
																										 
 

 םירשוא רפכ תיאלקח תיפותיש הדוגא
 
 

 ןונקת
 

 )תימצע הרדגהו ןימ ,רדנ'ג לכל הנווכה ךא רכז ןושלב םשרנ ןונקתה חוסינ תוחונ ימעטמ(
 
 
 
 תויוכמסהו תורטמה ,םשה :א קרפ

 
 םירשוא רפכ תיאלקח תיפותיש הדוגא - הדוגאה םש .1
 
 :הדוגאה תורטמ .2
 

 ,עבטה םע םייחה תוגזמתה היהי ודועיו ודוחי רשא ]"רפכב וא רפכה וא רפכ" ןלהל[ בושיי להנלו תונבל ,ןנכתל - 2.1

 הלוכיש( הנירק זוחא ספאל הפיאש ןכו הביבסהו ריוואה ,םילקאהו המדאה לע דחוימב ,עבטה תורצוא לע הרימש ךות

 ןתינש המכ דע ,םינוציח םיקפסב תולת אלל ,יאמצע םויק תלוכי ןכו רפכה יחטש לכב איהש גוס לכמ )תיתואירב עוגפל

 .דיחא אל ךא ,דחאמו דחואמ יפותיש ןפואבו םייחה ידבור ימוחת לכב

 
 ,יאמצעו יעבט ןפואב ןתינש המכ דע תלוספו ןיכפושב לופיט ,זג ,םימ ,למשח תויתשת רפכב להנלו תונבל ,ןנכתל - 2.2

 .הביבסה תוכיאו םילקאה ,המדאה ,עבטה לע הרימש ךות
 

 ידכ ,תולע יריחמבו חונ ,ישומיש ,יגולוקא ,יתריצי ןפואב הדוגאה ירבחל רפכב םירוגמה יתב תא תונבלו ןנכתל - 2.3

 תויולע תא ןממל ךרוצה תאו אתנכשמה ימולשת ירזחהל תובר םינש דבעתשהל ךרוצה תא הדוגאה ירבחמ עונמל

 .תיבב שומישל תופתושה
 

 ךרוצל ירשפאו שקובמש המ לכ לש לובי רשפאתשו ,ןתינש לככ תינגרואו תיעבט תואלקח להנלו תונבל ןנכתל - 2.4

 ןיב ,ול הצוחמ ןיבו םירוגמה יחטש םוחתב ןיב ,רפכל ץוחמ ורוגיש ולא ןיבו רפכב ורגיש ולא ןיב ,הדוגאה ירבח שומיש

 .םייח ילעב לש תואלקח ןיבו םילודיג לש תואלקח
 

 םהל הנרשפאתש הדוגאה ירבחל היחוור תקולח ךרוצל הדוגאה תפוקל הסנכה תויורשפא להנלו תונבל ,ןנכתל - 2.5

 .דובכב םייקתהל םהיתוחפשמלו
 

 ידלי לכל תויתפוקתו תופתוש תישיא תוחתפתה ,הרשעה ,עדי ,הדימל לש תוליעפ תורגסמ להנלו תונבל ,ןנכתל – 2.6

 .רפכה ירענו
 



 ירדחו הפוחד האופר ללוכ יתימאו יטסילוה קומע םלש יופירל הנעמ ןתייש ,תואירב רפכ להנלו תונבל ,ןנכתל - 2.7

 םהיתוחפשמו הדוגאה ירבחל םג הדיל
 

 .םהיתוחפשמלו הדוגאה ירבחל תוברת תרשעהו יוליב ימחתמ ,תורגסמ להנלו תונבל ,ןנכתל - 2.8
 

 לכ ,.םנוצרו םלגרה ,םמלוע תסיפת יפל םהייח תא תויחלו םתויטרפ תא םתחפשמו הדוגאה ירבח לכל רשפאל - 2.9

 םירחאה םיבשותב םיעגופ וא םיעירפמ םניא דוע

 
 הז ןונקת לע ותמיתחל ףוריצב םהילע םותחי רבח לכש יפכ ,רפכה עצמו ןונקתה תרימש תא ךרד לכב חיטבהל - 2.10

 
 :הדוגאה תויוכמס .3
 
 תכמסומ הדוגאה היהת ,וז תויללכמ עורגל ילבמו ,תיטפשמ הלועפו הבוח ,תוכז לכל ךמסומו רשכ דיגאת איה הדוגאה

 :ןלהלש תולועפה תא הז ןנקתב תועובקה תולבגהל ףופכב תושעל
 

 ,תוריכשב ,הנשמ תריכחב ,הריכחב ,רכמב ,הינקב הז ללכבו ,ךרד לכב ריבעהלו ,ךרד לכב לבקלו שוכרל - 3.1

 .םהב תוכז לכבו ןילטלטמב ,ןיעקרקמב ,שומיש תושר ןתמבו ,שומיש תושר תלבקב ,הנתמב
 

 ןיעקרקמ יבגל ,הדוגאה ירבח תוברל ,םירחא לש םיזוחב אוהש גוס לכמ תויוכז איהש ךרד לכב לבקלו שוכרל - 3.2

 ןילטלטמו
 

 .םהש יאנתו ךרד לכב םיתורישו םיירוביצ םיכרצלו םירוגמ יכרוצל ןיעקרקמ לש העצקהו הקולח עובקלו ריסהל - 3.3
 

 םינג תועיטנ םיכרד תלילס :ןוגכ הדובע לכ םהב עצבלו ,תויטרפ וא/ו תוירוביצ תורטמל םדעיל ןיעקרקמ רישכהל - 3.4

 תודסומו םירוגמ תינבו ןיכפושו תלוספב לופיט ,תרושקתו הרואת ,למשח יתורשו תוכרעמו םימ ינוכמ תמקה ,תודשו

 .ב"ויכו רוביצ
 

 יכרוצל וא/ו רפכה לש ושומישו וחותיפ ךרוצל ןילטלטמו םירחא םיסכנו תועקרק ריכשהל וא/ו ריכחהל וא/ו רוכמל - 3.5

 .הדוגאה דוקפת
 

 ,םייתרבח ,םייקשמ ,םיילכלכ םיתורישו תודסומ ןוגכ אוהש גוסה לכמ םיתורישו תודסומ להנלו תונבל ,ןנכתל - 3.6

 .םירחאו םיילפיצינומ ,םייאופר ,םייכוניח
 

 לש ןכו ,ןונקתה לש 2.1 ףיעס תרימש לשו הדוגאב היגוסל תורבח תלבק לש םיאנתו םיכרד ,םיללכ עובקל - 3.7

  .םהב ןיינע הדוגאל שיש וא/ו הדוגאה לש ןיעקרקמב תויוכז תשיכר
 



 ,םהש יאנתו ךרד לכב םיינויצח תורוקממו הדוגאה ירבחמ יארשאו םיקנעמ תויובייחתה לבקלו םיפסכ תוולל - 3.8

 ךרוצל קרו ךא אוהש גוס לכמ תויוברעו תוחוטב ןתיל ןכו ,םהב תוכז לכו ידיינ אלו ידיינד יסכנ יאנתו ךרד לכב דבעשל

 .ןיד לכ תוארוהל םאתהבו ןיקת להינ ךות הדוגאה ירבח לכ לומ האלמ תופיקשב לכהו הדוגאה לש היתורטמ םויק

 

 תויוברע ,םידובעש םתחטבהל לבקלו ,םהש יאנתו ךרד לכב ,םהיגוס לכל הדוגאה ירבחל םיפסכ תוולהל - 3.9

 .ןיד לכ תוארוהל םאתהבו ןיקת להנמ ךות לכהו ,אוהש גוסו ןימ לכמ תורחא תוחוטבו
 

 םיכמסמ תודועת ,תואחמה ,תורטש ןועריפ / ןויכנל וא היבגל רוסמלו בסהל ,לבקל ,ךושמל ,איצוהל – 3.10

 איהש וא םהב הרבח הדוגאהש ,םיפוגו םילעפמ ,םידיגאת לשו הדוגאה ירבח לש אוהש גוסו ןימ לכמ תויובייחתהו

 .הדוגאה לש היתורטמ םויק ךרוצל קרו ךא ,םירחאו רחסמ ירשק םתיא תמייקמ
 

 קרו ךא לוכה ,ץראל ץוחבו ץראב ,אוהש השרומ יפסכ דסומ לכב אוהש גוס לכמ תונובשח קיזחהלו חותפל - 3.11

 .הדוגאה לש היתורטמ םויק ךרוצל
 

 םייתואירבו םייתיישעת ,םיירחסמ ,םייפסכ ,םיילכלכ םילעפמ ךרד לכב להנלו ףתתשהל ,םייקלו תונבל ,ןנכתל – 3.12

 .הדוגאה ירבח וא/ו הדוגאה תורטמו ינינע םודיק םשל
 

 .הדוגאה ינינע םודיק ךרוצל תונוש תונרק רוציל - 3.13
 

 תאו היסכנ תא ,וב הרושק הדוגאהש המ לכו הב תורשמה יאשונ תאו םתחפשמו הדוגאה ירבח תא חטבל	– 3.14

 .םישרומ םיחטבמ לצא ,הדוגאה ירבח יסכנ
 

 וא/ו תידסומ תושר וא/ו אוהש  ףוג לכב דוקפתו דיקפת אלמל וא/ו הדוגאה ירבח תאו הדוגאה תא גצייל - 3.15

 לכ ינפב םתחפשמו הדוגאה ירבח תא גצייל ןכו ,ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה ,תירוזאו תימוקמ תושר וא/ו תילפיצינומ

 .תירוביצ ןהו תיטופיש ןה ,אוהש גוס לכמ תיטפשמ תושיו דיגאת ,םדא

 
 ינינע ךרוצל ,ץראל ץוחבו ץראב ,תרחא תיטפשמ לכו ןהשלכ תורחא תורבחו מ"עב תורבח להנלו םיקהל - 3.16

 .םהב םיפתוש תויהל וא/ו ןכו םתחפשמו הדוגאה ירבחו הדוגאה
 

 ןובזיע להנמ ,סופורטופא ןמאנ שמשל ,יטפשמ ךילה לכב ןיד לעב תויהל תויובייחתה לבקל םיזוחב רשקתהל - 3.17

 .ןיינע לכב ןכוס וא
 

 .ץראל ץוחמ ןיבו ץראהמ ןיב אוהש ףוגו םדא לכמו הדוגאה ירבחמ תועקשהו תומורת לבקל - 3.18
 

 םע הלועפ ףותיש ךות וא/ו הדבל היתויוכמסמ תוכמס לכ עצבל ,םידיחיל וא/ו םיפוגל היתויוכמסמ קלח ליצאהל  3.19

 .םירחא
 



 .םתחפשמו הירבחו הדוגאה לועיילו םודיקל ןיפיקעב וא/ו ןירשימב ליעומהו שורדה לכ תא ךרד לכב תושעל - 3.20
 

 

 

 הדוגאב תורבח :ב קרפ

 
 םיטרופמה םיאנתה םהיבגל ומייקתיש רחאל לבקתהל ולכוי ,הדוגאב םירבחכ לבקתהל וצריש םידדובו תוחפשמ  .4

 :ןלהל
 

 .םיפרוצמה הדוגאה יכמסמ ראשו רפכה עצמ ךמסמ לעו הז ןונקת לע ומתחיש רחאל - 4.1
 

 ךכ ידי לע לעופב וא ליעל 2.1 ףיעס תא םשייל ,םיליעפ םיפתוש תויהל םתנווכב ןכאש בל םותב וריהציש רחאל - 4.2

  .הדוגאה עבקתש יפכ ,םיישדוח תורבח ימד םולשת ידי לע וא ,רפכה תוליעפב ישעמ קלח ולטייו ,רפכב ורוגיש
 

 לש תויובייחתהו תובוח ןועריפ לש תונוחטיב רובע טילחת הדוגאהש םוכס לע תוברע קיש ודיקפיש רחאל - 4.3

 .רבחה
 

 םתולהנתהל םלוה הנעמ רפכב היהיש ררבתיש רחאל רשפאתת תורבחה ,רפכב םירוגמב תנתומ תורבחה םאב - 4.4

 .םהייח חרואב הז םאו תיתדה םמלוע תסיפתב הז םא ,רפכב םתחפשמ לש וא/ו
 
 :םירבח תלבק ךילה .5
 

 םירבחכ לבקתהל םנוצרבש השקב ספוט אלמל ושרדיי הדוגאב םירבחכ לבקתהל וצריש םידדוב וא החפשמ - 5.1

  4.4 ףיעסו 2.1 ףיעס יטרפ לכל םיאתיש ןפואב לבקתהל םנוצר תביס תא טרפלו הדוגאב
 

 רפכב םירוגמ ידי לע הדוגאה תורטמ םושייל םיליעפ םיפתוש תויהלו הדוגאב םירבחכ לבקתהל םנוצר םאב - 5.2

  תוברל הדוגאל םימכסומה םימולשתה תא רידסהל תורבחל םפוריצ ינפל שרדיי ,רפכה תוליעפב ישעמ קלח תליטנו

 .םלשל ושרדיי םישכורה לכש םימולשתה ראש לכו תיבה תינב ,שרגמה חותיפ ,שרגמה תשיכר תולע
 

 םושיילו םיליעפ םיפתוש תויהל ,הדוגאב םירבחכ לבקתהל םנוצרבו רבחה םע ורוגיש 18 ליג לעמ םירגוב – 5.3

 .הדוגאב םירבחכ םה ףא םשריהל ושרדיי ,רפכה תוליעפב ישעמ קלח תליטנו רפכב םירוגמ ידי לע הדוגאה תורטמ

 

 .ןיינעו רבד לכל הדוגאב רבחכ הדוגאה ידי לע םשרי 5 יפיעסו 4 יפיעס םייקתיש רחאל - 5.4
 
 :תורבח תעיקפ .6
  

 .רבחה תומב - 6.1



 
 .הדוגאה ןמ רבחה תשירפב - 6.2

 
 .הז ןונקתב םיעובקה םיכילהה יפ לע תורבחהמ רבח תאצוהב - 6.3

 
 :הדוגאהמ תורבח תשירפ .7
 

 .שורפל ונוצרש ךיראתהמ םוי 90 הדוגאל בתכב העדוה ןתמ ידי לע הדוגאב ותרבחמ שורפל ישאר רבח - 7.1
 

 קדבייש רחאלו הדוגאל תיפסכ תוביוחמ לכ רבחל ןיא יכ קדבייש רחאל קר ותורבחמ רבחה תא איצות הדוגאה - 7.2

 .הדוגאל םהשלכ תורחא תויוביוחמ וא/ו םיסכנ וא/ו םישומיש רבחל ןיא יכ
 

 עקפות רבחה תורבח ,הדוגאה תויובייחתה רובע םהש לכ חווט תוכורא תונוחטב וא תוברע רבחל שיש הרקמב - 7.3

 .ומוקמב רחא רבח סינכישכ קר
 

 םג רשאכ קר שורפל לכוי ,הדוגאב םיפסונ םירבח תיבב ותיא םירגשו הדוגאב תורבחמ שורפל ןיינועמש רבח - 7.4

 לכ תא םהילע ולבקי ליעפ קלח תחקלו רפכב רוגל ךישמהל םיניינועמש תיב ותואב ותיא םירגש םירבחה

 ותיא דחיב	ושרפי וא	רבחה תויובייחתה
 ריכשהל וא לכוי אוה ותיב תא .רפכה תא בוזעיש רחאל קר עקפת ותורבח ,רפכב רגש שורפל ןיינועמה רבח - 7.5

 תורבח תלבק יאנתב ודמעיו הדוגאב םירבח תויהל וצריש ימל ותורבח תא רוכמל וא רפכב תיב תרכשה ןונקתל ףופכב

 תאז שורדל תורשפא ול היהת אל ךא ,הדוגאבו רפכב ויסכנ יווש תא לבקל לכוי רבחה .הז ןונקת יפ לע הדוגאב

 .םחוכ יאובמ ימ וא/ו םמעטמ ימ ידי לע וא/ו הדוגאה ירבחמ וא/ו הדוגאה תפוקמ
 

 םמצע לע לבקל ,םכסההו ןונקתה תוברל םיכמסמה תפוסא לע םותחל רוחבל ולכוי וישרוי ,רבח תומב - 7.6

 וצריש םישכורל ותורבח תריכמ ידי לע ושוכר יווש תא לבקל ,וא בושיב רוגל ךישמהלו רתפנה תויובייחתה תא

 רפכב ויסכנ יווש תא לבקל ולכוי ךכבו ,הז ןונקת יפ לע הדוגאב תורבח תלבק יאנתב ודמעיו הדוגאב םירבח תויהל

 ימ וא/ו םמעטמ ימ ידי לע וא/ו הדוגאה ירבחמ וא/ו הדוגאה תפוקמ תאז שורדל תורשפא םהל היהת אל ךא ,הדוגאבו

 .םחוכ יאובמ

 
 זא ,הדוגאל תורחא תויוביוחמ וא/ו םיסכנ וא/ו םישומיש וא/ו הדוגאל תויפסכ תויוביוחמ הנייהת רבחל םאב - 7.7

 ,וישרויל ולש םולשתהמ זזקתי הז םתסה ןמו ,הלא תויוביוחמב דומעל ךרטצי ויתחת סנכיש רבחה
 

 ןיטקהל תנמ לעו הריבס תולעבו ןגוה םיאתמ ןורתפ אצמייו הדימב ,תידדהה תוברעה חורב :הרהבה

 הסכיש חוטיב שוכרל תנמ לע לועפל הדוגאה תנווכב ,רתפנ ישרוי לע ישגרהו ילכלכה לטנה תא

 .הלא תויובייחתה
 

 :הדוגאב תורבחמ רבח תאצוה .8
 



 ,ןונקתה לש םיפיעסמ רתויב וא/ו דחאב שרופמב םיעגופ וא/ו עגופש ומעטמ ימ וא/ו ותחפשממ ימ וא/ו רבח - 8.1
 .רפכה עצמ ךמסמבו

 
 שולש רחאלו יתטיש ןפואב הירבחב וא/ו היקוסיעו היתורטמב עגופ וא/ו הדוגאה יפלכ רשויב אלש גהונה רבח - 8.2

 .ןיינעב םיעגונה םירבחה ילגעמ/תודעוה וא/ו הדוגאה ידי לע ול וחלשנש תוארתה
 

 המשל הליעהמ וב רוזחל בייחתי םאב ,ותורבח תא רומשל רבחה יאשר היהי ,8.2 ףיעסב רומאה ףא לא - 8.3

 ודיספיש ,םינש שולש ךשמל תוברעכ עבקת הדוגאהש יפסכ םולשת דיקפהל שרדיי ךא ,ותוא איצוהל הצור הדוגאה

 .הדוגאב ותורבח לע רומשל רתוי לכוי אלש ךכל דבלמ ,םינשה שולש ךותב ורוסל רוזחי םאב
 

 םיכמסמה תפוסא לע םותחל רוחבל ולכוי ,תיב ותואב ותיא דחי םירגש םירבחה הדוגאב תורבחמ האצוהש רבח - 8.4

 הדוגאהמ תאצל וא רבחה תויובייחתה לכ תא םהילע לבקלו םכסההו ןונקתה תוברל

 

 קיש תא שממת הדוגאה ,םתוא ערפי אל אוהו תויובייחתה וא/ו תובוח ויהי ותחפשמ וא/ו רבח ותואל םאב –	8.5

  ףיעסב טרופמכ ותא דחי הדוגאהמ תאצל ושרדיש ימ יבגל ךכו ,הדוגאב םתורבח תלבק םע דיקפהש ןוחטיבה
 

 ןונקתל ףופכב ותיב תא ריכשהל רוחבל לכויו רפכה תא בוזעל שרדיי ,הדוגאב תורבחמ אצוהו רפכב רגש רבח - 8.6

 לע הדוגאב תורבח תלבק יאנתב םידמועו הדוגאב םירבח תויהל וצריש ימל ותורבח תא רוכמל וא רפכב תיב תרכשה

 וא/ו הדוגאה תפוקמ תאז שורדל תורשפא ול היהת אל ךא הדוגאבו רפכב ויסכנ יווש תא לבקל לכוי ךכבו ,הז ןונקת יפ

 .םחוכ יאובמ ימ וא/ו םמעטמ ימ ידי לע וא/ו הדוגאה ירבחמ

 
  .ןידכ םיעובקה םילהנה יפ לע ושעי רפכהמ ןהו הדוגאהמ ןה תיזיפה האצוהה יכילה תלועפ - 8.7

 

 

 

  הדוגאה תולהנתה :ג קרפ

 
 הנעמ ןתית אלא ,בור תועבצה י"ע להנתת אל הדוגאה ,תויפותישה תודוגאה םשרב תלבוקמה תולהנתהל דוגינב .9

 ,רפכה עצמ ךמסמבו ןונקתב רומאה תא תדגונ הניאש ןמז לכ ,השקבו העד לכל יתריצי

 ףופכב תויפותישה תודוגאה םשרמ שרדנה יפכ ולהנתי הדוגאה לוהינ לש תופתושה תויולהנתהה ראש ךכל רבעמ
 ,רפכה עצמו ןונקתל
 

 :ןלהל טרופמכ םיאשונ םתואב תוטלחה הנלבקתת םכרד אשונ ילגעמ רוצית הדוגאה .10

 
 .רחסמהו רוביצה יחטשו ינבמ ןונכת ללוכו םיתבה ןונכתמ לחה ,רפכב ןונכתה יאשונ לע יארחא :ןונכת לגעמ  - 10.1

 
  .תוירחסמו תוירוביצ תויתשת ןכו תויביטנרטלאה תויתשתה לע  יארחא :חותיפ לגעמ - 10.2



  
 .רחסמהו רוביצה ינבמ ,םירוגמ יתב לש ןהו תויתשתה לש ןה הינבה יאשונ לע יארחא :הינב לגעמ - 10.3

 
 םיחותיפו לודיג תוטיש ללוכש ,רפכב תואלקחה םויקו עוציבו תונגראתהו ןונכת לע יארחא :תואלקח לגעמ - 10.4

 .םהינימל

 

 .ןלוהינו ןתיינב ,רפכה לש תוילכלכו תוירחסמ תויוליעפל תועצההו תונויערה לע יארחא :רחסמ לגעמ - 10.5 
 

 יוולו ןונכת תנווכהבו יתואירבה ןפהמ אוהש םוחת לכב רפכב תויוליעפ רושיאו יוויל לע יארחא :תואירב לגעמ – 10.6

 .תואירבה רפכ לש ףתוש

 
 ,רפכב רעונהו םידליה תויוליעפ ןונכת לכב לפטי רעונו םידלי תויוליעפ לע יארחא :תוחתפתהו הדימל לגעמ -10.7

 .םינכתו דומיל תוטיש

 
 רפכב םינמדזמו םיעובק םיעוריאו תויוליעפל תונויער םושייו שוביגו הריצי לע יארחא – םיעוריאו תויוליעפ לגעמ - 10.8

 .םתקפהו
 

 םתואל תוריחב להנל ךכ םשל וכרטצי אלש ידכ ,םיפתתשמ רפסמב הלבגה אלל םיחותפ ויהי םילגעמה - 10.9

 ןיינועמ היהיש רבח לכו קרפה לעש םיאשונה תאו םילגעמה זולה תא םירבחה לכל םסרפת הדוגאה אלא .תומוקמ

 .ףרטצהלו עיגהל לכוי ,לגעמ ותואל ףרטצהל
 

 טעמל(	,םירבחה לכ לש המכסהכ שארמ הנלבקתת הדוגאה ירבח ןיב הנמסרפתת םילגעמה תוטלחה - 10.10

 )סאגווב ראשנ סאגווב הרוקש המ יכ סאגווב םימייקתמש םילגעמ

 
 ןוידב ופתתשי רפכב םירגש םירבח קר .הדוגאה ירבח ללכל תועגונש תוטלחהב ןוידב ופתתשי םירבחה ללכ -10.11

 .רפכב םירגש הלאל תועגונש תוטלחהב
 

 .רפכה עצמב וא/ו ןונקתה יפיעסב רומאה תא תמאות הניאש הטלחה לבקי אל לגעמה - 10.12
 

 לכ לע הבוח ,םירז םילוקישמ יקנו קיודמ תואיצמ חותינ לע תוססבתמ לגעמה תולועפו תוטלחהו רחאמ –	10.13
  המכסהו רוביח יכרדב לועפלו ןימא עדימו תודבוע לע תוססובמכ ואצמנו וקדבנש תונעט גיצהל לגעמ יפתתשמ
 

 וא/ו םיפופכ ויהיש רתוי וא תחא תימוי תרגסמ תמקה לע טילחהל רשפאתי אל רעונו םידלי תוליעפ לגעמב - 10.14

  תויתלשממ / תוידסממ תורגסמ תולהנתמש יפכ יקלח וא אלמ ןפואב ולהנתי
 

 םרושיא תא הלביק ןכ םא אלא הקלחב וא/ו הבורב רחא לגעמל ףא הרושקש הטלחה לבקל לכוי אל לגעמ - 10.15

 ,הטלחהל

	



 תואלקחו רחסמ םע דחיב תואירב זכרמ אמגודל בלושמ לגעמ םקוי םילגעמ יצוח םיאשונב 10.16
 
 
  רפכב םירמיצו םיתב תרכשהו םיחרוא תנמזה :ד קרפ
 

 ןימזיש הדוגא רבח לכו ,ונמזהש לכ .הדוגא רבח לש הנמזה גיצהל שרדיי רפכה יחטשל סנכיהל הצריש ימ לכ .11
 .הדוגאל ויתוביוחמל עגונה לכב ותחפשמ לעו ומצע לע יארחא אוהש ומכ םהילע יארחא היהי רפכל םיחרוא וא/ו חרוא
  

 לע רומשל תובייחתה לע לע םותחי רדח רכוש וא רמיצ רכוש םא ןיב הדוגאב רבח לצא רפכב ןוליש חרוא לכ – 11.1

 לש וא/ו ולש ותולהנתהל םלוה הנעמ שי רפכבש אצמו רריב יכ רשאמה ףיעס ללוכ ,רבחה לש ויתויובייחתה לכ

 לש וא/ו ותחפשמ לשו ולש םייחה ילגרהו חרואב תיתדה ומלוע תסיפת תוברל ,םהילא ףרטצמש ימ לש וא/ו ותחפשמ

  ,רפכה עצמבו ןונקתב עיפומש יפכ ,םהילא ףרטצמש ימ

 רבחה לש הרפה בשחת התרפהו ,חרואה תובייחתה םויקל תוירחאה הלח הדוגאה רבח לע ,חרואה תמתחה ףא לאו
 ,הז ןונקת יפ לע ןינעו רבד לכל הרפהמ תועבונה תוכלשהה לכ לע ומצע
 
	
	
	

 הדוגאל םירבחה לש הרומתהו ,הדוגאב םירבחה תויוכז :ה קרפ
 

 - הדוגאב םירבחה תויוכז .12
 

 ]רפכה ירבח :ןלהל[ רפכב לעופב םירגש םירבח 4.2 ףיעסב טרופמש יפכ הדוגאב תורבח יגוס ינש םנשי – 12.1
 ]הליהקה ירבח :ןלהל[ רפכב לעופב םירג םניאש םירבחו

 
 ירצומ ומכ ,םירצותה ראש ןהו תיאלקחה ןה ,הדוגאה לש תרצותהו לוביה לכמ לבקל ולכוי הדוגאה ירבח לכ – 12.2

 .תולע אלל המודכו שבד ,ןמש ,םיציב ,הפאמ
 

 .ותיבב ומע םירגה לשו רבחה לש תיתיבה תכורצתה תא קר לולכי 12.2 ףיעסב רומאה - 12.3
 

 .תולע אלל םידליה ריע ינקתמב שמתשהל ולכוי םירבחה ידכנו ידלי - 12.4
 

 .זוחא םישימח לש תולעב תואירבה רפכב חראתהל ולכוי תיניערגה םתחפשמו םירבח - 12.5
 

 .םירוה רפכל המשרהב תומידק לבקל ולכוי םירבחה ירוה - 12.6
 

 תולע יריחמב םתוא שוכרל ולכוי הדוגאה ירבח ,הדוגאה תרצות םניאש הדוגאה ידי לע ורכמיש םירצומ -12.7
 .ותיבב ומע םירגה לשו רבחה לש תיתיבה תכורצתל הריכמהו לועפתה תואצוה יוסיכל( ילועפת חוור תפסותב
  

 םהב ףתתשהל ולכוי םתיבב םירגהו הדוגאה ירבח ,הדוגאה לש היישעהו םיעוריאה ,תולעפההו תויוליעפה לכב -12.8
 .תולע יריחמב
 

 עבקת הדוגאהש תולע תרומת לבקלו רפכב שרגמ שוכרל לכוי רפכב רוגל הצור אוהו הדוגאל ףרטצמש רבח - 12.9
 המדאה תרימש לע הרקב ךות ,ןיכפוש ימב לופיטו תרושקת ,זג ,למשח ,םימ לש תויאמצע תויתשתו םירוגמל תיב
  .הביבסהו

 
  .תולע יריחמב תוליעיו תוינשדח תוטישב תורגסמל םהידלי תא חלשל ולכי רפכה ירבח -12.10

 
 .רפכה ירבח ןיב וקלחתי םייקנה הדוגאה יחוור - 12.11

	

 



 :הדוגאל םירבחה לש הרומתה .13

 
  .עבקת הדוגאהש הלבטה יפל ,םיישדוח תורבח ימד םלשי ,רפכב רג וניאש הדוגאל ףרטצמש רבח - 13.1

 
 הצקי אוה ישדוחה םולשתה םוקמבו םיישדוח רבח ימד םלשלמ רוטפ רפכב רג אוהו הדוגאל ףרטצמש רבח - 13.2

 םש לדגי אוה הדוגאה לש תואירבהו תואלקחה לגעמ םע םואת יפל .הדוגאה תואלקח רובע ר"מ 350 שכרש שרגמב

 .הדוגאה לש יפותישה הזיראה תיבל חלשי לוביה לכו ,שרדנש המ תא הנשה ךשמב
 

 םילודיגב לופיטל גאדתש איה הדוגאהו הדוגאל ךכ לע רבחה עידוי ,ותיבמ	רתויו	םיימויל	רדעי רבחהו הרקמב - 13.3

 אלא	,.םילודיגב לפטיש ומעטמ ימל ומצעב גואדל רבחה לע ,ףצרב םוי 21 מ רתויל רדעיי רבחהו הרקמב .ורדעה ןמזב

  ךכב לפטל הלוכי יכ הדוגאה ידי לע שארמ רהבוי םא

 
 .המעטמ הזב לפטיש ימ הנמת הדוגאה ,ושרגמל העצקוהש תואלקחה חטשב ללכ לפטל לוכי וניאש רבח - 13.4

 .הרומת אלל הדוגאה םע םואת יפל הדוגאה תוליעפב רחא דיקפת אלמי רבחה ,ךכל הרומתב
 

 דבעשי ישדוחה םולשתה םוקמבו םיישדוח רבח ימד םלשלמ רוטפ רפכב רג אוהו הדוגאל ףרטצמש רבח - 13.4

 ,ותורבח תפוקת ךשמל הדוגאה תבוטל שכרש שרגמה תא רבחה
 

 םותחי ישדוחה םולשתה םוקמבו םיישדוח רבח ימד םלשלמ רוטפ ,רפכב רג אוהו הדוגאל ףרטצמש רבח - 13.5

 לכלו רפכב ,רחסמהו רוביצה יחטש לכב םישומישה תורטמו ןפוא לע טילחהל הדוגאה תא תונמל ותמכסה לע רבחה

 הז ןונקת יפיעס ראש
 

 םותחי ישדוחה םולשתה םוקמבו םיישדוח רבח ימד םלשלמ רוטפ רפכב רג אוהו הדוגאל ףרטצמש רבח - 13.6

 רפכה עצמ לעו ןונקתל 2.1 ףיעס לע רומשל תנמ לע רחא ךרוצו הינפ לכ ומשב גצייל רזוח יתלב חוכ יופי לע רבחה

 איהש הינפו ףוג לכ ינפב ןונקתה יפיעס ראש לכו
 

 

 

 תונוש :ו קרפ

 
 םימותח הדוגאה ירבח לכש ךמסמ לכב וא/ו רפכה עצמב וא/ו ןונקתב תופסוהו םיפיעס יקלח םיפיעס לש םיוניש .14

 :ןלהל םיפיעסל ףופכב רשפאתי וילע
 

 .םירבחהמ זוחא האמ לש רושאב קר - 14.1

 

 .רפכה ירבחהמ זוחא האמ לש םרושיא שרדינ רפכה תולהנתהל םירושקש םיאשונב –- 14.2

 



 הדוגאה ירבח ירושיאב ךרוצ אלל הדוגאה ידי לע ונושי ,שורדל לכוי תודוגאה םשרש םייוניש - 14.3
 

 םושב לועפל אלש םיבייחתמ הדוגאה ירבח ליבקמב ךא ,עבצו ןימ תד איהש וזיאל תכייתשמ הניא הדוגאה - 14.4

 תינימ הייטנ ,עבצ ,ןימ ,תדל רושקש אשונ לכב רפכה םשב וא/ו הדוגאה םשב וא/ו רפכה לש ירוביצה בחרמב הרוצ

 םיבשותה לכ תמכסהב ןתינ הדוגאה ירבח תצובק וא/ו רבח לש הדוגאל תרדוסמ הינפ היהת םאב  רדגמו רזגמ

 ןפואבו עבק ןפואב ןיבו ינמז ןפואב ןיב תוליעפ התוא ךרוצל םכסומו רדגומ םוקמ הצקת ליעל רומאכ תוליעפ רשפאל

     .רפכה ירבחל עירפי אל הזש

 

  .הבילח ךרוצל וא/ו םדא ינב ידי לע הליכא ךרוצל םייח ילעב ולדגי אל רפכב -14.5

 

 תא ולדגיש םיינוציח םיקפס םע רשקתת הדוגאה ,םתוא םיכרוצש הדוגאה ירבחל םיגדו ףוע ,רשב קפסל ידכ -14.6

 .רפכה ירצותו ילובי תרומת ןיפילח יקסעב םהמ םתוא שוכרתו הדוגאה לש תואירבה לגעמ חוקיפ תחת םייחה ילעב

 

 לע ושכריי ,רפכל סינכהל רשאי אל תואירבה לגעמשו תואירבב עגופש רחא רצומ לכו ןושיע ירצומ ,בלח ירצומ -14.7

  ,רפכל ץוחמ יאמצע ןפואב םתוא וכרציש הדוגאה ירבח ידי

 

 כ אוה םידלי םע תוחפשמל םישרגמה חתנ .בושייה ירבחכ לבקתהל הנושאר תופידעב ןה םידלי םע תוחפשמ -14.8

75%. 

 

 טלחומ רותיו לע המיתח שארמ הווהת רפכה עצמו ןונקתה לע ,תופרטצהה םכסה לע הדוגאה ירבח תמיתח - 14.9

 וא/ו ףיעס וא/ו םיפיעס יקלח וא/ו ףיעס יקלח תונשל וא/ו ףוקעל םהל תרשפאמה ,איהש תורשפא לכמ הלולצ העדב

 טפשמ יתב וא/ו תיב תוטלחה וא/ו תטלחה לע ףא רבגת וז הרהצה .םהילע ומתחי םירבחהש םימכסהה לכמ םיפיעס

 .רחא יקוח םרוג לכ וא/ו

  

  

 

 הלימ לכל םיכסמ ינאו הז ןונקתב ףיעס לכ בר ןויעב יתארק יכ ,הז ןונקת לע יתמיתחב ריהצמ הטמ םותחה ינא

 ןונקתה יפיעס וא/ו ףיעסמ רתוי וא קלח לש הנבה יא וא/ו רסוח לש הנעט לכ ןועטל לכוא אלו הז ןונקתב הבתכנש

 .הזה
 
 _____________________ ךיראת    ___________________ המיתח        __________________םש
 

 ________________________ המיתחל ד"וע רושיא


