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ןולא ףסויאישנה 'בכינפב
סומזוא ילטנ .1תורתועה

הבור'צנוג )הקיס'ג( הגלוא .2
ןומרכ ןנער ד"הוע כ"ב י"ע

דגנ
םינפה דרשמהבישמה

ןייטש לט ד"הוע כ"ב י"ע
 :ד"וע ,ןולא ףסוי :םיטפושםינפה דרשמ 'נ סומזוא ילטנ01-70-20222 מתע:)0102-90-31( ילהנמב הטלחהל

ןייטש לט ,ןומרכ ןנער

 ןנער :ד"וע ,חקל ןהכ הנד :םיטפושםינפה רש 'נ סומזוא ילטנ01/3818 מעע:)1102-50-52( ןוילעב ןיד-קספל
ןומרכ

ןיד קספ

 לש וגוז תבכ6991-ב לארשיל הנושארל הסנכנ– הניארקוא תיחרזא2 תרתועה.1

.ךכ בקע לארשיב דמעמ תלבקל גרודמה ךילהה תרגסמב תאזו– ילארשי חרזא

 תא תאצל השרדנ איהו םייתסה גרודמה ךילהה ,גוזה ינב ושרגתה2002-ב

.לארשי

 תכרעמ החתפתה ,רתיה אלל ,לארשיב םינש רפסמ תוהשל הכישמהש רחאל

.לארשי תבשותו תיחרזא הניהש1 תרתועה ןיבל הניב ,תינימ דח ,תיגוז םיסחי

 ןינעב שדח גרודמ ךילהב חותפל השקבב6002 לירפאב בישמל ונפ םייתשה

 ינבל דמעמ רדסהב לופיטה" רבדב הבישמה להונ תוארוהל םאתהב2 תרתועה

– ןלהל( ")900.2.5 'סמ( ןימ ותוא ינב תוברל ,םיילארשי םיחרזא לש גוז

.)"להונה"

 תב היהת גרודמה ךילהה תפוקת יכ )ונמיה11.ג ףיעסב( להונה עבק העש התוא

:ןלהלדכ םינש עבש

 רשאי ,יתימא רשקבו םיפתושמ םייחב רבודמ ןכאש תורשא ן"ער ענכתשה"

.הנשל1/ב גוסמ דמעמ
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 גוסמ יערא בשותל דמעמה ףלחוי ,רשקה תונכל תקידבלףופכב הנש רחאל

 םיפתושמ םייח לש הפוקתה םותב רשאכ ,םינש7 לכה ךסבו ,הנשל5/וא

."עבק דמעמ רזה גוזה תב/ןב לבקי העינמ רדעהו

---1דומע ףוס---
 ךילהתה תפוקת הרתונ ןכדועמה חסונה י"פעו90.8.01-ב ןכדוע הז להונ

 עברא קרו1/ב תרשאב תונושארה םינשה שולש םלוא .םינש עבש גרודמה

.5/א תרשאב תונורחאה

-בו להונה יפ לע גרודמה ךילהב ליחתהל )6002 רבמצדב( תורתועל רשיא בישמה.2

.5/א-ל2 תרתועה לש הייהשה תרשא הגרדוש70.11.31

הז בלשב רבכ יכ השקבב בישמל ןחוכ-אב תועצמאב ,תורתועה ונפ01.4.52 םויב

.2 תרתועל עבקה דמעמ ןתמל םוקמ שי

 שולש לש הפוקת גרודמה ךילהה תרגסמב ויה תורתועהש העש האב וז הינפ

.יצחו םינש

 להונה י"פע יכ קומינה ךותמ תאזו )01.5.2-מ ובתכמב( וז ןתשקב החד בישמה

 תינמז הרשאב תויהל רזה גוזה ןב לע )שדוחמה וחסונב ןהו ירוקמה וחסונב ןה(

.עבקה תרשאל יאכז היהי םרטב– םינש עבש לש הפוקת )5/א כ"חאו1/ב(

.הטלחהה התוא דגנכ תורתועה תריתע ינפב

 ותואמ גוז ינב הערל הלפמ )תינמז הרשא תונש עבש שרודה( ןנד להונה ןתנעטל

 רז גוז ןב ויפלו )8000.2.5 רפסמ להונ( םיאושנ גוז ינב ןינעל םייקה להונהמ ןימה

 יצחו4 לש הפוקת ףולחב רבכ עבקה תרשא תא לבקל יושע ילארשיליושנה

.גרודמה ךילהה תליחתמ םינש

 תוגוז תמועל םיאושנ תוגוזל "גרודמה ךילה"ל םינוש ןמז יכשמ תעיבק םנמאה.3

 תוברעתה הקידצמה הילפאב העוגנ– ןימה ותוא ינב תוברל– רוביצב םיעודי

?ינשל ותאוושהו דחאה להונה לש הז ביכרמ לוטיב ידכ דע תיטופישה תרוקיבה

.ךכ רבדה ןיא– ימעטל

 גוז ןב לש דמעמ תלבקל השקבל תשרדנה תוסחייתהה ןיב הז ןינעל הנחבהה

 ךילהה לש ותרטמ .תימיטגלו הריבס הניה– "רוביצב עודיה" גוז ןיבל יושנ

 ידיב םימיאתמה םילכה ןתיל הניה– הקיספב בושו בוש הרשאתנ וזו– גרודמה

 ינב ןיבש רשקה תותימאו תונכ תא ןוחבל ןידה י"פע ךכל תכמסומה תושרה

 גוזה ןבל דמעמה ןתמל הקדצהה דוסיב םידמועה םהש תויגוזו רשק– גוזה

.רזה

 יוניש ותרדגהו וביט םצעמ רצוי– ןיד יפ לע םיפקתה– ןיאושינ לש רשק

 תיתרהצהה המרב תוחפל( תירואכל החנה תירוירפ-א םיקמה ןידבש סוטאטס

.הז רשק לש ותוניצרו ותותימארבדב )רוביצבו הרבחב הל תעדונה תועמשמהו

 רסח ,סוטאטסה יוניש ידכו ןיאושינ ידכ ללכתשה אלש– יגוז רשק תאז תמועל

 הרכהב םג ללכ ךרד הוולמה( סוטאטס תרהצה לש "החיתפה ןותנ" תא

.תכלוההו תינבנה תיגוזה תכרעמה לש )תירוטוטאטס



 דחאה הרקמב ותונכו יגוזה רשקה תותימא תניחב ךילה יכ וניה ךכמ אצוי לעופ

 רתוי הפיקמו הכורא הניחב שרודו רתוי בכרומ ,)"רוביצב םיעודי"ה לש(

.)ןיאושינה לש( ינשה הרקמב הז ןינעל תשרדנה הניחבהמ

 להונה חוכמו– השאו שיא לש "רוביצב העודי" תויגוזב םירומא םירבדה

.ןימה ותוא ינב גוז ינב לש תויגוזב םג רומאה

 הארוהב אלא תווש תוסחייתה תוצובק יתש ןיב הלפמ הארוהב רבודמה ןיא

.תונוש תוצובק יתש ןיב אצומה ינותנבש ינוש החינמה

---2דומע ףוס---
 וא הלוספ ,הילפא לש המויק רבדב תורתועה תנעט תא אופיא לבקמ יניא

 םילהונה ינשב ועבקנש םינושה הקידבה ינונגנמ ינש לש םמויק םצעב ,תרחא

.םירומאה

 תונושה תוסחייתהה תוצובק יתש ןיב בישמה ךרעש וז הנחבא– םוקמ לכמ

 םוקמ ןיאו תוימיטיגלהו תוריבסה םחתמב היוצמ םילהונה ינש אושנ

.וז תוינידמב תיטופיש תוברעתהל

 וזל וז תואושנ ןה תונורחאה םינשה שולשב" יכ תורתועה תונעוט הריתעה בתכב.4

 ךיראתב ןהיניב םתחנ ןוממ יסחי םכסה .רדסומ יטפשמ הזוח תועצמאב

."ענמ דוד ד"וע לש ודרשמב70.11.8

.ןיד יפ לע אלא שכרנ ונניא "ןיאושינ" לש סוטאטס– אקע אד

 "ןיאושינ"כםיינימ דח ןיאושינ םירכומ אל לארשי תנידמ ינידב יכ קלוח ןיא

.ןיד תארוה לכב םנבומ י"פע

 ןיב ותלוחת ןינעל ןיחבמ וניא )9000.2.5 'סמ( ףקתנה להונה יכ ןיוצי דוע

.ןימה ותוא ינב רוביצב םיעודי ןיבל השאו לעב םניהש "רוביצב םיעודי"

 ינשה להונה קלח םהילע קרש םיאושנ גוז ינב לש סוטאטסב םניא– הלאכ הלא

)8000.2.5(.

 דע תמדקומ הריתע ןתריתע תאצמנ תורתועה תנעטד אבילא םג יכ ןייוצי דוע

.דואמל

 גרודמה ךילהה לש םומינימה תפוקת– "ןיאושינה להונ" י"פע םגו ליאוה תאז

 בישמל ןדי לע השגוה ,וז הריתע אושנ ,השקבה וליאו םינש יצחו עברא הניה

.גרודמה ךילהה תליחתמ םינש יצחו שולש ופלח םרטב

.הריתעה תא החוד ינא ליעל םיטרופמה םיקומינה ךותמ– רבד ףוס.5

.005,7₪ לש םוכסב וז הריתע תואצוה בישמל ומלשי תורתועה

.םידדצה רדעהב ,0102 רבוטקוא40 ,א"עשת ירשת ו"כ,םויה ןתינ

1739215

31387645

31387645 ןולא ףסוי
הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

ןאכ שקה– ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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