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 םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסהמ עויס יתוריש תלבקל היינפ ספוט - 'א חפסנ

  :קסע/םזיה םש
  :ר.ע/מ.ע/.פ.ח
  :ןוכרד רפסמ/ז.ת
  :תבותכ
 :םיפתושה/םילעבה תומש
 :םיקסעומ 'סמ
 :ינורטקלא ראוד תבותכ
 :ןופלט

 קסעה/םזיה תרהצה

 םיטרופמה עויס יתוריש תלבקל הנופה קסעה לש השרומה וגיצנכ ןיבו םזיכ ןיב ריהצמ ינא .1

 תא יתארק יכ היישעתהו הלכלכה דרשמ רתאב םסרופמ רשא ,"עויסה יתוריש ןונקת"ב

 .ויפ לע לועפל בייחתמ ינאו םיתורישה תלבק תרגסמב ייתובוח תא יתנבה ,ןונקתה

 ועיפשי רשא ןונקתב םייוניש ונכתיי ךכ םושמו תעל תעמ ןכדעתמ עויסה יתורש ןונקת יכ יל עודי .2

 ןיב הנחבה אלל ףועמ יפינס ללכ לע םילח ולא םייוניש .לבקמ ינאש עויסה יתוריש לע

 םינטק םיקסעל תונכוסה רתאב עויסה יתורש ןונקתל רושיקה ןלהל .םינושה םיליעפמה

 .םיינוניבו

 תורהבה תלבק םשל יקסע יוויל להנמ לא ,ףועמ גיצנ לא תונפל תורשפא יל הנתינ יכ ריהצמ ינא .3

 .ב"צויכו םולשתה ןפוא ,ייתובוח ,עויסה יתוריש תודוא אלמו ףיקמ ,ףסונ רבסה וא/ו

 עויס יתוריש לבקמ אל ןיינעה יפל לכה ,קסעה לש השרומה וגיצנכ וא םזיכ יכ ריהצמ ינא .4

 יתוריש ןונקתב םיטרופמה םיתורישה דחאל ותוהמב ההזה הלשממה יפוג דחאמ םהשלכ

 תשקב תשגה תעב תינכת לכל םיעובקה ףסה יאנתב דומעא יכ ריהצמ ינא ,דועו תאז ,עויסה

  .עויס

 תוברל עויסה יתוריש ןונקתב טרופמה םולשת לכ עויסה יתוריש רובע םלשל בייחתמ ינא .5

 תופתתשהה ימד .ליעפמל וא/ו םיצעויל ןכו ,שרדנו הדימב ,יקסעה יופימה תשיגפ רובע םולשת

 .ןונקתב רומאל םאתהב לכה ,םישרדנה םידעומבו אלמ ןפואב ומלושי
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 תוירחאה אולמ תא ,השרומה וגיצנכ קסעה םשב וא םזיכ ימצע לע לבקמ ינא יכ ריהצמ ינא .6

 תוברל קסעה/םזימה תוליעפ לע תוכלשהל סחיב טרפבו תוברל ,עויסה יתוריש תלבקל רשקב

 הנעט לכ לע רתוומו ,עויסה יתוריש לש תויקסעה ,תוילכלכה ,תויטפשמה ויתוכלשה קר אל ךא

 הלכלכה דרשמ תוברל( לארשי תנידמ וא/ו יקסע יוויל להנמ וא/ו ףועמ דגנ השירד וא/ו

 האלמה יתופתוש חכונל רתיה ןיב תאזו )םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסה וא/ו היישעתהו

 שומימבו הכרדהה/ץועייה תוליעפב ,ץעויה תריחבב ,שרדנו הדימב ,יקסע יופימ תשיגפ עוציבב

 .עויסה יתוריש

 םכסה לע םותחל יילע יכ יל עודיש ריהצמ ינא - ץועיי םיללוכה ,עויסה יתוריש תלבק ךרוצל .7

 ,תורשקתהה יאנת ללכ תא רידסהל ךכ ךותבו ,תורישה ןתונ ץעויה לומ ינטרפ תורשקתה

  .םולשתה יאנתו ץועייה תוריש תלבק רובע הרומתה תוברל

 םימרוג םניה ,םיצרמהו םיצעויה תוברל ,עויסה יתוריש יקפסו ,ףועמש יל עודי יכ ,ריהצמ ינא .8

 חכ יפוימ וא/ו הנשמ ינכוס וא/ו םינכוס וא/ו םידבוע וא/ו םיחילש רדגב םילעופ םניאו םייאמצע

 יוויל להנמ ידיקפתב רבודמש לככ יכ רהבומ תאז םע דחי .והנשמ יפלכ דחאה ןפואו הרוצ לכב

  .ליעפמה לש ועורזכ יקסע יוויל להנמ לעפי - יקסע

 וא/ו יקסע יוויל להנמ וא/ו ליעפמה יכ יל עודי יכ ריהצמ ינא רומאה ןמ עורגל ילבמו ,ןכ ומכ .9

 וא/ו הידבוע וא/ו הינכוס וא/ו היחילש רדגב םניא ףא )םיצרמו םיצעוי( עויסה יתוריש יקפס

 םיקסעל תונכוסה וא/ו היישעתהו הלכלכה דרשמ ,תוברל( לארשי תנידמ לש החוכ הפוימ

  .)םיינוניבו םינטק

 ונייהד ליעל םיטרופמה םימרוגהמ ימ לכ תוליעפ יכ ריהצמ ינא ,ליעל 7 ףיעסל ףופכבו םאתהב .10

 תוליעפ רדגב הניה לארשי תנידמ וא/ו )םיצרמה/םיצעויה( עויסה יתוריש יקפס וא/ו ליעפמה

 ריהצמ ינא .רחא דצ לש ותוליעפ ןיגב רומאכ םידדצה ןיבמ דצ לכ בייחל הב ןיא רשא תיאמצע

 לש תובח רוציל םידדצהמ ימ ןתייש תויובייחתה וא/ו םיגצמה לכב היהי אל רומאה חכונל יכ

 .תובייחתהב ןירשימב בייחתה אל וא/ו גצמ ןירשימב גיצה אל רשא רחא דצ

 ןונקתל 'ב חפסנב תוטרופמ ןהש יפכ תויסולכואה תחא לע הנמנ ינא יכ ריהצמ מ"חה ינא .11

 :עויסה יתוריש

  תיברעה הרבחה 

 ןופצב תיאודבה הרבחה 

 םורדב תיאודבה הרבחה 

 תיסקר'צ תיזורדה הרבחה 
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  םילשורי חרזמ תייסולכוא 

 תידרח הייסולכוא 

  ליעפ םיאולימ תרשמ 

 

 .ליעל ייתורהצה תאו ,שרדנו הדימב ,ןולאשב ואלומש םיטרפה תונוכנ יתמיתחב רשאמ ינא .12

 רתוי וא דחאב םייוניש ולוחיו הדימב ותוא ןכדעלו ףועמב יטנוולרה גיצנל תונפל בייחתמ ינא .13

 .הז ןולאשב ידי לע ואלומש םיטרפהמ

  .)X ןמסל שי( ףועממו םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסהמ םינוכדע תלבק ת\רשאמ ינא  .14

 ךרוצל ףועמ לש הנשמה יקפסל רבעוי קסעה תודואו יתודוא עדימ יכ ת\רשאמ ינא  .15

 ומצעב רשק רוציל שרדי ריהצמה ןמוסי אלו הדימב  X ןמסל שי(  ץועיי עויסה תוריש תלבק

 .)יקסעה יופימה דמעמב ךכ לע רבעוי טרופמ עדימ – הנשמה יקפס םע

 ובייחל יאשרהו )םזיה/קסעה םש(    םשב ריהצמה םזיה/קסעה להנמ תמיתח .16

 :ןלהלכ ,ותמיתחב

    :ךיראת  המיתח   :דיקפת   :שקבמהו ריהצמה םש

 .םייטנוולרה םיכמסמה תא )הכרדה יתוריש טעמל ,עויסה יתוריש ללכל( ףרצל שי הז ספוטל

 

 .דחאכ םינימה ינשל סחייתמ ךא ,רכז ןושלב חסונמ ךמסמה*


