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 תורשקתהל תועצהה יאנת

 

 יללכ .א

  ,)"םיתורישה" :ןלהל הרובעתב תוחיטב ןיצקל תועצה תאזב הנימזמ )"הייריעה" :ןלהל( הלופע תייריע .1

 ספוט ןכו ,םיעיצמה ןיב תורחתה יאנת תא עבוקה ,הז ךמסמ רסמיי םלוכלש ,םיעיצמ רפסמל הנופ הייריעה .2

 .ודי לע שקובמה הרומתה םוכס תא עיצמה ןייצי ראשה ןיב ובו ,םיעיצמה ואלמי ותואש ,ב"צמה העצהה

 
 העצהה אשונ .ב

 – ןלהל(  הלופע תייריע לש הטופיש םוחתב  ןוניג תודובע עוציבל תועצה תלבק תאזב הנימזמ הייריעה .3

 בתכב תויומכה בתכ יפל ועצבתי  ריחמה תעצה יפ-לע תודובעה יכ ,כ תאזב שגדומו רהבומ .)"תודובעה"

 .העצהה

 

 הרומתה .ג

 העצהב ועיפויש יפכ םירועישב הרומתל עיצמה יאכז אהי ,תורשקתהה יפ לע ןאולמב ויתויובייחתה עוציב דגנכ 5

  .הייריעה ידי לע רחביתש
 דעוממ ,ןיינעה ינפל ,םוי 45 + ףטוש לש םיאנתב ]ץעויה[ רחבייש עיצמל הייריעה י"ע םלושי הרומתה םוכס 6

 .הייריעה ידיל סמ תינובשח תאצמה ןכו ,םולשתה עצובמ וניגב בלש ותוא םויס
 

 תורשקתהה תפוקת .ד

 תא ךיראהל היצפוא הנשי תושרל , הייכז תעדוה תלבק םוימ םישדוח  12 -ל איה תורשקתהה תפוקת 7

 .םישדוח 24 – ךכה ךסב רמולכ  םיפסונ םישדוח 12 -ב תורשקתהה
 ,הז םכסה יפ לע תורשקתהה תא קיספהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפלו תע לכב תיאשר הייריעה ,רומאה ףא לע 8

 ,תורחא וא תויפסכ ,תונעט וא/ו תועיבת לכ הנייהת אל עיצמלו ,עיצמל בתכב םוי 30 לש תמדקומ העדוהב

 םא ,לעופב ודי לע ונתינש םיתורישה ןיגב הז ךמסמ י"פע ול העיגמה תיסחיה הרומתה תלבקל ותוכז טעמל

 .ףקותל תורשקתהה תקספה סנכיה דעומל דע ,ונתינ
 ,םכסהה וא/ו העצהה יכמסמ יפ לע ויתויובייחתהמ רתוי וא תחא אלימ אל עיצמה םא ,רומאה ףא לע :ןכ-ומכ 9

  .עיצמל שארמ העדוה אללו ,רתלאל תורשקתהה תא קיספהל תיאשר אהת הייריעה
 



 
 

 

 התשגה ןפואו ףתתשמה תעצה  .ה

 תואתכמסאהו םיכמסמה לכ ףוריצבו ,עיצמה י"ע המותח ,'א ךמסמכ ב"צמה ספוטה יבג לע שגות העצהה 10

 .עיצמה לש םיהזמ םיטרפ הילע ויהיש אלל ,הרוגס הפטעמ ךותל ,ךילהה תושירדל םאתהב םישרדנה
 ודי לע תעצומה הרומתה רועיש תא העצהה ספוטב םושרי ןכו ,םיטרפהו םינותנה לכ תא אלמי עיצמה  11

  .עוציב בלש לכל סחייתהב
 םיכמסמה לע ןהשלכ תויוגייתסה וא/ו תורעה ריעהל וא/ו תונשל וא/ו ןקתל וא/ו קוחמל עיצמה לע רוסיא לח 12

  .העצהה יאנתמ והשלכ יאנת תונשל וא הז ךמסמב םילולכה
 תשגהל עובקה דעומהמ םוי 90 ךשמל היתופורצו היחפסנ ,היביכרמ ,היטרפ לכ לע הפקותב דומעת העצה לכ 13

 לש תיפוסה ותריחבל דע וא/ו םיפסונ םוי 90 ךשמל הכיראהל עיצמהמ שורדל תיאשר היהת הייריעה .תועצהה

 .ןכ תושעל היהי בייח עיצמהו ,הכוז
 :ןמקלדכ םירושיאהו םיכמסמה תא ותעצהל ףרצל ףתתשמה לע 14

 .ךילהב םישרדנה ףסה יאנת תחכוהל םישרדנה םיכמסמה לכ 14.1
 ;ודי לע המותח איהשכ ףתתשמה תעצה חסונ 14.2
 ;ףתתשמה לש המיתחה ישרומ רבדב ח"ור וא ד"וע רושיא 14.3
 ידיב ןידכ תמואמו ףתתשמה י"ע םותח ,םומינימ רכש קוח יפל תוריבעב העשרה יא רבדב ריהצת קתעה 14.4

 ;ןיד-ךרוע
 יפל חסונב ,הייריעב הצעומ רבחל וא/ו הייריעה דבועל הברק רדעיה לעו םיניינע דוגינ רדעיה לע הרהצה 14.5

 .'ב ךמסמ
 .'ג ךמסמכ ב"צמה ,תוידוס לע הרימשל תובייחתה בתכ 14.6
 םיאנתב/חסונב ,תויעוצקמ תוירחא חוטיב ללוכה )"רושיאה" :ןלהל( תואנ חוטיב םויק רושיא 14.7

 רתוול תיאשר הייריעה .ןורימ לאכימ ר"ד ,הייריעה לש חוטיבה ץעוי םע ומכוסיש יפכ וא/ו ,ב"צמה ךמסמבש

 ללגב אלמ חוטיב תגשהל ץעויה לע רתי תדבכהו ךומנ ןוכיס ,ןוגכ תוביסנל םאתהב רושיא תאצמה תפיכא לע

 .ץעויה תצלמהל ףופכבו ,חוטיבה קוש יצוליא
 תרקב ךרוצל הייריעל וריזחהלו רושיאה תא םרושיא ךרוצל ויחטבמ תא םיתחהל רשקתמה ץעויה לע

  .ץעויה

 ותכראהו רושיא לכ .הז רושיא להונל םאתהב ,ץעויה םע תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב ךראוי רושיאה ףקות

  .הייריעה רובע ץעויה תרקבל רבעוי

 ;ףתתשמה י"ע םימותח םהשכ ,ךילהב םישרדנה םירושיאהו םיכמסמה רתי לכ 14.8
 םמש ןויצ ךות דיגאתה תא בייחל ידכ שורדה ילאמינימה םילהנמה רפסמ ומתחי - דיגאת ףתתשמה היה 14.9



 
 

 

 דיגאתה םשב המיתחה תוכז לע החכוה ףרוצת ,ןכ ומכ .דיגאתה תמתוח ופרציו דיגאתה תבותכו ,אלמה

 תא תובייחמ ךילהה יכמסמ לע ופסוהש תומיתחה יכ ח"ור וא ד"וע רושיא ןכו דיגאתה םושיר לע החכוהו

 .ויתוטלחהו דוסיה יכמסמ יפ לע ףתתשמה
 

 תועצהה תניחב – עיצמה תריחב .ו

 יכ ;)"הדעווה" :ןלהל( הייריעה לש םיצעוי / שכר תדעוו לש םורופ י"ע ערכותו ןודית ותשקב יכ :עיצמל עודי 15

 ןיב תורחתב אלא ,יבמופ זרכמב רבודמ ןיא יכו ;םירחא םיעיצמ י"ע ול ושגויש תועצהב םג ןודי הז םורופ

 .םיעיצמ
 הרומתה רועיש תא ;תועצהה תא קודבל ,רחא החדנ דעומב וא ,תועצהה תחיתפ דעומב ,תיאשר היהת הדעווה 16

 וא/ו םיעיצמהמ ימ םע תורשקתה רבדב הטלחה לבקלו – הילא ופרוצש םיכמסמה תא ;תעצומה תיפסכה

 .תרחא הטלחה לכ לבקל וא/ו םיפסונ םיעיצמל הינפ וא/ו ,שדח ךילה עוציב וא/ו ,תורשקתה יא רבדב הטלחה

 .רתוי וא םיעיצמהמ םיינשל התריסמו הדובעה לוציפ לע טילחהלו ןוחבל םג תיאשר היהת הדעווה
 ;רתויב הכומנה הרומתה העיפומ הבש העצהה תא לבקל תבייחתמ הדעווה ןיא 17
 ןוקית ,תומלשה ,םיטרפ תלבקל ,םהמ ימל וא ,םיעיצמל תונפל ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר היהת הדעווה 18

 וליא וא ,םיעיצמהמ הזיא םע מ"ומ להנל וא/ו ,הינפב ןועטל םיעיצמהמ ימ ןמזל וא/ו ,תורהבה וא/ו םייוקיל

 ;תועצהה תלבק רחאל ףאו ,בלש לכב - תאזו ,םהמ
 תויוליעפה ףקיה תלדגהל וא/ו הרומתה תתחפהל םיעיצמהמ ימ םע ןתמו אשמ להנל םג תיאשר היהת הדעווה 19

 תא לידגהל וא/ו הייריעה םע ביטיהל וא/ו הקסיעה תא לעייל איה תיניינעה ותילכת רשא ךלהמ לכ עצבל וא/ו

  .םיבשותה תחוור
 אל עיצמהש וא ,תינסיסכת העצהב רבודמה יכ הל הארנש לככ ,יהשלכ העצהב ןודל אלש תיאשר היהת הדעווה 20

 .דחוימב הלוז העצה עיצה םא ןוגכ ,ויתויובייחתהב דומעל לכוי

 וא/ו תופסונ תעד תווח לבקלו שקבל ,יטנוולר קומינ לכב בשחתהל הדעווה ירבח ולכוי הטלחהה ךרוצל 21

 םרוגה תוצלמה ,הלש ןה םיעיצמהמ ימ םע םדוק ןויסנ לע ,ערלו בוטל ,ךמתסהל ,םהל הארייש יפכ תוינוציח

 .רחא םרוג לכ לש ןהו ,תרחא תימוקמ תושר לש ןה ,הייריעב יעוצקמה
 :רחבית ותעצהש עיצמה שרדיי ןכ ומכ 22

 יפל םישרדנה םירושיאה לכ תא איצמהל ןכו ,ומע תורשקתהל ןיד י"פע םישרדנה םיאנתה לכב דומעל 22.1

 ;ןידה

 תחטבהל תאזו ,ומיע ומכוסיש יפכ תוחוטב ,השירדמ םימי 14 ךות ,איצמהל שרדיי רחבית ותעצהש עיצמ 22.2

 .ותעצהו הז ךמסמ י"פע ויתויובייחתה לכ עוציב



 
 

 

 :םיאבה םירטמרפה יפל הנחבית תועצהה 23
 .ודי לע שקובמה הרומתה םוכסב םג ,ראשה ןיב ,בשחתת עיצמב הריחבה .תיפסכה העצהה 23.1
 ןיטינומה :עיצמה תריחבב יתועמשמו הובג לקשמ היהי םיאבה םירטמרפל .םירחא םירטמרפ 23.2

 לככ( ףתתשמה םע הייריעה לש םדוק ןויסינ ;תומוד תודובע עוציבל רשקב עיצמה לש םדקומה ןויסינהו

 ההובג המרב ,תורשקתהה אושנ תודובעה תא עצבל עיצמה לש ותלוכיל רושקה רחא רטמרפ לכ ;)םייקש

 .תורשקתהה יאנתו םינמזה חול תרגסמבו
 

 םכסהה/תורשקתהה .ז

 ירקיע ,טרופמ הזוח לע םותחל עיצמהמ שורדל הייריעה תוכזב עוגפל ילבמו ,ליעל הכ דע רומאל ףסונב 24

 :םניה םידדצה ןיב תורשקתהה
 הכוזה עיצמה םילשי ובש דעומב תמייתסמו ,הכוזה עיצמה לע הזרכהה דעוממ לחה :תורשקתהה תפוקת 24.1

  .הז ךמסמ פ"ע ויתויובייחתה לכ עוציב תא
 תוביסנה ןמ תחא םייקתהב ,םויס ידיל הכוזה עיצמה םע תורשקתהה איבהל תיאכז הייהת הייריעה 24.2

 עיצמל תוכז תינקה םושמ וא/ו הדי לע תורשקתהה תרפה םושמ ךכב היהי אלו ,ןלהל תוטרופמה תואבה

  :הייריעה יפלכ העיבת תליע וא/ו
 טשופכ עיצמה לע זירכהל השקב השגוה וא/ו ןיד לכ חכמ םיסכנ סנוכ עיצמל תונמל השקב השגוה 24.2.1

 .םיכילה תאפקהל וצ ןתמל וא/ו קוריפ וצ ןתמל השקב ויבגל השגוה - דיגאת וניה םאו ,לגר
 ףיעסב תוטרופמה תושקבה ןמ תחא ויבגל השגוה וא רטפנ םיפתושה דחאו תופתוש וניה עיצמה 24.2.2

 הז ףיעס ןיינעל .הקרופ אל תופתושה םא ףא תאזו ,ןיד לוספ וילע זירכהל השקב וא – ליעל 25.2.1

 המושר אל תופתוש וא ,תופתוש ןיעמ איהש הרבח תוברל "תופתוש"
 וא ,םושיא בתכ ודגנ שגוה וא תילילפ הריקח החתפנ  ולהנמ וא/ו וב הטילש לעב דגנ וא ,עיצמה דגנ 24.2.3

 .ןולק המיע שיש הריבעב עשרוה
 וא ,דחוש ןתמ וא תחיקלב ,הבינגב דשחנ וא ספתנ ומעטמ ימ וא/ו ,וב הטילשה לעב וא/ו עיצמה 24.2.4

 .המרמ השעמ לכב
 הביסמ ומע תורשקתהה תושירדב דומעל לגוסמ וניא עיצמה יכ ,התעד תחנהל ,הייריעל חכוה 24.2.5

 .תרחא הביס לכמ וא ,תיפסכ ,תיתואירב
 .רחא םרוג לכל ,הקלחב וא האולמב ,הז םכסה אושנ הדובעה עוציב תא לעופב ריבעה עיצמה 24.2.6
 ויתויובייחתה תא עצבמ ונניא וא/ו המעטמ ימ וא הייריעה לש תוארוהה רחא אלממ ונניא עיצמה 24.2.7

 .הנוצר תועיבשל



 
 

 

 םושב ולוחי אל םידדצה ןיב .קוחכ סמ יסקנפ להנמה ,דיגאת ןיבו דיחי ןיב ,"יאמצע ןלבק" היהי עיצמה 24.3

 ."דיבעמ - דבוע יסחי" אוהש בלש
 ,הספדהו בושחמ יתוריש ,ףטוש רשק תריציל םינימז םיעצמא ,ראשה ןיב ,ויהי ובש דרשמב קיזחי עיצמה 24.4

 .הילימיסקפ רישכמ ןכו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  תוצלמהו ןויסינ – 'א ךמסמ

 )םיכמסמ ףרצל ןתינ – עיצמה י"ע אלומי(  תוצלמה ,םדוק ןויסינ טוריפ

 :םדוק ןויסינ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 :תוצלמה

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 עיצמה יטרפ _

   עיצמה םש

   עיצמה תבותכ

   ןופלט רפסמ

   דיינ רפסמ

   סקפ רפסמ

   )E-MAIL( ל''אוד תבותכ

 

 עיצמה םעטמ רשק שיא יטרפ

 ל"אוד תבותכ דיקפת רשקה שיא םש

 דיינ ןופלט 'סמ 'סקפ 'סמ ןופלט 'סמ
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 'ג ךמסמ

 םיניינע דוגינ רדעה רבדב הרהצה

 :תואבה ןידה תוארוה יתעידיל ואבוה יכ תאזב ריהצמ יננה .1
 דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח" :ןמקלדכ עבוקה ,תויריעה תדוקפל )א('א 122 ףיעס .1.1

 דצ היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םירומאה

 ."תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב – "בורק" ,הז ןיינעל ,הייריעה םע הקסעל וא הזוחל
 היהי אל הצעומה רבח" :עבוקה תוימוקמה תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכה לש )א(12 ללכ .1.2

 וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח - "הצעומ רבח" הז ןיינעל :תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ

 ;וב הטילש ילעב ובורק
 ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הייריע לש דבוע וא דיקפ" :יכ עבוקה (שדח חסונ) תויריעה תדוקפל )א( 174 ףיעס .1.3

 הדובע םושבו הייריעה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי לע וא ומצע ידי לע ,ןיפיקעב וא

 ."הנעמל תעצובמה
 :יכ ריהצהלו עידוהל שקבמ יננה ךכל םאתהב .2

 .ףתוש וא ןכוס ול ינאש ימ אל ףאו תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :יל ןיא הייריעה תצעומ ירבח ןיב .2.1
 דיגאתה לש ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח ןיא .2.2

 .וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב
  .תושרב דבועה ,ונכוס ינאש ימ וא ףתוש ,גוז ןב יל ןיא .2.3
 .הנוכנ אל הרהצה יתרסמ םא וא ,ליעל רומאכ הברק יל שי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת הייריעה יכ יל עודי .2.4
 .תמא וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ ליעל יתרסמש םיטרפה יכ ריהצמ ינא .2.5
 הייריעה םע םיניינע דוגינ לש בצמב ינדימעהל ידכ היפ לע תויובייחתהה לכ עוציבב וא הייריעה םע תורשקתהב ןיא .2.6

 .ל"כנמה רזוחב םיעובקה תורישכה יאנת לכב דמוע ינאו
 תצעומ ןהיפל ,תויריעה תדוקפל )3( 'א 122 ףיעס תוארוהמ טרפבו ללכב ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .3

 דבלבו תויריעה תדוקפל )א( 'א 122 ףיעס יפל תורשקתה ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 2/3 לש בורב הייריעה

 .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש
 

 __________________:עיצמה תמיתח _________________________:עיצמה םש

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 'ד ךמסמ              
 תוידוס תרימשל תובייחתהו הרהצה

 
 םע רשקב וילא עיגתש העידי לכ ,םדא לכ תעידיל איבהל וא עידוהל ,ריבעהל אלו דוסב רומשל הזב בייחתמ עיצמה .1

 ףיעס י"פע תובייחתה יולימ-יא יכ ול עודי יכ תאזב ריהצמ עיצמה . הירחאל וא הכלהמב ,העוציב וא/ו תורשקתהה

 ףיעס י"פע ןכו ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 267 -ו 117-120 םיפיעס י"פע תוברל ,הנידמה יניד יפל הריבע הווהמ הז

 .1981-א"משת ,תויטרפה תנגה קוחב 16
 

 היפל "תוידוס תרהצה" חפסנ לע תודובעל רשקב ודי לע קסעומש ימ לכ וא וידבוע תא םיתחהל בייחתמ עיצמה .2

 וא תורשקתהה םע רשקב םהילא עיגתש העידי לכ םדא לכ תעידיל איבהל וא רוסמל ,עידוהל ,ריבעהל אל ובייחתה

 יכ ריהצי רומאכ קסעומה וא דבועה ;םעוציב ירחא וא ינפל ןהו תורשקתהה אושנ םיתורישה עוציב תעב ןה ,העוציב

 .הנידמה יניד יפל הריבע הווהמ הז ףיעס י"פע תויובייחתה יולימ-יא יכ ול עודי

 םימרוגהמ דחא לכל רשקב תוקל וא/ו הנוכת וא/ו ,ריחמ וא/ו ןותנ וא/ו עדימ לכ תוידוסב רומשל בייחתמ עיצמה .3

 תאזו ,הז םכסה םויק יכרוצל אלא שומיש םהב תושעל אלו ,הז םכסה יאנת תא ןכו ,תורשקתהה עוציבב םיכורכה

  .הלופע תייריע יפלכו תוחוקלה יפלכ ןיד לכ יפ לע הז ןיינעל עיצמה לש ותובייחתהמ עורגל ילבמ
 

 דיימ היריעל םבישהלו תודובעה ןתמ םשל היריעה ול הרסמש םינותנה תא קיתעהל אלו לפכשל אלש בייחתמ עיצמה .4

 .תורשקתהה תפוקת םות וא/ו התשקב םע

 רומאה .וצקל עיגי עיצמה ןיבל היריעה ןיב םכסההש רחאל םג הפקותב דומעת הז ףיעס יפ לע עיצמה לש ותובייחתה .5

 לש תרפה לכ לע םג יארחא היהי עיצמהו ,ויגיצנו ויחולש ,וידבוע לע םג אלא עיצמה לע קר אל לוחי תובייחתהב

 .םהמ ימ י"ע וז תובייחתה

 

               ____________________            _________________ 

 ךיראת                                             המיתח                                
 

 

 

 

 



 
 

 

 )דיגאת( םומינימ רכש םולשת רבד ריהצת                                                        

 ורפסמש __________________ םעטמ המיתחה השרומ ,_______ 'סמ .ז.ת אשונ ,______________ מ"חה ינא
 קוחב םיעובקה םישנועה לכל יופצ היהא יכו תמאה תא רמול ילע יכ קוחכ יתרהזוהש רחאל )"םיתורישה ןתונ" :ןלהל(____________
          :ןמקלדכ ,בתכב ,תאזב ריהצמ  ,ןכ השעא אל םא

 :הלאמ דחא םיתורישה ןתונב םייקתה יכ ריהצמ יננה            .1

 .םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ועשרוה אל וילא הקיזה לעבו םיתורישה ןתונ          )א(

     ךא ,םומינימ רכש קוח יפל תחא הריבעב ועשרוה וילא הקיזה לעב וא םיתורישה ןתונ           )ב(

  .העשרהה דעוממ תוחפל הנש הפלח ריהצתה תמיתח דעומב               

   רכש קוח יפל רתוי וא תוריבע יתשב ועשרוה וילא הקיזה לעב וא םיתורישה ןתונ           )ג(

  העשרהה דעוממ תוחפל םינש שולש ופלח ריהצתה תמיתח דעומב ךא ,םומינימ               

  .הנורחאה               

 -הז ףיעס ןיינעל               

    ,)יושיר( תואקנבה קוחב םתועמשמכ – "הטילש" -ו "הקזחה" ,"הטילש יעצמא"              

  .1981 -א"משתה              

 :הלאמ דחא לכ - "הקיז לעב"                

 .םיתורישה ןתונ ידי לע טלשנש םדא ינב רבח           )1(                

 :הלאמ דחא ,םדא ינב רבח אוה םיתורישה ןתונ םא           )2(                

 ;וב הטילשה לעב          )א(                               

  המוד ,ןינעה יפל ,ויפתוש וא ויתוינמ ילעב בכרהש םדא ינב רבח           )ב(                               

        לש  ותוליעפ ימוחתו ,םיתורישה ןתונ לש רומאכ בכרהל ותוהמב                                              

 םיתורישה ןתונ לש ותוליעפ ימוחתל םתוהמב םימוד םדאה ינב רבח                                              

     ;הדובעה רכש םולשת לע םיתורישה ןתונ םעטמ יארחאש ימ          )ג(                                

  .)31.10.02( ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי רחאל הרבענש ,םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ,טולח ןיד קספב עשרוה – "עשרוה"

  .1987 -ז"משתה ,םומינימ רכש קוח – "םומינימ רכש קוח"                

  .תמא-יריהצת ןכות יכ ריהצמ יננה            .2

                                                                                                                _________________ 

 המיתח +ריהצמה םש                                                                                                                 

 

 



 
 

 

 הלופע תייריע דובכל

  47 ןיקנח עשוהי

  הלופע

 תובייחתהו הרהצה :ןודנה

  :ןלהלכ ריהצמ יננה ,וב הטילש הייריעלש דיגאת וא/ו הייריעה םע הזוחב רשקתהל דמוע ינאו ליאוה

 :הלאמ דחא לע הנמנ ינניא .א

 .הלופע ריעה תצעומ ה/רבח לש )תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב( החפשמ בורק )1

 .ריעה תצעומ רבח לש ופתוש וא ונכוס )2

 .הלופע תייריע דבוע לש וגוז ןב )3

 .הלופע תייריע דבוע לש ופתוש וא ונכוס )4

 .ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה קלח ליעל )2(-)1( הנשמ ףיעסב םייונמהמ דחאל שי ובש דיגא )5

 דיגאתב יארחא דבוע וא להנמ ליעל )2(–)1( הנשמ יפיעסב םייונמהמ דחא ףאו

 ןיבל הייריעה ןיב הקסעב וא הזוחב תורשקתה תורסואה תויריעה הדוקפ תוארוה יל םיעודי יכ ריהצמ יננה .ב

 ןיבש הזוחב תורשקתה לע רוסיא יבגל הדוקפב תועובקה תוארוהה תא ןכו ליעל 'א ףיעסב רומאכ הצעומ רבח

 תוארוה לע רבועש ימל היופצה תילילפה היצקנסל ףסונב יכ יל עודי ןכו ,ליעל 'א ףיעסב םייונמה דחא ןיבל הייריעה

 ידי לע לוטיבל הזוחה ןתינ ,ליעל רומאכ הייריעה תדוקפ תוארוהל דוגינב הזוח תתירכ לש הרקמב ,הדוקפה

 יפ לע הלביקש המ תא ריזחהל תבייח הייריעה היהת אל לטובשמו רשה תטלחה יפ לע וא התטלחה יפ לע הייריעה

 הלביקש המ לש ויווש תא םלשל אלו הזוחה

 

 יננה ,ליעל 'א ףיעסב רומאכ יתרהצהל רושקה לכב והשלכ יוניש לוחי םא יכ בייחתמו ריהצמ יננה ןכ ומכ .ג

 .יונישה תורק םע דיימ הייריעל ךכ לע עידוהל בייחתמ

        

 ________________עיצמה תמיתח    _______________ךיראת      


