
ימוקמ ירפרק ןוטרב   –   ןונקת תוחוקל ןודעומ
 

יללכ  
 

 "הרבחה וא/ו "ןוטרב" :ןלהל( 515262111 פ.ח מ"עב תומזי סדנמלק לש הלוהינב ,ןוטרב תשר .1
   .)"ןודעומה ":ןלהל( היתוחוקל תבוטל תוחוקל ןודעומ תלהנמו המיקה )המאתהב
 

  .דחאכ הבקנו רכזל הניה תוסחייתהה רשאכ דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ ןונקתה .2
 

 תוחוקלה ןודעומל תופרטצהל יאנת הווהמ הז ןונקת ןכש ,ןונקתה תא אורקל שקבתמ ךנה .3
 ןתונו ןונקתה תוארוה לכל םיכסהו ארק יכ  רשאמו ריהצמ ,ןודעומ רבחכ ףרטצמה חוקל לכו

 ןונקתה יאנתל םיכסמ /ןיינועמ ךניאו הדימב .וב רומאה לכל תרזוח יתלבה ותובייחתה תא
  .ןודעומל םשריהל אלש שקבתמ  ךנה ןודעומהו
 

 יפ לע ,ןודעומה יאנתו ןונקתה תא תונשלו ךורעל ,ןכדעל תוכזה תא ןמצעל תורמוש ןוטרב .4
 וא/ו הנעט לכ היהת אל חוקלל  .תמדקומ העדוה ןתמב ךרוצ לכ אללו ,ידעלבה התעד לוקיש
  .ןונקתה ןוכדע וא/ו יונישמ םיעבונה המעטמ ימ וא/ו ןוטרב דגנכ השירד וא/ו העיבת
 

 התעד לוקיש יפלו תע לכב ,ןודעומה תוליעפ תא קיספהל תוכזה תא המצעל תרמוש ןוטרב .5
 המעטמ ימ וא/ו ןוטרב דגנכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל חוקללו ,ידעלבה
  .הז ןיינעב
 

 רורגי הערל שומימש יכ ,ול עודיו ןודעומב הערל שומיש תושעל אלש בייחתמ ןודעומה רבח .6
 םאתהב לכהו ,רתלאל יאכז אוה ןהל תובטהה תלילשלו ןודעומב ותורבח לוטיב וירחא
 דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ אהת אל חוקלל הרבחה לש ידעלבה התעד לוקישל
  .הז ןיינעב המעט ימ וא/ו ןוטרב

 
ןודעומל תופרטצה יאנת  

 
 .ןודעומה רבחכ םשריהל שקבל יאשר םינש 18 לעמ וליג רשאו תיטפשמ תורישכ לעב םדא לכ .7

 רושיא הנועט ותשקב ,ןודעומה רבחכ ףרטצהל שקבמו םינש 18 ול ואלומ םרט רשא םדא
 םניא רשא תוחוקל ןודעומה רבחכ ורשואי אל ,ןכ ומכ .בתכבו שארמ סופורטופא /הרוה
  .ב"ויכו םידיגאת ,םינוגרא ,קסע יתב ,קר אל ךא ,תוברל ,םייטרפ
 

 תא קיספל וא/ו ןודעומל חוקל לש ותמשרה רשאל אלש םיאשר המעטמ ימ וא/ו ןוטרב .8
  .קומינ לכ אללו ידעלבה התעד לוקיש יפל לכהו ,תע לכב ,ןודעומב ותורבח
 

 הרומתה ןיב ,הרבעהל תנתינ אל וזו דבלב ישיא סיסב לע הניה ןודעומב תורבחה יכ ,רהבומ .9
  .דבלב חוקל ותואל תינקומ וחוכמ תינקומה הבטה לכש ךכ ,הרומת אלל ןיבו
 

 העגה ידי לע וא הרבחה לש טנרטניאה רתא תועצמאב השעת ןודעומל תופרטצהה תשקב .10
 לוקיש יפלו הרבחה ידי לע ועבקי רשא תורשקתהה יטרפ יולימ ידי-לע ןוטרב יפינסמ דחאל
  .ידעלבה התעש
 

 ףאו םאולמב םיינכדעה ויטרפ תא אלמל תידעלבה תוירחאה תלטומ חוקלה לע יכ ,רהבומ
 יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ ןועטלמ עונמ היהי חוקלהו ,תעל תעמ ,ךרוצה תדימב ,םנכדעל
 חוקל לש םיהזמה םיטרפב האיגש לשב יהשלכ הבטה תלבק יא ןיגב המעטמ ימ וא/ו ןוטרב
  .ןודעומה
 

 



 יפכ רחא יפסכ ךס וא( ח"ש 50 לש ךסב תופרטצה ימד םולשתב הכורכ ןודעומל תופרטצה .11
  .)"תופרטצה ימד" :ןלהל( ידעלבה התעד לוקיש יפ לע הרבחה ידי-לע תעל תעמ ןכדועיש
 

 ןתניי אל יכ ,רהבומ .דבלב ןמוזמב וא/ו יארשא סיטרכב עצובי תופרטצה ימד רובע םולשת .12
 אוהש בלש לכב ,ותורבח תא קיספהל שקיב חוקלה םא םג תופרטצה ימד ןיגב יפסכ רזחה
  .תופרטצהה ימד ותחפ ןודעומל תופרטצה רחאל םא ףאו
 

 תרחא טלחוי םא אלא ,ןמז תלבגומ הניאו תופרטצהה דעוממ הניה ןודעומב תורבחה ףקות .13
  .המעטמ ימ וא/ו ןוטרב ידי לע
 

 אל ןודעומב תורבחה תא לטבל ,םושר ראודבו בתכב ,הרבחהמ שקבי רשא ןודעומה חוקל .14
 ימד תבשהל יאכז היהי אל ןכו וחוכמ תובטה לבקלו ןודעומב דוע שמתשהל יאכז היהי

  .תופרטצהה
 

 הינקב תובטה רובצל דוע היהי ןתינ אל ,איהש הביס לכמ ,ןודעומב תורבחה תפוקת םויסב .15
 דע ול תונקומה תובטהה תא ןודעומה חוקל שמימ אלו היה .תומייק תובטה שממל וא/ו
 המעטמ ימ וא/ו הרבחה דגנ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול אהת אל לוטיבה תעדוהל
  .ודי-לע ולצונ אל וא/ו ועקפש תובטהה  ןיגב ףסכ הווש וא/ו יפסכ יוציפ תלבקל
 

 
ןודעומה ירבחל תובטה  

 
 הנתמ לבקל יאכז היהי רבח לכ ,תופרטצהה ימד םולשתל ףופכבו ןודעומל תופרטצהה דמעמב .16

 פרקל רבעמ תופסות( חוקלה תריחבל םיקותמ םיפרק 2 וא ל"מ 750 רדייס וא ןבל ןיי קובקב
 תא תונשל הרבחה תיאשר תע לעב יכ ,רהבומ .)ףסונ םולשתב וביוחי ,טירפתב רחבנה קותמה
 דגנכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל ןודעומה רבחלו רומאכ תופרטצהה תנתמ
 רדייס וא ןבל ןיי קובקב יכ ןודעומה רבחל עודי ,ןכ ומכ .הז ןיינעב המעטמ ימ וא/ו הרבחה

  .הרבחה ידיב םייקה יאלמה תונימזל ףופכב םניה ל"מ 750
 

 ירצומ טעמל ,ןחלושה ןובשח םוכס ךרעמ 10% ךס לע הריבצ תבטהל יאכז היהי חוקלה .17
 תודוקנה ךרעב הבטה ןתניתש ךכ - תודוקנל םירמומ רשא ףדמ ירצומו  םילשייפס ,היתש
 ₪100 לש ךסב ןובשח םליש רשא חוקל :אמגודל ךכ ,הרבחה ןונקתל םאתהב חוקלל ורבצנש
 לכב האבה ותשיכרל ,לקשל ךרע תווש תודוקנ 10 רובצי ,הז ףיעסב םירכזנש םירצומה טעמל
 וא )תכרעמב עיפומה רובצה ךרעה יפ לע החנה תלבק( הבטהה שומימ עוציב .תשרה יפינס
 תנתינ אל רומאכ הבטהה .הנמזהה דמעמב יאפוקה לומ השעת ,יונמב הריבצ ךרע תרתי רוריב
 ןעמל .תדלוה םוי תבטה שומימ תעב ףקת אלו ןודעומה לש ןהשלכ תובטה לוצינ תעב שומימל
  .תוחנה וא/ו תובטה לפכ ןיא ,ןחלושה לכל תחא הבטה שממל ןתינ יכ ,רהבומ קפס רסה
  

 טירפתהמ פרק לכ הנתמב לבקל ,ימעפ דח ןפואב ,ןודעומה חוקלל הנקמ ,תדלוה םוי תבטה .18
 ןייצש יפכ ,ותדלוה םוי לח וב ירדנלקה שדוחב תאזו ,)םהינבמ הובגה ריחמב( הדעסמב םייקה
 לכוי 21.9 ךיראתב לח ותדלוה םוי יכ ןייצ רשא חוקל ,אמגודל .ןודעומל המשרהה ספוטב אוה
 רומאכ ןמזה קרפב שמומת אל רשא הבטה .רבמטפס שדוח לכ ךלהמב הבטהה תא שממל
 המעטמ ימ וא/ו ןוטרב דגנכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל ןודעומה חוקללו גופת
  .הז ןיינעב

 
 רבח סיטרכו ההזמ הדועת תגצהל הפופכ יהשלכ הבטה וא/ו החנה תלבקל תואכזה יכ ,רהבומ .19

 חכונ אוהו ןודעומה סיטרכ יבג לע םיעיפומ ויטרפ רשא ןודעומ רבח קר .ףקותבו ןיקת ןודעומ
  .הרבחה ידי לע תנתינה תחא הבטהב ותוא הכזי הבטהה תלבק תעב הדעסמה ףינסב תיזיפ
 

 ןכ םא אלא ,תובטה לפכ וא/ו תוחנה לפכ וא/ו םיעצבמ לפכ הנקמ הניא ןודעומב תורבחה .20
  .תושרופמ תאז הנייצו הרבחה ךכ לע הטילחה



 ןוגכ ףסונ עצבמב שומישמ ןהו ןודעומב שומישמ ןה תועבונה תובטה לפכ לבקל ןתינ אל .21
 היהי ןודעומה רבח ךכשמו )ב"ויכו רבח ,סוביס ,סיב ןת( תורבח יסיטרכ וא םינוש םירבוש
 וא/ו הנעט לכ ול אהת אלו ותריחב יחפ לע ,דבלב תחא הבטהב קרו ךא שומיש תושעל יאשר
 לפכ וא/ו תובטה לפכ דוביכ ןיא ןיינעב המעטמ ימ וא/ו הרבחה דגנ השירד וא/ו העיבת
 .תובטה לפכ וא/ו םיעצבמ
  

  .חולשמ עוציב תעב ןודעומה תובטהב שומיש תושעל ןתינ אל .22
 

 ,סיב ןת :ןוגכ תורבח יסיטרכב םימלשמ רשא ןודעומה תוחוקלל תודוקנ תריבצ רשפאתת אל .23
  .ב"ויכו סוביס
 

םוסרפו רוויד תרושקת  
 

 ךכל םיכסמ אוה תופרטצהה ימד םולשתו ןונקתה יאנת רושיא םע יכ ןודעומה חוקלל עודי .24
 ךרוצל היתוכרעמב וטלקנש םיישיאה םיטרפבו עדימב שומיש תושעל תיאשר אהת הרבחה יכ
 ,קר אל ךא ,תוברל ,תרושקתה יעצמא לכב םירישיו םיפטוש םירוויד תחילש ,רשק תריצי
 ,תוריכמ םודיק תורטמל תועדוהו םינורסמ ,תוינופלט תוינפ ,ינורטקלא ראוד ,לארשי ראוד
 ימ וא/ו הרבחה דגנכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ חוקלל היהת אלו המודכו קוויש
  .הז ןיינעב המעטמ
 

 תועדוה תלבק םשל הצופתה תמישרמ קלח תויהל ןיינועמ ונניא רשא ןודעומה חוקל .25
 ראודבו בתכב הרבחה לא תונפל יאשר ,רומאכ םיטרופמה תורשקתה יעצמאב םימוסרפו
  .הצופתה תמישרמ ומש תא ריסהל השקבב םושר
 

 ןימ לכמ ,םידדצה ןיב תורשקתהל רשאב תוירחא לכ המעטמ ימ וא/ו הרבחה לע לוחת אל .26
 עגונב ,קר אל ךא ,תוברל ,'ג ידדצ ןיבל אוה רשאב ןודעומה רבח ןיב ,םידדצה ,אוהש גוסו
 תלבק ךרוצל ןה ,רומאכ תורשקתה לכ .הרבחה ידי לע וחלשנ וא/ו וצפוה רשא םימוסרפל
 ימ וא/ו הרבחהו תורישה ןתונ לש האלמה ותוירחאב הניה ,רצומ תשיכרל ךרוצל ןהו תוריש
 הזו לככ ,ןודעומה רבחל קפוס רשא רצומה ביטל וא/ו תורישה ביטל םיארחא םניא המעטמ
  .קפוסי אל וא/ו קפוס
 

 הרימש ךרוצל התושרל םידמועה םיריבסה םיעצמאה לכב טוקנת המעטמ ימ וא/ו הרבחה .27
 הלוכי הנניא הרבחה ,רומאה ףרח .ןודעומה תוחוקל ידי לע הל רסמנ רשא עדימה תחטבאו
 ךכשמו ,םישרומ יתלב םיישילש םיידדצ לש תורידח ינפמ תטלחומו האלמ הנגה חיטבהל
 ןירשימב ןיב ,ןודעומה חוקלל םרגי רשא קזנ לכל םייארחא ויהי אל המעטמ ימ וא/ו הרבחה
 ,קר אל ךא ,תוברל ,םיישילש םידדצ לש תישרומ יתלב הרידחמ האצותכ ,ןיפיקעב ןיבו

   .ןודעומה חוקלל תודוא עדימ לש הפישחו שומיש
 

יללכ  
 

 םיתורישל וא/ו תוחוקלה ןודעומל עגונה העיבת וא/ו ךוסכס וא תוקולחמ לש הרקמב .28
 יתבל הנותנ היהת תידוחייה טופישה תוכמסו דבלב ילארשיה ןידה תוארוה ולוחי םינתינה
 .זכרמ זוחמב םיכמסומה טפשמה
 

 ןודעומה רבח ידי לע ועציב רשא תואקסעל סחיב תערכמ החכוה ווהי הרבחה לש הימושיר .29
  .הרבחל ןודעומה חוקל רסמ רשא םיטרפלו
 

 הקינעמש תובטההו ןכתיי יכ ןודעומל תופרטצהב תאז רשאמ אוהו ןודעומה חוקלל עודי .30
 ןוטרב לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע עבקיש יפכ ,ןוטרב יפינסמ קלחב קרו ךא ולוחי הרבחה
  .ףרוג ןפואב םיפינסה לכב אלו
 



 ,תועיבת ,תואצוה ,קזנ ,דספה ,ןדבוא לכ ןיגב המעטמ ימ וא/ו הרבחה תא הפשי חוקלה .31
  .הז ןוקתב רומאל דוגינב וא/ו יואר אל שומישמ םיעבונ רשא םייוציפ
 

 ידעלבה התעד לוקיש יפל ,'ג דצל הז ןונקת יפל היתויוכז תא בסהל תיאשר אהת הרבחה .32
  .רומאכ תויוכזה תבסהל תמכסה תא לבקל וא/ו ןודעומה חוקל תא ןכדעל ךרוצה ילבמו
 

 לכ לע עיבצהל ידכ םהב היהי אל ,הרבחה י"ע הלועפמ תוענמיה ,רותיו ,הכרא ,תוגהנתה לכ .33
 וא/ו הז ןונקת י"פע הל תועיגמה היתויוכזמ תוכז לכמ תונשל וא/ו רתוול הרבחה דצמ הנווכ
   .ןיד לכ י"פע
 

 יעצמא לכב םינוש םימוסרפ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמב .34
  .הז ןונקת תוארוה ורבגי ,הידמה
 
 

 


