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  תימלועה אביקע ינב תעונתב תינימ תונגומ אשונב םיללכו םילהנ

 
 רבסה ירבד
 .תדבכמו האירב הרבחב תלגודו הנימאמ רשא תברועמ רעונ תעונת הניה אביקע ינב
 וכו ,תפטוש תוליעפ ,םינותבש ,תורשכה ,תונחמ - םיגוסה לכמ תוברועמ תוליעפ לש ןויסינ תונש 90 העונתל
 
 יכ הנקסמל העיגה אביקע ינב לש תימלועה תוריכזמה ןכלו דואמ הרבג תמלוה תוגהנתהו תינימ תונגומל עגונב תועדומה םויכ
 .לופכ ךרוצ םייק

 האירב תוינימלו החפשמ ייחל ךוניחב תוקסוע רשא תויכוניח תוינכת רוציל ●
 .הז אשונב ץראב תוינכתבו םלועה יבחרב אביקע ינב יפינסב תוגהנתהל עגונב םילהנ דדחל ●

 
 
 .הלש םיללכה ךות לא עימטהל םיפינסה לכמ הפצמ תימלועה תוריכזמה רשא םילהנה ןלהל
 
  המאתהו העמטה
 :קפס רסה ןעמל
 ,תוילולימ - תוינימ תודרטה ןוגכ( תינימה תונגומה םוחתב םיימוקמה םיקוחה יפ לע םירוסאה םישעמה תא ללוכ וניא הז ןונקת -
 ינב תוליעפ תרגסמב תשרדנה תוגהנתהה תא עובקל אב אלא - הרורבה תיתשתה םניהש )תויתרבחה תותשרב וא תויזיפ
 .אביקע
 םילהנל ףיסוהל ןבומכ יאשר ףינס לכ .תוריכזמה תאו תימלועה העונתה יפינס לכ תא בייחמהו ילמינימה סיסבה םניה ולא םילהנ -
 .היכינח לש דעיה תייסלכואל תיפיצפס םימאתומ רשא םיפסונ םיללכ דוע הלא
 
 .םיבורקה )ימורדה ץראה רודכב ףרוחהו( ץיקה תונחמב רבכ הלא םילהנ עימטהל גואדל שי

 
 
 הליהק לכב רשק שיא
 לוכי הז רשק שיא .תונגומה םוחתל רושקה לכב וילא תונפל ולכוי םיכירדמ וא םיכינח רשא ידועיי רשק שיא היהיש הבוח ףינס לכב
 רשקה שיא תריחב .ומצע ףינסב םיליעפהמ דחא וא חילשה אל ךא - םוחתב יעוצקמ עקר אלל וא םע הליהקב םירוהה דחא תויהל
 .ףינסה לש םירוהה דעו םע םואיתב השעית
 .לופיטה לע אלו הבשקהה לע וניה שגדה רשאכ תונגומ אשונב תוינפל יטרקסידו חוטב םוקמ הווהי הז רשק שיא
 .םיכינחה ירוה לצאו ףינסה יבחרב ודיקפת תוהמ והמו הז רשק שיא לש רשקה יטרפו ומש תא םסרפל הבוח
 .הנחמה לע עדימה ראש םע דחי בוש הזה עדימה תא םסרפל שי הנחמל האיצי לכ ינפל
 םיטרפ אלל ןבומכ ,הנוממ אוה וילע ףינסב שחרתהש עוריא לע תימלועה תוריכזמל חוודל יארחאש ימ םג היהי הז רשק שיא
 .רבדב םיעגונה םידדצה לש םיהזמ
 .ףינסה תגהנה יניע תואר יפל - השיא וא רבג ידי לע תושעיהל לוכי הז דיקפת
 יחילשמו ,ץראה תוינכתב הרשכהה יכינח לש תוינפה תא לבקת רשא המוד תנוכתמב רשק תשא הנממ תימלועה תוריכזמה םג
 .תישיא םתוא בריעש עוריאל עגונב םלועה יבחרב ע"נב תוחילשו

 
 .ךרוצה הרקמב תוצעייתהל רשקה ישנא לכ רובע תבותכ הווהת רשא עוצקמ תשא הנמת תימלועה תוריכזמה
 

  



 

 :םינימה ןיב הדרפה
 
 רעונה ללכל

 המכ דירפהל ףואשל שיו ,תונב ירדחו םינב ירדח ןיב דירפהל תטלחומ הבוח הלח הניל תללוכה תוליעפו םינותבש ,תונחמב       -
 .תומוק וא/ו םיניינב ,םירוזא ,םחתמ תניחבמ ולא םירדח ןתינש

 .ולוכ םויה ךרואל םינב ירוגמל תונבו תונב ירוגמל םינב תסינכ רוסיא לע דיפקהל הבוח

 םיתורישו תוחלקמ דירפהל הבוח        -

 .אביקע ינב תוליעפ תרגסמב טלחהב םירוסא ןימ יסחי        -

 םירוסא םיבבוסהמ וא םידדצהמ ימ לצא הכובמל םורגיש וא הנוכנ אל הרוצב שרפתהל לולע רשא יבמופ יזיפ עגמ        -

 טלחהב תורוסא תוינשלופ וא תוינעגופ ןהש וא תינימ הרוצב שרפתהל תולוכיה תורימא         -

 .בורקה ןמזב עיגי אל דחא ףאש םהל רורב וב םוקמב ונייהד - ירמגל םידדובמ םה וב בצמב אצמיהל תבו ןב לע רוסיא לח        -

  .שובל דוקל עגונב םילהנ הל היהתש תבייח )הרשכה/הנחמ/תותבש( אביקע ינב תוליעפ לכ        -
 תימלועה העונתה םע שובלה דוק תא םאתל ץלמומ

 וכו הקוזחת ישנא ,םיחבט ןוגכ םיינוציח םידבוע וא םיבדנתמל )הרטשמ ילילפ קית רדעה רושיא ןוגכ( עקר תקידב ךורעל שי        -
 .םיכינח םע והשלכ רשקל םיעיגמ רשא

 
 םיכינחל םיחילש/םיכירדמ ןיב סחי

 
 םע הברקו רשקל עגונה לכב הרתי הדפקה תשרדנ ,םיכינח רובע תישיא אמגוד ה/ותויהו ה/ותוכמס ףקותמ ,ה/ךירדמהמ     -
 .תו/םיכירדמו תו/םיכינח

 .ימוקמה חילשה תא עדיל ת/בייח ה/ךינח םע יטנמור רשק ת/םייקמה ה/ךירדמ        -

 .תימלועה תוריכזמב יטנוולרה קסדה שאר תא עדיל ת/בייח ה/כירדמ םע יטנמור רשק ת/םייקמה ה/חילש        -

 .ידגנה ןימה םע יזיפ עגממ ענמיהל םיחילשה לכ לע        -

 םירוההמ תושר אלל םייכרבה לע וא םייפתכה לע םידלי קיזחהלו םירהל רוסיא לח םיחילשל        -

 

 תשרה יבחרמב תונגומ

 הנחמה וא ףינסה לש טנרטניאה תשרב םירתא ןוניס  יתוריש ליעפהל שי ,ןתינש לככ     -

 תאלעהל עגונה לכב הרתי הדפקה תשרדנ ,םיכינח רובע תישיא אמגוד םתויהו םתוכמס ףקותמ ,םיכירדמהמו םיחילשהמ        -
 .תויתרבחה תותשרב תועונצ אלו תוינפשוח תונומת

 .טלחהב הרוסא אביקע ינב תוליעפ תרגסמב היפרגונרופ ףותישו הכירצ        -

 
 הפיכא

 .ל"נה יבגל הפיכא ינונקת רוציל )םירנימס ,תורשכה ,תונחמ ,םיפינס( תורגסמה לכל הצילממ תימלועה תוריכזמה

 
 


