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 תורטמו םש :'א ןמיס

 

  .םירדגמה לכל הנווכה – רכז וא הבקנ ןושלב בותכה םוקמ לכב - תונשרפו ןושל .1

 .)"התומעה" :ןלהל( "תודרטה ילב תולבל – בוט הליל" אוה התומעה םש .2

 לועפל הרשכה תיטפשמ תוישיא איה וזכש רותבו ,קוח יפ לע המושר התומע איה ,תודרטה ילב תולבל – בוט הליל .3

 .הז ןונקת תוארוהל םאתהב היתורטמ תמשגהל

  תורטמ .4

  – ןה התומעה תורטמ .4.1

 םירדגומה קסע יתב תבייחמה תוימוקמ תויושרב רזע תונקתב וא/ו תישאר הקיקח תעמטהל לועפל .4.1.1

 תיב חטשב תינימ העיגפו הדרטהב לפטל )קטוקסיד/ןודעומ/באפ/רב( הלילה ייח לש יוליב תומוקמכ

 ולא קסע יתבב תווצה ישנא לכל תויתע תורשכה םייקל ,דובכבו תוליעיב ,תוריהמב ול הצוחמו קסעה

 ןגומכ בחרמה לע זירכמה יוליבה תומוקמב םלוה טוליש תולתלו ,תינימ העיגפו הדרטה אשונב

  ;ךרוצה תדימב עייסל רשכומה םוקמה תווצל הנפמו תינימ הדרטהמ

 ;תינימה הדרטההו העיגפה תא הכותמ רגמלו לארשיב הלילה ייחב יוליבה תוברת יונישל לועפל .4.1.2

 םיכרדלו הלילה ייחב תינימה הדרטההו העיגפה תעפותל לארשיב רוביצה תועדומ תאלעהל לועפל .4.1.3

 ;הרוגימו התעינמל

 הלילה ייחב קסעה יתב תולהנמו ילהנמ ,תודבועו ידבוע ,תולבמהו םילבמה רוביצ ךוניחל לועפל .4.1.4

  .לכל חוטבו םיענ יוליב בחרמ תריצילו ,תינימה הדרטההו העיגפה לש רוגימו העינמל

 

 תורבח :'ב ןמיס

 

 :תורבח תלבק .5

 .תותומעה סקנפב התומעה םושיר םוימ הב תורבח ןה התומעה תודסיימ .5.1

 ,אלמה המש תא לולכת השקבה .הרבחכ לבקתהל השקב להנמה דעוול שיגת הרבחכ לבקתהל תשקבמה .5.2

 ספוטב וא ,ל"אודב ,בתכב עצובת השקבה .ל"אוד תבותכו ןופלט רפסמ ,תוהזה תדועת רפסמ ,התבותכ

 ,התומעב הרבח תויהל קוח יפ לע הרישכש ימ לכ .7 ףיעסב רומאכ תורבח ימד םולשתב הוולתו ,ןווקמ

 יכ ןונקתה יפל הביס להנמה דעווה אצמ .הרבחכ לבקתת ,תורבחה ימד תא המלישו רומאכ השקב השיגה

 בוריסה לע רורעל תיאשר תברוסמה תשקבמה .תשקבמל ךכ לע עידוי ,התומעב הרבחכ תשקבמ לבקל ןיא

  .התומעב תשקבמה לש התורבח יבגל הערכהה תא לבקת וזו ,הבורקה תיללכה הפיסאה ינפב

 .תרחא ךרד לכב וא השוריב ,הנתמב הרבעהל תנתינ אל תורבח .5.3

 

 :תורבח תעיקפ .6

 - עקפת התומעב תורבחה .6.1



 ;דעוול בתכב ךכ לע עידות שורפל הטילחמה הרבח ;התומעהמ השירפב .6.1.1

 ;הרבחה תומב .6.1.2

 הנממ םיעיגמה םימולשתה קוליסמ הרבחה תא תרטופ הניא .6.1.1 ףיעסב רומאכ התומעב תורבחה תעיקפ .6.2

 .התורבח תעיקפל דע היתויובייחתה רתי יולימו התומעל

 :םיאבה םימעטה דחאמ התומעה ןמ הרבח תאצוה לע טילחהל יאשר דעווה .6.3

 המייק אל הרבחה ;םייתנשה רבחה ימד תא טרפבו הנממ הל עיגמה תא התומעל המליש אל הרבחה .6.3.1

 וא ןימ תריבעב עשרוה רבחה ;התומעה תורטמל דוגינב הלעפ הרבחה ;התומעה ןונקת תא הרפה וא

 תירדגמ תומילא וא תינימ הדרטהל יארחא אצמנ וא ,ןולק המע שיש הריבע וא תירדגמ תומילא תריבע

  ;יחרזא טפשמב

 ותרגסמבו ,שארמ םוי 14 תוחפל עידוי וילע עומישל ףופכב דעווה לש הטלחה י"ע התומעה ןמ אצות הרבח .6.4

 .היתונעט עימשהל תונמדזהה הרבחל ןתנית

 .ןיינעה יפ לע ,תוועמה ןוקיתל ריבס ןמזב תונמדזהה הל הנתינש רחאל אלא הרבח איצוהל דעווה טילחי אל .6.5

 

 :ןהיתובוחו תורבחה תויוכז .7

 הפיסא לכב עיבצהלו ףתתשהל ;היתורישמ תונהילו התומעה תולועפב ףתתשהל :תיאכז התומעה תרבח .7.1

 .התומעהמ ל"אודב םינוכדעו עדימ לבקל ;התומעה תודסומל רחביהלו רוחבל ;תיללכ

 .הווש דחא לוק הרבח לכל תיללכ הפיסא לכב .7.2

 םלשל ןתינ םתוא ,₪ 96 ךסב םייתנש ויהי תורבחה ימד .התומעל תורבח ימד םלשל תבייח התומעה תרבח .7.3

 ןפוא וא/ו תורבחה ימד םוכס תא תונשל טילחהל יאשר דעווה .₪ 8 לש םוכסב שדוח ידמ וא הנשל תחא

 תוצובק ללכמ תושקבמ לע םיישק םירעמ וניאשו שפנ לכל הוושה ןפואב ועבקיי ולא ךא ,םולשתה

  .הייסולכואה

 םישדוח 12 ופלח םרטש וא ,ןורחאה יתנשה םולשתה םוימ םייתנש ופלח םרט ךא הנש הפלח םא  .7.3.1

 ימד תא תיביטקאורטר םילשהל תורשפאה הרבחל ןתנית ,םיישדוחה םימולשתה תקספה םוימ

 .ףיצר ןפואב תורבח ימד המלישש ימכ בשחית איהו ומלוש אל הב הפוקתל תורבחה

 

 התומעה תודסומ :'ג ןמיס

 

 :התומעה תודסומ .8

 ;תרוקיב תדעו ;להנמ דעו ;תיללכ הפיסא .8.1

 הנהכ דועו םדא חכ תדעו ,םיפסכ סויגו לוהינ תדעו :ןוגכ תופסונ תודעו רוחבל תוכזה תמייק להנמה דעוול .8.2

 הנשמ תודעוול קר ויתויוכמסמ לוצאל יאשר דעווה .התומעה תורטמ שומימל ולעפיש תודעוו הנהכו

 ולכוי ולא תודעו םלוא ,דעו תורבח ןניאש יממ םג הנשמ תודעוול תונמל ןתינ .דבלב דעו תורבחמ תובכרומה

 .דעווה ידי לע לבקתת הטלחההו ,ץעיימ וא ץילממ םרוג תווהל

 

 :תיללכה הפיסאה .9

 .הנשל תחאמ תוחפ אלו דעווה עבקיש דעומב םייקתת התומעה תורבח לש הליגר תיללכ הפיסא .9.1

 םהב ןודת ,תרוקיבה תדעוו להנמה דעווה תולועפ לע ןובשחו ןיד עמשת הליגר תיללכ הפיסא :ןוידל םיאשונ .9.2

 טילחתו האבה םיפסכה תנשל ביצקתה תעצהב ןודת ןכ ומכ .דעווה הל שיגהש ןזאמהו יפסכה ןובשחו ןידבו



 רדסב ללכייו דעווה ידי לע עבקי רשא ןיינע לכב קוסעתו ,ןוכנל אצמתש םייונישב םרושיא וא םרושיא לע

  .םויה

 םג הב ןודל היהי רשפאו ,ול הארנ רבדהש תמיא לכ ןיינמה ןמ אלש תיללכ הפיסא סנכל יאשר דעווה .9.3

 .9.2 ףיעסב םיטרופמה םיאשונב

 ידי לע וא תרוקיב תדעו ידי לע תאז תושעל שרדנ םא ,ןיינמה ןמ אלש תיללכ הפיסא סנכל בייח דעווה .9.4

 המותחו בתכב תויהל תבייח ןיינמה ןמ אלש תיללכ הפיסא סוניכל השירדה .התומעה תורבח ללכמ תירישע

 .הפיסאל עצומה םויה רדס תא טרפל השירדה תבייח ןכו תושקבמה ידיב

 םוי רדסו םוקמ ,העש ,םוי ןייצתו שארמ םוי 14 תוחפל הרבח לכל חלשית תיללכ הפיסא סוניכ רבדב העדוה .9.5

 תוחפל םא אלא תיללכה הפיסאב ןודי אל םויה רדסב עבקנ אלש ןיינע .דעווה ידיב ועבקי רשא ,הפיסאל

 רדסב וללכנ אלש םיאשונב הטלחה לבקתת אל הרקמ לכבו ,ןיינע ותואב ןודל ומיכסה תוחכונהמ תיצחמ

 .םויה

 וא ןונקתה תמועל םישקובמה םייונישה תא טרפת ןונקתה יונישל ןיינמה ןמ אלש תיללכ הפיסאל הנמזה .9.6

 .שרופמב תאז ןייצת התומעה קוריפל הפיסאל הנמזה .םיירוקמה תורטמה

 תורבח תופתתשה רשפאמה ידועיי רתאב םיילטיגיד םיעצמאב םייקתתש לוכי תיללכה הפיסאה תבישי .9.7

 הבישי .הבישיב תיזיפ תוחכונל תמא ןמזב תובוגתו תורעהו ,םיכמסמ ףותישו ואידיו רודיש ,קוחרמ התומע

 רפסמ תחפ .התומעה תורבח ללכמ עבר תוחפל ,תילאוטריוו תיזיפ וא תיזיפ ,וחכנ אל םא חתפית אל

 תעשב וחכנ אל .תוטלחה לבקלו הינוידב ךישמהל הפיסאה תיאשר ,הבישיה ךלהמב הז רפסממ תוחכונה

 הבישיה חתפית ןהירחאלש תוקד םירשעב הבישיה תחיתפ החדית ,רומאכ תורבח רפסמ הבישיה תחיתפ

 דעומל הבישיה החדית ,שולשמ תוחכונה רפסמ תחפ .שולשמ תחפי אלש דבלבו תוחכונ לש רפסמ לכב

 .התומעה תורבח לכל העדוה ךכ לע חלשיתו ירוקמה דעומהמ עובשמ רחואי אל ךא דעווה עבקיש

 תבשוי תריחבל דע .הפיסאל הריכזמו שאר תבשוי תיזיפ תוחכונה תורבחה ןיבמ רחבת תיללכה הפיסאה .9.8

 לוקוטורפו תופתתשמ תמישר להנת הפיסאה תריכזמ .דעווה שאר תובשוימ תחא הז דיקפתב שמשת שאר

 .םינוידה ירקיעו הפיסאה תוטלחהו תועצה תא םושרת וב

 הפיסאב תועבצהה .תוחכונהמ ליגר בורב הנלבקתת תוטלחה הז ןונקתב וא קוחב תרחא עבקנ אל םא .9.9

 .תיאשח העבצהל תילאוטריוו תיזיפ תוחכונה תורבחהמ עבר לש השירד היהת םא אלא תויולג הנייהת

 .להנמה דעווה תצלמהב םיקרפמ וא קרפמ יונימ לעו ןוצרמ קוריפ לע טילחהל תיאשר תיללכה הפיסאה .9.10

 ,תוירקיעה היתורטמ תא השמימ התומעה יכ טילחה להנמה דעווה םא תיללכה הפיסאל עצוי ןוצרמ קוריפ

 טילחהל תיללכה הפיסאה לש התוכמסמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא .ול תיארנש תרחא הביס לכמ וא

 .להנמה דעווה לש הצלמה אלל םג ,תותומעה קוח תוארוהל םאתהב ,ןוצרמ התומעה קוריפ לע

 הפיסאה תעבצהו ןוידל ןשומימ תדימו התומעה תורטמ אשונ תא העבצהו ןוידל איבי להנמה דעוה .9.10.1

  .ןכמ רחאל םינש עברא לכ תוחפלו ,תונושארה תויללכה תוריחבה דעומב תיללכה

 לכל הנתינ הילעש הפיסאב תועיבצמה ןמ םישילש ינש לש בור הנועט ןוצרמ קוריפ לע הטלחה .9.10.2

 קוריפה תליחת .קוריפ לע טילחהל הפיסאב עצויש ןויצ ךות שארמ םימי 21 העדוה התומעה תורבח

  .הז ןיינעל רתוי רחואמ ךיראת הב עבקנ םא תלוז ,הטלחהה תלבקמ םייעובש רובעכ היהת

 

 :להנמה דעווה .10

 תוכמס לכ היהת וידיבו התומעה ינינע תא להני אוה .התומעה לש עצבמה דסומה אוה להנמה דעווה .10.1

  .התומעה תודסוממ רחא דסומל הנתינ אלש

 .םיפסכ סייגל ותוירחאבו ותוכמסב .ותרגסמב לעפיו יתנש ביצקת עבקי .10.2



 ,תוחפל ,היתובדנתמ וא/ו היתודבוע וא/ו התומעה תורבח ןיבמ רתוי וא םייתש ךימסי דעווה .10.3

 .התומעה תא בייחת ,התומעה תמתוח ףוריצב ,דחי ןתמיתחש

 .שפנ לכל םיווש ויהיש תורבחה ימד הבוג תא עבקי .10.4

 תיפסכ הלועפ לכב קוסעלו תונובשח להנל ,םיפסכ איצוהלו תובגל ,תודבוע קיסעהל ותוכמסב .10.5

 .התומעה לש יתרבח קסע תחיתפו התומעה יתוריש תריכמ תוברל ,תרחא

 .ותעד לוקיש בטימ יפ לע התומעה תורטמ םודיקל לועפל וילע .10.6

 תוריחבל דעו ,תותומעה םשר לצא התומעה םושיר םע דעווה תורבח ווהי התומעה תודסיימ .10.7

  .תונושארה תויללכה

 .הרשע תחא לע הלעי אלו שולשמ תחפי אל דעווה תורבח רפסמ .10.8

 תורבח חידהל וא ,11 ףיעסב טרופמכ תויללכ תוריחבב להנמ דעו רוחבל תיללכה הפיסאה תוכמסב .10.9

  .ןתנוהכ תפוקת לכ ךרואל התומע תורבח תויהל להנמה דעווה תורבח לע .דעו

 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב תעקופ דעו תרבח תנוהכ .10.10

 ;התומע תרבח תויהל הלדח םא .10.10.1

 ;לגר תטשופ וא ןיד תלוספ הזרכוה םא .10.10.2

 ;בתכב העדוה ידי לע הרטפתה םא .10.10.3

 ,6.1.3 ףיעסב םיטרופמה םיאשונב יחרזא טפשמב תיארחא האצמנ וא הריבע הרבע דעו תרבח םא .10.11

 תיללכה הפיסאל עיצהל יאשר דעווה ,התומעה תורטמ םע דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב הלעפ םא וא

 דעווה תרבחל ןתנית וב עומישל ףופכב דעו תרבח תחדה לע טילחהל תיאשר תיללכה הפיסאה .החידהל

 התנוהכ ,דעו תרבח תחדה לע תיללכה הפיסאה העירכה ;תיללכה הפיסאה ינפב היתונעט עימשהל תונמדזה

  .תידיימ םייתסת

 םג לועפל ךישמי דעווה .דעווכ לועפל תורתונה דעווה תורבח וכישמי ,דעו תרבח לש המוקמ הנפתנ .10.12

 םוי 60-מ רחואי אלו םדקהב שדח דעו תרבח תונמל שי ךא ,םומינימל תחתמ דעווה תורבח רפסמ דרי םא

 דעווה לש העבצהב הנמתת וז ךרדב הנוממה דעו תרבח .םומינימל תחתמ לא תורבחה רפסמ תדירי רחאל

   .היונימ תא תוחדל וא רשאל תיאשר רשא האבה תיללכה הפיסאל דע ןהכתו ,להנמה

 יתש דע רחביש לוכיו ,דעווה תורבח ךותמ ,הנושארה ותבישיב דעווה ר"וי תא רחביי להנמה דעווה .10.13

 .תופתושמ שאר תובשוי

 ךרד תופתתשה .דעווה תורבחמ שילש ינש תוחפל התחיתפב ופתתשי םא תיקוח היהת דעווה תבישי .10.14

  .הבישיב תוחכונכ בשחית ואידיו תחיש יעצמא

 לבקל יאשר דעווה .הבישיב תוחכונה דעווה תורבח לש תולוק בורב ולבקתי דעו תבישיב תוטלחה .10.15

 עיבהל תונמדזהה הנתינ דעווה תורבח לכלשו תולוק בורב הלבקתנש דבלבו ,דעו תבישיב אל םא םג תוטלחה

 .הטלחה התוא לע ןתעד

 .הנשב םימעפ עבראמ ותחפי אלש דבלבו ,ויתובישי דעומ תא ומצעב רידסהל יאשר דעווה .10.16

 .םהב ןייעל תיאשר דעו תרבח לכו ויתוטלחהו ויתובישימ םילוקוטורפ להני דעווה .10.17

 תבישי היהתש תיללכה הפיסאה תבישיב הרחביה םוימ םינש עברא ןהכת להנמה דעווב הרבח .10.18

 היהתש לוכי וז הפוקת .דבלב תפסונ תחא הנוהכ תפוקתל המצע תא עיצהל לכות דעו תרבח .תויללכ תוריחב

 .תידיתע היהתש לוכיו הפוצר

 אל ,םייתנש לע התלע אל תויללכ תוריחבל דע התנוהכ תפוקתו ,10.12 ףיעס יפל דעו תרבח התנומ  .10.18.1

  .הנוהכה תלבגה ןיינעל התנוהכ תופוקת ןיינמב וז הפוקת בשחית



 תופתתשה רובע לומג טעמל רכש לבקל תנמ לע אלשו תובדנתהב דעווב ולעפי להנמה דעווה תורבח .10.19

 םצעל רשאב תיללכה הפיסאה לש שארמ רושיא רחאל קר תאזו דבלב תואצוה רזחהו לעופב תובישיב

 תרוקיב תדעו רבחלו דעו רבחל ,דעו שאר בשויל לומג( תותומעה תונקתל םאתהבו ,ורועישלו םולשתה

 .2012-ב״עשת ,)התומעב

 

 :להנמה דעוול תוריחב .11

 .ןכמ רחאל םינש 4 לכבו ,התומעה לש הדסוויה דעוממ םוי 90 ךות וכרעיי תונושאר תויללכ תוריחב .11.1

 ,םדוקה תוריחבה דעוממ םינש 4 ףולחמ םא ןיב ,תוריחבה דעומ תמדקה לע טילחהל יאשר להנמה דעווה

 דעומ תא להנמה דעווה םידקה .דעווה תורבחמ 75% לש הטלחהב ,םסרופו עבקנש םיוסמ ךיראתמ םא ןיבו

 דעומל אלא תוריחבה ומדקוי אל הרקמ לכבו ,התומעה תורבח לכ תא ךכב עדיי ,םסרופש ךיראתמ תוריחבה

 תורחבנה רובע ןגוה תוריחב ךילהב עגפיי אלש ןפואבו ,ןתמדקה לע העדוהה דעוממ םימי 10 תוחפל אוהש

 ,העבצה בתכב העבצה ןהב רשפאתתו ,תוושו תורישי ,תויאשח ,תוישיא הנייהת תוריחבה .תורחובה רובעו

 לככ הובג תופתתשה רועיש רשפאל תנמ לע תאזו ,םידפקומ יוהיז יעצמא רפסמ לולכיש ,ןווקמ וא יזיפ

 תוחכונה ןיינמב ובשחיי אל ,ואל םא ןיבו ןווקמ ןיב ,העבצה בתכ תועצמאב תוריחבב תופתתשמה .ןתינה

 תולוקהמ שילש ינש לש בור תוריחבב לבקל תדמעומ לע דעוול רחביהל תנמ לע .תיללכה הפיסאה תחיתפב

  .םירשכה

 םויב ףקותב התורבחו ,תודמעומה תשגה םויל ןוכנ התומע תרבח איהש ימ דעוול רחביהל תיאשר .11.2

  .תוריחבה

 הלהנה תרבח הניא רשא תחא התומע תרבח תוחפל הנמת רשא ,תוריחב תדעו הנמי להנמה דעווה .11.3

 תוריחבה תדעו .התומעה תיל״כנמ וא תוליעפה תלהנמ ידי לע הוולתו ,תחא ןיד תכרוע תוחפלו ,תנהכמ

 רשקב דומעתו ,תוריחבב תודמעומה לש ןתורישכ תא ןחבת ,תוריחבה ירדסו ילהנ תא עובקל תיארחא היהת

   .יטנוולר ןיינע לכב התומעה תורבח םעו להנמה דעווה םע ,תודמעומה םע

 ינפל םוי 60-מ רחואי אל התודמעומ שיגת ,להנמה דעוול התודמעומ גיצהל הצרתש התומע תרבח .11.4

 םשו םש :לולכת תודמעומ .התומעה תורבח לכ תעידיל אבויו להנמה דעווה ידי לע עבקייש תוריחבה דעומ

 טרפי רשא התומעה תורבחל םסרופיש היינפ בתכמו ,םייח תורוק ,ןופלט ,ינורטקלא ראוד ,תבותכ ,החפשמ

  .התומעה לש להנמ דעו תרבחכ תרשל תדמעומה תניינועמ עודמ

 תא ןחבת ,תויודמעומ תשגהל ןורחאה דעומה רחאל םייעובשמ רחואי אל סנכתת תוריחבה תדעו .11.5

 וז העדוה לע ררע שיגהל היהי ןתינ .ןתורישכ-יא וא ןתורישכ לע העדוה ןהל רוסמתו תודמעומה תורישכ

 תועש 48 ךותב שגויש ררעב ןודל תביוחמ אהת תוריחבה תדעו .ל"אודב העדוהה תחילש דעוממ םימי 7 ךותב

 ןויעל דומעת תוריחבל ורשואש תודמעומה תמישר .ררעה תשיגמלו להנמה דעוול התטלחה רוסמלו ותשגהמ

  .תוריחבה דעומ ינפל עובש תוחפל ,ל"אודב ךכ לע העדוה ןהל חלשיתו ,התומעה תורבח לכ

 

 :תרוקיבה תדעו .12

 .עבראמ לודג היהי אלו םייתשמ ןטק היהי אל תרוקיבה תדעו תורבח רפסמ .12.1

  .התומע תרבח היהת ךא ,להנמה דעווה תרבח היהת אל תרוקיבה תדעו תרבח .12.2

 תרוקיב תדעו תורבח ,ללככ .תיללכה הפיסאב הרחביה םוימ םינש עברא ןהכת תרוקיבה תדעווב הרבח .12.3

 דע שיגהל היהי ןתינ תרוקיבה תדעווב הנוהכל תודמעומ .התומעה לש תויללכה תוריחבה דעומב ורחביי

 ,ינורטקלאו ליגר ראוד תבותכ ,אלמ םש וללכייו ,התומעה לש תויללכה תוריחבה דעומ ינפל םימי העבש

 התורבחו ,תודמעומה תשגה דעומב התומע תרבח התייהש ימ רחביהל תיאכז .םייח תורוקו תוהז תדועת



 הרבח הרטפתה .יטפשמ עקר תלעב תחא הרבח תוחפל ןהכת תרוקיבה תדעווב .תוריחבה דעומב ףקותב

 רומאה יפל הדעוול רחביהל הרישכה המוקמב הרבח תונמל תרוקיבה תדעו תיאשר ,תרוקיבה תדעווב

 תדעו ירבח םיבייח ,המויקל שורדה רפסמל תחתמ לא תרוקיבה תדעו תורבח רפסמ דרי .הז ןמיסב

 תרוקיב תדעו תורבח לש ןתנוהכ .ורטפתהש ולא םוקמב תורבח וא הרבח תונמל םירטפתמה תרוקיבה

  .תואבה תויללכה תוריחבל דע ךשמית הז ןפואב ונומש

 השולשל תחא הלש תונובשחה יסקנפ תאו התומעה לש םייפסכה היניינע תא קודבת תרוקיבה תדעו .12.4

 ,היתוגיצנו התומעה תודסומ תולועפל תועגונה התומעה תורבח לש תונולת ררבת ,ךרוצה תעב וא םישדוח

 לע ןיינעל םאתהב תיללכה הפיסאל וא/ו להנמה דעוול חוודת ,התומעה ינינע לוהינ תוניקת תא קודבת

 .םישרדנ םידעצ בתכב עיצתו היאצממ

 התומעה לש ךמסמ לכב ןייעל ,הנשב םעפמ תוחפ אלו היניע תוארכ היתושיגפ םאתל תיאשר תרוקיבה תדעו .12.5

 תדעו תרבח ;הידיקפת עוציבל שורדה עדימ לכ התומעה תודבוע וא/ו התומעה דעו תרבח לכמ לבקלו

 לש יפסכהו יללכה ןובשחו ןידה .התומעה תודסוממ דסומ לש הבישי לכב תחכונ תויהל תיאשר תרוקיבה

 .תיללכה הפיסאה ינפב ותאבה ינפל ריבס ןמז תרוקיבה תדעוול אצמוי התומעה

 איבת ןכ ומכ ;יפסכהו יללכה ןובשחו ןידה יבגל היתורעה תא תיללכה הפיסאה ינפב איבת תרוקיבה תדעו .12.6

 .התוליעפ לע חוודתו ,היתוצלמה תא תיללכה הפיסאה ינפב

 .הדעווה תורבח בור הב ופתתשי םא תיקוח היהת תרוקיבה תדעו תבישי .12.7

 

 תונוש – 'ד ןמיס

 

 :ןונקתב יוניש .13

 לש הטלחהב ןונקתה תא תונשל תיאשר התומעה .הז ןונקתב םייוניש םוזיל םיאשר תיללכה הפיסאה וא דעווה

 ידי לע םרושיא םע ףקותל וסנכיי םייונישה .תוחכונה תורבחהמ שילש ינש לש בורב לבקתתש תיללכה הפיסאה

  .תותומעה םשר

 

 :םימולשת .14

 הקסעה לע דיפקת התומעה .ירוביצה רזגמב לבוקמה לע הלעי אלש רכשב תודבוע קיסעהל תיאשר התומעה .14.1

 םיריכב םידיקפתב םיגוהנה הלא ןכו קוח יפ לע םיעיגמה םיילאיצוסה םיאנתה אולמ םולשת לעו תנגוה

  .ישילשה רזגמב

 וב ןמזה ךשמל ויהי הקסעה יזוחש דיפקתו ,תולבגומ יתלב תופוקתל רכשב תודבוע קיסעת אל התומעה .14.2

 לככ ושדחתיש לוכי הקסעה יזוח .תדבועל םיעיגמה םיאלמה םימולשתב דומעל בייחתהל התומעה לכות

  .הז שודיח ורשפאיש תויופצ תוסנכה התומעלש

 

 :קוריפ רחאל םיסכנ .15

 תלעב תרחא התומעל הלא םיסכנ ורבעוי ,םיסכנ וראשנ םאולמב היתובוח וערפנש רחאלו התומעה הקרופ

 םשר ידיב הטלחהה תנתינ תקולחמ לש הרקמב .הקוריפ ינפל תיללכה הפיסאה ידי לע רחביתש ,תומוד תורטמ

 .תותומעה

 

 :םוסרפו ןויע .16

 .הבישיב םירבדה ךלה תא הנמאנ ףקשיש לוקוטורפ ךרעי התומעה לש הבישי לכב .16.1



 לכב םיחותפ ויהי ,םייפסכה תוח"ודהו ,םילוקוטורפה ,להנמה דעווה תורבח סקנפו התומעה תורבח סקנפ .16.2

 .התומעה תורבח לש ןויעל הריבס תע

 

 :תונשרפ .17

 לכל ףופכב להנמה דעווה הב עירכי ,ןונקתה תוארוהמ הארוה לש יתוהמה השוריפ תלאשב תקולחמ הררועתה

 םשרל תונפל תקולחמ לש הרקמב תוכזה הנותנ דוע .להנמה דעוול םימי 7 ךות שיגהל ןתינ וז הערכה לע ררע .ןיד

 .טפשמה תיבל וא תותומעה

 

 :הלועפ ףותיש .18

 .התומעה תורטמ םודיק םשל םירחא םיפוג וא/ו תותומע םע רשקתהלו הלועפ ףתשל התומעה תושרב .18.1

 .התומעה תורטמ םודיק ךרוצל תורבח ןניאש יממו תורבחמ םיבאשמו תומורת לבקל התומעה תושרב .18.2

 תויקוחה םיכרדה לכב םיפסכ ףוסאלו התומעה תבוטל תויבגמו םיעוריא ,םילעפמ םוזיל התומעה תושרב

 .התומעה תורטמ םודיק םשל

 

  :הליחת .19

 .תותומעה םשר ידי לע הז ןונקת לש ורושיא םויב

 

 :להנמה דעוה תורבח ,םותחה לע

 

 זבלא לעי ףזיש רגה סקו ןימסי

   

   

 


