הדובעה םוקמ

 תוברל( הטיסרבינואה םעטמ תוליעפ תלהנתמ וב רחא םוקמ לכ וא/ו הינקתמ לע הטיסרבינואה "םידומילה וא

 לכ וא/ו ,המעטמ ימ וא ,הטיסרבינואה רובע ,הטיסרבינואה ידי לע ,)תו.םיטנדוטסה תונועמ

 לכב םידומילב וא הדובעב תורמ יסחי לוצינ ךות וא/ו ,םידומיל וא הדובע ידכ ךות רחא םוקמ

 .אוהש םוקמ

 תורמ יסחי תוברל ,ה.ול ה.ףופכה ת.רחא ןיבל העפשה וא הטילש ,תוכמס ת.לעב ןיב םיסחי "תורמ יסחי"

 .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב הנייהתש לוכי העפשה וא הטילש ,תוכמס .םיימדקא וא םיילהנמ

 תרגסמב תולכנתה וא/ו תינימ הדרטהמ ה.עגפנ יכ עמתשמ וא ןעטנש ימ וא ה.דימלת ,ת.דבוע "ת.עגפנ"

  .םידומילה וא/ו הדובעה םוקמ

 הדובעה םוקמ תרגסמב תולכנתה וא/ו תינימ הדרטה לע הנולת ה.שיגמה ת.רחא וא/ו ת.עגפנ "ת.ןנולתמ"

 .םידומילה וא/ו

 ןיגב הנולת ה.ודגנ השגוהו ה.דימלת וא ת.דבוע ה.וניה הנולתה תשגה םויבו עוריאה םויבש ימ "ה.ןולינ"

 .ה.דימלת וא/ו ת.דבוע יפלכ תולכנתה וא/ו תינימ הדרטה

 חנומה תועמשמכו ,ןלהל 5 ףיעסב רומאכ תינימ הדרטה תעינמל ה.ביצנכ הת.הנומש ימ "ה.ביצנ"

 .תינימ הדרטה תעינמל תונקתל 3)1א(9 ףיעסב "יארחא"

    תו.ינגס"

 .ןלהל 5 ףיעסב רומאכ תינימ הדרטה תעינמל ה.ביצנה תו.ינגסכ ונומש ימ  "ה.ביצנה

 ת.עגפנ לש ילהנמו ימדקא יוויל ךרוצל ה.ביצנה תו.ינגס וא/ו ה.ביצנה ידי לע הת.הנומש ימ "הוולמ"

  .ןלהל 6.9 ףיעסב רומאכ תינימ הדרטה לע הנולת ה.שיגהש
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 ת.רבח תוברל ,הקיסעמו ת.דבוע יסחי הטיסרבינואה ןיבל ה.וניב ומייקתה עוריאה םויבש ימ "ת.דבוע"

 ,ת.יערא ת.דבוע ,ת.ינמז ת.דבוע ,ילהנמ לגס ת.רבח ,רטוז ימדקא לגס ת.רבח ,ריכב ימדקא לגס

 קלחכ המשבו הטיסרבינואה םעטמ ת.לעופש ימ לכ ןכו ,ישיא הזוחב ת.דבוע ,ה.עובק ת.דבוע

 ת/.ןתונ לש ת.דבוע וא הטיסרבינואל תוריש ת.ןתונ תוברל – דבלב הז ןונקת ןינעלו ,התוליעפמ

 .הטיסרבינואל תוריש

  :הלאמ ימ םע הת.הנמנ עוריאה םויבש ימ "ה.דימלת"

 תוינכותל הביטחב תוברל ,ה.דימלתכ הדי לע ה.לבקתנו הטיסרבינואב םידומילל ה.םשרנ -

 .םידומיל תושפוחב ללוכ ,ה.דימלתכ ה.םושר אי.אוה דוע לכו ה.ותמשרה תעמ ,תודחוימ

 תלבק דעו ה.ותמשרה תעמ ,התחדנ ה.ותשקבו ה.דימלתכ לבקתהל ה.ותודמעומ ה.שיגה -

 .הייחדה

 .הדועת ה.לביק םרט ךא ה.וידומיל ה.םייס -

  .הטיסרבינואב ה.ותדובעמ ה.שרפש ת.דבוע ה.וניה עוריאה םויבש ימ  "ת.יאלמג"

 ה.וניב םימייקתמש ילבמו הרומת אלל הטיסרבינואה רובע תוליעפ ת.עצבמ עוריאה םויבש ימ "ת.בדנתמ"

 .הדובע יסחי הטיסרבינואה ןיבל

   םרוגה"

 יפל תולכנתה וא תינימ הדרטהב ה.ןולינה ןינעב הטלחהה ת.לבקל ךמסומה םרוגה "ךמסומה

 :ונייהד ,ה.ותוכייתשה

 .רטוז וא ריכב ימדקא לגס ת.רבח ה.וניהש ה.ןולינ יבגל – תי.רוטקר -

 וא ריכב ימדקא לגס תו.ירבח טעמל ,ת.דבוע ה.וניהש ה.ןולינ יבגל –ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגס -

 .רטוז

 .ה.דימלת ה.וניהש ה.ןולינ יבגל – תו.םיטנדוטסה תי.ןקיד -

       ןונקת"

  .הטיסרבינואב לחה תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת "תעמשמה

       ןידה תיב"

 .ןלהל 15 ףיעסב רומאכ תולכנתהו תינימ הדרטה יניינעב תעמשמל דחוימ ןיד תיב "דחוימה

  .ןלהל 13 ףיעסב רומאכ תולכנתהו תינימ הדרטה יניינעב ת.עבותכ הת.הנומש ימ "ת.עבות"

 :תעמשמ תוריבע .3

 .תורומח תעמשמ תוריבע ןה תולכנתה וא/ו תינימ הדרטה

 

 :םישנוע .4

 הפוקתל ,םקלח וא םלוכ ,ןלהל םייונמה םישנועה תא ןדיצל תואשונ הז ןונקת יפל תעמשמה תוריבע 4.1

 :יאנת לע ויהיש לוכיו ,ןינעה יפל ,ןמז תלבגה אלל וא הבוצק

 .עבקייש רחא םרוג לכ ינפב וא ת.עגפנה ינפב תולצנתהב ה.ןולינה בויח 4.1.1
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 .ה.ונובשח לע תוברל ,תינימ הדרטה תעינמ אשונב הכרדה רובעל ה.ןולינה בויח 4.1.2

 .בתכב הארתה 4.1.3

 .בתכב הפיזנ 4.1.4

 .םידומילה םויס וא/ו דיקפת תרבעה תועצמאב תוברל ת.עגפנהמ הקחרה 4.1.5

 .םיילהנמ וא םיימדקא םידיקפת אלמלמ הליספ 4.1.6

 .םודיק תאפקה 4.1.7

 .הגרדב הדרוה 4.1.8

 .תובטה וא תויוכז לוטיב 4.1.9

 .ןהמ קלח וא תוולנ תובטהו תויוכזו רכש םולשת אלל וא םע היעשה 4.1.10

 .םהמ קלח וא םירוטיפ ייוציפ םולשת אלל וא םע םירוטיפ 4.1.11

 .ןינעה תוביסנב קדוצו ןוכנ היהיש רחא דעס לכ ןתמ 4.1.12

 הכרדה רובעל ה.ןולינה בויח וא/ו תולצנתהב ה.ןולינה בויח לש שנוע ליטהל ךמסומה םרוגה תוכמסב 4.2

 ה.ןולינה תקחרה וא/ו הפיזנ וא/ו בתכב הארתה וא/ו ,.ה.ונובשח לע תוברל ,תינימ הדרטה תעינמ אשונב

 .ת.עגפנהמ

 וא םלוכ ,הריבעה תרמוח יפ לע ליעל םיטרופמה םישנועהמ דחא לכ ליטהל דחוימה ןידה תיב תוכמסב 4.3

 .םקלח

 ףוגל העדוה ורסמי ,ןינעה יפל ,ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגס וא ,תי.רוטקרה ,לטויש שנוע לכ יבגל 4.4

 .יטנוולרה יאטיסרבינואה

 

  :ה.ביצנה יונימ .5

 ברקמ ה.ביצנ תו.ינגסו ,ימדקאה לגסה ברקמ ה.ביצנ ונמי ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגסו הטיסרבינואה ת.אישנ 5.1

 הלעת אלש תפסונ הנוהכ תפוקתל הכראהל תורשפא םע ,םינש שולש לש הפוקתל ימדקאהו ילהנמה לגסה

 .םינש שולש לע

 דגנ תונולתב ןודת.י רשא סוטירמא רוספורפ וא הטיסרבינואב האלמ הרשמב רוספורפ היהת.י ה.ביצנה 5.2

 .םיגירח םירקמ טעמל ,תו.םידימלתהו ימדקאה לגסה תו.ירבח

 .ןיינמה ןמ תי.רוספורפ דמעמב ריכב ימדקא לגס תו.ירבחל ןתנית תופידע

 .ה.ביצנה דיקפתל השיא הנומת ןתינה תדימב

 דגנ תונולתב ןודת.י רשא ריכב דיקפתב ילהנמ לגס ת.רבח היהת.י ילהנמה לגסה ברקמ ה.ביצנה תי.ןגס 5.3

 .םיגירח םירקמ טעמל ,ילהנמה לגסה תו.ידבוע

 .ן.םהיתולועפב תו.םייאמצע ויהי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 5.4

 יסחיו יעוצקמה דמעמה ,ןויסינה ,םירושיכה תניחבמ דיקפתה יולימל ומיאתי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 5.5

  .הטיסרבינואב םילחה תעמשמה ירדסו ןונקתה תוארוהבו קוחב תואיקבה תניחבמ ןכו ,שונאה

 תרכה ,דיקפתה תוהמב ,רתיה ןיב ,קוסעתש תומלתשה ן.םיונימל ךומסב ורבעי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 5.6

 .תעל תעמ ןכדעתיש יפכ ,ןידב יונמה ףקיההמ תחפי אלש ףקיהב ,תונולתב לופיטה ןפואו העינמ יכרד ,ןידה

 

 :ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה ידיקפת .6

 .ןהב לופיטהו הטיסרבינואב תולכנתהו תינימ הדרטה לש תועפות תעינמ אשונב הכרדהו עדימ ,ץועיי תתל 6.1

 .ןהיקזנלו ןהיתויועמשמל ,תולכנתההו תינימה הדרטהה תועפותל תועדומה תרבגהל לועפל 6.2
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 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 .תולכנתה וא תינימ הדרטה םניינעש םיחווידו תונולת לבקל 6.3

 ןונקת לש ויתוארוהל םאתהבו ןיד יפ לע בייחתמה ,תולכנתה וא תינימ הדרטה לש םירקמב רוריב םייקל 6.4

 .תעמשמה

 הב הפוקתל תוברל ,ןלהל 11 ףיעסב טרופמכ ךמסומה םרוגל םייניב ידעס לע ,ךרוצה תדימב ,ץילמהל 6.5

 .הנולתל רשקב ךמסומה םרוגה לש תיפוס הטלחה ןתמל דעו הנולתה תררובמ

 .לופיט ךשמה יבגל תוקמונמה ה.ויתוצלמה יווילב רוריבה םוכיס תא ךמסומה םרוגל ריבעהל 6.6

 יפל לכה ,ךכ לע ה.ול ץילמהל וא רחא וא ישפנ ,יאופר עויס תלבקל ,ךרוצה תדימב ,ת.עגפנה תא תונפהל 6.7

 .ןינעה

 תיב וא/ו ךמסומה םרוגה תטלחה םושיי רחאל ךרוצה תדימבו ,הנולתה רוריב ךלהמב ת.עגפנה תא תוולל 6.8

 .ךכל רשקבו דחוימה ןידה

 תינימ הדרטה לע הנולת ה.שיגהש ת.עגפנל הטיסרבינואה םעטמ "הוולמ" ,ה.ותעד לוקיש יפ לע ,תונמל 6.9

 ה.ביצנה תו.ינגס וא/ו ה.ביצנה םע םואתב לעפת.י "הוולמ"ה .םימיאתמה םירקמב ת.עגפנה יוויל ךרוצל

 המיאתמ הרשכה רובעת.י "הוולמה" .םייטנוולרה םימרוגה לומ לא ת.עגפנל ילהנמו ימדקא יוויל ןתמל

 .תוידוסל רשאב 19 ףיעס תוארוה לכ ה.וילע ולוחיו

 ,היחפסנו הנולתה תרבעה ללוכ קיתה תנכהב תוברל ,ךרוצה תדימב ,יתעמשמה ךילהב ת.עבותל עייסל 6.10

 ידעס טוריפו ,רוריבה ךלהמב ה.ביצנה תו.ינגס וא/ו ה.ביצנה ידי לע וכרענש תומושרת ,ה.ןולינה תבוגת

  .ת.עבותה תויחנה יפל לכה ,וטקננש לככ םייניבה

 .ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה תוליעפ םוחתל תועגונה תוכרדהו תויומלתשהב ףיצרו רידת ןפואב ףתתשהל 6.11

 ה.ולופיט םוחתב םייוצמה םיאשונה םע רשקב ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה תוליעפ לע תוח"וד שיגהל 6.12

 .20 ףיעסב טרופמכ

 יולימ ךרוצל ,ךמסומה םרוגה תשקבב בשחתהבו ה.ותעד לוקישל םאתהב תפסונ הלועפ לכ טוקנל 6.13

 .ןידל םאתהב ה.ודיקפת

 

 :ת.עגפנל תוירשפא הלועפ יכרד .7

 רוחבל ה.לוכי ןהב תויורשפא רפסמ ןנשי תינימ הדרטה לש עקר לע תולכנתה וא תינימ הדרטה לש הרקמב

 :וז רחא וזב וא ליבקמב ,ןקלח וא ןלוכ ,ת.עגפנה

  .הטיסרבינואב תינימ הדרטה תעינמל ה.ביצנה תו.ינגסל וא ה.ביצנל הנולת שיגהל 7.1

 .ה.קיסעמו ת.לכנתמ ,ה.דירטמ דגנ ,ןינעה יפל ,יחרזאה ןידה תיבל וא הדובעל ןידה תיבל העיבת שיגהל 7.2

 .םיילילפ םיכילהב חותפל הרטמב הרטשמב הנולת שיגהל 7.3

 

  :חוויד תבוח .8

 ה.ביצנל יוחיד אלל חוודל תו.םיארחא ,לוהינ ידיקפתב תו.םידבועו ,תוילהנמו תוימדקא תודיחי תו.ישאר 8.1

 טישוהלו ,תולכנתה וא תינימ הדרטה עוציבל דשח לע ן.םהל עדונ ובש הרקמ לכ לע ה.ביצנה תו.ינגסל וא

 ,רומאכ חוויד רסמיי אלש ה.שקיב ת.עגפנהש הרקמב .עדימב לופיטל שרדייש עויס לכ ה.ונגסל וא ה.ביצנל

 .ת.עגפנה תוהז תא ףושחל ילבמ חוויד רסמיי

 תוליעפ תרגסמב תולכנתה וא תינימ הדרטה עוציבל דשח ה.ולצא ררועתה רשא ה.דימלת וא ת.דבוע 8.2

 חוויד רסמיי אלש ה.שקיב ת.עגפנהש הרקמב .תו.םיביצנה דחאל ידימ ןפואב ךכ לע חוודי.ת הטיסרבינואה

 .ת.עגפנה תוהז תא ףושחל ילבמ חוויד רסמיי ,רומאכ
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 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 תרגסמב ,ת.חרוא לכ וא הנשמ תי.ןלבק ,תי.קפס ידיב תולכנתה וא תינימ הדרטה עוציבל דשח לע םיחוויד 8.3

 רומאכ תוינפב לפטת הטיסרבינואה .ה.ביצנה תו.ינגסל וא ה.ביצנל ורבעוי ,םידומילה וא הדובעה םוקמ

  .םידדצה ןיב םכסהל םאתהבו ןידל םאתהב ת.חרואה וא הנשמה תי.ןלבק וא תי.קפסה לומ לא

 

  :הטיסרבינואב הנולתה רוריב ךילה .9

 ה.ביצנל חוויד וא הנולת תשגה 9.1

 וא ה.ביצנל ונפוי הטיסרבינואב תולכנתה וא תינימ הדרטה עוציבל דשח לע םיחוויד וא תונולת 9.1.1

  .ה.ביצנה תו.ינגסל

 וא ה.ביצנה ידי לע הנכות םשריי ,הפ לעב הנולתה השגוה .הפ לעב וא בתכב שגותש לוכי הנולת 9.1.2

 לבקת.יו ,ונכות תא רשאל ידכ םושירה לע םותחל שקבתת.י ת.ןנולתמה .ה.ביצנה תו.ינגס

  .םותחה םושירהמ קתעה ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנהמ

 םרוגל דבלמ ,םירחאל ורבעוי אלו םיימינפו םיידוס םה ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה ימושיר

 .הינפב לופיטה ךילהמ קלחכ ךמסומה

 תולכנתה וא תינימ הדרטה לש הרקמ לע ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנל וא/ו הטיסרבינואל עדונ 9.1.3

 ת.ןנולתמה ךא הנולת השגוהש וא ,הנולת השגוה אלו ,םידומילה וא הדובעה יסחי תרגסמב

 תו.ינגסו ה.ביצנה .ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה לש רוריבל הרקמה רבעוי – ה.ותנולתמ ה.וב ה.רזח

 םאו ,ןלהל םייונמה םיללכה יפל ,הרקמה תודוא רוריב ,רשפאה תדימב ומייקי.ת ה.ביצנה

 .הנולתהמ הרזחה תביס תא ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה וררבי ה.ותנולתמ ה.וב ה.רזח ת.ןנולתמה

 

  הנולתה רוריב 9.2

 השגוהש וא תולכנתה וא תינימ הדרטה עוציבל דשח לע ה.ול חווד רשא ה.ביצנ תי.ןגס וא ה.ביצנ 9.2.1

  .הנולתה רוריב יכילהב חתפת.י ,תולכנתה וא תינימ הדרטה לע הנולת ה.ול

 יכרד לעו ,ה.ויתויוכז לע ,הנולתה רוריב יבלש לע ת.עגפנה תא ועדיי ה.ביצנה תו.ינגס וא/ו ה.ביצנה 9.2.2

 .ןידה יפל ה.וינפב תודמועה תוירשפאה הלועפה

 .הקידבה ךילה תלחתהו הנולתה רבדב ךמסומה םרוגה תא ןכדעת.י ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה 9.2.3

 יכרד תרהבה םשל ,ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה ידי לע ה.ןולינה ןמוזת.י הנולתה רוריב ךלהמב 9.2.4

 ,הנולתה יטרפ תא ו.הינפב ואיבי ה.ביצנה תו.ינגסו וא ה.ביצנה ,הנולתה רוריב יבלשו רוריבה

  .ה.ותבוגת תא ושקביו

 םרטב העדוה ,ןתינה לככ ת.עגפנל רסמית ,ת.עגפנה ה.וניאש ת.ןנולתמ ידי לע הנולת השגוה

 .רוריבל ה.ןולינה ןמזות.י

 וא/ו עדימ ןתמל ה.דימלת וא ת.דבוע לכ ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה ונמזי הנולתה רוריב ךרוצל 9.2.5

 ת.שארב ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה ועייתסי ,ךרוצה תדימב .הנולתל תעגל יושע וא עגונה ךמסמ

 .שרדנכ רוריבה תמלשה ךרוצל ,ןינעה יפל ת.ימדקאה ה.ריכזמה וא/ו שונא יבאשמ ףגא

 םאתהב השענ רבדה םא אלא ,תעמשמ תריבעל בשחיי ה.ביצנה תו.ינגסל וא ה.ביצנל עויס ןתמ יא

  .ןידל

 תמגוד םרוגב עייתסהל תוי.םיאשר ויהי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה ,הנולתה רוריב ךרוצל 9.2.6

 .הטיסרבינואה לש ת.יטפשמה ת.ץעויהו ,ת.ילאיצוס ת.דבוע ,תי.גולוכיספ
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 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 ידכ ,ותמלשהל דע ףיצרו ליעי ןפואב ,ריבס ןמזב רוריבה תא ומייקי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 9.2.7

  .ןיד יוניע עונמל ידכו ת.עגפנב תפסונ העיגפ עונמל

  .ה.ביצנה תו.ינגס וא/ו ה.ביצנה ידי לע ודעותי רוריבה יכילה 9.2.8

 ה.ןולינה ,ת.ןנולתמה ,ת.עגפנה לש ן.םתויטרפו ן.םדובכ לע תיברימ הנגה ךות השעי הנולתה רוריב 9.2.9

 אלא הנולתה רוריב ךלהמב ה.וילא עיגהש עדימ ה.ביצנה הלגת.י אל רתיה ןיבו ,םירחא תו.םידעו

  .ןיד יפל וא ומצע רוריבה םשל ןכ תושעל הבוח ה.וילע הלח ןכ םא

 עויס לבקל תורשפא ,םימיאתמה םירקמב ,ת.עגפנלו ה.ןולינל ועיצי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 9.2.10

 ה.ביצנה ,ןכ ומכ .ן.םתעד לוקיש יפ לע תרחא תרגסמב וא הטיסרבינואה תרגסמב ינושאר ישפנ

  .ךרוצה תדימב ת.עגפנל יביטרטסינימדא /ימדקא יווילל ולעפי ה.ביצנה תו.ינגסו

 םג ,םיבייחמה םייונישבו ליעל רומאכ ןפואבו ,ןתינש לככ ולפטי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 9.2.11

 ת.עגפנה תעדב ןיא םא ףא ינימ עקר לע תולכנתה וא/ו הדרטה לע חווידב ןכו תימינונא הנולתב

 .הנולת שיגהל

 .תוינפ לוטנ ילארטינ ןפואב ולעפי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 9.2.12

 העיגנ ת.לעב ן.םה םא וא ה.ןולינה ן.םה םא הנולת/הינפב ולפטי אל ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 9.2.13

 ךמסומה םרוגל ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה וחוודי רומאכ הרקמב .הב תו.םיברועמל תישיא

 םרוגה ידי לע ךכ ךרוצל הנומת.יש םוקמ ת.אלממ ידי לע לופיטל רבעות הנולתהו ,המאתהב

  .םיבייחמה םייונישב ,הז ןונקתב םייונמה םיללכל םאתהב הנולתה לפוטת הז הרקמב .ךמסומה

 

 הביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה תוצלמה 9.3

 הנולתה רוריב לש בתכב םוכיס ךמסומה םרוגל ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה וריבעי רוריבה םותב 9.3.1

  .לופיטה ךשמה יבגל תוקמונמה תוצלמה יווילב

 לצא לעופב םיתוריש ןתמל ת.בצומה םדא חכ תי.ןלבק לש ת.דבוע ה.וניה ה.ןולינה םא 9.3.2

 חוכ תי.ןלבקל םג ן.םהיתוצלמהו םוכיסה תא ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה וריבעי ,הטיסרבינואה

 .םדאה

 ידעס תטיקנ לע ךמסומה םרוגל ץילמהל ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה תו.םיכמסומ ,ךרוצה תדימב 9.3.3

 וחיטבי ןתינה לככ ךדיאמו ת.עגפנל הנגה ונתי דחמש ,הנולתה רוריב תפוקת ךלהמב תוברל ,םייניב

 םידעס לש םללכב .הנולתה רוריב שוביש תעינמ םשל וא ,םידומילה וא/ו הדובעה יסחי ועגפיי אלש

 ןחבמ תרמה ,ראות םויסל דעומ תכראה ,החנמ תפלחה ןוגכ תוימדקא תויוכז לע הרימש ולא

 / יגולוכיספ עויס ,סרוק םוקמב תישיא היחנה ,תוחכונמ רוטפ ,הזת תשגה דעומ תכראה ,הדובעב

 םייניב דעס לכו ,תרחא הדיחיל וא/ו דיקפתהמ ה.ןולינה לש תינמז הרבעה ,יאופר עויס / ישגר

 .ןינעה יפל רחא

 ,בל םות רסוחב ושגוה יכו םיבזוכ םה חווידה וא הנולתה יכ ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה ה.רבס 9.3.4

 תרגסמב עצבתי ן.םהב לופיטה .ת.ןנולתמה לש יתעמשמ ןידל הדמעה לע ץילמהל תוי.םיאשר ויהי

 וילע יטנוולרה עדימה ףרוצי ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה תצלמהל .םייטנוולרה תעמשמה ינונקת

 .הצלמהה הססבתה

 

 :ךמסומה םרוגה תטלחה .10
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 01 - 01 :ןונקתה רפסמ
 2022 ראורבפ :ךיראתמ ףקותב
 16 ךותמ 8 דומע 1 :הרודהמ

 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 ,םתניחבו ן.םהיתוצלמהו ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה םוכיסב ןויע רחאל לבקתת ךמסומה םרוגה תטלחה 10.1

 תוצלמהו םוכיס ה.וילא ורבעוה וב םוימ הדובע ימי 7 לע הלעת אלש הפוקת ךותבו יוחיד אלל תאזו

  .ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה

  :ןלהלש םיכרדהמ המכב וא תחאב ה.ויתויוכמס תלעפה אהת ךמסומה םרוגה תטלחה 10.2

 תוכמסב ,תוגהנתהה תרמוח לשב יתעמשמ ךילה לע וצילמה ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה וב הרקמב 10.2.1

 ןידה תיבב יתעמשמ ךילהב החיתפ ךרוצל ,עבותל הנולתב לופיטה תא ריבעהל ךמסומה םרוגה

  .תולכנתהו תינימ הדרטה יניינעב תעמשמל דחוימה

 דגנכ םייתעמשמ םידעצב טוקנל ךמסומה םרוגה תוכמסב ,10.2.1 ףיעסב רומאכ וניאש הרקמב 10.2.2

 ה.ןולינל הנתינש רחאל תאזו ,התוהמו הריבעה עוציב תוביסנל םאתהב )םקלח וא םלוכ( ה.ןולינה

 :ןמקלדכ ,וז הנווכ דגנכ ה.ויתונעט עימשהל תונמדזה

 םידבועה ןוגראל חלשי הנממ קתעהו ,ה.ןולינה לש ישיאה קיתב םשריתש בתכב הפיזנ 10.2.2.1

 .יטנוולרה

 םידבועה ןוגראל חלשי הנממ קתעהו ,הנ.ןולינה לש ישיאה קיתב םשריתש בתכב הארתה 10.2.2.2

 .יטנוולרה

 העיגפה תא ןקתל ידכ וא הרקמה תונשיה תא עונמל ידכ הרקמב תו.םיברועמל תוארוה ןתיל 10.2.3

 תרגסמב םייואר תוגהנתה יללכ ןינעב תוברל ,תולכנתהה וא/ו הדרטהה בקע ת.ןנולתמל המרגנש

 םייטנוולרה םידיקפתה תו.ילעבל תויחנה ,ת.עגפנהמ ה.ןולינה תקחרה ,םידומיל וא/ו הדובע יסחי

 תינימ הדרטה תודוא הרבסהו הכרדה ןתמ ,םידומיל וא/ו הדובע יניינעב םידעצ תטיקנ ךרוצל

  .תברועמה הדיחיל

 .תינימ הדרטה תעינמ אשונב הכרדה תלבקל ה.ןולינה תא תונפהל 10.2.4

 .יגולוכיספ ץועיל ת.עגפנה תא תונפהל 10.2.5

 וא תולכנתה וא תינימ הדרטה םושמ הנולתב ןיאש רובס ךמסומה םרוגה םא ,הנולתה תא תוחדל 10.2.6

  .תמלוה הניאש תוגהנתה

 תא לבקי ךמסומה םרוגה יזא ,ה.קיסעמה לצא לעופב ת.קסעומה םדא חכ תרבח לש ת.דבוע ה.ןולינה םא 10.3

 .ה.ןולינה תא הקיסעמה םדאה חכ תרבחב ץעונש רחאל הטלחה

 תקמונמ העדוהב ,ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנהו ה.ןולינה ,ת.ןנולתמה ,ת.עגפנה תא ןכדעי ךמסומה םרוגה 10.4

 דוגינ תאפמ ת.רחא ה.ביצנל לופיטה תא ריבעהל הטלחהב ,םייניב תוטלחהב ,תיפוסה ותטלחהב :בתכב

 .תישיא העיגנ וא םיניינע

 ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה םוכיסב ןייעל ה.ןולינה וא/ו ת.ןנולתמה ,ת.עגפנה שקבת.יש לככ

 .ולא םיכמסמב ןייעל תורשפאה ה.ול ןתנית ,ן.םהיתוצלמהו

 לגסו ילהנמ לגסב ת.דבועה לש ישיאה קיתבו ,ה.ביצנה לצא וקיותי תינימ הדרטה לע תונולת ןינעב תוטלחה 10.5

  .)ןינעה יפל( ה.דימלתה לש ישיאה קיתב וא ימדקא

 לעו ,יתעמשמ ךילהב החיתפ לע ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה לש הצלמה תוחדל ךמסומה םרוגה תטלחה לע 10.6

 ת.ןנולתמה ידי לע הטלחהה תלבק דעוממ םוי 15 ךות ה.אישנל רערעל ןתינ ,הנולתה תא תוחדל הטלחה

  .ת.עגפנה וא/ו

 תו.םידבועל תוארוה ןתמ תוברל םייניבה תטלחה וא/ו הטלחהה עוציב לע יארחא היהי ךמסומה םרוגה 10.7

 שומימ יאו תובייחמ ןנה הלא תוטלחה יכ רהבוי .ןשומימ ךרוצל ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנלו תו.םילהנמל

 .ןידל םאתהב השענ רבדה ןכ םא אלא ,תעמשמ תריבע ידכ דע הלוע ךמסומה םרוגה תוארוה
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 :םייניב ידעס .11

 האצותכ ,םידומיל וא הדובע יניינעב העיגפ ינפמ ,הנולתה רוריב ךלהמב ,ת.עגפנה לע ןגי ךמסומה םרוגה 11.1

 רוריב תא שבשל ידכ הב שיש םידומילה וא הדובעה םוקמ תרגסמב תרחא העיגפ ינפמ וא/ו הנולת תשגהמ

 .הנולתה

 .ןעוציב תא אדוול ותוירחאבו ךמסומה םרוגה ידי לע ולבקתי םייניב יעצמא רבדב תוטלחה 11.2

 תעינמל ,ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה םע תוצעוויה ךותו ןינעה תוביסנב ,ןתינש לככ השעי ךמסומה םרוג 11.3

  .םייניבה ידעס עוציב בקע ת.עגפנב העיגפ

 הטלחה לכ .ןידה תיבל םייניב ידעס תטיקנ לע תורוהל תוכמסה קנעות יזא ,יתעמשמ ךילה חתפיש לככ 11.4

 ףקותב תויהל ךישמת ,יתעמשמה ךילהה תחיתפ ינפל םייניב ידעס ןינעב ךמסומה םרוג ידי לע לבקתתש

 .ןידה תיב ידי לע תרחא טלחוי רשא דע

 

 :ךילהב ה.ודמעמו ת.עגפנה תויוכז .12

 םייופצה םיבלשה לע ןכו יתעמשמה ךילההו רוריבה תרגסמב ה.ויתויוכז לע עדימ לבקל ת.יאכז ת.עגפנה 12.1

 .הנולתל רושקה רחא ךילה לכ וא יתעמשמה ךילהב

 .יתעמשמה ךילההו הנולתה רוריבל עגונב עדימ לבקל ת.יאכז ת.עגפנה 12.2

 .יתעמשמה ךילההו הנולתה רוריב תרגסמב ה.ותויטרפו ה.ודובכ לע הרימשל ת.יאכז ת.עגפנה 12.3

 ךילהה ךלהמבו ה.ביצנה תו.ינגס וא ה.ביצנה לומ רוריבה תעב ו.המעטמ יווילל ת.יאכז ת.עגפנה 12.4

 .יתעמשמה

  .ךרוצה יפ לעו ןתינש לככ ,ה.ומעטמ ימ וא ה.ןולינה ינפמ הנגהל ת.יאכז ת.עגפנה 12.5

 .ה.ןולינהמ ה.ותקחרה תוברל ,םייניב ידעסל ה.ביצנה תי.ןגסל וא ה.ביצנל השקב שיגהל ת.יאשר ת.עגפנה 12.6

 .ךמסומה םרוגל הנותנ הטלחהה

 םיעגונה םייתעמשמה םינוידב ת.חכונ תויהלו ,שגותש לככ תיתעמשמה הנולתב ןייעל ת.יאשר ת.עגפנה 12.7

 .דחוימה ןידה-תיב ינפב ה.וניינעב

 ,ב"ויכו ,ןועיט רדסה ,ה.ןולינה םע הרשפ ,ךילהה לוטיב ולקשיו הדימב ה.ותדמע עיבהל יאשר ת.עגפנה 12.8

 .וטקני םרטב

 שרדת.יש הרקמב תאזו יטפשמ ץועי ןומימב תופתתשהל ת.עגפנה ת.יאכז ,ןינעה יפלו ,ךרוצה תדימב 12.9

 הרשפ ,ה.ןולינה םע ןועיט רדסהל ה.ותוסחייתה שקבתתש הרקמב וא/ו יתעמשמה ןידה תיב ינפב דיעהל

  .ב"ויכו

 ךותב ,םייאופר וא םיישגר ,םייגולוכיספ ץועיו הכימת לבקל ת.עגפנה ת.יאכז ,ןינעה יפלו ,ךרוצה תדימב 12.10

 .הטיסרבינואה ןומימב הל הצוחמ וא הטיסרבינואה

 

  :ת.עבותה יונימ .13

 ידי לע םינש שולשל תחא הנומת.יו ,הטיסרבינואה תליהקמ ה.וניאש ת.ינוציח ת.יעוצקמ ד"וע היהת.י ת.עבותה

 .םייתנש לש תפסונ הפוקתל הכראהל תורשפא םע ,ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגסו הטיסרבינואה ת.אישנ

 

 :ה.ויתויוכמסו ת.עבותה דיקפת .14
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 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 ,יתעמשמה העיבתה בתכב םיללכנה םימושיאה רבדב ת.עגפנה תא ןכדעי.ת יתעמשמה ךילהב ת.עבותה 14.1

 .ןידה תיבל הטיסרבינואה םעטמ ת.עבותה ידי לע התשגה םרט

 ךילהב החיתפ לע ךמסומה םרוגה תטלחהמ ריבס ןמז ךותב ,העיבת בתכ ןידה תיבל שיגת.י ת.עבותה 14.2

 ,שקובמה שנועה ,תויטנוולרה תודבועהו הרבענש תעמשמה תריבע טוריפ תא לולכי רשא ,יתעמשמ

 .ןוידב דיעהל וא גיצהל עבותה תעדבש םידעהו םיכמסמה

 תי.ןקידלו ,ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגסל ,תי.רוטקרל ,ה.אישנל ןכו ה.ןולינל רבעוי העיבתה בתכמ קתוע

 .ןינעה יפל ,ת.ןולינה ת.ךייתשמ הילא הטלוקפה

 יושע וא עגונה ךמסמ וא/ו עדימ ןתמל ה.דימלת וא ת.דבוע לכ ןימזת.י ת.עבותה העיבתה לוהינ ךרוצל 14.3

 ,ןינעה יפל ת.ימדקאה ה.ריכזמה וא/ו שונא יבאשמ ףגא ת.שארב עייתסת.י ,ךרוצה תדימב .הנולתל תעגל

 .שרדנכ רוריבה תמלשה ךרוצל

 ךילהב לופיטה יבלשב ,ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה תועצמאב וא ןירשימב ת.עגפנה תא ןכדעת.י ת.עבותה 14.4

 רדסה לע םיכסהל וא קיתה תא רוגסל הטלחה תלבק ינפל הדמע עיבהל ת.עגפנל רשפאת.יו ,יתעמשמה

 .ושעייש לככ הרשפ יכילהב חותפל וא ןועיט

 לש ת.יטפשמה ת.ץעויה ,ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגס ,תי.רוטקרה ,ה.אישנה םע ךרוצה יפל ץעייתת.י עבותה 14.5

 .הטיסרבינואה

 

 :הטיסרבינואב יתעמשמה ךילהה .15

 תולכנתהו תינימ הדרטה יניינעב תעמשמל דחוימ ןיד-תיב תמקה 15.1

 םיניינעב ה.ןולינ דגנכ העיבת .תולכנתהו תינימ הדרטה יניינעב תעמשמל דחוימ ןיד תיב םקוי 15.1.1

 .םירוערעל ןידה תיבל רוערע תוכז הנותנ אהת ןידה תיב לש וניד קספ לע .ןידה תיבל שגות הלא

 הנוהכל ת.טפוש הנמי ןכו ,ןידה תיב ת.שארכ הנוהכל סומידב ת.טפוש הנמי הטיסבינואה אישנ 15.1.2

 יונימה .םירומאה םידיקפתה ןמ דחא לכל השיא הנומת ןתינה לככ .םירוערעל ןידה תיב ת.שארכ

 .םייתנש לש תפסונ הפוקתל הכראהל ןתינ אוהו ,םינש 3 לש הפוקתל היהי

 תינימ הדרטה לש םישעמ ןיגב תעמשמ יכילהב ןודל תידעלב תוכמס לעב היהי דחוימה ןידה תיב 15.1.3

 וא תינימ הדרטה ןיגב םימושיאה דצל ןודל ךמסומ היהי דחוימה ןידה-תיב .תולכנתה וא

  .םישעמ םתואמ תועבונה תופסונ תורחא תעמשמ תוריבעב םג תולכנתה

 יונימה .15.2 ףיעסב ןלהל תוטרופמה תומישרב תו.םיניוצמה ולא ן.םה דחוימה ןידה תיב תו.ירבח 15.1.4

 .םייתנש לש תפסונ הפוקתל הכראהל ןתינ אוהו ,םינש 3 לש הפוקתל היהי ןידה תיב תו.ירבח לש

 

 דחוימה ןידה תיב בכרה 15.2

 ת.שארמ וא ,ןידה תיב ת.שארמ בכרומה ,תו.םירבח ה.שולש לש בתומב בשי דחוימה ןידה-תיב 15.2.1

 ןידה תיב תו.ירבח תומישר ךותמ תו.םיפסונ תו.םירבח ית.ינשו ,ןינעה יפל םירוערעל ןידה תיב

 :ןלהלש

 ימדקאה לגסה תו.ידבוע םניאש ,תו.םירבח 10 :ימדקאה לגסה תו.ירבח תמישר 15.2.1.1

 תו.םירבח 10-ו ,ריכבה לגסה ןוגרא ידי לע ועצוה רשאו ,הטיסרבינואה לש ריכבה

 ןוגרא ידי לע ועצוהש ,הטיסרבינואה לש רטוזה ימדקאה לגסה תו.ידבוע םניאש

 .רטוזה לגסה
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 הטיסרבינואב תו.םידימלת םניאש ימ תו.םירבח 10 :םיטנדוטסה תדוגא תמישר 15.2.1.2

 לע ועצוהש ,םיטנדוטסה תדוגאל וא הטיסרבינואל רכשב םיתוריש תו.םינתונ םניאו

 .םיטנדוטסה תדוגא ידי

 לש ילהנימה לגסה ידבוע םניאש ימ תו.םירבח 10 :ילהנימה לגסה תמישר 15.2.1.3

 לע םימותחה םייעוצקמה םידוגיאב דיקפת תו.םיאלממ םניאו הטיסרבינואה

 לגסה דעו ידי לע ועצוהש ,הטיסרבינואה תו.ידבוע לע םילחה םייצוביק םימכסה

 .ילהנימה

 .םינימה ינשל הווש גוציי היהי רומאכ המישר לכב

 הזמ ךומנ ןהב תו.םירבחה רפסמש תומישר ורבעוה וא ,ןקלח וא ןלוכ ,רומאכ תומישר ורבעוה אל

 הסכמה יולימל דע תו.םירבח רותיאל הטיסרבינואה לעפת ,15.2.1.1-15.2.1.3 םיפיעסב עבקנש

 .תומישרה תו.ירבח תוהז רבדב ל"נה םיפיעסה תוארוהל ףופכבו ,המישר לכל העבקנש

 יפ לע ,ךילה לכ תישארב םיפסונה בתומה תו.ירבח תא עבקת.י דחוימה ןידה-תיב ת.שאר 15.2.2

 ת.עגפנה םינמנ םהילע םירוטקסהמ דחא לכל םיאתמ גוציי ןתניש ךות ,ה.ותעד לוקישו ה.ותריחב

 .)םיטנדוטס / ילהנמ לגס / רטוז ימדקא לגס / ריכב ימדקא לגס( ה.ןולינהו

 .ןימ לכמ ת.דחא ה.רבח תוחפל היהת.י בתומ לכב 15.2.3

 ,םיינורטקלא םיעצמאב תומלתשה הז ללכבו ,תומלתשהב ופתתשי דחוימה ןידה-תיב תו.ירבח 15.2.4

 לופיטה ןפואו העינמ יכרד ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה תרכה ,דיקפתה תוהמב קוסעתש

 .תונולתב

 

  ןידה תיבב ךילהה 15.3

 תפסונ העיגפ עונמל ידכ ,ותמלשהל דע ףיצרו ליעי ןפואב ,ריבס ןמזב םיוקי ןידה תיבב ךילהה 15.3.1

 .ןיד יוניע עונמל ידכו ת.עגפנב

 .תורוגס םייתלדב ךרעיי ןידה תיבב ןוידה 15.3.2

 רשאל יאשר ןידה תיב .ה.ותריחבל ת.ןעוטב רזעיהל ה.ןולינה ת.יאשר ןידה תיבב ןוידה תרגסמב 15.3.3

 .ת.ינוציח ד"וע ידי לע יטפשמ גוציי ה.ןולינל

  .םייניב ידעס ןוידה תפוקתל עובקל ךמסומ ןידה תיב 15.3.4

 תויארה תגצה ןפואו ןידה ירדסשכ ,םידע תריקחו תויאר תגצה לש ךרדב להנתי ןידה תיבב ךילהה 15.3.5

 .הליעיו תקדוצ ה.ול האריתש ךרדב ןידה תיב ת.שאר ידי לע ועבקי תויודעה תייבגו

 .ןינעה תוביסנב ןוכנל אצמיש לככ תודע ןתמל םידיקפת תו.ילעבו תו.םידע ןמזל יאשר ןידה תיב 15.3.6

 תמכסה רדעהבו ,ה.ןולינה תשקבל יתעמשמה ןידה תיבב דיעהל ת.עגפנה ןמזות.י וב הרקמב 15.3.7

 תופולח ןחבי ןידה תיבו תודע רוסמל ת.עגפנה תא בייחל היהי ןתינ אל ,תודע תריסמל ת.עגפנה

 .רומאכ תודע ןתמל תורחא

 השעת ת.עגפנה תודע תעימשש תורוהל ךמסומ ןידה תיב ,ומשרייש םימעטמ ,םידחוימ םירקמב 15.3.8

  .רחא רדחמ תודעה ךלהמ רחא בוקעל לכוי.ת ה.ןולינהש דבלבו ,םלואב ה.ןולינה תוחכונ אלב

 לש תוריבס תואצוהב הטיסרבינואה ףתתשת ,ה.ותשקב יפ לעו ,תודע ת.עגפנה רוסמת.יש לככ 15.3.9

 שארמ ךכל הטיסרבינואה רושיאל םאתהב לכהו ,וז ה.ותודע ןתמ ךרוצל ןיד ת.ךרוע ידי לע ה.וגוצי

 .בתכבו

 .הפ לעב ן.םהיתונעט תא ה.ןולינהו ת.עבותה ומכסי ,תויארה תעימש םותב 15.3.10



 

 הפיח תטיסרבינוא
 הטיסרבינואה ילהונ

 01 - 01 :ןונקתה רפסמ
 2022 ראורבפ :ךיראתמ ףקותב
 16 ךותמ 12 דומע 1 :הרודהמ

 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 

  ןידה תיב לש ןידה קספ 15.4

 תעימש דעוממ םוי 30 ךותב ,בתומה ירבח בור תעד יפ לע ,תקמונמ ןיד תערכה רוסמי ןידה תיב 15.4.1

 .ןורחאה תויארה

 םינועיט דעומ עבקי – ןתצקמ וא ןלוכ ,העיבתה בתכבש תוריבעב ה.ןולינה תא ןידה תיב עישרה 15.4.2

 .שנועל

 םימי 7 ךותב ,םקלח וא םלוכ ,4 ףיעסב םייונמה םישנועה ךותמ ,ןידה רזג תא רוסמי ןידה תיב 15.4.3

 .שנועל םינועיטה דעוממ

 יאשר ,שנועלו תוריבעל םא ןיבו ,שנועל ןיב ,ה.ןולינל תוסחוימה תוריבעל ןיב ,ןועיט רדסה שגוה 15.4.4

 ןידה תיב .ןינעב ה.ןולינהו ת.עגפנה ,ת.עבותה תודמע תניחב רחאל ,רדסהה תא רשאל ןידה תיב

 ,ת.עבותל הנתינש רחאלו ,ומשריש םימעטמ ,םיגירח םירקמב אלא ןועיטה רדסה תא החדי אל

  .רדסהה תייחדל םדוק ןועיט תוכז ה.ןולינלו ת.עגפנל

 הערכהל דע ןידה תיב לש ןידה קספ בכועי ,רוערע שיגהל הנווכ לע העדוה הנתינ וא ,רוערע שגוה 15.4.5

 .םירוערעל ןידה תיב לש תרחא הטלחה ןתמל דע וא רוערעב

 

 םירוערעל ןידה תיב 15.5

 םתרימש רבדב םתרגסמב ונתינש תוטלחה לע תוברל ,ןידה תיב לש ןיד יקספ לע םירוערע 15.5.1

 .םירוערעל ןידה תיב ידי לע ונודיי ,תוידוסב

 אל .ןידה תיב ידי לע ןידה קספ ןתממ םוי 30 ךותב םירוערעל ןידה תיבל שגות רוערעה תעדוה 15.5.2

 .טולחל ןידה תיב לש ןידה קספ ךופהי ,רומאה ןמזה קרפ ךותב רוערע שגוה

 .תורוגס םייתלדב ךרעיי םירוערעל ןידה תיבב ןוידה 15.5.3

 תיב תוכמסל הנותנה הטלחה לכ ןתיל ןכו ותוחדל וא רוערעה תא לבקל יאשר םירוערעל ןידה תיב 15.5.4

 .ןידה

 

  :ןידה יקספו תוטלחהה םוסרפ .16

 .הנתינ וב דעומה רחאל םוי 14 ה.ביצנה לש טנרטניאה רתאב םסרופת ךמסומה םרוגה תטלחה 16.1

 ןידה קספ ובש דעומה רחאל םוי 14 ה.ביצנה לש טנרטניאה רתאב םסרופי ןידה תיב לש טולח ןיד קספ 16.2

 .ליעל 15.5.2 ףיעסל םאתהב טולח ךפה

 .ןידה קספ ןתמ דעוממ םוי 30 ךות םסרופי םירוערעל ןידה תיב לש ןיד קספ 16.3

 .ת.עגפנה יטרפ יוהיזל ליבוהל םילולעה םיטרפ תטמשה ךות השעי ,רומאכ ןיד יקספו תוטלחה םוסרפ 16.4

 תקידבל ,ת.עגפנה לא בתכב הנפי ,ןינעה יפל ,דחוימה ןידה תיב וא ךמסומה םרוגה ,םוסרפ םרטב

 .ןידה קספ וא הטלחהה םוסרפ תרגסמב ה.ויטרפו ה.ומש תללכהל רשאב ה.ותדמע

 םיקלח וא ,ןידה קספ וא הטלחהה יכ טילחהל םיאשר ,ןינעה יפל ,דחוימה ןידה תיב וא ךמסומה םרוגה 16.5

  .םיידוס ויהי ,ה.ןולינה תוהז תוברל ,םהמ

 רבדב טילחה רשא דחוימה ןידה תיבל תונפל תו.םיאשר ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגס ,תי.רוטקרה ,ה.אישנה

 לטביש תנמ לע תדחוימ השקבב הטלחהה ןתמ דעוממ םוי 30  ךות ,הז ןטק ףיעס יפל ןידה קספ תוידוס

 השקבה השגוה םא הטלחהה ןתמ דעוממ םוי 30 רחאל ןכ תושעל םיאשר םהו ,תוידוס רבדב הטלחהה תא
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 01 - 01 :ןונקתה רפסמ
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 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 תונמדזה הנתינש רחאל אלא תוידוס רבדב הטלחהה לטובת אל .תוביסנה יוניש תמחמ תדחוימה

 .ןינעב ןועטל םוסרפה בקע עגפיהל ה.לולעש ימ לכל וא ,ת.עגפנל ,ה.ןולינל

 

 :ךוניחו הרבסה תולועפ .17

 ,תינימ הדרטה תעינמל ןונקתה אשונב הכרדה ולבקי ,ימדקאו ילהנמ לגס ,ה/שדח ת.דבוע לכו ה.דימלת לכ 17.1

 .םידומילל הלבקה וא/ו הטילקה דעומב ןונקתה לש ותלבק לע ומתחיו

 תעינמל הדמול תועצמאב תוברל ,הכרדהו הרבסה תולועפ תוחפל הנשל תחא ,םייקל גאדת הטיסרבינואה 17.2

 תופשב הנייהתו ,תו.םידימלתו ,ילהנמ לגס ,ימדקא לגסל תוסחייתה וללכי תודמולה .תינימ הדרטה

 ןהב םיכרדה תוטרופמ ויהי הדמולב .ןיד יפ לע שרדיתש תרחא הפש לכ וא/ו ,תיברע ,תילגנא ,תירבע

 .תו.םינולינהו תו.םיעגפנה עודיי ןפוא ןכו ה.ביצנה ת.לעופ

 תינימ הדרטה אשונב עדימ תצפהו ןויע ימי תוברל הרבסהו ךוניח ,הכרדה תולועפ םוזיל ת.יארחא ה.ביצנה 17.3

 .ןונקתהו תינימ הדרטה תעינמל הדמולה תא םהיניבו

 .תוביצנה רתאב ועיפוי ה.ביצנה תוח"וד ןכו תינימ הדרטה תעינמל ןונקתה 17.4

 .םיתוריש תורבח תו.ידבועל םג הטיסרבינואה ידי לע תוחפל הנשל תחא ץפוי הז ןונקתש גאדת.י ה.ביצנה 17.5

  .תו.םיביצנה תו.ינגסו תו.םיביצנה תומש טוריפב םיטלוב םירנאב םייזכרמה םיניינבב ובצוי 17.6

 

  :תוכרדהב תופתתשה תבוח תרפה .18

 .תינימ הדרטה תעינמל הדמול אלמלו תינימ הדרטה תעינמל תוכרדהב ףתתשהל ת.בייח ת.דבוע 18.1

 יולימ יא וא ,ה.ביצנה ידי לע םימעפ 3 ת.דבועל העבקנש תינימ הדרטה תעינמל הכרדהב תופתתשה יא 18.2

 .תעמשמ תריבע םיווהמ ,םישדוח 3 ךשמב אלמל ה.שקבתה ת.דבועהש תינימ הדרטה תעינמל הדמול

 וא הטיסרבינואב שונא יבאשמ ףגא שאר ידי לע ןידה תיבל רבעוי הז ףיעס יפל תעמשמ תריבע לע חווידה 18.3

 .דיחי ןדכ ןידה תיב ת.שאר ינפב ךרעי הב ןוידהו ,הביצנה ידי לע

 .ה.ותעד לוקיש יפ לע םייתעמשמ םישנוע רומאכ ת.דבוע לע ליטהל ת.ךמסומ היהת.י ןידה תיב ת.שאר 18.4

 

 :ןגוה ךילהל תוכזהו תויטרפ ,תוידוס לע הרימש .19

 םישבו רשפאה לככ ,ןגוה ךילהל םתוכז תאו תו.םינולינהו תו.םיעגפנה תויטרפ תא דבכת הטיסרבינואה 19.1

 ררבל הטיסרבינואה תבוח םללכבו ,םדקל אב הז ןונקתש םיסרטניאה לע ןגהל ךרוצלו קוחה תושירדל בל

 לע ןגהל הבוחה ,םניגב תו.םיארחאה דגנכ םיעצמא טוקנל הבוחה ,תולכנתהו תינימ הדרטה ירקמ

 רעבל תנמ לע םייתעינמו םייביטקלוק םיעצמא ליעפהל הבוחה ,תולכנתה וא/ו תינימ הדרטה תו.יעגפנ

 .תינימה הדרטהה תעפות תא

 ידיל ורבעוי אלו םייוסח םניה הנולתה רוריב ךלהמב ונכויש םיכמסמו ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה ימושיר 19.2

 ויהיש יפכ ןידה תוארוהל ףופכבו ,םדיקפת ףקותמ רמוחל םישרדנה םימרוגל דבלמ םהשלכ םימרוג

 ודמעוי ,ן.םהיתוצלמהו ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה םוכיס .הטיסרבינואה תא ובייחיו תעו תעמ ףקותב

 .ןידל םאתהב ,ן.םתשקב יפל ,ה.ןולינהו ת.עגפנה ןויעל

 

 :ינויכרא רמוח תרימשו חוויד .20
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 הטיסרבינואה טאנס :ןונקתה ת.רשאמ תולכנתהו תינימ הדרטה תונולתב לופיטו העינמל ןונקת
 

 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 רבדב עדימו המוחתב תינימ הדרטה תעינמל הטיסרבינואה הטקנש תונושה תולועפה יבגל טוריפ ובו ח"וד 20.1

 תחא ת.זכרמה ה.ביצנה ידי לע ונכוי ,ןהב לופיטה ןפואו הנש התואב ה.ביצנל ושגוהש תונולתה רפסמ

  .ןידל םאתהב לכהו ,םינותנ זוכירו ףוסיא רחאל ,הנשל

 םודיקל הדעוול ,הלשממה שאר דרשמב השיאה דמעמ םודיקל תושרל ה.ביצנה ידי לע שגוי רומאה ח"ודה 20.2

 שגוי ח"ודה ןכ ומכ .ןידב שרדנה יפ לע ,ההובג הלכשהל הצעומל ןכו תסנכב ירדגמ ןויוושו השיאה דמעמ

 .תוביצנה רתאב םסרופיו הטיסרבינואה ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגסלו תי.רוטקרל ,הטיסרבינואה ת.אישנל

 .םייתעמשמה ןידה יתב לש ןיד יקספ םירמשנש יפכ רמשיי ,ה.ביצנה ידיבש רוריבה רמוח 20.3

 

 :תוביצנה תוליעפב הכימת .21

 עויסו ,םוסרפו הכרדה יעצמאב עויס ,יבושחמ עויס ,ידועיי ביצקת תוביצנה תושרל דימעת הטיסרבינואה

 .יביטרטסינימדא

 

 :ונוכדעו ורושיא ,ןונקתה ףקות .22

 םניינעו ול ומדקש ןונקת וא להונ לכ ףילחמ אוהו טאנסה ידי לע ורושיא םויב הז ןונקת לש ותליחת 22.1

 יפל טאנסה רושיאלו ןוידל ואבוי ןונקתל םינוכדע וא/ו םייונישל תושקב .תולכנתה וא תינימ הדרטה

 .טאנסה לש הקוחה תדעו ידי לע וחסוניש רחאל ה.ביצנה וא ה.אישנה תשקב

 תוארוה ורבגי ,הטיסרבינואב םירחא םינונקת תוארוה ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב הריתס תמייקש הדימב 22.2

 .הז ןונקת

  .ןהמ עורגל אלו תונקתהו קוחה תוארוה לע ףיסוהל אב הז ןונקת 22.3

 .ת.יאלמג לע םגו ת.בדנתמ לע םג ,ןיינעה יפלו ,המאתהב ולוחי הז ןונקת תוארוה לכ 22.4

 םשל םילהנ ,ל"כנמו ה.אישנ תי.ןגס רושיאב ,איצוהל תו.םיאשר שונא יבאשמ ףגא ת.שארו ה.ביצנה 22.5

 להונה ינוכדע .הז ןונקתב רומאל הריתס םהב ןיאש דבלבו ,תעל תעמ םנכדעלו ,הז ןונקת תוארוה םושיי

 .םייתנשל תחא טאנסל וחוודי

 

 :תוירחא .23

 .הז ןונקתב טרופמה יפ לע – ךמסומה םרוגה 23.1

 תיבב תו.םירבחל יונימ יבתכ תאצוה ,ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה יונימ בתכ תאצוה – שונא יבאשמ ףגא 23.2

 .ןידה תיבלו ה.ביצנל הרזעו עויס ,ביצקת לוהינ , ןידה

 .תו.םיטנדוטס / תו.םידימלתל הרבסהו הכרדה – םיטנדוטסה טנקיד 23.3

 .תו.םידבועל הרבסהו הכרדה ,תונולתב לופיט – ה.ביצנה תו.ינגסו ה.ביצנה 23.4

 

 :םיחפסנ .24

 תורשקתה יכרד – 'א חפסנ 24.1

 תורמ יסחיב םיימיטניא םיסחי םויק רוסיא – 'ב חפסנ 24.2

 תילגנאל םגרותמ ןונקת – 'ג חפסנ 24.3

 תיברעל םגרותמ ןונקת – 'ד חפסנ 24.4

  .רבוג תירבעב וחסונב ןונקתה ,םגרותמה ןונקתב תוריהב יא לש הרקמ לכב
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  .הטיסרבינואב תולכנתהו
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 04-8240027 :הדובע ןופלט
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 ינוגראה לטרופב הטיסרבינואה ילהונ תייקיתב ,בשחמב ותסרגב קר רקובמו ףקת הז ךמסמ

 הפיח תטיסרבינואב תורמ יסחי לש םירקמב םיימיטניא םיסחי םויק לע רוסיא רבדב םיללכ :'ב חפסנ

 

 לע רוסיא לח ,תאז םע .רבדב תו.םיברועמה לש יטרפה םניינע םניה תו.םירגוב ןיב המכסהב םיימיטניא םיסחי .1

 ימ ןיב ,םיינמז םא ןיבו םיכשמנ םיסחיה םא ןיב ,המכסהב תוברל ,)רוזיח הז ללכבו( םיימיטניא םיסחי םויק

 .םיילהנמ וא/ו םיידומיל-םיימדקא תופיפכו תורמ יסחי ן.םהיניב םימייקתמש

 רצוי ,ירקחמהו ידומילה ךילהה תא ןכסמה םיניינע דוגינ הווהמ רומאכ םיסחי םויקש ךכב ורוקמ הז רוסיא

 ךות תורמה יסחי לש הערל לוצינ הווהמש חינהל ריבס ףאו ,םימלוה יתלב הדובע תביבס וא/ו םידומיל תריווא

 יתועמשמ ששח ונשי תורמ יסחי םייקתהב יכ הרכה ךותמ םג עבונ רומאכ רוסיא ,ךכמ הרתי .שלחה דצב העיגפ

 .תיתימא המכסהב םימייקתמ םניא םיסחיהש ךכל

 .תורמ יסחי םהיניב םימייקתמ דוע לכ ה.ול ה.ףופכה םע םיימיטניא םיסחי לכמ ענמיהל תורמה ת.לעב לע ,ךכיפל .2

 .יתעמשמה ןפב תוברל ,ולא םיסחי םויקל יארחא תורמה לעב דצה היהי ,םאתהב

 םרוגל ידימ ןפואב חוודל תורמה ת.לעב לע ,רומאכ םיימיטניא םיסחי ורצונ ,ליעל רומאה ףא לע וב הרקמב .3

 יסחי קותינל לעפי ןורחאהש תנמ לע ,םיימיטניאה םיסחיה לש םמויק רבדב ה.וילע הנוממה ילהנמה וא ימדקאה

  .ה.ותורמל ףופכב יהשלכ העיגפ תעינמ לע הדפקה ךות תאזו ,םהיניב תורמה

 תעינמל ה.ביצנל רתלאל ךכ לע חוודי אוה ,ל"נה )ןינעה יפל( ילהנמ/ימדקאה םרוגה תעידיל רבדה אבוהש רחאל .4

 יכרצב תובשחתה ךות ,תורמה ירשק קותינ םשל הלועפ ופתשי ןינעב םיעגונה םימרוגה לכ .תינימ הדרטה

 .ה.ומיע םואיתבו ה.ףופכה

 ויהש ימ ןיבל ה.וניב תורמ יסחי ומייקתי םהב םירקממ םג ענמיהל ,תורמה ת.לעב לע יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .5

 .הז חפסנל 3 ףיעסב רומאכ ילהנמ/ימדקאה םרוגל ידימ ןפואב חוודל ה.וילעו ,רבעב םיימיטניא םיסחי םהיניב

 ,ליעלש תוארוהה תרפה לע םהל עדונ רשא לוהינ ידיקפתב תו.םידבועו ,תוילהנמו תוימדקא תודיחי תו.ישאר .6

 העובקה חווידל ן.םתבוחב עוגפל ידכ הז ףיעסב ןיא יכ רהבוי .תינימ הדרטה תעינמל ה.ביצנל חווידב תו.םיבייח

 .הז ןונקתל 8 ףיעסב

 עדימ לע חוודל ת.דבועו ה.דימלת לכל תארוק הטיסרבינואה ,תמלוה םידומילו הדובע תביבס חיטבהל תנמ לע .7

  .תינימ הדרטה תעינמל ה.ביצנל הז גוסמ םיסחי םויק רבדב

 .הרומח תעמשמ תריבע הווהמ הז חפסנל 6-ו,4,3,2,5 םיפיעסב תויחנהה תרפה .8

 הטיסרבינואב ן.םהינש תו.םיקסעומה רוביצב תו.םיעודי וא תו.םיאושנ גוז תו.ינב לע לח וניא הז ףיעסב רומאה .9

 .תעל תעמ ףקותב היהיש יפכ ,הטיסרבינואב החפשמ יבורק תקסעה להונל םאתהב


