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 2018 תויונמוא תועצמאב לופיטה עוצקמל יתאה דוקה
 לוחמו העונת ,המרדוכיספ ,הקיסומ ,המרד ,היפרתוילביב ,תיתוזח תונמא

 

 

 אובמ :'א קרפ

 לש תיעוצקמה ותומד תא ובצעיש תותואנ הדימ תומא ביצהל דעונ תיעוצקמ הקיתאל דוקה

 רתוח הז דוק .תודימה רהוט לע הרימשל ועייסיש םיללכ ביצהלו תויונמוא תועצמאב לפטמה

 תועצמאב לופיטה עוצקמב םיקסועל הליחנהלו תיעוצקמ-תיתא תוגהנתהל םיללכ תוותהל

 לש ותוכיאו ודוחיי לע עיפשהל שקבמ יתאה דוקה ;תוחוקלה – םילפוטמה רוביצלו תויונמוא

 תויעוצקמ תוליהק רובעו ,וב םיקסועה םילפטמה רובע – לארשיב תויונמואב לופיטה עוצקמ

  .בחרה רוביצה רובעו ,םינוש םיקיסעמ רובע ,תורחא

 תועצמאב םילפטמה ללכ תא םיבייחמ ,תיעוצקמה הקיתאה דוקב םיחסונמה הקיתאה יללכ

  .לארשיב תויונמוא

 .דחאכ תולפטמו םילפטמל דעוימ ךא ,רכז ןושלב חסונמ יתאה דוקה

 י"ע ןכדועו  הסה ץרפ תלבוהב הנושארל רבוחש ת.ה.י לש יתאה דוקה סיסב לע הנבנ הז ךמסמ

 ת.ה.י לש הקיתאה תדעוו י"ע בותכישו ףסונ ןוכדע רבע הנורחאל .תוזח רמתו ונאיס תידוהי

-םוחנ הנדע ר"ד ,קיזדנפ הנאזוס ר"ד ,ןושש-ןב הגנ ר"ד הנוילעה הצעומה תורבח לש ןתרזעב

                                                                                                                             .חל הנליא ר"דו בומיסינ

 תעמ וב ןכדעתהל ,תיעוצקמה הקיתאה דוקב אצמתהל םיבייח תויונמוא תועצמאב םילפטמ

  .)2018 תנשב הנוילעה תצעומב הטלחה רורשא יפ לע ,תאז( ויתויחנה יפ לע גוהנל םיביוחמו ,תעל

 .ךרוצו ןיינע לכב .ת.ה.י לש הקיתאה תדעוו לא תונפל םינמזומ םילפטמה

 .דקש הלעי ,בהנש סבר העונ ,ילחיק רמת ,רפורג קילורש ,ןרוא הלילג ר"וי :הקיתאה תדעו ירבח
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 עוצקמה תרדגה :'ב קרפ

 ,ישפנ לופיט קנעומ וב תואירבה םוחתב עוצקמ וניה "תויונמוא תועצמאב לופיט"ה עוצקמ .א

 ,היפרתוילביב ,תיתוזח תונמוא תועצמאב לופיט :לופיטה ימוחת השישמ דחא תועצמאב

 תועצמאב לופיטו ,לוחמו העונת תועצמאב לופיט ,הקיסומ תועצמאב לופיט ,היפרת המרד

 לופיטה ,המצע תונמואה ימוחתב עדי לע ססבתמ ילופיטה ךילהתה לש ומויק .המרדוכיספ

 לופיטה םייקתמ וכרד יזכרמ ץורע תויונמואב האור הז עוצקמ .היגולוכיספהו תויונמואב

 תועצמאב לופיטה לש לעה תרטמ .תוילולימ חרכהב ןניאש יוטיב יכרד עיצמו ,ישפנה

  .תיבטימ םייח תוכיאל הפיאש ךות ,לפוטמה לש תישפנה ותחוורל עייסל איה תויונמוא

 םיאליגו תויסולכוא ןווגמ םע תילופיט הדובעל םיאתמ תויונמוא תועצמאב לופיטה עוצקמ

 .דועו תויתרבח ,תויתוחתפתה ,תוישגר ,תוישפנ תויעבמ םילבוסה ,םישישקל דעו םידלימ –

 ,תיתצובקו תינטרפ תנוכתמב ,ירוביצהו יטרפה רזגמב םידבוע תויונמא תועצמאב םילפטמה

 .תילארשיה הרבחב תויסולכואה ןווגמ לכל המאתה ךות

 :םיאבה םיראתב אשונה לפטמ אוה "תויונמוא תועצמאב לפטמ" .ב

 הצעומה ידי לע רכומה ימדקא דסוממ תויונמוא תועצמאב לופיטב ינש ראות לעב -

 הנש( תמדקתמ תישעמ הרשכה תנש ,ךכל ףסונב םילשהש ,לארשיב ההובג הלכשהל

 .)'ג

 תנידמב ךכל תוכמסומה תויושרה י"ע רכומה ,ל"וחב ימדקא דסוממ ינש ראות לעב -

 דסומב הדובע לש ההז ףקיה וא ,תישעמ הרשכה 1560 םילשהש ,ג"למהו ץוחה

  .ירוביצ

 הדועת ידומיל רגוב לע םג הלח "תויונמוא תועצמאב לפטמ"-כ עוצקמ לעב תרדגה -

 דע וידומיל תא םייסשו ,תיעוצקמה הדוגאה לש ףסה תושירדב דמעש ,םייתנש תלת

 .2018 רבמטפסב 30

 

 דוסי תויחנה :'ג קרפ

 הדובע ילכ ,ןחוב ןבא םילפטמל עיצמ תויונמוא תועצמאב םילפטמל תיעוצקמה הקיתאה דוק

 .תיעוצקמה םתדובעב םתוא שמשיש - ךירדמו
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 תועצמאב םילפטמה לש םתדובע תאו עוצקמה יכרע תא בצעל רתוח תיעוצקמ הקיתאל דוקה

 :םיאבה םיפיעסל תוביוחמ ךות ,תויונמוא

 תועצמאב לופיטה תועוצקמב קוסיעבו הרשכהב םינדה םיללכלו ,הנידמה יקוחל תויצ .1

 .תויונמוא

 .םיתימעו םיכרדומ ,םילפוטמ יפלכ רשוי יוליג .2

 הפדעה ,ליג ,אצומ ,םואל ,תד ,ןימ ,עזג לש לדבה אלל ,הנופ לכ תחוורל תוביוחמו הגאד .3

  .ילכלכ בצמ וא/ו יתחפשמ בצמ ,הלכשה תמר ,תינימ

 וא/ו םילפוטמ לע העפשה לעבכ תויונמוא תועצמאב לפטמה דמעמ לש הערל לוצינמ תוענמיה .4

 .םיכרדומ לע

 לש יעוצקמ ןויסינ רבצש רחאל קר ,יטרפ ןפואב לפטל לכוי תויונמוא תועצמאב לפטמ .5

 הרשכהה ידומיל תא םייסש רחאל קר תאזו ,תוירוביצ תורגסמב תוחפל הדובע םייתנש

 .םיימדקאה ויתובוח תאו )ג הנש( תמדקתמה תישעמה

 לפטמ ידי- לע תישיא הכרדהב הוולמ תויהל לפטמה לע ,יטרפה רוטקסב הדובעל רבעמב .6

 תויונמוא תועצמאב לפטמ י"ע ןתנית הכרדהה .תוחפל םינש שולש ךשמל ,ךמסומ ךירדמ

 ,ךרדומה קסוע וב תונמואה םוחתב ךירדמל תופידעב ,ת.ה.י םעטמ 'ךמסומ ךירדמ' דמעמב

 םאתהב תאזו ,םמוחתב הכרדהל םיכמסומה - רטאיכיספ וא ינילק ילאיצוס דבוע ,גולוכיספ

 לופיטל הנוילעה הצעומה לש ,תויונמוא תועצמאב םילפטמ רובע הכרדהל הוותמב תויחנהל

  .לארשיב תויונמוא תועצמאב

 

 תויעוצקמ :'ד קרפ

 הרשכה תללוכה ,לופיטה םוחתב התואנ תיעוצקמ המר לע רומשל דיפקהל לפטמה לע .1

 .תפטוש הכרדה תלבקו ,הדימלו עדי ןוכדע ,תדמתמ תיעוצקמ

 אוה וב תונמואה םוחתו ועוצקמ ,אלמה ומשב ומצע גיצהל תויונמוא תואצמאב לפטמה לע .2

 .תויברמ תוארנו תוריהבב החמומ

 תולוכיה תגצה ךות ,היואר תיעוצקמ תוגהנתה לע דיפקהל תויונמא תועצמאב לפטמה לע .3

 רבעמ לופיט ןתממ תוענמיהו הדפקה ךות תאזו ,יעוצקמה ןויסינהו הרשכהה ,תויעוצקמה

 .הרשכההו עדיה םוחתל

 םיליבקמ םיסחי תכרעמ תמיק ותא םדאב לופיטמ ענמיהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .4

 .דועו םיילכלכ ,םייתרבח ,םייתחפשמ םירשק :ןוגכ
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 ,םירוה( וילע םייארחאה םימרוגה םע וא/ו לפוטמה םע חסנל הבוח הלח לפטמה לע .5

 :ןוגכ םיאשונל סחייתי ילופיטה הזוחה .לופיטה תליחת ינפל תאזו ,ילופיט הזוח )סופורטופא

 תבוחו ןויסח ,תוידוס תרימש לע עדימ ,תוירחא ,םולשת ,םישגפמה ןמזו םוקמ ,לופיטה יאנת

  .ב"ויכו חוויד

 םע ןודל לפטמה לע ,םיפסונ םימרוג ברעל לפטמה דצמ וא לפוטמה דצמ ךרוצ הלועו הדימב .6

 סופורטופאה וא לפוטמה תא םיתחהלו )'דכו תויקוח ,תוישגר( ויתוכלשהבו אשונב לפוטמה

 הלופכ המתחה לע דיפקהל בושח .הלא םימרוגל היינפה ינפל תאזו ,"תוידוס רותיו" ספוט לע

 .ףסונה םרוגה לומ לא עדימ לבקלו רוסמל לפטמל רושיא ,ירק –

 קוח תויושרל וא הרטשמל חוויד תבוח הלח קוחה יפ לע םהב םירקמב ףקת וניא הז ףיעס

 .תורחא

 הרקמב ."תיאופר המושר" תביתכ תוברל ,יתרגשו ףטוש ןפואב השעי םילופיט םוכיסו דועית .7

 תואירב ,החוור ,טפשמ ימרוג ,םייתחפשמ םימרוגל לפוטמה בצמ לע חוודל שי ,ךרוצה

 תוריהזהו תוידוסה יללכ לע הרימש ךות ,תיעוצקמה הקיתאלו קוחל םאתהב ,ךוניחו

  .חווידה תבוח לע הדפקהו ,םילבוקמה

 לפוטמה תיינפהו לופיטה תקספה תא םיבייחמה םיבצמ תוהזלו עדומ תויהל לפטמה לע .8

 .תוישיא וא תויעוצקמ תוביסנ לשב - םירחא לופיט ימרוגל

  .םלוה ןפואבו םיאתמ דעומב ,ילופיטה רשקה םויסל ךרעיהל לפטמה לע .9

 םהיתימע יפלכ דובכו תוניגה לע הרימשל םילפטמה תא תבייחמ תיעוצקמה הקיתאה .10

 תבוטל ,שרדנכ הלועפ ףותישלו ,ערה ןושלמ תוענמיה ךות ,םירחא עוצקמ ישנאו עוצקמל

 . לפוטמה

 לפטמה לע ,רחא יעוצקמ חוקיפ וא יאופר חוקיפ ,ןוחבא ,הכרעה ,ץועי םישרדנ םהב םירקמב .11

 .םייטנוולרה םייעוצקמה םימרוגל היינפה לע דיפקהל תויונמוא תועצמאב

  :תיטרפ תרגסמל תירוביצ תרגסמב לופיטמ רבעמ .12

 התואב יטרפ ןפואב דובעי אל ,ירוביצ דסומב קסעומה ,תויונמוא תועצמאב לפטמ .א

 וחכוה תוביסנהו קיסעמה דסומהמ דחוימ רתיה ךכל לביק ןכ םא אלא ,תרגסמ

  .תאז תובייחמכ

 לופיטה םייתסה הב ,תרחא וא תירוביצ תרגסמב קסעומה תויונמוא תועצמאב לפטמ .ב

 תויהל ךישמהל לפוטמל עיצהל לכוי אל ,תרחא הביסמ וא םוקמב ותדובע םויס לשב

 קיסעמה דסומהמ דחוימ רתיה לביק ,ןכ םא אלא .הנש ךשמל תיטרפ תרגסמב ולופיטב

  .תאז תובייחמכ וחכוה תוביסנהו
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 ,לפטמה דבוע הבו ,לפוט הב תירוביצה תרגסמה תא בזעש הז אוה לפוטמה וב הרקמב .ג

 רתיה לפטמה לביק ,ןכ םא אלא ,יטרפה הזל ירוביצה לופיטה ןיב ןוניצ לש הנש תשרדנ

  .תאז תובייחמכ וחכוה תוביסנהו ,קיסעמה דסומהמ תדחוימ הצלמהו

 :הכרדהו הארוה .13

 םתוחתפתהל תוירחא הלגי הכרדהבו הארוהב קסועה תויונמוא תועצמאב לפטמ .א

 ךות ,תיעוצקמ הדובעל תישיא המגוד שמשל וילע .ויכרדומו וידימלת לש תיעוצקמה

 תיעוצקמ הקיתא יללכ לע הדפקה ,ידוסיו ןכדועמ ,יתוכיא עדי ןתמ ,ההובג תועדומ

 .תינויוושו תדבכמ תישיא-ןיב תוסחייתהו

 םע ילופיט רשק תריצימ ענמי הכרדהבו הארוהב קסועה תויונמוא תועצמאב לפטמ .ב

 וב דסומב םהידומיל םויס דעוממ הנש ךשמב ,םהיתוחפשמ ינב וא/ו ,ויכרדומ ,וידימלת

  .דמלמ אוה

 )הרשכהה תינכות ךרד וניאש( יטרפ ןפואב ךירדי אל תויונמוא תועצמאב לפטמ .ג

 קר .טנדוטסה לש םידומילה תפוקת ךלהמב ,דמלמ אוה וב דסומב םידמולש םיטנדוטס

 תשגהו )ג הנש( תמדקתמ תישעמ הרשכה תנש תמלשה תוברל ,םידומילה םויס רחאל

 םירגובה תא ךירדהל ךירדמ/הרומ לכ יאשר ,ךירדמ/הרומה ידי לע תוכרעהו םינויצ

 .ודסוממ

 

 תוידוס :'ה קרפ

 וילפוטמ לש ןויסיח לעו תוידוס ,תויטרפ לע רומשל דיפקהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .1

 הכרדהה וא/ו לופיטה דועית לש תוידוסה תרימש לע דיפקהל וילע ,ןכ ומכ .ויכרדומ וא/ו

 .)ילטיגיד ןפואב וא/ו ,טרסב ,הטלקהב ,הריציב ,בתכב(

 :םירצותהו הריציה יכילהת ןויסיח .2

 םירצונה הריציה יכילהת הז ללכבו ,לופיטב רושקה גוס לכמ עדימ לע ןויסיח תבוח הלח .א

 .םהירצותו לופיטה ךלהמב

 ,וילע םיארחאה וא/ו לפוטמה לש בתכבו הרורב המכסה אלל עדימ תפישחמ ענמיהל שי .ב

 הנכסב םיאצמנ תלוזה לש וא לפוטמה לש וייחו ותואירבש חינהל ריבס דוסי שי םא אלא

 ."תויעוצקמ" אשונב 6 ףיעסב רכזומכ ,קוחה תוארוהל םאתהבו תידימו הרומח
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 ותדובע תא ,תרחא תרגסמב וא ,הארוה ,רקחמ תרגסמב גיצהל שקבמה לפטמה לע .ג

  לפוטמהמ לבקל - )ויתוריצי תא הז ללכבו ,לפוטמה תא ,לופיטה תא( תיעוצקמה

 .וירוה ינש תמכסהב ךרוצ שי ,ןיטק לש הרקמב .בתכב ךכל המכסה

 ,ךכ לע ריהצהלו יודב םשב רוחבל ,לפוטמה תוהז תא שטשטל שי ,המכסה תלבק דצל .ד

 .ויברוקמ תאו לפוטמה תא ףושחל םילולעה םיטרפ ריתסהל ןכו

 רבעומש ,יתריצי וא/ו ילולימ ,גוס לכמ ידוס עדימ לע ןגהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .3

 .ול הצוחמ םגו לופיטה ךלהמב ,ויכרדומו וילפוטמ י"ע וילא

  .םהב עוגפל לולעה עדימל םתוא ףושחלמ ענמיהלו וילפוטמ לע ןגהל לפטמה לע .4

 :ןלהלדכ םיאנתב קר השעיי תוידוס לע רותיו .5

 ךכל שרדנ אוה רשאכ יתעמשמה וא ילילפה ,יחרזאה םוחתב יוסח עדימ ףושחי לפטמה .א

 .םיתואנ תוריהז יללכ לעו לפוטמה תבוט לע הדפקה ךות ,קוחה ףקותמ

 הבוח ,ןיד ילוספב וא/ו םיניטקב לופיטב ומכ ,הפישחו יוליג תבוח םהב תמייקש םירקמב .ב

 אוה ןכ םא אלא ,לפוטמה לע םיסופורטופאה וא םירוהה תמכסה תא לבקל לפטמה לע

 .תרחא גוהנל ןיד יפ לע שרדנ

 תוינימו תוימיטניא ,עגמ  :'ו קרפ

 םיסחי וב שיש ,בכרומ רשק אוה םהילפוטמל תויונמוא תועצמאב םילפטמ ןיבש ילופיטה רשקה

 קוח יפ לעש שיגדהל שי .הבריקו תוימיטניא םדיצלו ,תוכמסו העפשה ,תורמ םבוחב םינמוטה

 םעו םהילפוטמ םע ןימ יסחי אלו םייטורא םירשק תויונמוא תועצמאב םילפטמ ומייקי אל

 .םילפוטמל םייתועמשמה םירחא

 ,םיכרדומו םיטנדוטס םע הכרדה יסחי לע םג לח םייטורא םיסחיו ןימ יסחי םויק לע רוסיאה

 .תוכמסו תורמ יסחי שי םהיפלכ םגש

 םהל היה םתחפשמ ינבמ דחא םע וא םתיאש םילפוטמל תילופיט תוברעתה ועיצי אל םילפטמ

 .רבעב יטורא וא ינימ רשק

 לפטמה לע .תיסיפ הבריק רוציל יושע הכרדהה וא/ו לופיטה ךלהמב תונושה תויונמואב קוסיעה

 הברקה יסחי לש הערל לוצינמ ענמיהל ,אשונל תושיגרו תועדומ תולגל תויונמואב ךירדמה וא/ו

 .קסעומ אוה וב דסומה ילהנלו 1998-ח"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה תוארוהל ףופכב

 םישרדנ ,עוצקמה לש וביט לשב ,םהבש םיבצמב ריכהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .1

 לע תינדפק הרימש ךותו ,תוריהזב םיעצומ םהש יאנתב ,תאזו ,לפוטמה תבוטל עגמו הבריק

 .אלש ולא ןיבל ינויח עגמה םהב םיבצמ ןיב הנחבה ךות ןכו לפוטמל המאתהה תקידב ,תולובג
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 ,)העונתו המרדוכיספ ,המרדב ןוגכ( תילופיטה הפשהמ דרפנ יתלב קלח אוה עגמהש םימוחתב .2

 יפוא תא רידגהלו  ,אשונה תא ותיא קודבל ,לפוטמה תעידיל שארמ תאז איבהל לפטמה לע

 .ילופיטה הזוחב עגמה

 יכילהתב תרצונה תוימיטניאה לש הנובה חוכב ריכהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .3

 הערל שומיש ןיבל םניב לידבהל תעדלו ,ילופיטה רשקה ךלהמבו העבההו הריציה

 .ילופיטה רשקה תולובג תא שטשטלו לבלבל לולעה ,תוימיטניאב

 וא לפוטמל ריתהל וא ,ךרדומ וא לפוטמ תוחכונב וידגב טושפלמ ענמיהל לפטמה לע .4

 ,תילופיטה ותדובע תעב ינפשוח אלו םלוה שובל שובלל לפטמה לע .וידגב תא טושפל ךרדומל

   .לופיטה עצבתמ וב דסומב וא הליהקב תולבוקמה שובל דוקו תויתוברת תומרונב בשחתהלו

 

 הדובעה יאנת :'ז קרפ

 השיג ,תקפסמ הרואת ,םיאתמ רורווא :לופיטה רדחב םייואר תוחיטב יאנת לע רומשל שי .1

 .הריציבו לופיטב שמשמה דויצב הנומטה הנכס ינפמו ,םירמוח תוליער ינפמ הנגה ,םימל

 םידעוימה םירמוחהו רושכמה לש םימלוה רומישו הקוזחת יאנת ,םילהנ לע דיפקהל שי .2

 .םתלעפה לעו םתושיגנ לע לקהל ןכו ,לפוטמה לש ושומישל

 

 תוריציה רומיש :'ח קרפ

 ומלוע תא תופקשמ תוריציה .דבלב םילפוטמל תוכייש ילופיטה ךילהתב תורצונה תוריציה

 קלח םה המצע הריציה םג ומכ הריציה לע הדובעה .לפוטמה לש ישגרהו יתבשחמה ,ימינפה

 לע ןה רומשל לפטמה לע הבוח ,הלאככ .תויונמוא תועצמאב לופיטב יזכרמו יתועמשמ ,בושח

 .תיעוצקמ תויארחאבו דובכב ,תוידוסב ,תושיגרב המצע הריציה לע םג ומכ הריציה ךילהת

  :הריציה ירמוח רומיש יכרד .1

 קלחכ תוריציה לש ןדועית ןפוא תאו העבהו הריצי יכילהתב קוסיעה תא רידגהל שי .א

  .ילופיטה הזוחהמ

 תפישח .לופיטה ךלהמב תורצונה תוריציה תא יוארכ ןסחאלו ןיפצהל ,רמשל ,ןגהל שי .ב

 תלבקב תינתומ ,לופיטה ללחל םיפתושה םירחא םימרוגו םילפוטמ ינפב םירצותה

 .וילע םיארחאהמ וא לפוטמהמ המכסה

 :תוריציה תקזחא .2
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 וילע .לפטמה לע הלח ילופיטה רמוחה דועית לשו תוריציה לש ןמולשל גואדל תוירחאה .א

 .ילופיטה הזוחב ךכל סחייתהל

 ףופכב ,ומויס םע דימ וא לופיטה ךלהמב רבכ תוריציה תא לפוטמל רוסמל תורשפא שי .ב

 .לפוטמה תבוט יבגל לפטמה לש יעוצקמה ותעד לוקישל

 תא רומשל שי ,לופיטה םויסב ויתוריצי תא לבקל ןיינועמ וניא לפוטמהש הדימב .ג

 לש ותושרב ,לופיטה לש םלוצמה וא ילולימה דועיתה תאו ןהלש םוליצ וא תוריציה

 7 ךשמל ,יטרפ לופיט לש הרקמב ,לפטמה לש ותושרב וא ,לופיטה השענ וב דסומה

 םכסה יפ לע וא/ו קוחה תושירדל םאתהב תאז .םירמוחה לש םתסירגל דע וא ,םינש

 לע ןגהל הבוחה דסומה לעו לפטמה לע תלטומ וז הפוקתב .לפוטמה םע םדקומ

  .דועיתה לעו תוריציה

 עדייל לפטמה לע ,תוריציה לש דועית רומשל םיניינועמ דסומה וא לפטמה וב הרקמב .ד

 .ורושיא תא לבקלו לפוטמה תא

 גואדל וילע ,לופיטה םות רחאל ןנויסחו תודובעה לע ןגהל לוכי אל לפטמהו הדימב .ה

  .ןתסירגל

 :תוריציה לש יתונמואה ןכרע .3

 ןיוצי .ירחסמ וא ירוביצ ךרע ןהל קינעהלו לפוטמ לש תוריצי ףושחלמ ענמיהל שי .א

 םירצויה תויוכזש םג ןיוצי .ול תוכיישה – ויתודובע תא גיצהל ןבומכ יאשר לפוטמהש

 .לופיט ךלהמב הרצונ הריציה רשאכ םג ,דבלב לפוטמה לש ןה ףא

 תמצעה תינויח םהב םירקמב ,בחרה להקל תוריציה לש ןתפישח תא לוקשל ןתינ .ב

 אלו עבוקה אוה ילופיטה לוקישה ,ולא םירקמב .רחא ילופיט לוקיש לכ וא ,לפוטמה

 יעוצקמ םוסרפ ,דסומל תומורת סויג ,עוצקמה דמעמ םודיק :ןוגכ ,תורחא תורטמ

 ,תוידוס רותיו ,לפוטמהמ בתכב רושיא תלבק ךות קר השעי תאז לכש ,בוש שגדומ .דועו

  .םיסופורטופא וא םירוה רושיא םיניטק לש הרקמבו

 

  תויתוברת בר לש םיטביה  :'ט קרפ

  .םינושה הינווג לע הייסולכואה ללכל עצומ תויונמוא תועצמאב לופיטה

 לבקל ,םהילע דומלל .וילפוטמ םיעיגמ ןהמ תויוברתה לש תוידוחייבו תונושב ריכהל לפטמה לע

 לע ,ןוחבאה לע ,תילופיטה הדובעה לע היתוכלשה תא ןיבהלו תוברת לכ לש התוידוחיי תוחיתפב

  .הריציה יכילהת לעו ,לופיטב םיכילהת
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 ,לופיטב רמאנ אלהו רמאנה תנבה לע ,תרושקתה לע רתיה ןיב עיפשהל הלוכי תיתוברת תונוש

 תועדומ תולגל בושח .םירחאו םייתונמוא םישגדה לעו לופיטב תידגנה הרבעהו הרבעה יסחי לע

 תויהל לפטמה לע .טועימ תוצובק לע בורה תוברת תעפשהלו ,לופיט ךותב םירצונה חכה יסחיל

  .ילופיטה רשקהב םהייוטיב לע ,יטילופהו יתרבחה ,יתוברתה רשקהה תעפשהל שיגר

 תולגלו ,םייתוברת-בר םיטביהל תומאתומה תוילופיט תויונמוימ חתפלו ןיבהל לפטמה לע .1

-יתוברתה רשקההמ םיעבונה ,לפוטמה לש ויכרצ ןיבל תילופיטה ותשיג ןיב תונושל תועדומ

 .יתד-יתרבח

 לופיטה תשגנהל גואדלו םידחוימ םיכרצ תולעב תויסולכוא לש תוידוחייב ריכהל שי .2

 .ולא תויסולכואל םתמאתה ךות לפטמה שמתשמ םהב םיעצמאהו

 .םבילב םיאשונ וילפוטמו אוה ןתוא תונומאלו תועדל תועדומו תושיגר לעב תויהל לפטמה לע .3

 .הריציה יכילהת לעו ישפנה לופיטה לע םתעפשה לאיצנטופב ןנובתהלו בושק תויהל וילע

 לא תורשקתהו יוטיב שפוח תרשפאמה ,תונמואה םוחת לש תוידוחייה תא ריכהל שי .4

 תוברתו הפש ימוסחמ לעמ רשגכ  - םייחה ירופיס לאו רבעה לא ,תורוסמה ,םישרושה

 .תרושקתלו רשקל רוקמכו

 
  רקחמ :'י קרפ
 
 חותיפ לע דוקשלו יעוצקמה םוחתב רקחמבו עדיב ןכדעתהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .1

 .תויונמוא תועצמאב לופיטה םוחתב תויעוצקמ תולוכיו םילכ

 רקחמ ךרוצל שמתשהל ול הריתמה ,המותח המכסה לפוטמהמ לבקל רקוחה-לפטמה לע .2

 .וב לופיטה ךלהמב לבקתהש רחא עדימבו לפוטמה לש ויתוריציב

 םיפתתשמה תייסולכוא לש התחוור לע ןגהלו םדאה דובכ לע רומשל רקוחה-לפטמה לע .3

  .רקחמה ךרוצל םיפתתשמה תא ןכסל ןיא ןפוא םושב .רקחמב

 תוגוהנה תויעוצקמה הדימה תומאלו םילהנל ,םיקוחל םאתהב לועפל רקוחה-לפטמה לע .4

 .רקחמל הקיתא תדעוומ רושיא תלבקל הינפ תוברל ,לעופ אוה ותרגסמב דסומבו הנידמב

 םירקמב .רקחמה ןונכתב םיללכנה םייתא םיטביה יפלכ תוירחא תולגל רקוחה-לפטמה לע .5

 החמומב ץעוויהל הבוח תלטומ ,רוציל לולע רקחמהש ןוכיס יבגל קפס וא ששח םהב שיש

 .הקיתא תדעו ןוגכ ,רקחמב ברועמ וניאש יעוצקמ

 םירזגנה םיטביהה לכ תא רקחמב םיפתתשמה תעידיל איבהל רקוחה-לפטמה לע .6

 לע תלטומ .תוידוס לע הרימשב תורושקה תויגוסו םינוכיס םהבו ,רקחמב םתופתתשהמ
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 בקע( תלבגומ ןתנבהש תויסולכוא יפלכ תדחוימ תושיגר תולגל הבוח רקוחה-לפטמה

 המכסה לבקל שי ולא םירקמב .)'דכו םידלי ,ןיד ילוספ ,תיתרושקת וא תילכש תולבגומ

   .הקיתאה תדעו תויחנהל םאתהב לועפל וא/ו הנוממה סופורטופאה ןמ בתכב

 ותופתתשה תא קיספהל ול רשפאלו רקחמב ףתתשמה לש ותוכז תא דבכל רקוחה-לפטמה לע .7

 הערל לצנל רקוחה-לפטמל רוסא .ףתתשמה לש ויתויוכז ועגפיש ילבמ ,ךכב הצריש תע לכב

 .רקחמב ףתתשמה לש ויתוטלחה לע עיפשהלו ודמעמ תא

 
 יעוצקמה םוחתב קוסיעה םוסרפ :'אי קרפ

 הידמבו תרושקתה ילכב וירושיכ תאו וקוסיע תא םסרפל יאשר תויונמוא תועצמאב לפטמ .1

 .תיטרפ הדובעל ותוא ךימסמה דמעמל עיגהש רחאל ,תילטיגידה

 ידכ וב שיש ןפואב וירושיכ תאו וקוסיע תא םסרפלמ ענמיהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .2

 .רוביצה תא תועטהל

 ידכ וב שיש ןפואב וירושיכ תאו וקוסיע תא םסרפלמ ענמיהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .3

  .עוצקמל ויתימעב עוגפל

 

  תילטיגיד הידמב שומיש :'בי קרפ

 ,םימכח םינופלט ,הילימיסקפ ירישכמ ,םיבשחמ לש הנכותו הרמוח תללוכ תילטיגיד הידמ

 .םיפסונ םייגולונכט םיעצמא ןכו ,םהינימל םיינורטקלא הטלקה ירישכמ ,וידואו ואידיו ירישכמ

  .וז תינורטקלא תרושקתב םילועה םינכתל השיג תויהל הלולע םיינוציח םימרוגל

 תינורטקלאה תרושקתה לש ןויסיחה תחטבהל םיעצמאב טוקנל תויונמואב לפטמה לע .1

 תוכורכה ןויסיחה תולבגמ יבגל ךרדומה וא/ו לפוטמה תא עדיילו וילע .הכרדהבו לופיטב

  .וז תרושקתב שומישב

 ןתינ וניאש ןכות םוסרפב תוכורכה תונכסל רע תויהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .2

 ,םינכת תפישחל שיש תוכלשהל עדומ תויהל וילע ןכ ומכ .טנרטניאב עובק ראשנו הקיחמל

 לע .תויתרבחה תותשרבו תינורטקלאה הידמב הכרדה וא/ו לופיט ךותמ עדימו תוריצי

 .ולא םיעצמאב שומישב תוריהז הנשמב גוהנל לפטמה

 תשרב ץיפהל הצובקה ירבחל רוסאש ילופיטה הזוחב רידגהל יארחא יתצובק לופיטב לפטמה .3

 .םירחא םישנאב תועגונש יתצובקה לופיטה ךותמ תוריצי וא תויווח
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 גאדי ,םיילטיגיד םיעצמאב שמתשמו הכרדהבו הארוהב קסועה תויונמוא תועצמאב לפטמ .4

 ,ילטיגידה בחרמב חישבו תוילטיגידה תויורשפאב ויכרדומו וידימלת תא ןכדעלו ןכדעתהל

 .תיעוצקמה הקיתאה לע תינדפק הרימש ךות

 לעפתל תעדל ,שמתשמ אוה הב היגולונכטה תא בטיה ריכהל תויונמוא תועצמאב לפטמה לע .5

 .הלש םיינכטה םיטקפסאה םע דדומתהלו ,בטיה התוא

 ןוגכ-הכרדהבו לופיטב קוחרמ תוברעתהב םישמתשמ תויונמוא תועצמאב םילפטמ םיתיעל .6

  .פייקסב הכרדה וא לופיט

    .קוחרמ תויוברעתה לע םג םילח םינפ לא םינפ תוברעתה לע םילחה הקיתאה יללכ לכ .א

 רידגמו קוחרמ תרושקתל הידמב שומישה תא ןובשחב חקולה ילופיט הזוח םייקל שי .ב

 .לפוטמל לפטמ ןיב תורשקתהה יכרד תא

 
 יתאה דוקב תואצמתה :'גי קרפ

 תא ודדועיו ,םידומילה תינכותמ קלחכ תיעוצקמ הקיתאל דוקה תא ודמלי דומילה תודסומ .1

 .םידמלנה םיסרוקה תרגסמב םייתא םיאשונב ןוידל םיטנדוטסה

 תא ריכהלו ,יתאה דוקה תא ריכהל הרשכהה תוינכותב םיכירדמהו םיצרמה תווצ לע .2

 .ת.ה.י לש הקיתאה תדעו םע ץעייתהלו תונפל תורשפאה

 

 יולת עוצקמ לש הדימ תומא גציימ תויונמוא תועצמאב לופיטה תועוצקמ לש הז יתא דוק

 .ףטוש ןפואב ונכדעל יואר ךכיפלו ,תוברתו הפוקת

 תועצה לבקל החותפו דוקה ןוכדע לע הנומא תויונמוא תועצמאב םילפטמה לש הקיתאה תדעו

 .תויונמאב םילפטמה ללכמ

 ןיב טקילפנוק	ררועתהל לולע םהבש םיבצמל םיינרע תויהל תויונמא תועצמאב םילפטמה לע

 םהב םיפסונ םירקמב ןכו ולא םירקמב .תיעוצקמה הקיתאה יללכו קוחה יללכ ,רסומה יכרע

 .תוצעייתהל הקיתאה תדעוול תונפל םילפטמה םינמזומ ,ךרוצו קפס ררועתמ
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