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טפשמה יתב

םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב

םיילהנימ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב

50/625 מ"תע

5002/60/62אישנ תינגס- דרא היסומ תטפושה 'בכ:ינפל

תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה:ןיינעב
תרתועהשמש ןב בקעי ר"דו ענרב דעלגד"וע כ"ב י"ע

ד  ג  נ

םילשורי תייריע .1

יקסנאילופול ירוא ,םילשורי תייריע שאר .2

ןורוד ןנח ד"וע י"ע

סניפ-זפ ריפוא ,םינפה רש .3

םילשורי זוחמ ,לארשי תרטשמ .4

 זוחמ תוטילקרפמ רגרבנורק תרפא ד"וע תועצמאב
םילשורי

םיבישמה

ןיד קספ

 הליהקל םיכייתשמה ריעה יבשות לשםהיכרוצל הנעמ תתל התרטמש התומע ,תרתועה
 תא רשפאל הייריעה שאר תאו םילשורי תייריע תא בייחל תשקבמ ,תיבסל-ומוהה
 תיב שקבתמ ןכ .ןומעפה ןגב ומויסב םייקתהל הרומאש תרצעהו הוואגה דעצמ תכירע
 ,דעצמה ינפל םימי רפסמ ,תולתל הייריעה שאר תאו הייריעה תא בייחל טפשמה
 םיבישמל תורוהלו הוואגה ילגד תא ,דוסיה ןרקו 'גרו'ג ךלמה ,הדוהי-ןב תובוחרב
.תרצעהו דעצמה תכירעל עירפהל הלולעה הלועפ לכמ ענמיהל



םילשורי תייריע 'נ תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה50/625 )ם-י( מתע

2

מ"עב רואל האצוה ובנ nevo.co.il   ילארשיה יטפשמה רגאמה
C:\epc\data\temp\400052\526-05.doc

 םיכייתשמה ריעה יבשות תא הערל םילפמ הייריעה שארו הייריעה יכ ,תנעוט תרתועה
 םימלעתמ םיבר תועובש הזמ .דבלב תינימה םתייטנ לשב תאזו תיבסל-ומוהה הליהקל
 תכירע תא רשפאל ידכ םדי לע שרדנה תא עצבל םיברסמו תרתועה תוינפמ םיבישמה
 ןויוושל ,דובכל וללה ריעה ינב לש םתוכזב םיבישמה םיעגופ ,ךכב .תרצעהו דעצמה
.ןיד יפ לע םהיתובוחו םהידיקפת תא םיריפמו יוטיב שפוחלו

1739215

 ,תונוש תויונמדזהב הייריעה שאר רמאש םישק םירבדל הז ןיינעב הנפמ םג תרתועה1739215
נ.הוואגה יעוריאלו תיבסל-ומוהה הליהקל עגונב

 הנש םישולשכ רבכ םימייקתמ ,דעצמה םללכבו ,הוואגה יעוריא יכ ,תנייצמ תרתועה
 תאו הירבחו הליהקה תורבח לש תורתתסהה תקספה תא ןייצל םתרטמ .םלועה יבחרב
 .םייחה ימוחת לכב אלמ ןויוושל האירקב ,שפוחבו ארומ אלל ,יולגב דועצל םתונוכנ

 תא םיאטבמ םהו םילשוריב םג הלא םיעוריא םימייקתמ תופוצר םינש שולש הזמ
 לכב ומכ םיבשותו םישנא םייח הבש ,תילמרונו היולג ,החותפ ריע םילשורי לש התויה
 תונלבוסו הווחא ,םולש לש םירסמ םיאשונ הוואגה יעוריא .םלועב תרחא ריע
ב.ריעה לש ליגרה םייחה םקרמ ךות לא הליהקה לש הלבקלו בולישל יעצמא םישמשמו

 הבישי םילשורי זוחמ תרטשמ םע המייקתה50.6.9 םויב יכ ,תנייצמו הפיסומ תרתועה
 תרטשמ .המעטמ גיצנ השיגפל חולשלמ הענמנ הייריעה .תרצעהו הוואגה דעצמ םואיתל
 םיעוריאה םויקל )זוחמהדקפמ רושיאל ףופכב( ינורקעה הרושיא תא הנתנ לארשי
ו.םעוציב םשל תויחנה ונתינו

 םישקבמ ,יקסנאילופול ירוא םילשורי תייריע שארו םילשורי תייריע ,2-ו1 םיבישמה
נ.הריתעה תא תוחדל

 םויקל םידגנתמ םניא ,לארשי תרטשמו סניפ-זפ ריפוא םינפה רש ,4-ו3 םיבישמ
ב.תרצעהו דעצמה

 רבכמ הז וכפה הוואגה ידעצמ יכ,םינעוט )"םיבישמה"– ןלהל(2-ו1 םיבישמה
 דעוצ םיפתתשמהמ קלח רשאכ– םייתוברת םינממס תורדענ תוינימו תוטוב תוכולהתל
 ויפוא .םידעוצה ןיב תופפגתהו יביטקובורפ דוגיב תשיבל ,םיענצומ םירביא תפישח ךות
 תא רשפאל אלש השקבב הייריעל תובר תוינפ ררוע ,םילשורי יככותב ,דעצמה לש הז
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 רוביצב העיגפה ,דעצמה לש ויפוא ,םיבישמה תנעטל .םילשוריב דעצמה תכירע
 הדי ךושמל הייריעה תא ואיבה ,הסיסת תריציל ההובגה תורבתסההו ויתושגרבו

 תדמוע אל ,תונודנה תוביסנב יכ ,םינעוטו םיפיסומ םיבישמה .תרצעהו דעצמה םויקמ
 הקומעה העיגפה ינפמ תגסל וז תוכז לע םוקמ לכמו יוטיב שפוחל תוכזה תרתועל
 דעצמה םויק לשב ץורפל הלולעה ,ריעה יבשות לש תוחורה תרעסו רוביצה תושגרב
ו.ריעה תוצוחב

נ.םיבישמה תדמע תא לבקל ןיא

 הילע .בחרה רוביצה לש ושומישל ודעונ הינקתמו הייריעה לש םיירוביצה היחטש
 .תונוש תועד תעבהל תורשפא ןתמ ךות ,וינווג לכ לע ,ולוכ רוביצה תושרל םדימעהל

 םינושה םייטנבלרה םילוקישה ןיב ןזאלו ריעה יבשות ללכב בשחתהל הייריעה לע ,ןכא
 הייריעה ןיא ,תאז םע .םירחאו הלא םיגוח לש םהיתושגרב העיגפ ינפמ ששחה םללכבו
 וא ויתועדל הישנאמ ימ לש המכסה יא לשב רחא וא הז רוביצ הערל תולפהל תיאשר
 ידכ רחא וא הז גוח לש ויתושגרב העיגפב יד ןיא ,ןכ .רוביצ ותוא לש תינימה ותייטנל
ב.יוטיב שפוחלו דובכל ,ןויוושל םתוכז תא שממל םירחאמ עונמל

 לש םדא תוכזב עוגפל היושע ינולפ לש םייתדה ויתושגרב תובשחתה יכ ,חוכשל ןיא"
 הלוכי איה .תלוזה לש )םירחאה וא םייתדה( ויתושגרב עוגפל םג היושע איה .ינומלא
 'נ ברוח רואיל69/6105 צ"גבב קרב אישנה ירבד ואר(."ולש םירחא םיסרטניאב עוגפל

ו.)הרובחתה רש

 רוביצב םימיוסמ םיגוח תושגר לש סרטניאה תליקש ,ונניינעב תונודנה תוביסנב

 הליהקה ישנאו תרתועה לש םתוכז דגנכ ,תרצעהו דעצמה לש םמויקמ עגפיהל םילולעה

 ,ונינפלש תוביסנב ,היפל הרורבה הנקסמל האיבמ ,ןויוושלו יוטיב שפוחל תיבסל-ומוהה

 ,רוביצב םיגוח לש םהיתושגרב העיגפה .ןויוושל תוכזלו יוטיבה שפוחל תופידע ןתיל שי

 רשא ,םידחוימו םיינוציק ,םיגירח םירקמ םתוא לש םרדגב האב הנניא ,ןודנה הרקמב

נ.םדא תויוכזב העיגפ םיקידצמ
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 תרצעהמו דעצמהמ "םדי ךושמל" הייריעה שאר לשו הייריעה לש םתטלחה ,ךכיפל

ב.לטבתהל הנידו תוריבסה םחתממ תגרוח

ו.תלבקתמ ,ןכל ,הריתעה

 דעצמה לש םמויק תא רשפאל תנמ לע תושרדנה תולועפה לכ תא ועצבי2-ו1 םיבישמ

 הוואגה ילגד תיילתל וגאדי ןכו ,5002 ינויל03 םויב ,הריתעב טרופמכ הוואגה תרצעו

נ.רומאה דעומה ינפל דוע ,ירשפאה םדקהב םינודנה תובוחרה ךרואל

 ,מ"עמ + 000,06₪ לש םוכסב תרתועה תואצוהב ,םיווש םיקלחב ,ואשי1-2 םיבישמ

ב.םויהל ןוכנ

ו.םידדצה רדעהב )5002 ינויב62( ה"סשת ,ןויסב ט"י םויה ןתינ

אישנ תינגס ,דרא היסומ

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


