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 התומעה םש  .1
 .היגולוקמרפו היגולויזיפל תילארשיה הדוגאה 

 התומעה תורטמ  .2
 .לארשיב היגולוקמרפהו היגולויזיפה יפנע לכב יעדמה רקחמה חותיפ תא דדועל .א
 .םיימואלניב םידוגיאב רחא ילארשי ירוביצ ףוג תועצמאב וא ןירשימב לארשי תא גצייל .ב

 .היגולוקמרפבו היגולויזיפב םירקוחה תא לארשיב גצייל .ג

 תורבח  .3

 תוחפל איה/אוהו ,היגולוקמרפה וא היגולויזיפה יפנעמ דחאב הליעפ הרוצב ת/דבועו ירוקמ רקחמ ה/םסרפ רשא םדא לכ - ה/רבח .א

 .רחא ליבקמ ראות וא עבטה יעדמל ךמסומ ראות ת/לעב
 וא היגולויזיפה יפנעמ דחאב ת/ןיינעתמ רשא ,ליבקמ ראות וא עבטה יעדמל רגוב ראות ת/לעב םדא לכ – ת/חפסנ ה/רבח .ב

 .היגולוקמרפה
 לבקתהל ה/לוכי ,תוחפל היגולוקמרפה וא היגולויזיפה יחטשמ דחאל תובר ה/םרת רשא )ץוח ת/בשות םג( ת/רקוח – דובכ ת/רבח .ג

   .היגולוקמרפו היגולויזיפל תילארשיה הדוגאב דובכ ת/רבחכ
 דמעמ ,היגולוקמרפה וא היגולויזיפה יחטשמ דחאב ןיינעתמ רשא ,טרפ וא ןוגראל קינעהל הלוכי הדוגאה תצעומ – ת/ךמות ה/רבח .ד 

 .היגולוקמרפו היגולויזיפל תילארשיה הדוגאב ת/ךמות ה/רבח לש
 לבקתהל הנוצר/ונוצר עיבת/עיבי רשאו ,'ב וא 'א םיפיעסב תורמאנה תושירדה תא ת/אלממה םדא – תו/םישדח תו/םירבח תלבק .ה 

 יתש/ינש ידי-לע ת/דמעומכ עצות/עצוי ,)ת/חפסנ ה/רבחכ וא( היגולוקמרפו היגולויזיפל תילארשיה הדוגאב ה/רבחכ

 תעבצהב תורבחה תא רשאת תיללכה הפיסאה .םימיאתמה םיספטה תא אלמת/אלמי ןכמ רחאל  .הדוגאה תורבח/ירבח
 .םיחכונהמ 2/3 לש המכסה

    .הדוגאה דעו ידי-לע עבקיי רבחה סמ הבוג  .רבח יסמ ומלשי ת/חפסנ ה/רבח וא ה/רבח .ו
 .תיללכה הפיסאב העבצהה תוכז תא ת/דבאמ ,רבחה יסמ תא םייתנש ךשמב ה/םליש אל רשא ה/רבח .ז
 .הדוגאב ה/רבח תויהל ה/קיספמ םיסמה תא םינש שולש ךשמב ה/םליש אל רשא םדא .ח
 תיאשר ללכה ןמ םיאצוי םירקמב .ץופחת/ץופחיש תע לכב הנממ שורפל ת/יאשר הדוגאה ת/רבח – הדוגאהמ םירבח תאצוה .ט 

 התואנ תונמדזה הל/ול הנתינש רחאל קר השעית ה/רבח תאצוה .תו/םירבח איצוהל ,םיחכונהמ ¾ לש בורב ,תיללכה הפיסאה

 הפיסאב םיפתתשמהמ ¾ תנבה יפל ,תיעוצקמה הקיתאהמ הגירחב תורושקה תוביסמ קרו ,היתונעט/ויתונעט עימשהל

 .הדוגאה לש תיללכה
  



  

 הדוגאה תודסומ  .4
 :םה הדוגאה תודסומ     
 תיללכ הפיסא .א    
 הדוגאה דעו .ב    
 תרוקיב תדעו .ג    
 תיללכה הפיסאה טילחת וילע רחא דסומ .ד    
  
 תיללכה הפיסאה  .א
 .הדוגאה לש ןוילעה ףוגה איה תיללכה הפיסאה.1 
  .הדוגאה תו/ירבח לכמ תבכרומ תיללכה הפיסאה  .2 
 .עיבצהל תו/םיאשר ן/םניא ךא תיללכה הפיסאב ףתתשהל תו/םיאשר תו/םיחפסנ תו/םירבח  .3 
 .הדוגאה תודסומ ראש תא תרחוב תיללכה הפיסאה .4 
 .הנשב םעפ תוחפל תסנכתמ תיללכ הפיסא .5 
 .סוניכה דעומ ינפל םימי הרשע תוחפל הדוגאה תוריכזמ ידי-לע תוחלשנה תונמזה ידי-לע תסנכתמ תיללכה הפיסאה .6 
 .תוחפל הדוגאה ירבח תיצחמ הב םיחכונ םאו ,הנמזהב םיבוקנה העשבו ךיראתב תיקוח תיללכ הפיסא .7 
 תיקוח איה זאו ,העשה תיצחמב תיחדנ איה הדוגאה ירבח תיצחממ תוחפ םיחכונ תיללכה הפיסאה סוניכ דעומבו הדימב .8 

 .םיפתתשמ רפסמ לכב
 .יתנש יפסכ ח"וד תיללכה הפיסאה ינפב שיגהל תי/רבזגה לע .9 
 ללכמ תירישע ידי-לע תיללכה הפיסאה סוניכל השירד לע המיתח .ןיינמה ןמ אלש תיללכ הפיסא תע לכב סנכל יאשר דעוה .10 

 .םייעובש ךות תיללכה הפיסאה תא סנכל הדוגאה דעו תא בייחמ הדוגאה ירבח
  
 דעוה  .ב
  .דעול רחביהלו רוחבל ת/יאשר הדוגא ת/רבח לכ  .1 
 .תיללכה הפיסאה ידי-לע רחבנ דעוה .2 
 .תיללכה הפיסאה ידי-לע עבקיי קיודמה רפסמה ,תו/םירבח ה/עבש דע ה/שולשמ בכרומ היהי דעוה .3 
 יונמ  .הדוגאה לש ת/רחא ה/רבחב ה/ומוקמ תא אלמל דעוה יאשר ,איהש הביס לכמ ,ה/ותורבח ה/קיספמ דעו ת/רבח םא .4 

 .יונמה ירחא האבש הנושארה תיללכה הפיסאה רושיא תא לבקל בייח הז
 .ימואלניבה היגולויזיפה סרגנוקל תוכימסב ,םינש שולשב םעפ רחבנ דעוה .5 
 .דחא דיקפתמ רתוי אלמל ת/יאשר דעו ת/רבח .6 
 .םירבחו תי/רבזג ,ה/ריכזמ ,ר"וימ בכרומ היהי דעוה .7 
 .היינשל תחא תיללכ הפיסא ןיב הדוגאה יניינע לש ףטוש לוהינל גואדל דעוה לע .8 
 .ריכזמלו רבזגל ,ר"ויל וז תוכמס תנתינ םייפסכ םיניינעב .ריכזמלו דעוה ר"ויל תנתינ הדוגאה רובעבו םשב םותחל תוכזה .9 

 .םיוסמ דדוב ןיינעב הדוגאה רובעבו םשב םותחל הדוגא ת/רבח לכ ךימסהל יאשר דעוה .10 
 דוגיאב ,םייגולויזיפ םיעדמל ימואלניבה דוגיאב היגולוקמרפו היגולויזיפל תילארשיה הדוגאה לש גיצנה תא הנממ דעוה  .11 

 .תורחא תויעדמ תודוגאבו היגולוקמרפל ימואלניבה
 .דבלב תחא דעו תפוקתל ורחביי םידיקפת תולעב/ילעב .12 



 
 תרוקיב תדעו   .ג 
 .הליגרה תיללכה הפיסאב ,הדוגאה דעוול ליבקמב רחבית תרוקיב תדעו .1 
 .תרוקיבה תדעוול רחביהלו רוחבל ת/יאשר הדוגאב ה/רבח לכ .2 
 .דעוה תו/ירבח ן/םניאש ,תו/םירבח ה/שולש הנמית תרוקיב תדעו .3 
 ןובשחו ןידה רושיאל היתוצלמה תא תיללכה הפיסאה ינפל איבתו ,הדוגאה לש םייפסכה היניינע תא קודבת תרוקיב תדעו .4 

 .הדוגאה תי/רבזג ידי-לע ותשגה רחאל יפסכה
 תויעדמ תופיסא  .5 
 .הנשב םעפ תוחפל ךרעית הדוגאה לש תיעדמ הפיסא .א 
 .דעוה ידי-לע עבקיי תיעדמה הפיסאה םוקמו דעומ .ב 
 .תיעדמה הפיסאל הדובע שיגהל ת/יאשר הדוגא ת/רבח לכ .ג  
 .דעוה ידי-לע וז הרטמל ונמתי רשא םישנ/א וא ה/שיא ידיב וא דעוה ידיב הנותנ הדובע תלבק לע הטלחהה .ד 
 .הדוגא ת/רבח תוסחב תיעדמה הפיסאה ינפב הדובע איבהל ולכוי הדוגא תו/ירבח ן/םניא רשא תורקוח/םירקוח .ה 
 הדוגאה דרשמ  .6
 .הדוגאה ר"וי לש ותדובע םוקמ היהי הדוגאה דרשמ .א 
 .רחא םוקמ לכל הדוגאה דרשמ תא קיתעהל םיאשר דעוה וא/ו תיללכה הפיסאה .ב 
 םיפינס תמקה  .7
 .תיללכה הפיסאה תטלחה יפל ומקוי םיפינס .א 
 .הדוגאה דעו ידי-לע עבקיי ףינסה לוהינ .ב 
  

 תוטלחה תלבקו הדוגאה תונקתב םייוניש .8
 .הב עיבצהל םיאכזה םיחכונהמ ¾ לש בורב ,תיללכ הפיסאב ולבקתי הדוגאה תונקתב םייוניש .א 
 .ינורטקלא ראוד תועצמאב וא בתכב העבצה ידי-לע ,תונקתב םייוניש יבגל ללוכ ,לאשמ תכירע לע טילחהל יאשר דעוה .ב 
  
 התומעה קוריפ  .9
 א :4 ףיעסב רמאנה טעמל( וז הרטמל הסנוכש תיללכ הפיסאב קרפתהל הלוכי היגולוקמרפו היגולויזיפל תילארשיה הדוגאה     

 םוי 21 לש העדוה תו/םירבחה לכל הנתינ הילעש ,הפיסאב םיעיבצמה ןמ םישילש ינש לש בור הנועט קוריפה תטלחה  .))7(

 הדוגאה דעו בייח הדוגאה קוריפ ךרוצל תיללכ הפיסא סוניכ לע העדוהל  .קוריפ לע טילחהל הפיסאב עצויש ןויצ ךות ,שארמ

 .תרוקיבה תדעו לש הרושיא םג בייח הז ריהצת .היתובוח לכ עורפל הדוגאה תלוכי לע עיבצמה ריהצת ףרצל


