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 רמאנ וליאכ ,ןיינעה יפל רכז ןושלב רומאה תא אורקל שיו ,דבלב תויחונ ימעטמ וניה רכז ןושלב שומישה 

 .ךפיהלו ןיינעה יפל ,םיבר ןושלב ףא רמאנ וליאכ אורקל שי ,דיחי ןושלב רומאה לכ .הבקנ ןושלב םג

 

 .הדוגאה םש : ׳א קרפ

  .Israel Society of Sex Therapy (ISST) ,)״הדוגאה״ ןלהל ארקת( ״ינימ לופיטל תילארשיה הדוגאה״ .1

 

 .הלועפ ףקיהו הדוגאה תורטמ : ׳ב קרפ

 המר תחטבה ,הב םיחמתמל תויומלתשה תחטבה ,תרדגומ תוחמתהכ ינימה לופיטה ינינע םודיק .2

 לשו ינימ לופיטל םינופה רוביצ לש תוימיטיגלה תויוכזה לע הנגה ,הב םיקסועה לש התואנ תיעוצקמ

 .אוהש םרוג לכ ידי לע תויעוצקמה תויגליבירפב הערל שומיש לכ ינפב הדוגאה ירבח םילפטמה

 רקחמ תדדועמו תרקוח ,הירבח לש תיעוצקמה הקיתאה לעו תיעדמה המרה לע תדקוש הדוגאה .3

 ,םייעדמ םיסרגנוקב תפתתשמ ,םייעדמ םיסנכו תופיסא תכרוע ,ינימ לופיטו תוינימ ,ןימ אשונב

 .םייעוצקמ םיחנומ תרצויו ,ל״וחב עדמ ישנאו תודסומ םע רשק תרצוי ,תויומלתשהו םיסרוק תנגראמ

 .ינימ לופיטב קוסעל יאכזה ימ ןיינעב תיתכלממ הקיקח ןעמל הדוגאה לעפת ,ןכ-ומכ

 תיטרפה הקיטקרפב וא רוביצה תודסומב הירבח לש הדובעה יאנת םוחתב לועפל תיאשר הדוגאה .4

 .)׳דכו תונרק ,תופוק( החוורה םוחתבו

 םינוגראב הרבחו תפתתשמ הדוגאה ;יעוצקמ ןוגרא לכל הדיחי וא ףינסכ ףרטצהל תיאשר הדוגאה .5

 .םיימואל-ןיב םייעוצקמ

 

 .הדוגאה לש יטפשמה הדמעמ :'ג קרפ

 שוכרל תוכמסה הז ללכב ,תיטפשמ תוישיאל רשא תויוכזה לכ תלעב תיטפשמ תוישיא איה הדוגאה .6

 תולועפ ינימ לכ תושעל ,תויוכז ינימ לכל הלאה םיסכנה תא ריבעהלו םידיינ יתלבו םידיינ םיסכנ

 ,עבתנכ ןהו עבותכ ןה ,יטפשמ מ״ומ לכבו טפשמב עיפוהל םיזוחב רשקתהל ,םידיינ יתלב םיסכנב

 תיאשר הדוגאה .םייפסכו םייעוצקמ ,םייעדמ תודסומ רוצילו המויק תורטמל שורדה לכ תא תושעל

 וא םידיינ יתלבהו םידיינה םיסכנה לש אתנכשמו דובעיש י״ע ןמולשת תא חיטבהלו תואוולה לבקל

  םי/רבח תועצמאב יזכרמה דעווה י״ע םילהנתמ הלאה םיניינעה לכ .םירחא תונוחטיב י״ע

 ר״ויל הנותנ םייטפשמו םייפסכ םיכמסמ לע המיתחל תוכזה .יזכרמה דעווה םעטמ ךכל )םי(ךמסומה

 ,יזכרמה דעווה תא הנבייחת ל״נהמ םיינש לש תומיתחה .ל"כזמהו רבזגה ,ר״ויה ינגס ,יזכרמה דעווה

 םותח תויהל בייח םיינשה ןמ דחא םייפסכ םיכמסמ לע .ונגס וא ר״ויה אוה םימתוחה ןמ דחא רשאכ

 .רבזגל ףסונב

 לכב האנה תובוט וא םיחוור תקולחו ,היתורטמל קרו ךא םישמשמ היתוסנכהו הדוגאה יסכנ .א

 .הרוסא ,הירבח ןיב ,איהש הרוצ

        תדוקפל )2(9 ףיעסב ותועמשמכ ,רחא ירוביצ דסומ ידיל הדוגאה שוכר רבעוי קוריפ לש הרקמב .ב        

 .הירבח ןיב קלוחי אלו ,הסנכה סמ

 .רחבנה ר"ויה לש ראודה תבותכ ההת הדוגאה תבותכ .7

 



 

 .הדוגאב תורבחה :'ד קרפ

 טרופיש יפכ( תוחמתהה תושירד תא םיאלממה ולא לבקתהל םיאשר הדוגאב ןיינמה ןמ םירבחכ .8

 ןכו יזכרמה דעוה י"ע הררשואו הכמסה תדעו י"ע התליחת םרט הרשואש תוחמתה ומייסו )'ה קרפב

 הכמסה תדעו י"ע הרכוה םתויחמומש ימ לבקתהל םיאשר ןכ ומכ .ל"נה םיפוגה י"ע הרשוא המויסב

  .יזכרמה דעווה י"ע הררשואו

 )'ח קרפב טרופמש יפכ( דידימ שרדנה תא םיאלממה ולא לבקתהל םיאשר הדוגאב םיוולנ םירבחכ .9

 .יזכרמה דעווה י"ע הררשואו הכמסה תדעו י"ע הרשוא תיוולנה ותורבחש ימ וא/ו

 .הדוגאב רבח תויהל יטפשמ ףוג לבקתי אל .דבלב םדא ינבל תלבגומו תישיא איה הדוגאב תורבחה .10

 ,תיללכ הפיסא לכב עיבצהלו ףתתשהל תוכזה אהת ,דידי טעמל ,הדוגאב רבחכ לבקתיש םדא לכל .11

 ,וז הפוקת ךשמב רבח ימד םלישש יאנתבו ,הדוגאה לש תרוקיבה תדעוולו  ,יזכרמה דעוול רחביהלו

  .העבצה לכב דחא לוק ול היהיו

 .ןיינעה יפל היתורישמ תונהילו הדוגאה תולועפב ףתתשהל יאכז הדוגאה רבח .12

 .םירבחה לע הבוח היהי םמולשתש רבח ימד רועיש תא עובקל יאשר ,הפסאה רושיאב  ,יזכרמה דעווה .13

 ותורבח תעיקפ ברע רבחמ הדוגאל ועיגהש םימולשתה קוליסמ תרטופ הניא הדוגאב תורבחה תעיקפ .14

 .ותורבח תדיקפל דעש הפוקתה דעב

 

 .ןיינמה ןמ ה/רבח תדועת תלבקו תוחמתה :הדוגאב תורבחה :'ה קרפ

 דמעומה לע ,ךמסומ ינימ לפטמכ רכומ תויהל ידכ ,)"תוחמתה" :ןלהלו ליעל( תוחמתהל הלבק ךרוצל .15

 :רבטצמב ,)'ו(-)'א( םינטק םיפיעסב םיבוקנה םיאנתב דומעל

         החמתמ תוחפה לכל אוהש ,לארשיב האופרב קוסעל ןוישיר לעבו  M.Dראות לעב אפור .)1(  .א

 ,ןיפוליחל .יזכרמה דעווה י"ע ררשואו הכמסה תדעו י"ע רכוהש דבלבו ,יאופר עוצקמב 'א בלש רחאל

 הלכשהל הצעומה ידי לע רכוהש ,לארשיב ההובג הלכשהל דסוממ ,ישילש ראות וא ינש ראות לעב

 ךוניחה דרשמב םיראת תכרעהל ףגאה י"ע רכוהש ל"וחב ההובג הלכשהל דסוממ וא )ג"למה( ההובג

 :םיאבה םימוחתהו םילולסמה ןיבמ רתוי וא דחאב ,)"ימדקא ראות" :ןלהלו ליעל(

 .יכוניחה וא יאופרה ,ימוקישה ,ינילקה םוחתב ,היגולוכיספ .א

 .ימוקיש וא ילופיט םוחתב ,תילאיצוס הדובע .ב

 .ימוקיש וא ינילק לולסמב ,היגולונימירק .ג

 תועצמאב לופיטל הדוגאה – ת"הי ידי לע רכומה ,םייתונמוא םיעצמא תרזעב לופיט .ד

 לארשיב תויונמוא

 לעב ,יתחפשמו יגוז לופיטל תילארשיה הדוגאה ידי לע ךמסומ יתחפשמו יגוז לפטמכ רכומה .ה

MA תוגהנתהה יעדמ וא יכוניח ץועיי םוחתמ.   

 יעוצקמה סקנפב ףקותב םושירב ,השקבה דעומב קיזחהל ,תוחמתהל לבקתהל שקבמ לכ לע .)3(

  .םייק הז סקנפש לככ ,ןיד יפל להנתמה ומוחתב

 תדעוו תשקב יפל וא התעד לוקיש יפל ,תוחמתהל הלבק רשאל תיאשר אהת םיגירחה תדעו .)4(

  :םיאבה םישקבמל ,הכמסהה

 תועש 300 ,תוחפה לכל ,רבצ רשא ,תוגהנתהה יעדמ םוחתב ינש ראות לעב וא יכוניח ץעוי .א

 .תוחמתהל תרכומ הנחתב יתחפשמו יגוז לופיטב ותוחמתה ךלהמב לופיט

 תיתנש-תלת תינכת רגוב ףסונב רשא ,תוגהנתהה יעדמ םוחתב ינש ראות לעב וא יכוניח ץעוי .ב

 תילארשיה הדוגאה ,היפרתוכיספל ילארשיה דוגיאה ידי-לע תרכומה היפרתוכיספב

 ךמסומ רבח וא תדקוממ היפרתוכיספל תילארשיה הדוגאה ,תיטילנא-וכיספ היפרתוכיספל

 .)ה"טיא( יתוגהנתה יביטינגוק לופיטל תילארשיה הדוגאב



 תומוד ותכמסהל תושירדהו ,תרכומ תיעוצקמ הדוגא ידי לע ל"וחב ינימ לפטמכ רכוהש ימ .ג

 ההובג הלכשהל דסומב ועצוב םייטרואיתה וידומילש יאנתבו ,ם"טיא לש הכמסהה תושירדל

 תויטרואית תובוח הללכ ותכמסהו ,ךוניחה דרשמב םיראת תכרעהל ףגאה ידי לע רכומה

  .ם"טיא לש ולאל תוליבקמ תוינילקו

 הדוגאה ירבח לש בור שרדיי הב העבצה ךרעת ,)1-4( א ,15 ףיעסב םימושרה תועוצקמה לע ףיסוהל ידכ )5(

 .תיללכ הפסאב

 ,תיאופר וא תימוקיש ,תינילק הדובעב ,ירוביצ םוקמב ,תופוצר םינש שולש תוחפל לש חכומ ןויסינ ילעב  .ב

  .ינימ לופיטב םתוחמתה תליחת םרט ,םעוצקמב

 יפ לע להנתמה סקנפב ומושירש וא ,ומוחתב/ועוצקמב תגהונה תיעוצקמה הקיתאה יללכ לע רבע אלש .ג

 .א חפסנב םיטרופמה הקיתאה יללכ לע רבע אלשו ,הלתוה וא ללשנ אל ןיד

 תאזב ת/שקבמ ינא״ :אבה חסונב ,הרהצה לע םתחו ,תוחמתהה תליחת םרט ,הדוגאה דידיכ ףרטצה  .ד

 תוטלחה ,הנונקת ,הדוגאה תורטמ יכ ה/ריהצמ ינא .)ר"ע( ינימ לופיטל תילארשיה הדוגאל ףרטצהל

 םיתחהל שי .״םהל םאתהב לועפל ת/בייחתמ ינאו יל םירכומ הדוגאה לש הקיתאה דוקו תיללכה הפסאה

  .הדוגאה ירבח םניהש םיצילממ ינש

 ידי לע ועבקיש םימוכסב ,הלא םימולשת יכ רהבומ .םושירה תרגא תאו םייתנשה רבחה ימד תא םליש  .ה

 .איהש הביס לכמ ,תוחמתהה המלשוה אל וא/ו הקספוה םאב ףאו ,הרקמ םושב ורזחוי אל ,יזכרמה דעווה

 .תוחמתה תליחת םרט ,הדוגאה תאמ ,תוחמתהה תליחתל בתכב רושיא ול ןתינ  .ו

 ,ךמסמ לכ איצמהל ,תוחמתהל דמעומהמ שורדל תויאשר םיגירחה תדעוו וא/ו הכמסהה תדעוו  .ז

 םישרדנה םיאנתב הדימעה תחכוה ךרוצל ,הינפב עיפוהל ףאו ,ריהצת וא/ו הצלמה ,הדועת ,אתכמסא

 .ךכל בצקוהש ןמזה ךותב ,תאז תושעל דמעומה לעו ,תוחמתהל

 ,דומיל ילולסמ ,ריכהל וא לטבל ,תונשל ,ףיסוהל תויאשר הנייהת ,םיגירחה תדעוו וא/ו הכמסהה תדעוו  .ח

 יפל ,םיפסונ םיאנת תונשלו עובקל ,תודסומב הרכה לולשל ,םיפסונ תודוגא וא/ו םינוגרא ,תודסומב ,םיגוח

   .ןתעד לוקיש

 תושקב רשאלו ןודל ,ומשרייש םידחוימ םימעטמו התעד לוקיש יפל ,תיאשר אהת םיגירחה תדעוו  .ט

 ,תוחפה לכל ,חיכוהו ישילש וא ינש ראות לעב דמעומהש דבלבו ,ליעל םירומאה םיאנתב תודמוע ןניאש

   .)ב(15 ףיעסל םאתהב ןויסינ

-ןלהל( תינילקה תומלתשהה תליחת םרט הדוגאה דידיכ תופרטצה אוה תוחמתהל יסיסב יאנת .16

 דעווה י"ע הררשואו הכמסה תדעו י"ע הרכוהש הכמסהל תרכומ תרגסמב ךרעת וז תוחמתה .)"תוחמתה"

  .)'ז קרפב טרופיש יפכ( יזכרמה

:םיאבה םיאנתב עצבתת תוחמתהה  

 ינילק ןויסינ לש םינש שולש ואלמש רחאל עצבתת תוחמתהה :תוחמתהל שרדנה ינילק ןויסינ .1

 .ירקיעה םעוצקמב

 תדעו י״ע הרכוהש  ינימ לופיטל תרכומ האפרמב עצבתהל תבייח תוחמתהה :תוחמתהה םוקמ .2

 רתאב עיפות תוחמתהל תוכמסומה תואפרמה תמישר .יזכרמה דעווה י"ע הררשואו הכמסה

  .יתיע ןפואב ןכדועתו הדוגאה

 .לופיט תועש 400 לש םומינימ רובצל החמתמה לע תוחמתהה ךלהמב :תוחמתהב לופיט תועש .3

  .תוחמתהל תרכומ האפרמב עצבתת תוחמתהה .תוקד 45 וניה תילופיט העש ךרוא םומינימ

 .םישדוח 24 היהי תוחמתהה תפוקת םומינימ :תוחמתהה תפוקת ךרוא .4

  :תוחמתהה ךלהמב םילופיט .5

 :האבה הקולחה יפל םירקמ 28 תוחפלב החמתמה לפטיו ןחבאי תוחמתהה ךלהמב )1(

  .םירקמ השיש תוחפל – desire קשח .א

 .םירקמ השיש תוחפל – arousal תוררוע .ב



  .םירקמ השיש תוחפל - orgasm ןקרופ .ג

 .םירקמ השיש תוחפל - sexual pain disorder באכ .ד

 תריציב םיישק ,תויורכמתה ,תויליפארפ ,תירדגמ תוהז/תינימ היצטניירוא -רחא .ה

 .םירקמ העברא רתויה לכל .םיימיטניא םירשק

  .יגוז ינימ לופיט תרגסמב ויהי השימח תוחפל םירקמה ךותמ )2(

 םישגפמ השישמ תוחפ אלו תיעוצקמה תורפסב לבוקמכ ריבס היהי ינימה לופיטה ךשמ )3(

 .לופיטל

 :םילופיט לוציפ )4(

 .םישגפמ 20 רחאל לופיטב לוציפ תושעל ןתינ .א

 .תוירוגטק יתשמ רתויל לצפל ןתינ אל .ב

 .5 לע הלעי אל תוחמתהה סקנפב םילוציפ כ"הס .ג

  :וטרופי וב רשא תוחמתה סקנפב קיזחי החמתמ לכ :תוחמתהה סקנפ .6

  םירקמה יטרפ .א

         הנחבא .ב

  לופיטה ךשמ    .ג                    

  לופיטה תאצות   .ד                    

 החמתמה ףרצי תודמעומה תשגה תעב .ךמסומ ךירדמ תמיתחב רשואי ולפוטש םירקמהמ דחא לכ

.)יתיע ןפואב ןכדועיו הדוגאה רתאב עיפומ תוחמתהה סקנפל אמגוד( תוחמתהה סקנפ תא  

  י״ע ךכל וכמסוהש הדוגאה ירבחמ הכרדה לבקל םיחמתמה לע ,תוחמתהה ךלהמב  :הכרדה .7

 החמתמ לע  .םיכמסומ םיכירדמ ינש י״ע תוחפל ןתנית הכרדהה )'ו קרפב טרופמכ( יזכרמה דעווה

 .ךירדמל הכרדה תועש 30 תוחפלו הכרדה תועש 200 תוחפל רובצל

 םושיר .ם"טיא לש םיסנכ 3 ה ךותמ 2 ב הנש ךלהמב ףתתשהל החמתמ לע :םיסנכב תופתתשה .8

  .ם"טיא גיצנ י"ע סנכב עצבתי תופתתשה

 עידוהל הילע הכמסהה ךילהת םויס לע עידוהל הטילחמ האפרמו הדימב  :תוחמתה תקספה .9

 יטסרד דעצמ ענמיהל מ"ע ושענש תולועפה המו תוביסה טורפ ךות וז הנווכ לע הכמסה תדעוול

 לע טילחהל הלוכי הכמסה תדעו ,החמתמ לש תוחמתה וקיספה תואפרמ יתשו הדימב .הזכש

 .רבדב םיעגונה לכ ןומיז רחאל תאז ,רוריבב הלועל םאתהב תותימצל וא תינמז תוחמתה תקספה

 תוחפל לש ףקיהב םדאה תוינימ םוחתב ימדקא סרוק החלצהב םילשהל החמתמה לע :םידומיל  .10

 דבלמו תוחמתה תליחתל השקב שיגהל ןתינ .ג"למה י"ע רכומ ימדקא דסומ תרגסמב תועש  180

 חולשל החמתמה לע ,םידומילה םויס םע .דומילה תינכותמ תיצחמ תוחפל םייס החמתמהש

 .ם"טיאל םידומיל םויס תדועת

 םיצרמ תמישר ללוכ טרופמ סובליס שיגהל שי הדוגאה י"ע ותרכה ךרוצל סרוק שיגהל ידכ .11

 .יזכרמה דעווה י"ע ררשואיו הכמסה תדעוו י"ע רשואי סובליסה .הדוגאה לש הכמסה תדעוול

 .יתיע ןפואב ןכדועתו הדוגאה רתאב עיפות םירכומה םיסרוקה תמישר

 רחאל םתוחמתה תא ולחה רשא םיחמתמל רשפאתי ,)5( 16 ףיעסב רומאה ףא לע :רבעמ תוארוה

    .שדחל ןשיה לולסמה ןיב רוחבל ,1.1.2020 -ה םוי

 .הז ןונקתב תרחא עבקנ םא אלא תיביטקאורטר ררשואת אלו רשואת אל תוחמתה .17

 :ןמקלדכ תולועפה תא עצבל םיבייח ינימ לופיטב תוחמתהב ליחתהל םישקבמה.18

 לע המיתח ללוכ ,)יתיע ןפואב ןכדועמו הדוגאה רתאב עיפומה( "תודידי"ל השקב ספוט אלמל שי .א

 .הדוגאה ירבח םניהש םיצילממ ינש םיתחהל דמעמה לע .)ד( 15 ףיעסב תטרופמה הרהצה

  .ךכ לע בתכב רושיא לבקלו הדוגאל דידיכ ףרטצהל שי .ב

 עיפומ "תוחמתהל השקב ספוט"( ותמיתחב תוחמתהל השקב ספוט אלמל יארחאה ךירדמה לע  .ג



 .ותוירחאבו ךמסומ ךירדמ י"ע אלומי  הז ספוט  .)יתיע ןפואב ןכדועמו הדוגאה רתאב

 תודועת ,ינכדע ח"וק :םיאבה םיכמסמה תא ם"טיאל שיגהל שי ,'א ףיעסב שרדנה ספוטל ףסונב .ד

 ףסונ ךמסמ לכו ינימ לופיטב םידומיל רושיא/הדועת ,תופסונ תוכמסה ,הלכשה לע תודיעמה

    .שרדייש

 אל םולשתה( תעל תעמ ןכדועי רשאו יזכרמה דעווה י"ע עבקיש םוכסב םושיר תרגא םלשל שי .ה

 .)הלבק יא הרקמב רזחוי

 .תוחמתה תליחת םרט הדוגאה תאמ בתכב רושיא לבקל הבוח .ו

 יאנת תא םימלוה םתוא אצמי םאו 16 -ו 15 םיפיעסב םירכזנה םיכמסמה תא קודבי יזכרמה דעווה .19

 רוגישמ םייעובש ךות םא .הדוגאה ירבח לכל רגושיש ,רזוחב דמעומה םש תא לולכי ,הדוגאל הלבקה

 .ותלבק לע דמעומל הכמסה תדעוו עידות ,דמעומה לש ותלבקל םירבחה דצמ תודגנתה לע עדוי אל רזוחה

 ר״ויל רוריבל ןיינעה תא יזכרמה דעווה רוסמי ,תורבחל דמעומה תלבקל ודגנתי תוחפל םירבח הרשע  םא

 .יזכרמה דעווה תערכהל היתונקסמ תא רוסמת םירוריבה תדעוו .םירוריבה תדעוו

 תורטמ םודיקל תובושחה ויתולועפב הריכמ הדוגאהש ימ לכ רחבי הדוגאה לש דובכ רבחכ - דובכ רבח .20

 לש יזכרמה דעוה ידי לע םירחבנ דובכה ירבח .הז ראותב דבכתהל יואר ותוא תאצומ איה רשאו הדוגאה

 עגונה לכב דובכ רבח לש ודמעמ ,הדוגאה תולועפ לכל ונמזוי לארשי תנידמב םירגה דובכה ירבח .הדוגאה

 היהי הדוגאב ודמעמ זאו ןכל םדוק הדוגאב רבח היה ןכ םא אלא( דידי לשכ היהי הדוגאב ותוליעפ ףקיהל

 .)רבח לשכ

 

  תוחמתהל םיכמסומ םיכירדמ :הדוגאב תורבחה :'ו קרפ

 י"ע הררשוא םיכירדמכ םתכמסהו הכמסה תדעו י"ע ךכ םשל וכמסוהש םיכירדמ י"ע וכרדוי םיחמתמ .21

  .יזכרמה דעוה

  :םיאבה םינוירטירקב דומעל ךמסומ ךירדמ לע .22

 .ךמסומ ינימ לפטמ .א

 .םינש שש לעמ ם"טיא רבח .ב

 .תרכומ האפרמ תרגסמב ינימ לופיטב תוליעפ .ג

 .תרכומ האפרמ לש תווצ תובישי תרגסמב תוליעפ .ד

 .םלועבו ץראב תוינימ אשונב םייעוצקמ םיסנכו תויומלתשהב תחכומ הליעפ תופתתשה .ה

 .תירדנלק הנשב הדוגאה יסנכמ תיצחמב תוחפל תופתתשה .ו

 .תימדקא הכרדהו הארוהב חכומ ןויסינ .ז

 .השקבה תשגהל תומדוקש םינשה שמחב רבח ימד םולשת .ח

 תא ועדי הכרדהל םהילא םינופהש אדוולו תוחמתהה ןונקת תא בטיה ריכהל םישרדנ םיכירדמ .23

 .ןונקתה תוארוה

 :הנש ידימ יזכרמה דעווה י״ע םסרופת תנכדועמ םיכירדמ תמישר .24

 תדעוול בתכב ונפי םירכומ םיכירדמכ שמשל םיניינועמו םינוירטירקב םידמוע רשא ם״טיא ירבח .א

  .הדוגאה לש הכמסה

 וכיראהל ןתינו םינש שמח ךשמל ףקותב היהי םיכירדמ תכמסה רבדב יזכרמה דעווה רושיא .ב

  .ל"נה םינוירטירקב הדימעל םאתהבו שודיחל בתכב השקב תועצמאב

  .םיביוחמה םייונישב 'ה קרפב 17 ףיעס תוארוה הנלוחת םיכירדמ לע .ג

 ןפואב רפהש ימכ היהי ונידו םירוריב תדעווב רוריבל ןמוזי ולא תויחנה רחא אלמי אל רשא ךירדמ .25

 תובקעב םאו דבלב ךירדמה לע ףרוגו ידעלב ןפואב לוחת וז הרפה ןיגב תוירחאה .ןונקתה תא רומח

 . ךירדמה לש קרו ךא היהת תוירחאה הדוגאה עבתת וילדחמו וישעמ

 



 תוחמתהל תורכומ תואפרמל םינוירטירק :'ז קרפ

  :רבטצמב םיאבה םיאנתה לכ רחא אלמל תשרדנ תוחמתהל הרכהב תניינועמה האפרמ .26

 .הדוגאה י"ע םילבוקמ ינימ לופיט תושיגו תועוצקממ םילפטמ תללוכ האפרמה .א

 ןווגמ יתלכשהו ימונוקא-ויצוס ,יתוברת עקר ,ליג ,םירבג ,םישנ( םינופ לש ןווגמ םייק האפרמב .ב

 .)'דכו

 .קוחב שרדנכ יאופר ןויסיח ילהנ לע הרימשו ,לופיטה לש רדוסמ דועית עצבתמ האפרמב .ג

 .)intake( הלבקו ןוימ להונ םייקתמ האפרמב .ד

 .םיחמתמ תכרדה רחא בקעמ ללוכ ,רדוסמ הכרדה םושירו להונ שי האפרמב .ה

 .תנווגמ םיאשונ תמישר ללוכ ,תורדסומו תורדוסמ תווצ תובישי האפרמב תומייקתמ .ו

 .ךמסומ ה/כירדמ האפרמה להנמ .ז

 ה/כירדמ קר האפרמב םא .)ם"טיא ןונקת יפל( םיכירדמ ינש י"ע תוחפל הכרדה לבקי החמתמה .ח

 .הדוגאה לש השרומ ינוציח ךירדממ הכרדה לבקל שרדיי החמתמה - דחא

  האפרמה תא קודבתש הכמסהה תדעוול בתכב תונפל תוחמתהל הרכה תשקבמה האפרמ להנמ לע .27

  הרואית תאו האפרמה םש תא לולכי הדעווה ידי לע רושיאה .האלמ וא תיקלח תוחמתהל הרשאתו

 רבח דצמ תודגנתה לבקתת אל רזוחה רוגישמ םייעובש ךות םא .הדוגאה ירבח לכל רגושיש ,רזוחב

 לע . תוחמתהל האפרמב הרכהה לע האפרמה להנמל הכמסה תדעוו עידות האפרמה לש הרושיאל

  םיביוחמה םייונישב 'ה קרפב 19-ו 18  'עס ולוחי הז קרפ תוארוה

 לש רוגישה תובקעב ,תוחמתהל האפרמה רושיאל תוחפל םירבח הרשע דצמ קפס ררועתיש הרקמב .28

 רוסמת םירוריבה תדעוו .םירוריבה תדעוו ר״ויל רוריבל ןיינעה תא יזכרמה דעווה רוסמי ,ל״נה רמוחה

 .יזכרמה דעווה תערכהל היתונקסמ תא

 .26-'ז ףיעסב וטרופש םינוירטירקבו םיכירדמה בכרהב יוניש לח אל דוע לכ היהת האפרמב הרכהה .29

 .הלטבל וא ,הרכהב ךישמהל םאה טילחתש הכמסהה תדעוול תונפל שי בכרהב יוניש לכ לע

 אלו( תירדנלק הנש לכ םויסב חוויד הכמסה תדעו לא חולשל םיחמתמ הב האפרמ לכ תוירחאב .30

 :ןלהל עדימה לולכי חווידה .םיחמתמה בצמ יבגל )הנש התואב רבמצדב 31 -מ רחואי

 .החמתמה םש .א

 )הביסה ןייצל הקיספה םאו( התוא קיספה וא תוחמתהה ךישממ החמתמה םאה ןייצל .ב

 וטרופש תוירוגטקה יפל( הכ דע רבצש םירקמ רפסמ ןייצל – תוחמתהה ךישממ החמתמה םא .ג

 )6( 16 ףיעס – 'ה קרפב

 

 .םיתימעו םידידי – הדוגאב תורבח :'ח  קרפ

 :הדוגאה דידי .31

 רשא םיקישמ םיאשונו ינימ רקחמ ,ץועי ,ךוניחב עוצקמ ישנא לבקתהל םיאשר הדוגאב ידידיכ .א

 .)"דידי" :ןלהל( םדאה תוינימ םוחתב ןיינע םהל שי

 האפרמ תרגסמב קר ךא השעי הז זאו ,החמתמ אוה ןכ םא אלא ינימ לופיט םייקי אל דידי .ב

  .ךמסומ ךירדממ הכרדה תלבקל ףופכבו תכמסומ

 תלבק ספוט"( הז ןונקת יפל בתכב השקב תשגה רחאל  הכמסה תדעו רושיאב הדוגאל לבקתי דידי .ג

 .ןיינמה ןמ םירבח ינש תמיתחו ,תודועת ,םייח תורוק ללוכ .)הדוגאה רתאב אצמנ "הדוגאה דידי

  םיסנכו ןויע ימי ,תויומלתשה :ןוגכ הדוגאה תויוליעפב ףתתשהל יאשר דידי .ד

 .הדוגאה לש רווידה תמישרב היהי דידי .ה

 הפסאב ,םהינבמ ,רוחבל תוכז אהת םידידיל ךא ,תיללכה הפסאב העבצה תויוכז ויהי אל דידיל .ו

 אל ןכו הכמסה תדעווב רבחכ ןהכל לכוי אל הז גיצנ .דעווב םגצייש יזכרמה דעוול גיצנ תיתנשה

  .רבזג וא/ו ןגס ,ר"ויכ שמשל לכוי



 .םיבייחתמה םייונישב םידידי יבגל םג תולח ןונקתב טרופמכ תויתאה תויחנה .ז

  .יזכרמה דעווה י״ע עבקיש יפכ רבח ימד הנש ידמ םלשי דידי .ח

   .הדוגאב ליגר רבח לע תולחש תובוחה לכ דידי לע ולוחי ,תובוחה ןיינעל .ט

 איצוהל( ל״נה םיאנתהמ דחא יכ םידחוימ םירקמב טילחהל םיאשר ותוגיצנ וא יזכרמה דעווה .י

 ןיינע םהל שיש םירחא םייעוצקמ םימוחתמ םידמעומב רבודמ רשאכ אלמתמכ בשחי )'ו יאנת

 דידי דמעמכ היהי םדמעמ ,קישמ עוצקמ ילעב םניאש תורמל ינימה לופיטה אשונב יעוצקמ

 .הדוגאב

 :הדוגאה יתימע  .32

 :רבטצמב ,םיאבה םיאנתה לכב םידמוע רשא ,םיטסיפרתויזיפ לבקתהל םיאשר הדוגאה יתימעכ )א(

 וא ,לארשיב רכומה ההובג הלכשהל דסומ ידי לע ןתינש ,M.PT ראות וא  B.PTןושאר ראות לעב )1(

 ;ךוניחה דרשמב םיראת תכרעהל ףגאה ידי לע רכוהש ל"וחב ההובג הלכשהל דסומ ידי לע ןתינש

 ;היפרתויזיפב קוסעל לארשיב תואירבה דרשמ םעטמ ףקותב ןוישירב קיזחמ )2(

 דעווה י"ע ררשואו הכמסה תדעו י"ע רכוהש ,ןגאה תפצר םוקישב יסיסב סרוק החלצהב םייס )3(

 ;יזכרמה

 םינש 3 תוחפל ןכותמ ,טסיפרתויזיפכ ,ירוביצ דסומב יעוצקמ קתוו תונש 5 תוחפל רבצ )4(

 ןכותמ ,יעוצקמ קתו תונש 7 תוחפל רבצש טסיפרתויזיפ ,ןיפוליחל .ןגאה תפצר לש טסיפרתויזיפכ

 ךרוצל בכרותש הכמסה תדעו י"ע רכוה רשא ,תוחפה לכל ,ןגאה תפצר לש טסיפרתויזיפכ םינש 4

   .יזכרמה דעווה רורשאבו ,םיגירח תדעוו וא ,םוחתב הרכה

 28 תוחפה לכל ,ןכותמ ,הדוגאה י"ע םירכומה הרשכה יסרוק לש תוחפל תועש 200 לש ךס רבצ )5(

 .טרפב ,תינימ המוארטו המוארט אשונב דומיל תועש

 ,הדוגאה י"ע תרכומ תירוביצ האפרמב ,תוחפה לכל ,תועש 180 לש ףקיהב תוחמתה םייס )6(

 ילבמ ךא( תאז ללכבו ,תינימה תואירבה םוחתב הכרדהו ץועיי לש תוברעתה יחווטבו םימוחתב

 intensive therapy ,ןכ ומכ .imited information, specific suggestionspermission, l :)טעמל

 יפרתויזיפ לופיט תועצמאב קרו ךא ,דבלב המזגרוא וא/ו באכ גוסמ ,ינימה דוקפתב תוערפהב

 .ןגא תפצרל

  :תוחפה לכל ,רבטצמב תואבה תושירדב דמע )7(

  .ינימ לופיטב תוחמתהל תרכומ תימוחת בר האפרמב תווצ תובישיב תופתתשה תועש 35 .א

 ינימ לפטמ י"ע תינימ המוארט רחאל תילופיט הדובע אשונב תוחפל הכרדה תועש 10 .ב

  .ינימ לופיטב ךמסומ ךירדמ /ךמסומ

 ךירדמ /ךמסומ ינימ לפטמ י"ע תינימה תואירבה םוחתב תופסונ הכרדה תועש 20  .ג

  .תינימ תואירב םודיקל ךמסומ טסיפרתויזיפ /ינימ לופיטב ךמסומ

 75% תוחפה לכלו ,תוחמתהה תפוקת תליחתמ ,הדוגאה יסנכב תחכומ תופתתשה .ד

 .םייתנשה םיסנכהמ

 לע עקר :םיראותמ וב ,תוחמתה סקנפ הכמסהה תדעוול שיגהל שי ,תוחמתהה םותב .ה

 .ומויסו לופיטה לש רצק רואית ,םישגפמ רפסמ ,םוטפמיס ,ת/לפוטמה

 טרופמכ הקיתאה יללכ לעו ומוחתב /ועוצקמב תגהונה תיעוצקמה הקיתאה יללכ לע רבע אל )8(

 .'א חפסנב

 .םיביוחמה םייונישב ,הדוגאה ןונקתל 'ה קרפב םיטרופמה תוחמתהה תובוחב דמע )9(

 תואירב םדקמ"כ ךמסוי ,יזכרמה דעווהו הכמסהה תדעוו רושיאל ףופכבו ,ותוחמתה םויס םע )ב(

 הב ןיאו "ךמסומ ינימ לפטמ"כ רושיא וא/ו הכמסה הניא ,וז הכמסה יכ רהבומ ."ךמסומ תינימ

    .ןיד לכ תוארוהב עוגפל ידכ



 דידי"כ ףרטצהל יאשר היהי ,ליעל 'א ףיעסב תובוקנה תושירדה לכב דמע םרטש טסיפרתויזיפ )ג(

 .ןונקתל 'ח קרפב רומאכ ,"הדוגאה

   .הז ןונקת יפל בתכב השקב תשגה רחאל ,הכמסה תדעו רושיאב הדוגאל לבקתי הדוגאה תימע )ד(

 .םיסנכו ןויע ימי ,תויומלתשה :ןוגכ הדוגאה תויוליעפב ףתתשהל יאשר הדוגאה תימע )ה(

 .הדוגאה לש רווידה תמישרב היהי הדוגאה תימע )ו(

 רוחבל תוכזה הדוגאה יתימעל אהת ךא ,תיללכה הפסאב העבצה תויוכז ויהי אל הדוגאה תימעל )ז(

 תדעווב רבחכ ןהכל לכוי אל הז גיצנ .יזכרמה דעוול גיצנ ,תיתנשה הפסאב ,םהינבמ

  .רבזג וא ןגס ,ר"ויכ שמשל לכוי אל ,ןכו ,הכמסה

 .יזכרמה דעווה י״ע עבקיש יפכ רבח ימד הנש ידמ םלשי הדוגאה תימע )ח(

  .הדוגאה רבח לע תולחש תובוחה לכ הדוגאה תימע לע ולוחי ,תובוחה ןיינעל .33

 

 םירוריב תדעו : 'ט קרפ

 תועד יקוליח וא ךוסכס לכ ררבל היהי הדיקפתש ,םירבח 5 תב םירוריב תדעו הנמי יזכרמה דעוה .34

 ,הדעווה ר"וי .הז ןונקת יפל וז הדעוול קנעותש תפסונ תרחא תוכמס לכו הדוגאב עלגתיש 'דכו

    .םירוריבה תדעו י"ע ועבקי הלוהינ יכרדו

 

 .הדוגאה רבח לש תויוכזהו תובוחה :'י קרפ

 :תובוחה .35

 גואדל ,םילהנמה היתודסומ לש תוארוההו הדוגאה לש תונקתה רחא אלמל בייח רבח לכ .א

 .תיעוצקמה הקיתאה תקוחל םאתהב גהנתהלו המודיקל

 םידיעמה םיכמסמ איצמהלו  - םינש שמחל תחא הדוגאב רבחה תדועת תא שדחל בייח רבח לכ .ב

 תדעו תעד לוקישב הנתומ תורבחה שודיח .ל״וחב וא ץראב םיסנכבו תויומלתשהב תופתתשה  לע

 .יזכרמה דעווה  ידי לע ררשואמו הכמסהה

  .הדוגאה לש םירוריבה תדעווב רזעיהל רבח לכ בייח יעוצקמ ךוסכס לש הרקמ לכב     . ג

 תודסומב םהילע טלחוי וא טלחוה רשא םירחאה םיסימהו רבחה סמ תא םלשל בייח רבח לכ .א

 .הדוגאה לש םילהנמה

 םימי שדוח ךות ותבותכ יוניש לע הדוגאה לש יזכרמה דעוול עידוהל בייח רבח לכ .ב

 .יונישה םוימ

 :תויוכזה

 תונהיל ,הדוגאה תופיסאב עיבצהלו ףתתשהל יאשר ןיקת ןפואב ויסימ תא םלשמה רבח לכ .א

 תוארוה יפל הדוגאב םידיקפתל רחביהלו רוחבלו הדוגאה תודסומ לש תונושה תולועפהמ

 .ןונקתה

 רחביהל תוכזהו ,םישדוח 3 - מ תוחפ אל הדוגאל םיכייתשמה םירבחל תנתינ הריחבה תוכז .ב

 רשא םירבחל העבצהו הריחב תוכז ןיא .םישדוח 6 - מ תוחפ אל הדוגאל םיכייתשמה םירבחל

 .תוריחבה ךיראת דע הדוגאל רבחה סמ תא ומליש אל

 

 :יופישו חוטיב :'אי קרפ

 הפסאה רושיא תלבק רחאל ,רשקתהל תיאשר אהת הדוגאה ,תורבחה קוחל 263 ףיעסל ףופכב .36

 הדוגא ירבח  וא/ו םידיקפת ילעב וא/ו הרשמה יאשונ לכ לש םתוירחא חוטיבל הזוחב ,תיללכה

 :ןלהל( הדוגאב תיללכה הפיסאה ירבח וא/ו תרוקיב תדעו וא/ו דעו ירבח וא/ו םילהנמ וא/ו

  .םתצקמ וא םלוכ )"הרשמ אשונ"

 



 .הביזעו הדוגאהמ האצוה : ׳בי  קרפ

 דעווה לש הטלחהה .יזכרמה דעוול ךכ לע עידוי הדוגאה תא בוזעל הצורה רבח .37

 י״ע בתכב הרושיא ךיראתמ הפקותל סנכתו לוקוטורפב םשרית תורבחה תקספה לע יזכרמה

 .יזכרמה דעווה

 :תעקופ הדוגאב תורבחה .א

 רבחה תומב .1

 ןיד לוספכ רבחה לש ותזרכה םע .2

 הדוגאה ןמ ותשירפב .3

 הדוגאה ןמ ותאצוהב .4

 דחאמ הדוגאה ןמ רבח תאצוה לע טילחהל ,דעווה תעצה יפל ,תיאשר תיללכה הפסאה .ב

 :םיאבה םימעטהמ

 .תוארתה יתש ףא לע ונממ הל עיגמה תא הדוגאל םליש אל רבחה .1

 .תיללכה הפסאה לש הטלחה וא ןונקתה תארוה תא םייק אל רבחה .2

 .הדוגאה תורטמל דוגינב לעפ רבחה .3

 .ןולק המיע שיש הריבע לשב עשרוה רבחה .4

 .היתודסומבו הדוגאב הערל עגפ רבחה .5

 .הרומח תעמשמ תרפה .6

 י"ע עבקיש יפכ לפטמכ דקפתל ותורישכב תעגופה תישפנ הערפהמ לבוס רבחה .7

 .םירוריבה  תדעו

 .םירוריבה תדעוו תצלמה .8

 ןורחאה םולשתה ךיראתמ המלש הנש ךשמב רבחה תבותכ יוניש לע העדוה יא .9

 .רבחה סמ לש

 .תוארתה יתש ףא לע םינש 5 רחאל תורבח שודיח יא .10

 .הדוגאה לש הקיתאה תדעו תטלחה יפל ,ונממ וללשי ויתויוכז לכו קספות הדוגאה רבח לש ותורבח  .ג

 התואנ תונמדזה ול ןתנש רחאל אלא הדוגאה ןמ רבח איצוהל תיללכה הפסאל דעווה עיצי אל .1  .ד

 .תוועמה ןוקיתל שדוח ול ןתנו רבחב הרתהש רחאלו הינפל ויתונעט עימשהל

 ול הנתינש רחאל אלא הקיתאה תדעו לע התטלחה י"פע הדוגאה רבח לש ותורבח קספות אל .2

 .תיללכה הפסאה ינפב ויתונעט עימשהל התואנ תונמדזה

 וא דיב ול ורסמייו בתכב ול ונתניי רבחל הדוגאה לש תרחא העדוהו הארתה ,השירד ,הנמזה .3

 תשקב יפל .םירבחה סקנפב םימושרה ינורטקלא ראודה לא וא/ו ונעמ לא ליגר ראודב וחלשיי

 םושר בתכמב העדוה חלשית האצוה ינפל .םירבחה סקנפב םושרה ונעמ תא הדוגאה ןכדעת רבחה

  .ןידכ הריסמכ רבדה בשחי םימי 3 ךות בתכמה שרדנ אלש לככ ,הריסמ רושיא םע

 םייתסה אל דוע לכ קספית אל וזו ותורבח לע רתוול לוכי וניא ,ויבגל רוריב להנתמ רשא רבח .38

 .רוריבה

 לבקתהל השקבב יזכרמה דעווה לא תונפל יאשר התוא בזע וא הדוגאה ןמ אצוה רשא רבח .39

 לכב עבקיי םיסימה הבוג .הדוגאל ץוחמ היה  הב הפוקתל ןמז םיסימ םלשל וילע .הרזח הילא

 אל ,םירוריבה תדעו תצלמה יפ לע הדוגאהמ אצוה רשא רבח .יזכרמה דעווה י״ע הרקמ

  .התמכסה אלל לבקתי

 

 .הדוגאה הנבמ :'גי קרפ

 :תיצראה תיללכה הפיסא .40

 .הנשב םעפ תוחפל תסנכתמ איהו הדוגאה לש ןוילעה דסומה איה תיצראה תיללכה הפסאה .א



 תוחפל םייעובש הדוגאה ירבח לכ תוישיא תונמזה תועצמאב םינמזומ תיצראה תיללכה הפסאל

 .הפסאה לש םויה רדס תא הנמזהב ןייצל שי .הפסאה דעומ ינפל

 םאו ,ליעל רומאל םאתהב ,קוחכ ונמזוה הדוגאה ירבח םא תיקוח תיצראה תיללכה הפסאה .ב

 יקוחה רפסמה ףסאתה אל םא .הדוגאה ירבח לש 33% – מ הלעמל ,ונייהד ,יקוח ןיינמ הב ףתתשמ

 יצח רובעכ ינשה הדעומב םוקמה ותואב הפסאה םייקתת ,עבקנש דעומב ,ל״נכ םיפתתשמה לש

 .םיפתתשמ לש רפסמ לכב תיקוח הייהתו ,העש

  הדוגאה ירבח תא תובייחמ היתוטלחה .הדוגאה תולאש לכב הטילחמו הנד תיללכה הפסאה .ג

 יזכרמה דעווה לש ח״ודה תא תרשאמו תעמוש תיצראה תיללכה הפסאה .םילהנמה היתודסומו

 תדעוובו הלש יזכרמה דעווב תרחוב ,הדוגאה לש הלועפה יכרד תא תעבוק ,תרוקיבה תדעוו לשו

  .תרוקיבה

  ,ליגר תועד בורב ךרוצ שי תוטלחהה תלבקל .הדוגאה ל"כזמו ר״וי י״ע תלהנתמ הפסאה .ד

 .הפסאה ר״ויל הערכהה תוכז הנותנ הווש ןפואב תוקלחתמ דגנו דעב תועדהש הרקמב

  בייח אוהו ולוקיש יפל תיאשח העבצה ךורעל יאשר ר״ויה .תיאשח וא היולג איה העבצהה .ה

 העצה העבצהל וא ןוידל דימעהל יאשר הפסאה ר״וי ןיא .םיחכונהמ 25% לש השירד יפל ךכל

 .הדוגאה תונקתל הריתסב תאצמנה

  הדוגאל ךכ לע עידוי ,רומאכ ינורטקלא ראודב וא בתכב עיבצהל ןיינועמה הדוגאה רבח )1( .ו

 לש הדרשמל עיגי העבצהה בתכש ךכ ,ותוא הל חלשי וא הדוגאל העבצהה בתכ תא רוסמיו שארמ

 .תיללכה הפסאה סוניכ דעומ ינפל תועש הנומשו םיעבראמ רחואי אל הדוגאה

  ,רומאכ השע .ולטבלו ,העבצהה בתכ תא ךושמל ,הפסאה תליחת דעומל דע ,יאשר הדוגא רבח )2(

  .תיללכה הפסאב  עיבצהלו לעופב חכונ תויהלו יאשר הדוגאה רבח אהי

  איה תיאשר ,םויה רדס לע םיניינעה לכב ןוידה תא המייס אל תיתנשה הפסאהש הרקמב )3(

 .הלא םיניינעב עירכהל דעווה תא ךימסהל הפסאה רושיאב  וא ינש בשומ ךורעל

 :וסנוכי ןיינמל ץוחמ תויצרא תויללכ תופיסא )4(

 .יזכרמה דעווה תטלחה יפל .א

 .הדוגאה ירבח לש 25% בתכב השירד יפל .ב

 .תרוקיבה תדעוומ בתכב השירד יפל .ג

 .בתכב השירדה תלבקמ םוי 30 - מ רחואי אל הפסאה תא סנכל דעווה בייח ,׳א - ל טרפ ,םירקמה לכב

 תיצרא תיללכ הפסאל םימיאתמה םיאשונ יבגל העבצה וא לאשמ תכירע לע טילחהל יאשר דעווה

 .בתכב וא תינופלט - ןיינמל ץוחמ

  איה ןיאו דבלב הנמזהב וטרופש םיניינעב ןודל איה ןיינמל ץוחמ תיללכ הפיסא לש התוכמס )5(

 ר״וי לש ותמכסהבו ללכהמ םיאצוי םיפוחד םיניינע איצוהל ,תרחא הלאש לכב טילחהל וא ןודל תיאשר

 .תיתנשה הפסאה יללכ יפל םה העבצההו הפסאה לוהינ .הפסאה

  לכ שיגהל הלוכי ןיינמל ץוחמ וא תיתנש תיללכ הפסאב ולבקתנ רשא תוטלחה לע רוערע )6(

 ךיראת רחאל םוי 14 - מ רחואי אלו הריחב תוכז ילעב םירבחה ללכמ 25% - מ תוחפ אל לש הצובק

 .הטלחהה עוציב תא החוד הניא רוערעה תשגה .יזכרמה דעווה ינפב ררבתמ רוערעה .הפסאה

  



 :יזכרמה דעווה .ב

 תוחפל הנמי יזכרמה דעווה .םינש שולשל תחא תיצרא תיללכ הפסאב רחבנ יזכרמה דעווה .41

 דעוול תוריחבה לש ןונגנמה .)התומעה ידידי י"ע רחביש( דחא דידי םהיניב ,םירבח  השימח

 .תיצראה תיללכה הפסאה י״ע עבקי יזכרמה

 תודסומהו תודעווה תדובע לע חקפמ ,הדוגאה יניינע לכ תא ןווכמו זכרמ ,להנמ יזכרמה דעווה .42

 הדוגאה תא גציימו ,םייעוצקמו םייעדמ םיסנכ סנכמ ,םיזוח לע םתוח ,הדוגאה לש םירחאה

 ,ר״וי - םידיקפתה יאשונ תא עבוק יזכרמה דעווה .הל ץוחמש םיניינעבו םיימינפ םיניינעב

 הנוהכ תפוקתל לבגומ ר״ויה דיקפת .שרדנכ דועו ןבכרהו תונוש תודעו ר"ויו רבזג ,ל"כזמ ,ןגס

 .דבלב תפסונ תחא הנוהכ תפוקתל הכיראהל ןתינ יזכרמה דעווה תטלחהב .םינש שולש לש

 .15 ףיעסב ראותמכ עקר לעב אלמ רבח קר רחביהל לכוי ר"ויכ

 ,יקוח ןיינמ ןהב ףתתשמ םא תויקוח ןניהו ,וירבח תעיבק יפל ומייקתי  יזכרמה דעווה תובישי .43

 .רבזגה וא/ו ל"כזמה ,ר״ויה  םללכבו ,יזכרמה דעווה ירבח לש 50% - מ הלעמל ,ונייהד

 דגנו דעב תועדהש הרקמב .םיחכונה לש ליגר תועד בורב תולבקתמ יזכרמה דעווה תוטלחה

 וא ןוידל דימעהל יאשר דעווה ר״וי ןיא .דעווה ר״ויל הערכהה הנותנ הווש ןפואב תוקלחתמ

 הפסאה לש תושרופמה תוטלחהל וא הדוגאה תונקתמ הריתסב תאצמנה העצה העבצהל

 .דעווה ירבח לכ ופתוש הב תינופלט הדיעו םג בשחת יזכרמ דעוו תבישיכ .תיצראה תיללכה

 רועיש תא תולעהל יאשר יזכרמה דעווה .ןירשימב םירבחהמ רבח סמ הבוג יזכרמה דעווה .44

 .תיצראה תיללכה הפסאה רושיאב תודחוימ תויבגמ ךורעלו סמה

 .ותוכמס רדגב רשא תומיוסמ תולועפל ןחוכ תא תופילו תודעוו תונמל יאשר יזכרמה דעווה .45

 תדעו תונמל בייח היהי דעווה .יזכרמה דעווה יפלכ קרו ךא תויארחא הלאה תודעווה

 .ותנוהכ תפוקת תליחת םע הקיתא

 תרחא טלחוה אל דוע לכ ,הדוגאה ירבח לכ תא תובייחמ יזכרמה דעווה תוטלחה לכ .46

  .תיצראה תיללכה הפסאב

 תא גציימו תובישיל ונמזמ ,יזכרמה דעווה תדובע תא להנמ יזכרמה דעווה לש ר״ויה .47

 .ל״וחבו ץראב הדוגאה

 :תיזכרמה תרוקיבה תדעו .ג

 תוכמסב .םירבח 2 תוחפל תב תיזכרמ תרוקיב תדעווב תרחוב תיצראה תיללכה הפסאה .48

 לש תודעווהו תודסומה לכ לש תויפסכה תולועפה לכ תא רקבל תיזכרמה תרוקיבה תדעו

 םיניינעב תועצה עיצהלו ןהילע התעד תא תווחל - םיימוקמ ןהו םייזכרמ ןה - הדוגאה

 הילעו תמדקומ תרוקיב םשל ,תיצראה תיללכה הפסאל שיגהל הילעש ,בתכב ח״ודב םייפסכ

 תרוקיבה תדעוו לש תונקסמה .ח״ודה תא רשאל אל וא רשאל תיללכה הפסאל עיצהל

 תיללכה הפסאה לש דעומה ינפל דחא עובשמ רחואי אל יזכרמה דעוול ורסמיי תיזכרמה

 יזכרמה דעווה תובושיב ףתתשהל יאשר תיזכרמה תרוקיבה תדעו לש חוכ אב .תיצראה

 םידיקפתב שמשל ולכוי תרוקיב תדעו ירבח יזכרמה דעוה תעיבק יפל .םיפסכ יניינעב ץעיילו

 דעווב רחא רבח ,רבזגכ שמשי תרוקיב תדעו רבח םא .)תונוש תודעווב תורבחו רבזג( םירחא

 .תרוקיב תדעווב ודיקפת תא אלמי יזכרמה

 תמייק ןכאש הקידב םשל תוכמסומה תואפרמב תרוקיבב םג קוסעת תרוקיבה תדעו ,ףסונב .49

 ןיב הכמסהה יאנתב תודיחא רוציל הפיאש ךותמ הכמסהל םינושה םינוירטירקב הדימע

 .תונושה תואפרמה

 

  



 .תונקתב םייוניש :'די קרפ

 הפסאה לש דעומה ינפל תועובש 4 תוחפל םירבחה תעידיל הנאבות תונקתה יונישל תועצה .50

 העצה לכ םג תאזה תיללכה הפסאה ינפב איבהל בייח יזכרמה דעווה .תיצראה תיללכה

 ועיפוהש הרקמב .הדוגאב םירבחה ללכמ תוחפל 25% י״ע ול השגוהש תונקתה יונישל

 לש דעומהמ תועובש 4- 2 ךות היינש הפיסא ארקית ,םירבחהמ 50% - מ תוחפ הפסאל

 לש רפסמ לכב הדוגאה תא הנבייחת היינשה הפסאה לש תוטלחהה .הנושארה הפסאה

 .הפסאב םיחכונהמ םישילש ינשמ תוחפ אל לש בור שרדנ תונקתה יונישל .םיפתתשמ

 הינפ ךות בתכב העבצהו לאשמ עוציב לע טילחהל יזכרמה דעווה לכוי ,היינש הפיסא םוקמב

 .םיבישמהמ םישילש ינשמ תוחפ אל לש בור שרדנ תונקתה יונישל .םירבחה לכל

 

 .תיעוצקמה הקיתאה תונקת :'וט קרפ

 תפסות רדגב ןה ןלהלד תונקתהו ינימ לופיטב קוסעל ןוישיר ןתמ רדגב הניא הדוגאב תורבח .51

 .םירבחה לש אצומה עוצקמ לש הקיתאה תונקתל

 הקיתאה תונורקע לע תינדפק הרימש י״ע תכרדומ תויהל הכירצ הדוגאה ירבח לש םתדובע .52

 רוביצב ולא תונורקע תצפהל לעפת הדוגאה .ומודיקו עוצקמה דובכל הגאדה י״עו תיעוצקמה

 .םייעוצקמ םירשקב הדוגאה ירבח םע םירושקה תועוצקמ ילעב ןיבו בחרה

 תונקתה תא םיאתהל ידכ .רבח לכ רוערע אלל םיבייחמ וב תולולכה תוארוההו ןלהלד ןונקתה .53

 דעווה ידיב אהת ,ץראב תיגולוסקסה הדובעה לש םינתשמה םיכרצל וב תולולכה תוארוהה תאו

 וניה ,םלוטיב וא םיפיעס תפסוה ,רמולכ ,ןונקתב יוניש .תוארוהה תא שרפל תורשפאה יזכרמה

 .תיקוח הפסאב םיחכונה לש בור תעבצהב ,תיללכה הפסאה ידיב

 .)׳א חפסנ( ם״טיא לש תיעוצקמ הקיתא תויחנה - ב״צר  •

 ׳א חפסנ

 .ינימה לופיטה םוחתב םירקוחו םילפטמל תויתא תויחנה

 .ינימה לפטמה לש רשויו תונמוימ :'א קרפ

 םייתרבחו םיילאיצוס-וכיספ ,םייאופר-ןיב םיטנמלא תבלשמה היפרתוכיספ לש גוס אוה ינימ לופיט

 תיעוצקמ תונמוימ לש ההובג המר םייקל ינימ לפטמ לכ לש תיתאה ותוירחא יהוז .תוינימ תויעבב לופיטב

 םילפטמכ םמצע םיגיצמה םישנא ינפב םינגומ תויהל םיכירצ םירחא עוצקמ ילעב ןהו רוביצה ןה .רשויו

 .תונמוימ םירסחהו םיינימ

 םימוחתב עדיו םייפיצפס םיחטש רפסמב תויחמומ דומעל תבייח םיינימ םילפטמ לש םתושרל .1

 :םיאבה

 .תיגולויב-וכיספ טבמ תודוקנמ )רגובמה ליגל לע הדילהמ( תיתוחתפתה תוינימ .א

 .הייברהו ןימה לש היגולוכיספו הימוטנא .ב

 .םיישיא ןיב םיסחי לש הקימאניד .ג

 .תינימ תוגהנתהו םייתוברת-ויצוס םימרוג .ד

 .החפשמה ייחו ןיאושינה לש הקימאניד .ה

 .ינימה ץועייבו ינימה לופיטב םייתא םיאשונ .ו

 ,ןוירה ,תופורת ,םימס ,תוכנ ,תולחמ :ןוגכ ,תוינימה לע עיפשהל םייושעה םייאופר םימרוג .ז

 .תוירופ ייוקילב םילופיטו הלפה

 :ןוחבאל םייטנוולרה םירושיכ דומעל םיבייח םתושרלו עדי ילעב תויהל םיבייח םיינימ ילפטמ .2

 .ינימה דוקפתב תוערפה .א

 .היגולותפוכיספ .ב

 .ינימה םוחתב תוערפהל תוסחייתהו הכרעה תוקינכט .ג



 :םימיאתמה םיינילק םירושיכו עדי דומעל בייח ינימ לפטמ תושרל .3

 .םינוש םילדומ רפסמ ללוכ - ינימ לופיט לש הירואיתו תוקינכט .א

 .םינוש םילדומ רפסמ ללוכ - היפרתוכיספ לש הירואיתו תוקינכט .ב

 .תואצות תכרעה לש תונורקע .ג

 דחא לכב תויעבל לופיט יתוריש לש האלמ תשק קינעהל לגוסמ תויהל בייח וניא ינימ לפטמ

 תויעוצקמה תולבגמב הרכהה הווהמ תיעוצקמ תונמויממ ילרגטניא קלח .ל״נה םיחטשהמ

 ,רחא יעוצקמ םרוג לצא המיאתמ תוסחייתהל הינפה וא ץועיי רחא שופיחו ,לפטמה לש

 .ךכב ךרוצ שי רשאכ

 ,םייעדמ םיסנכב תופתתשהו תיעוצקמ תוחתפתה לש תלעותבו ךרוצב ריכהל ינימ לפטמ לע .4

 .הז םוחתב םישודיחו תפטושה תוחתפתהה לע ינכדע עדי שוכרל םיכירצ םיינימה  םילפטמה

 קינעהל תלוכיה איה תונמוימל החכוהה .האלמ תונמוימל החכוה תווהמ ןניא ןדבל תוצלמה .5

 .םילפוטמל יארחאו ןמוימ תורש

 אלל תונמוימ - םירחאל יארחא תורש ןתמל תויחרכהו תובלושמ תונוכת ןה רשויו תונמוימ .6

 .םייעוצקמה םיטרדנטסה לש ןוצר תועיבשמ אל תויורשפתה ןה תונמוימ אלל רשוי וא רשוי

 .תיעוצקמ תונמוימל רושק אוהש יפכ יעוצקמה רשויב תוקסוע תואבה תודוקנה

 גוסו תונמוימ ,תיעוצקמה םתודגאתה ,םנויסינ ,םתרשכה ,םתלכשה תא ראתל םיינימ םילפטמ לע .7

 :תקיודמו הרשי ךרדב םיקינעמ םהש םיתורישה

 רכומה ךמסומ דסומ י״ע ולבקתה םנמא םהש יפכ םיגצומ תויהל םיבייח הלכשה יראת .א

 .הכימסמה הדוגאה י״ע

 י״ע ינימ לופיטב תינילק הרשכהו ןומיא לביק אוה יכ ןועטל לפטמה דצמ יתא אלו קיודמ אל הז היהי .ב

 תויוליעפ ןכ םא אלא תורחא הכרדה תורוצ וא רנימס ,אנדס ,תווצב ןויד ,סנכ ,תואצרהב תופתתשה

 לופיטב ךרדומ ןויסינ הזכ הרקמב .םהלש ןומיאה תינכותמ ילאמרופ קלחכ תודסומ י״ע ודעוי הלא

 .וז תינכותמ ילרגטניא קלח ןכ םג תויהל בייח ינימ

 :םיאבה םימוחתב רשויו תונמוימ םייקל תוירחא שי םיינימ םילפטמל . 8

 ירסח םישנא םע תיעוצקמ הקיטקרפ םויק תרטמל תודגאתהל וסנכי אל םיינימ םילפטמ .א

 .תונמוימ וא םירושיכ

 ולבקי אל תיעוצקמ הקסעהל הלכשה תינכותל וא תומלתשהלו ןומיאל הלבקל םידמעומ .ב

 יפואה וא ןומיאה ,הלכשהה תניחבמ םירושיכ ילעב םניא םהש עדונ םא ולבקתי וא תוצלמה

 .ישיאה

 ינימ לפטמ לש ותוירחא יהוז .תונמוימ וא םירושיכ ירסח םישנא םע וצעייתי אל םיינימ םילפטמ .ג

 .םילפוטמה םהיתוחוקל תא םינפמ םה םהילא םישנא םתוא לש רשויהו תונמוימה תא אדוול

 החכוה וא תירסומ יתלב תוגהנתה וא תונורקע תרפה לע עדי םתושרב רשא םיינימ םילפטמ .ד

 וא תוכימסמ תוצעומ( המיאתמה תושרל תאז עידוהל םיבייח תיעוצקמ תונמוימ יא רבדב

 .םהמ תאז ענומ תוידוס לש יעוצקמ וא יקוח לוקיש ןכ םא אלא )׳וכו תויתא תודעו ,תושרמ

 .ינימ לופיטב תוידוס :׳ב קרפ

 טוקנל ינימ לפטממ שרוד םתוינימ רבדב עדימל םישנאה תיברמ םיסחימ ותוא ישיאהו ימיטניאה יפואה

 ,םילפוטמה רחא בקעמהו לופיטה ,הכרעהה ךלהמב שכרנש עדימה תוידוס לע הנגהב תיברמ תוריהז

 םהב תוביסנה לע ,לפוטמ לפטמ יסחי סוסיבל םדוק םהיתוחוקלל עידוהל ףואשל םיבייח םיינימ םילפטמ

 .םסרפתהל לולע ידוס רמוח

 :ינימ לופיט םויקב תוידוסה םוחת יבגל םיפקת םיאבה םילוקישה

 וליפא ,ידוס עדימכ לופיטה ךלהמב לבקתמה עדימ לכב לפטל ינימ לפטמ דצמ תיללכ תוירחא תמייק .1

 .תוידוס םישרוד םניאש וא םייטנוולר אל ,תובישח ירסח םיארנ הז עדיממ םיקלח םא



 וללה םיסחיה תפישח ןהב תוביסנ תומייק ןכש ,ידוס ןיינע ונה לפוטמ לפטמ יסחי לש םמויק םצע .2

 .לפוטמה לצא םיישק וא ןימ תויעב םויק לע זמרל הלולע

 ,לפוטמ רחא בקעמ וא לופיט ,תינוחבא הכרעהמ וא ידיתעה לפוטמהמ ינימ לפטמ י״ע לבקתמה עדימ .3

 :תואבה תוביסנב קרו ךא שורדה ףקיהב םסרפתהל יושע

 רשא רחא םדא תועצמאב לבקתה עדימה םהב םירקמ איצוהל( בתכב רתיה ןתונ לפוטמה רשאכ .א

 עדימ ןתמ רשאכ םידחוימ ענמ ידעצב טוקנל שי .)רושיא אלל הפישח י״ע עגפיהל הלולע ותויטרפ

 .לפוטמל קזנ םורגל לולע ידוס

 אוצמל ןתינ אל רשאכו םדאה לש ותוחיטבל וא וייחל תידיימו הרורב תיניצר הנכס תמייק רשאכ .ב

 םירבחל יחרכהה עדימה תא קרו ךא ףושחל שי הלאכ םירקמב .תורחא תוריבס תוביטנרטלא

 לפטמל רתומ הז גוסמ הלועפב .םייעוצקמ םידבועל וא ,תוירוביצה תויושרל ,החפשמב םימיאתמה

 תוהז תא תפשוח הניא תוצעייתהה דוע לכ ,ןיד ךרוע ללוכ םירחא עוצקמ ילעב םע ץעייתהל

 .לפוטמה

 דיבעמ וא דסומ וא ,ינימ לפטמ לש םיפתוש וא םידבוע ,ינימ לפטמ לע ןגהל שורד הזכ עדימ רשאכ .ג

 י״ע )תיתא הדעו לש יטפשמ ןויד וא ךילהת לשמל( תוילאמרופ תועיבת דגנכ ,ינימ לפטמ לש

 .יוגש לופיט לע ,לפוטמה

 רמוחה לע ןגהל בייח ינימ לפטמ ,לפוטמה לע ידוס עדימ גישהל תנמ לע שגומ האבה וצ םהב םירקמב .4

 הניא וז תוכז רשאכ .תרכומ וז תוכז הב טופיש ימוחתב םייוסח םיסחי רבדב הנעט י״ע ותושרבש

 ןימאמה ינימ לפטמ .האבה וצל דגנתהל תוסנלו יטפשמ ץועיי לבקל ינימ לפטמ לוכי תוריהבב תרכומ

 םסרפתי הזכ רזוח םא ,לפוטמ-לפטמ יסחיב ןומאו תוידוס לש תקדצומ אל הרפה תורקל הלולעש

 ךרד םושב לעופכ בשחי אלו הלועפ ףתשל התואנ הרוצב ברסל יושע ,האבהה וצל הבוגתב יקוח וצ תחת

 .הלאה םיחנמה םיווקה תרגסמב תיתא ךרדב לעופכ אלא

 בקעמ וא לופיט ,הכרעהל סחייתמה רמוחה וא לפוטמה לע עדימב שמתשהל ינימ לפטמ ןוצרב םא .5

 לש תישפוחה ותמכסה תא לבקל וילע ,)ואדיו וא וידוא תטלק( ןומיאו דומיל תרטמל לפוטמה ירחא

 תעינמו םש םוליעב השענ רבדה רשאכ םוסרפ וא רקחמ תורטמל עדימב שמתשהל ןתינ ,לפוטמה

 .המכסהב ךרוצ אלל - לפוטמה לש םירחא םיהזמ םיטרפ

 וא ,לופיט ,הכרעהב םירושקה םיניינע וא לפוטמה לע עדימב תיעוצקמ הרוצב ןודל לוכי ינימ לפטמ .6

 תוחיטב לש הריבס הדימ תמייק רשאכ םייעוצקמ םיתימע םע תוצעייתה תורטמל לפטמה ירחא בקעמ

 .ףשחית אל לפוטמה לש ותוהזש

 תוללוכ ינימ לופיט םייקתמ םהב דסומ וא תונכוס ,הקינילק ,דרשמ לש תוליגר תויוליעפש ןוויכ .7

 דוחייב תואירב םוחתב עוצקמ ילעב וא םיינימ םילפטמ םניא רשא םישנאל ידוס עדימ תפישח

 רוחבלו םומינימל הפישחה תדימ תא םצמצל בושח - םיטנטסיסאו םיחמתמ ,םיטנדוטס וא תוריכזמ

 לכב הלא םישנאל יפיצפס ןפואב תורוהל םיבייח םיינימ םילפטמ .׳וכו םיטנדוטס ,םידבועב תוריהזב

 םילפוטמה יקוח לכ לש תוידוסה תרימשלו ןונכתל תוירחא תלטומ ינימ לפטמ לע .תוידוסל רושקה

 ,םיילופיט םישגפמ רבדב תורעה ,ןוחבא ינחבמ ,תוכרעה תורעה ,תויובתכתה ,)קר אל ךא( ללוכ

 .הרקמה ימוכיסו )םיילאוזיו-וידוא וא וידוא( תוטלקה

 תולבק ,םיסקנפב םושירב םירושקה םיאשונב רבודמ רשאכ ,לפוטמ םש רוסמל יאשר ינימ לפטמ .8

 .תיברמ תוידוס תרימש ךות תוימיטיגל תורטמלו

 רשאב תויעב המכ תוררועתמ ,יושנ וניאש וא יושנ גוזב לופטב םיינש וא לפטמ םיברועמו הדימב .9

 :תוידוסל

 דצמ תשרופמ המכסה שי ןכ םא אלא ,גוזה ינבמ דחאב לפטמל תוידוסב רסמנש עדימ רוסמל ןיא .א

 .ינשה גוזה ןבל ותולגל עדימה רסומ

 תרגסמה ךותב ידוס עדימ רורחשל םיכסמ לפוטמה גוזה ךותמ דחא לפוטמ קרו הדימב .ב



 .ידוסה עדימה תריסמל ותמכסה ןתנ אלש גוזה ןב לע ןגהל לפטמה לש ותוירחאב ,תילופיטה

 ריכהל לפטמה לע .התרימשו תוידוס תניחבמ ךבוסמו ןידע בצמ רצונ ,תיתצובק תרגסמב ינימ לופיטב .10

 .הצובקב םירחא םילפוטמ לש תודוס יוליג ינפמ םריהזהלו םילפוטמל ךכ לע רוסמלו הלא םינוכיסב

 .םהיניב רשקה וא לופטה םויס רחאל םג תרמשנ לפוטמו לפטמ ןיב םינושה היטביה לע תוידוסה .11

 .לפוטמה תבוט :׳ג קרפ

 ךותמ עבונ רבדה .תונוש תוביס לשב ינימה לפטמל סחיב דחוימב העיגפ הדמעב אצמנ לפוטמה

 לופיט יגהונב קזנ וא תוליעי לש ןחוב ינבא ,תוניגה רסוחו תוניגה ןיב םילדבה יבגל תואדו רסוח

 ןחבאל לפוטמה לש ותלוכי .תולבוקמ ןניאש תושיגו םייארחא יתלב םילופיטל האוושהב םילבוקמ

 לפטמהש הנומאה תמייק דחא דצמ .לופיטב חילצהל ותפיאש לשב תמגפנ ויבגל בוטו תואנ המ

 .ההובג תיתא המרו תונמוימהו עדיה תא דימת שי לפטמלש החנההו ,לפוטמה תבוטל דימת לעפי

 לפוטמה תויוכז תנגהב ול שיש הדבכה תוירחאה לע ותעד תתל דימת ךירצ ינימה לפטמה ךדיאמ

 .רשויו ןומיא לע תססובמ לפטמהו לפוטמה ןיב םיסחיה תכרעמשו ,ותבוטו

 קר לופטו הכרעה תתל וילעו ,םינמוימ םיתוריש ןתונ אוהשכ ויתולבגמב ריכהל ךירצ ינימה לפטמה .1

 .םימיאתמה תוחמתההו עדיה תא ול שי םהב םיחטשב

 תואצות ןתמב םא ןיב םילופיטב חילצהל ורשוכ וא ותלוכי תכרעהב העטי וא םיזגי אל ינימ לפטמ .2

 .דיתעהו הווהה יבגל וא רבעהמ תונמיהמ יתלב

 .לפוטמה דצמ תישפוחו תעדומ המכסהב םרושיאו ,ילופיטה םכסהב ןויד אלל לופיטב ליחתהל ןיא .3

 לפוטמה םע ןודלו לופיטב ושמתשי םהב תוקינכטהו תוטישה תא ריבסהל םיכירצ םיינימ םילפטמ

 .הלא תוטישב שומישל תוכיסב

 השיגפ לכ ריחמו ,רעושמה תושיגפה רפסמ ,לופיטה תולעב החותפו תישפוח הרוצב ןודל ךירצ .4

 .לופיטה תליחתב ומכוסיו ועבקי םולשתה ירודיס .תילופיט

 תרגסמב ,לבוקמה םולשתב דומעל תגשמ םדי ןיאש םילפוטמל םיתוריש רשאל שקבתמ ינימה לפטמה .5

 .תיאמצע תרגסמב הריבסו תלבקתמ החנהב םג וא םיירוביצה םיתורישה

 תילופיטה םיסחיה תכרעמ תא לצני אל לפטמה .לופיט לכב הנושאר תופידעב תדמוע לפוטמה תבוט .6

 תויעבל עדומ תויהל ינימה לפטמה לע .ילכלכהו יטילופה ,ישיאה ודמעמ תא םדקל ידכ ,תרצונה

 ,םיבורקב םילפטמ רשאכ תוידוסה ןורקעב העיגפ וא ,תויביטקייבוא רסוח ללוכ ,תורצונה תודחוימ

 .םהלש גוזה ינבב וא םיטנדוטסב ,םירבחב ,םיקסעומב

 .םייתא םניא לפוטמהו לפטמה ןיב תינימ תוליעפו ןימ יסחי .7

 םילפוטמה לש תינימ תוליעפב תוננובתה .לפוטמהו לפטמה לש םוריע יבצמל םוקמ ןיא לופיט םושב .8

 תבוט תא תרשי רבדהש ןיטולחל רורב ןכ םא אלא ,תלבוקמ תילופיט תרגסמ תולובגל רבעמ םה

 .םימיוסמ םירקמב םילפוטמה

 אפור י״ע קרו ךא תרתומ ןימה ירבא תא תללוכה תינפוג הקידב ךלהמב םילפוטמה לש םוריע יבצמ .9

 .תיתאו תרתומ הנהו ,האופרב קוסעל ןוישיר לעב

 לש תיביטקייבוא תכרעה תושעל תוביוחמ ,ןיאושינה ייחב תורושקה תויעבב לקתנה ינימה לפטמה לע .10

 .םילפוטמה םע ךכ לע ןודלו בצמה

 :םיאבה םירקמב םילפוטמ ונפי םילפוטמל םתוירחאב םיריכמה ,םיינימ םילפטמ . 11

 .םילפוטמה לש םיכרצה םע דחא הנקב םידמוע םניא םתויחמומו םתומלתשה רשאכ .א

 .תיעוצקמ הניחבמ לבוקמ אל בצמהו םילפוטמה םע תיקסע וא תישיא הבריק תמייק .ב

 .לפוטמהו לפטמה לש םיישיא םיכרע ןיב דוגינ םייק .ג

 .תונוש תוילופיט תוקינכטב שומיש תורמל לופיטב םדקתמ וניא לפוטמה .ד

 ,וגוז ןבל עודי וניאש ידוס עדימ רסמש םילפוטמה דחא ינפב שארמ עירתהל ,לפטמה לש ותוירחאב . 12

 ותוא לש שארמ המכסהב קר השעי רבדהו ידוסה עדימה יוליגל ןוכיס וב שי אשונב ףתושמב ןוידש



 .לפוטמ

 .תעד תווח םשל תיתא הדעוול הדוגאב רבחה הנפי תקולחמב יונש לופיט לכ יבל .13

 דוגינ לש בצמ ןכתי ,תמייק תילופיט תרגסמב שומיש ךות ,תומלתשה תנתינ וא רקחמ עצבתמ רשאכ .14

 ברעתהל וא רקחמה תא םייסל וא תונשל ךירצ תעגפנ לפוטמה תבוטש רורב רשאכ ,םיסרטניא

 םיכסה לפוטמהש תורמל לופיטהמ תלעותה ברמ תא קיפי לפוטמהש ידכ םלתשמה לש לופיטב

 .םלתשמה לופיטב וא רקחמב ףתתשהל

 .םיטנדוטסו םימלתשמ תבוט יבגל תויחנה :׳ד קרפ

 גואדל ,םימלתשמו םיטנדוטס לש םדובכו םהיתויוכז דבכל תוביוחמ ינימה םוחתב םיחמומל

 .תוירחאו ימדקא שפוח לע הרימש ךות ההובג הארוה תמרל

 .םילפוטמה לש ימיטניאו ישיא עדימל רשאב ,ינימ לופיטב םיחמתמו םיטנדוטס לע הלח תוידוס תבוח . 1

 םיעודיה םהלש םיימיטניאו םיישיא םיטרפל רשאב תיברמ תוידוסל םיחמתמו םיטנדוטס לש םתוכז .2

 תוצלמה ,םתדובע תכרעהל רשאב הז עדימב שומיש יבגל העינמ ןיא ךא ,םהלש החנמל וא הרומל

 .תלבוקמ תיתא תיעוצקמ המרב העיגפ לש הרקמב וא ,תויעוצקמ תורטמל

 וא ,םלתשמ ,החמתמ איבי האנוהב וא ,חירכי ,הפכי ,שקבי ,שורדי ,םוזי אל ,החנמ וא ,ךירדמ ,הרומ .3

 .םייתאה םיללכל דגונמ רבדה .תרחא תינימ תוליעפ לכ וא ומע ןימ יסחי םייקל טנדוטס

 .רקחמ תינכותב םיטקייבואכ ףתתשהל םיטנדוטסמ שורדל וא תופכל תיתא הניחבמ לבוקמ ןיא .4

 הזנמנא ,םיישיא םיטרפ ררבל ןתינ ,ינימ לופיטבו םדאה תוינימ םוחתב םלתשהל םישקבמה םישנא .5

 ,טופיש ,תונמוימ לע עיפשהל םילוכי ולאו רחאמ ,םיינימ םיאשונל תוסחייתהו תיגולוסקס

 רמוח לש תוידוסה תולבגה לע שארמ םהל רוסמל שי .דיתעב תיעוצקמה םתוליעפ לש תויביטקייבואו

 .2 ףיעסב בתכנש יפכ ,הז

 .תיביטרטסינימדא תוירחא םהל שי םהיבגלש םימלתשמ וא םיטנדוטסב ולפטי אל םיינימ םילפטמ .6

 

 

 

 

 

 


