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 יללכ - ןושאר קרפ

 אובמ .1

 :הדיצל עיפומה שוריפה הז ןונקתב היהת ןלהל תוטרופמה םילימהמ תחא לכל .1.1
 

 .לארשי תנידמב לחה ןיד לכ תוארוה - ןיד

 תושר ידיב יפסכ םוציע תלטה( 3'ח םיקרפ יפל ךילה - ילהנמ ךילה
 ידיב םיילהנמ הפיכא יעצמא תלטה( 4'ח ,)ךרע תוריינ
 תוענמיהל רדסה( 1'ט וא )תילהנימה הפיכאה תדעו

 תינתומה ,םיכילה תקספהל וא םיכילה תטיקנמ
 ןקותיש יפכ ,1969 -ט"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל )םיאנתב
 'ד ןמיס יפל יפסכ םוציע תלטהל ךילה ןכו תעל תעמ
 ןקותיש יפכ ,תורבחה קוחב יעישתה קלחל יעיברה קרפל
 םילבגהה קוחל 1'ז קרפ יפל ךילה ןכו ;תעל תעמ
 ןכו ;תעל תעמ ונקותיש יפכ ,1988-ח"משת ,םייקסעה
 )ןיד ותואל ףופכו( ןיד יפ לע רשא ףסונ ילהנמ ךילה לכ
 וא וילא םירושקה םימולשת ןיגב יופיש קינעהל ןתינ

 .וילא רשקב תואצומה תואצוה

 :תילגנאב המשב וא( מ"עב םיבלושמ תונפס יתוריש םיצ - הרבח
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(. 

 ,תעל תעמ היהיש יפכ ,1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח - תורבחה קוח
 תרחא קוח תארוה לכ וא ,וחוכמ ונקתויש תונקת תוברל
 .הלא קוח תוארוה ףילחתש

 ,תעל תעמ היהיש יפכ ,1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוח - ךרע תוריינ קוח
 תרחא קוח תארוה לכ וא ,וחוכמ ונקתויש תונקת תוברל
  .הלא קוח תוארוה ףילחתש

 םידעומ יברע ,םידעומ טעמל ,עובשב 'ה-'א םימי - םיקסע םוי
 .לארשי תנידמב םיימשר םינותבשו

 תוברל םילימ תספדה לש תרחא הרוצ לכו סופד   - בתכ
 ,סקלטב ,קרבמב ,הילימיסקפב בתכב ורבעוהש םיכמסמ
 תרושקת יעצמא לכב וא בשחמב ,ינורטקלא ראודב
 וא/ו קתעה רוציל רשפאמה וא רצויה ,רחא ינורטקלא
 .ךמסמה לש ספדומ טלפ

 תוינמל םירימה תוריינ ,ןוה ירטש ,בוח תורגא ,תוינמ  - ךרע תוריינ
 .הרבחה הקיפנהש ,ליעל םירומאהמ דחא לכל תויוכזו

 תיטפשמה תורשכה קוחל םאתהב ןיד לוספכ זרכוהש ימ  - ןיד לוספ
   .1962 ב"כשת ,תוספורטופאהו

 םיאשרה תוינמה ילעב תולוקמ תיצחממ רתוי לש בור -ליגר בור
 טעמל ,חולש תועצמאב וא םמצעב ועיבצהו עיבצהל
 .םיענמנ

 תעמ ,ןידכ הנושיש יפכ וא ןאכ וחסונכ הרבחה ןונקת  - ןונקת
 .ןיד לכ יפ לע ןיבו שרופמב ןיב ,תעל

 תדוקפ חכמ וא/ו תורבחה קוח חכמ ונקתוהש תונקת - תורבחה תונקת
 .תורבחה
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 .ךרע תוריינ קוח חכמ ונקתוהש תונקת -ךרע תוריינ תונקת

  - הרושק הרבח

 

 

 

 .תורבחה קוחב הז חנומ תרדגהכ

 ףא רכז ןימב רומאה לכ .ךפיהל ןכו עמשמב םיברה ףא דיחי ןושלב הז ןונקתב רומאה לכ .1.2
 .תרחא רשקהה בייחמ םא תלוז לוכהו ;ךפיהל ןכו עמשמב הבקנ ןימ
 

 .הרבחה לש ולאל איה הרשמ אשונ וא ןגרוא  לכל תוסחייתהה ,הז ןונקתב .1.3

 לע םג םיביוחמה םייונישב ולוחי ,1981-א"משתה ,תונשרפה קוחל 3-10 םיפיעס תוארוה .1.4
 רבד ,ורשקהב וא ןודנה ןינעב ןיא םאו ןודנה ןינעל תרחא הארוה ןיא םא ,ןונקתה שוריפ
  .רומאכ הלוחת םע בשייתמ וניאש

 קוחב םהל תעדונה תועמשמה ןונקתבש יוטיבו הלמ לכל היהת ,הז 1 ףיעסב רומאל טרפ .1.5
 תונקתב םהל תעדונה תועמשמה יזא תורבחה קוחב תועמשמ םהל ןיא םאו ,תורבחה
  ,ךרע תוריינ קוחב םהל תעדונה תועמשמה יזא ,רומאכ תועמשמ םהל ןיא םאו ,תורבחה
 םאו ךרע תוריינ תונקתב םהל תעדונה תועמשמה יזא ,רומאכ תועמשמ םהל ןיא םאו

 ןיא םא לכהו ,רחא ןיד לכב םהל תעדונה תועמשמה יזא ,רומאכ תועמשמ םהל ןיא
 רומאכ יוטיב וא הלימ םיעיפומ וב רשקהל הריתס םושמ ליעל רומאכ הנתינש תועמשמב
 .ןונקתב תיטנבלרה הארוהה תילכתל וא

 הרומאה הארוהה תא וארי ,הלטוב וא הנקות וז הארוהו ,ןיד תארוהל הז ןונקת הנפה .1.6
 לוטיבה וא ןוקיתהמ האצותכ ןכ םא אלא ,ןונקתהמ קלח התיה וליאכו ףקות תבכ
 .וז הארוהל ףקות ןיא רומאכ

 לכב .תורבחה קוחב תועובקה תוארוהה לע תונתהלו ףיסוהל תואב הז ןונקת תוארוה .1.7
 תוארוה ושרופי ,ןיד יפ לע רתומל דוגינב הניה הז ןונקת תוארוהמ הארוה וב הרקמ
 .ןידה תוארוהל המאתהב ןתינש לככ הז ןונקת

 .ןונקתה תונשרפ ךרוצל ןהב רזעיהל ןיאו דבלב תוחונל ודעונ הז ןונקת תורתוכ .1.8

 ןיב הריתס לש הרקמב .ןונקתל 'א חפסנכ ףרוצמ תילגנאה הפשל הז ןונקת לש םוגרת .1.9
  .תירבעב חסונה רבגי ,תילגנאב חסונל תירבעב חסונה

 תירוביצ הרבח .2

 .תירוביצ הרבח  הניה הרבחה

 תומורת .3

 .םייקסע םילוקיש תרגסמב הניא המורתה םא ףא ,תומורת םורתל תיאשר הרבחה

 הרבחה תורטמ .4
 

 .יקוח קוסיע לכב קוסעל ןה הרבחה תורטמ

 תוירחא תלבגה .5

 ןיגב ומלשל בייחתהש םוכסה אולמ ןועריפל דחא לכ ,תלבגומ הרבחב תוינמה ילעב תוירחא
 .האצקהה תעב ול וצקוהש תוינמה
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 הרבחה לש תוינמה ןוה - ינש קרפ

 תוינמה ןוה .6

 :ןמקלדכ בכרומ הרבחה לש םושרה תוינמה ןוה .6.1

 ,"הליגר הינמ" ,"הינמ" :ןלהל( בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 350,000,001 .6.1.1
 .)ןיינעה יפל "תוליגר תוינמ" וא "תוינמ"

 תויוכזה תא הנידמל הנקמו הרבעהל תנתינ הניאש תדחוימ הנידמ תינמ .6.1.2
 לש םיינויחה םיניינעה תחטבה םשל )ןתוא קרו( ןלהל 7 הנקתב טרופמכ
   .ןלהל 7 הנקת תרגסמב לכהו הנידמה תעד לוקיש יפל ,הנידמה

 עיבצהלו ףתתשהל ,תונמזה לבקל תוכז הנקמ )תדחוימה הנידמה תיינמ טעמל( הינמ לכ .6.2
 תוינמה לכל .ותולעבבש הינמ לכ רובע דחא לוק היהי הינמ לעבל .תויללכה תופיסאב
 לכב ,ןרובעב םימלושמכ וכוזש וא ומלושש ןוהה ימוכסל סחיב ןהיניב הווש תויוכז
 תופתתשהלו ןוהה רזחהל ,תרחא הקולח לכו הבטה תוינמ תקולח ,דנדיבידל רושקה
 .קוריפב הרבחה יסכנ ףדוע תקולחב

 ,הרבחה קיפנתש םירחא ךרע תוריינ לע םג ולוחי ,תוינמ יבגל הז ןונקת תוארוה .6.3
 .םיבייחתמה םייונישב

 הנידמה תיינמ .7

 הנקת אל ןהל טרפו ,תדחוימה הנידמה תינמ הנקמש תויוכזה ןה ןלהל תוטרופמה תויוכזה
 עורגל ילבמ לכה ,ןהשלכ תוינוה תויוכז וא העבצה תויוכז הב קיזחמל תדחוימה הנידמה תינמ
 .ןיד לכ חוכמ הנידמה תויוכזמ

              הרבחב הנידמה לש םיינויחה םיניינעה .7.1
 

 הינמ תועצמאב םהילע ןגהל שי רשא ,הרבחב לארשי תנידמ לש םיינויחה םיניינעה
 ,לארשי תלשממ תטלחה יפ לע ,םה )"הנידמה לש םיינויחה םיניינעה" :ןלהל( תדחוימ
 :ןמקלדכ

 .ןלהל טרופמכ תילארשי הרבחכ הרבחה םויק לע הרימש .7.1.1

 תע לכב הרבחה לש הלבוהה תלוכיו לועפתה רשוכ יכ רומשל תורשפאה תחטבה .7.1.2
 שומיש הנידמל רשפאל ידכ ,ןלהל תטרופמה תלוביקל תחתמ ונטקי אל
 יפכ ןוחטב יכרוצל וא םוריח תעשב ,ןלהל ותרדגהכ ילמינימ יצב יביטקפא
 .ןיד יפ-לע ךכל םיכמסומה םימרוגה ידי-לע תעל תעמ ועבקייש

 םיניינעב עוגפל םילולעה םימרוגמ וא לארשי תנידמל םיניוע םימרוגמ העינמ .7.1.3
 לש טישה ירשקב וא הנידמה לש ןוחטב וא ץוח יניינעב וא הנידמה לש םיינויחה
 לש הלוהינ לע ןלהל טרופמכ העפשה ילעב תויהלמ ,ץוח תונידמ םע לארשי

  .הרבחה

                 תורדגה .7.2
 

 םיחנומל הרבחה ןונקתב היהת ,תדחוימה הנידמה תיינמל תוולנה תויוכזה ןיינעל
  :ןמקלדכ תועמשמה םיאבה

 

 םתשיכר  וא ךרע תוריינ תקזחה" ,ךרע תוריינ לש "השיכר" וא "הקזחה" .7.2.1
 תועמשמכ  - "הרושק הרבח"-ו "הטילש" ,"ןיינע לעב" ,"םירחא םע דחיב
 ןיינמב ,םלואו ,1968 - ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב הלא םיחנומ
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 הרושק הרבח תועצמאב ויתוקזחה ןובשחב ואבוי אל קיזחמ לש ויתוקזחה
  .רוביצל ועצוה הלש ךרעה תוריינש

 םינתינה וא תוינמ שוכרל תוכז םינקמה גוס לכמ ךרע תוריינ תוברל - "תוינמ" .7.2.2
 וא הרבחה לש תיללכה הפיסאב העבצה תויוכז תוברלו ,הרבחה תוינמב הרמהל
      .םירוטקריד יונימל תויוכז

 םירוטקריד יונימל תוכזהו העבצהה תויוכז תאחמה תוברל - "תוינמ תרבעה" .7.2.3
 האצותכ רשא ,תרחא הקסיע לכו תוינמ דובעש תוברלו הינמל תודומצ רשא
 הרבעהה רשאכ תוברלו ,תוינמב תולעבה וא/ו הקזחהה רובעל היושע הנממ
 ןיבו תחא הקסיעב ןיב ,םיקלחב וא תחא תבב ,ןיפיקעב וא ןירשימב תישענ
 .הרומתב אלש וא הרומתב ,תואקסע תרדסב

 תולעבב היוצמה ,תוינא וא/ו הינא תלעב איהש תב תרבח - "תב תרבח" .7.2.4
 הארוה םיללוכ הנונקתו הריכזת רשאו ,םיצ לש הרישיו האלמ הטילשבו

 ,תדחוימה הנידמה תינמב קיזחמה תמכסהב אלא התונשל ןתינ אלש תניירושמ
 תוינמה ילעב רושיא אוה םיצ לש תבה תרבחמ הינא תרבעהל יאנת יכ תעבוקה
 תודומצה תויוכזלו תוארוהל תופופכ הז ןיינעב םיצ תוטלחהו ,תבה תרבח לש
 .תדחוימה הנידמה תינמל

 הינאב    תוברל ,הינאב תולעב תרבעה וא הריכמ לש הרוצ לכ - "הינא תרבעה" .7.2.5
 ,דובעש שומימ בקע טעמלו ,גוזימ וא קוריפ ךות תוברל ,תב תרבח תולעבבש
 ,תב תרבח תולעבבש הינאב תוברל ,הינאב הקזח תרבעהו הרכחה לכ ןכו
  היצפוא  הליכמה  הרכחה תקסיע תוברלו( םישדוח 18 לע הלועה הפוקתל
 רשאכ תוברלו ,)םישדוח 18 -ל רבעמ תללוכה  הריכחה  תפוקת  תא  ךיראהל
 תחא הקסיעב ןיב ,םיקלחב וא תחא תבב ,ןיפיקעב וא ןירשימב תישענ הרבעהה
  .הרומתב אלש וא הרומתב ,תואקסע תרדסב ןיבו

 תלשממב הרובחתה רשו רצואה רש - "תדחוימה הנידמה תינמב קיזחמה" .7.2.6
 .לארשי

  חנומ תועמשמכ ,טישל תורישכ תוינא )הרשע תחא( 11 תוחפל - "ילמינימ יצ" .7.2.7
 האלמ תולעבב תואצמנה ,1982-ג"משתה ,)טישה תוחיטב( םילמנה תונקתב הז

-בר תוינא ןה ןכותמ תוינא )שולש( 3 תוחפל רשאכ ,תב תו/תרבח וא/ו םיצ לש
 ןעטמ תוינא וא/ו )יללכ ןעטמ םג תאשל תולגוסמה תוינא ,ירק( תויתילכת
 .יללכ

 תינמל תודומצה תויוכזה ןפקותל וסנכיי ובש דעומה - "עבוקה דעומה" .7.2.8
 .תדחוימה הנידמה

 תילארשי הרבחכ הרבחה םויק תרימש .7.3
 

 תא תורתוסה  תוטלחהל והשלכ 'ג דצו היתוינמ ילעב ,הרבחה יפלכ ףקות היהי אל
 הנידמה תינמ קיזחמ לש בתכבו שארמ ותמכסה אלל ולבקתה םא ,תואבה תוארוהה
 :תדחוימה

 

 םיקסעה הטמ רשא ,לארשיב המושרהו תדגואמה הרבח תע לכב אהת הרבחה .7.3.1
 תיאשר אהת הרבחה .לארשיב ויהי םושרהו ישארה הדרשמו הלש ישארה
 ןיינעל הרבחה ןונקתב רומאהש דבלבו ,ץוח תונידמב הרז הרבחכ םג םשריהל
 םושיי יכו ,תע לכב ומייקתי הל תודומצה תויוכזהו תדחוימה הנידמה תינמ
  .ילארשיה ןידה יפל היהי ןונקתב הלא תוארוה

 ןכו ,ןוירוטקרידה ר"וי תוברל ,הרבחה לש ןוירוטקרידה ירבחמ בור תוחפל .7.3.2
 רשא וראות היהי ,הלש ישארה םיקסעה להנמכ ןהכמש ימ וא יללכה להנמה
 .לארשי יחרזא ויהי ,היהי
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 הרבחב רוטקרידכ רחביי וא/ו הנמתי אל ,ליעל 7.3.2 הנקתב רומאל ףופכב .7.3.3
 ירבחמ בור תוחפל ויהי אל ויוניממ האצותכ םא לארשי חרזא וניאש םדא
 ףקות לכ ול היהי אל רומאכ רוטקריד לש יונימו ,לארשי יחרזא ןוירוטקרידה
 .הליחתכלמ השענ אל וליאכ ותוא ואריו

 רועישהמ לארשי יחרזא ןוירוטקרידה ירבח רועיש תחפ איהש הביס לכמ םא .7.3.4
 םי/רוטקריד תונמל יאשר ןוירוטקרידה היהי ,)"רסח" :ןלהל( ליעל רומאה
 ידי-לע םירוטקריד תריחבל דע 7.3.2 הנקת תוארוה ומייקתיש ידכ םי/ףסונ

 ידכ תיללכה הפיסאה תא ןמזל םוי 21 ךות בייח היהיו תיללכה הפיסאה
 הפיסא 7.3.2 הנקתב רומאה םייקתיש תנמ-לע ,המעטמ םירוטקריד הנמתש
 .הנומיז דעוממ םוי 30 ךות םייקתת ,תיחדנ הפיסא תוברל ,ליעל רומאכ תיללכ

 
 יאשר היהי ,רסחה תא ואלימ אל וא תיללכ הפיסא םירוטקרידה ונמיז אל
 תמישר הל עיצהלו תיללכ הפיסא ןמזל תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה
 לש המעטמ ,הז ןונקתב עובקה ןפואב םי/רוטקרידכ יונימ/הריחבל םידמעומ
 .רסחה יולימל ,תיללכה הפיסאה

 
 תמכסהב ,תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ יאשר היהי ,הלא לכ ומייקתה אל
 לש סומידב טפוש וא יזוחמ טפשמ תיב לש סומידב טפוש תונמל ,םיטפשמה רש
 תוכמסה הנקות ול רשא )"הנממה" :וז הנקתב ןלהל( ןוילעה טפשמה תיב
 לש תורישכ ילעבו לארשי יחרזא םירוטקריד תונמל וז ןונקת תארוה חוכמ
 דבלבו ,רסחה יולימ ךרוצל תורבחה קוח יפ-לע םיינוציח םירוטקריד
 םייתנשב הנידמ ידבוע ויהש הלאכ וא הנידמ ידבוע ויהי אל הלא םירוטקרידש
 תיללכ הפיסאל דע םדיקפתב ונהכי םינוממה םירוטקרידה .םייונימל ומדקש
 7.3.2 הנקת םויק ךרוצל שרדנה רפסמב םירוטקריד ונומי הבש ,הרבחה לש
 רומאכ תיללכה הפיסאה ידי-לע וא הנממה ידי-לע ונומיש םירוטקרידה .ליעל
 תיינמב קיזחמה .הנידמה םעטמ םירוטקריד ובשחיי אל ליעל 7.3.2 הנקתב
 .הנממה יונימ לע ,בתכב ,הרבחל עידוי תדחוימה הנידמה
 

 תונועט ןניא ןהש לככ ןוירוטקרידה תוטלחה ףקותב עגפי אל ןוירוטקרידב רסח
 תוארוה תא תורתוס ןניאו ,תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה רושיא תא
 .ויתויוכז ןיינעל הז ןונקת

 שארמו בתכב תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה תמכסה אלל ,ולבקתי אל .7.3.5
 לוציפ לע וא )MERGER( גוזימ לע וא ןוצרמ קוריפ תוברל קוריפ לע תוטלחה
)OFF-SPIN(, קוחל 351 -ו 350 םיפיעס יפל רדסה וא הרשפ לש ךרדב תוברל, 
 גוזימב ןיאש דבלבו ,תב תרבח לא וא הרבחה לא תב תורבח לש םיגוזימ טעמלו
 תינמ חוכמ ויתויוכזב עוגפל ידכ תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה תעדל
 .ילמינימה יצה םייקתי אלש ךכל םורגל וא ,תדחוימה הנידמה

 
 ,םייקסיעה םילבגהה קוחב ךכ הרדגוהש םושמ קר גוזימכ בשחית אל הקסיע
 .1988 - ח"משתה

   ילמינימ יצ תרימש .7.4

 'ג דצו היתוינמ ילעב ,הרבחה יפלכ ףקות לכ תרסח היהת תוינא לש הרבעה .7.4.1
 הל הנתינ אל םא ,ילמינימה יצה םייקתי אל הנממ האצותכ םא ,והשלכ
 םיצ תוטלחה .תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה לש שארמו בתכב ותמכסה
 רושיא תונועט תב תרבח ידי-לע הינא תרבעה רושיאל עגונב היגיצנ וא/ו

 יצה םייקתי אל וז הטלחהמ האצותכ םא ,תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה
 .ילמינימה

 הינא ריבעהל הרבחה תשקב לע הלילשב תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ בישה .7.4.2
 תא הנידמה הפשת ,ילמינימה יצה םייקתי אל התרבעהמ האצותכ רשא
 תא הנידמה התפיש אל .הנידמל הרבחה ןיב דרפנ םכסהב עבקנש יפכ הרבחה
 היהת ,הרבחהו הנידמה ןיב תקולחמב יונש וניאש םוכסב םוי 90 ךות הרבחה
  .הינאה תא ריבעהל ,ןיד לכל ףופכב ,תיאשר הרבחה
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 ותמכסה תלבק ךרוצל תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמל תונפל תיאשר הרבחה .7.4.3
 .תמיוסמ הפוקתל וא עבק ךרד ,ילמינימה יצה תנטקהל

 :הלאמ דחא תורקב .7.4.4

 תב תרבחב םיצ הקיזחמש תוינמ לע וא הינא לע דובעש לעב עידוה .7.4.4.1
  ;דובעשה תא שממל ותנווכ לע )"דובעש לעב" :וז הנקתב ןלהל(

 ;דובעש שומימ ךרוצל הינא הרצענ .7.4.4.2

 תחטבהלש בוח דעומב ערפת אל יכ דובעש לעבל העידוה הרבחה .7.4.4.3
  ;דובעשה רצונ ונועריפ

    
 אהת הנידמהו תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמל דימ ךכ לע הרבחה עידות
 ןתוא וא הינא התואש בויחה תא תודפל ידעלבה התעד לוקיש יפל תיאשר
 .ול הבורעכ ודבעוש תוינמ

 תחא הינא תלעב תב תרבחב תוינמ דובעש טעמל ,תב תרבחב תוינמ לש הרבעה .7.4.5
 ףקות לכ תורסח ויהי ,ליעל 7.3.5 הנקתב רומאכ תב תרבחב תוטלחה ןכו ,דבלב
 בתכב ותמכסה אלל והשלכ 'ג דצו היתוינמ ילעב ,תבה תרבח ,הרבחה יפלכ
 םייקתי אל הנממ האצותכ םא ,תדחוימה הנידמה תינמב קיזחמה לש שארמו

 .ילמינימה יצה

 הרבחב דמעמ וא העפשה תשיכר .7.5

 הרבחה יפלכ ףקות לכ תרסח היהת ןלהל תוטרופמה תולועפה ןמ תחא לכ .7.5.1
 הנידמה תיינמב קיזחמה לש שארמו בתכב ותמכסה אלל היתוינמ ילעבו

 :תדחוימה

  לש הקזחה הנקת רשא האצקה וא/ו תוינמ תרבעה וא/ו הקזחה לכ .7.5.1.1
 לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא %351 לש רועישב הרבחב תוינמ
 תוברל ,הרבחב הטילש ןהב קיזחמל הנקמה רועיש וא הרבחה
 תינמ קיזחמ רושיא שרדיי אל ,םלואו .העבצה םכסה לש האצותכ
 הרבחב תוינמ ילעב תושיכר וא/ו תוקזחהל תדחוימה הנידמה
 .עבוקה דעומב

 ותמכסהב ךרוצ היהי אל ,ליעל 7.5.1.1 הנקתב רומאה תורמל .7.5.1.2
 דובעש םכסהל תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ לש שארמו בתכב
 דובעשה שומימ יכ תוארוה לולכיש ,הרבחב תוינמ לש ןוכשמ וא/ו
 יכו ,דבלב לארשיב תיטופיש האכרע תועצמאב השעיי ןוכשמה וא/ו
 דובעשה שומיממ האצותכ ןהב תויוכז תשיכר וא תוינמ תרבעה לע
 לכ תוארוה ולוחי תיטופישה האכרעה תטלחה יפ לע ןוכשמה וא/ו
 ףקות היהי אל יכ ןכו ,תדחוימה הנידמה תינמ תוארוה ןכו ןיד
 תיינמב קיזחמה תמכסה תא הנועטה ,רומאכ תוינמ תרבעהל
   .שארמו בתכב ותמכסה אלל תדחוימה הנידמה

 ילויב 14 םוימ ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספל םאתהב ,ליעל רומאל ףסונב .7.5.2
 מ"עב םיבלושמ תונפס יתוריש םיצ 'נ לארשי תנידמ 4796/14 א"עב 2014

 ךא 24% לע הלועה רועישב הקזחה הילעבל הנקמה תוינמ תרבעה לכ.." 'חאו
 לש םיאלמ םיטרפ הבו הנידמל תמדקומ העדוה ןתמ בייחת ,35% לע הלוע וניא
 הרבעהה רחאל רבענה ידי לע קזחויש תוינמה רועיש ,םיעצומה רבענהו ריבעמה
 יונימל םימכסהו העבצה ימכסה תוברל הקסעה יבגל םייטנוולר םיטרפו
 וזכ רשא תוינמ תרבעהב שי יכ הנידמה רובסתש לככ .)םנשיש לככ( םירוטקריד

 
 תונפס יתוריש םיצ 'נ לארשי תנידמ 44796/1 א"עב 2014 ילויב 41 םוימ ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספל םאתהב 1
 .)ןידה קספל )א(2 ףיעס( 'חאו מ"עב םיבלושמ
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 הלש םיינויחה םיסרטניאהמ הזיאב וא הנידמה ןוחטבב תירשפא העיגפ םושמ
 תיאשר אהת ,התטלחה שוביג ךרוצל יטנוולרה עדימה תא הלביק אל יכ וא
 קמנל תבייח אהתו ,הרבעהל תדגנתמ איה יכ ,םוי 30 ךותב ,עידוהל הנידמה
 ךילהב טוקנל הרבעהה שקבמ יאשר אהי ,הז םירבד בצמב .התודגנתה תא
 )ב(2 ףיעס( "הז ןינעב קוספיו ןודי רשא ,ךמסומה טפשמה תיב ינפב הז ןיינעב
  .)ל"נה ןידה קספל

 הנידמה תמכסה ןתמ ןפוא .7.6

 ןיינע לכל תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ לש ותמכסה תא לבקל הינפ .7.6.1
 לא בתכב השקבב הרבחה ידי-לע השעית ,ותמכסה תשרדנ םהל םיניינעהמ
 ,תויתלשממה תורבחה תושר להנמ תועצמאב תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ
 .הטלחהה תלבק ךרוצל שרדנה עדימה לכ תא תללוכ השקבהשכ

 תשקבל ותמכסה תא ןתנש ימכ בשחיי תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה .7.6.2
 השקבל בתכב תילילש הבושת ןתנ אל םא ,ליעל תורכזנה תולועפל הרבחה
 ול שרדנה עדימה לכ תא לביק ובש דעומהמ םוי 30 ךות הרבחה ידי-לע השגוהש
 היהי תדחוימה הנידמה תיינמב םיקיזחמה םירשהמ דחא לכ .השקבל רשקב
 עדימ שורדל ,הרבחה ידי-לע השקבה תשגה דעוממ דבלב םוי 15 ךות ,יאשר
 הלוכי הרבחהש וא הרבחה לצא יוצמ רשאו ותטלחה תלבקל ינויחה ,ףסונ
 השירד דעוממ ףולחתש הפוקתהו ,השקבב ללכנ אל רשא ,ריבס ץמאמב וגישהל
 םא .םירומאה םימיה 30 ןיינמב רפסית אל שרדנש ףסונה עדימה תלבקל דעו וז
 הפוקת ךותב ,הרבחל תדחוימה הנידמה תיינמב םיקיזחמה םירשה דחא עידוה
 30 לש הפוקתה ךראות ,הלשממב ןוידל אשונה תא תולעהל שקבמ אוה יכ ,וז
 .םיפסונ םימי 15 -ב ל"נה םימיה

 היהי תדחוימה  הנידמה תיינמב קיזחמה לע רושיא וא רותיו וא המכסה לכ .7.6.3
 .תרחא שרופמב םהב עבקנ םא אלא ,םתניתנ דעוממ

 יפלכ וא/ו הרבחה יפלכ רתוול יאשר היהי תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה .7.6.4
 תויוכזהמ יהשלכ תוכז לע ,תותימצל וא הבוצק הפוקתל ,םיוסמ תוינמ קיזחמ
 ןוקית וא יונישכ בשחיי אל רומאכ רותיו לכ .הרבחה ןונקת יפ-לע ול תונקומה
 .תדחוימה הנידמה תיינמל תוולנה תויוכזה לש וא הרבחה ןונקת לש

 ותמכסה תשרדנ םהל םיניינעהמ ןיינע לכל תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ ברס .7.6.5
 .בוריסה תעדוה דעומב ,ובוריס בתכב קמני

 תוינמ תרבעהל רושיא תלבק .7.7

7.7.1.  

 הקזחהל וא הרבעהל םורגתש הקסעב רשקתהל ןווכתמה םדא .7.7.1.1
 םיבוקנה םירועישב ,ןהל תודומצה תויוכזב שומיש תוברל ,תוינמב
 ימל וא ,הרבחה ריכזמל דימ ךכ לע עידוי ,ליעל 7.5.1 הנקתב
 .ךכ םשל הנמת הרבחהש

  ליעל 7.5.1 הנקתב םיבוקנה םירועישב הרבחב תוינמב קיזחמה לכ .7.7.1.2
 תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה רושיא תא ךכל לבקי םרטב
 הנמתש ימל וא הרבחה ריכזמל דימ ךכ לע עידוי )"הנופה" :ןלהל(

 תיינמב קיזחמל ,הרבחה תועצמאב ,רוסמיו ךכ םשל הרבחה
 ידי-לע ועבקייש חסונבו םיאנתב ,חכ יופי תדחוימה הנידמה
 קיזחמה היהי ויפ-לע רשא ,תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה
 וא תוקזחומה תוינמה תא רוכמל ךמסומ תדחוימה הנידמה תיינמב
 רתיה וא רתיה ול ץוחנ ןתקזחהל רשאו הנופה ידי-לע וקזחויש
 .הרבחה ןונקתב רומאל םאתהב ,ןיינעה יפל ,ףסונ
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 קיזחמה םדא לע ,תרחא ךרדב הל עדונ וא ,הרבחל העדוה הרסמנ
 דימ ךכ לע עידות ,םירומאה םירועישב הרבחה תוינמב הרואכל
 ותואמ שורדתו םדא ותואלו תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמל
 ןיבו ומצעב ןיב הרבחב ויתוקזחה רועיש לע הרהצה ןתיל םדא
-יופי תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמל רוסמלו םירחא תועצמאב
   .רומאכ חכ

 
-יופי רסמ אלו שרדנכ הרבחב ויתוקזחה רועיש לע םדא ריהצה אל
 ןה ויתוקזחאו ,הרבחה וילא התנפש םוימ םוי 30 ךות חכ
 ,תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ תמכסה םיבייחמה םירועישב
 ,הרבחב ויתוקזחה רועיש תא תיחפהל םדא ותואמ הרבחה שורדת
 .ול רתוהש רועישל ,םימי 30 לש הפוקת ךות
 

 קיזחמה היהי ,רומאכ תוינמה ורבעוה אל וז הפוקת ךות םא
 רועישל רבעמש תוינמה תא רוכמל יאשר תדחוימה הנידמה תיינמב
 ,הסרובל ץוחמ הקסיעב וא ךרע תוריינל הסרובה תועצמאב רתוהש
 רחאל( וטנ הרומתה תא ריבעיו ,ןוכנל אצמיש םיאנתבו ריחמב
 )"וטנ הרומתה" :ןלהל( )מ"עמ ללוכ סמ ימולשתו תואצוה יוכינ
 .תורכמנה תוינמב קיזחהש ימל

 תמכסה ןועטה העבצה םכסה תורכל ןווכתמש וא תרכש םדא .7.7.1.3
 ,ליעל 7.5.1 הנקתב רומאכ ,תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה
 .ךכ-םשל הרבחה הנמתש ימל וא הרבחה ריכזמל דימ ךכ-לע עידוי
 

 תינמ קיזחמ תמכסה ילב רומאה העבצהה םכסהל ףקות היהי אל
 אלא ,ועצבל םיאשר ויהי אל םכסהל םידדצהו ,תדחוימה הנידמה
 .תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ תמכסה םהל הנתינ םא

 הרבחה שקבת ,ליעל 7.7.1 הנקתב רומאכ הרבחל םדא עידוהש רחאל דימ .7.7.2
 ףרצת התשקבל .הקזחהל ותמכסה תא תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמהמ
 הרבחה תושרב רשא הז ןיינעל םייטנוולרה עדימהו םיכמסמה לכ תא הרבחה
 הרבחה תושרבש ףסונ עדימ לכ ןכו ,ריבס ץמאמב םגישהל הלוכי הרבחהש וא
 קיזחמל הרבחה התנפ אל .תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה ידי-לע שרדייש
 םיניינעב תונפל רומאכ םדא יאשר היהי ,ריבס ןמז ךות תדחוימה הנידמה תינמ
 תושר להנמ תועצמאב תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמל ליעל םירומאה
 .תויתלשממה תורבחה

 השקבל תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה לש תילילש הבושת הלבקתה .7.7.3
 ימל הבושתה לע הרבחה ריכזמ וא ןוירוטקרידה עידוי ,רומאכ הקזחה רתיהל
 :יזאו ,רתיהה שקיבש

 ןריבעהל   ןווכתהש ימ לצא וראשי ןריבעהל הנווכ התייהש תוינמה .7.7.3.1
 .ףקות לכ אהי אל הקסעלו

 ריבעמה  לצא תוינמה תא ריאשהל ןתינ אל איהש הביס לכמ םא .7.7.3.2
 ןמ הרבחה ריכזמ שורדי ליעל 7.7.3.1 הנשמ תנקתב רומאכ
 הפוקת ךות ,הרבחב ויתקזחה רועיש תא תיחפהל תוינמב קיזחמה
  .ול רתוהש רועישל ,םימי 30 לש
 

 קיזחמה יאשר היהי ,רומאכ תוינמה ורבעוה אל וז הפוקת ךות םא
 רועישל רבעמש תוינמה תא רוכמל תדחוימה הנידמה תיינמב
 ,הסרובל ץוחמ הקסיעב וא ךרע תוריינל הסרובה תועצמאב רתוהש
 התרדגהכ וטנ הרומתה תא ריבעיו ןוכנל אצמיש םיאנתבו ריחמב
 .תורכמנה תוינמב קיזחהש ימל ליעל

 תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה לש בתכב ותמכסה הלבקתה אל דוע לכ .7.7.4
 םיכסה אל םא וא ליעל 7.5.1 הנקתב םירומאה םירועישב תוינמ תקזחהל
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 ףקות היהי אל ,רומאכ הקזחהה רשאל תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה
 הרבחה יפלכ שמתשהל וא לבקל םדא לכוי אלו ,הקזחהל וא/ו תוינמה תרבעהל
 רועישה לע הלועה רועישב תוינמ תקזחה לשב תוינמ לעבל הנותנה תוכז לכב
 .תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה לש ותמכסה תשרדנ ויבגלש

 
 רפסמב הרבחב םירוטקריד םדא הנמי וא/ו רחבי אל ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 תוינמה יפ-לע תונמל וא/ו רוחבל יאשר היה אוהש םירוטקרידה לע הלועה
 ,ןיינעה יפל ,ףסונ רתיה וא רתיה ול ץוחנ אל ןתקזחהל רשאו ודי-לע תוקזחומה
 תומכ לש רועישל םאתהב תולוק ןינמ יפ-לע ותעבצה היהת תיללכה הפיסאבו

 .ןיינעה יפל ,ףסונ רתיה וא רתיה ול ץוחנ אל ןתקזחהל רשא תוינמה

 הנידמה תיינמב קיזחמה ידי-לע ושענש תוינמ לש הריכמ וא הרבעה לכ .7.7.5
 יפלכ הנעט לכ עמשת אל .םדא לכ יפלכ הפקת היהת וז 7 הנקת יפ-לע תדחוימה
 וא תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמהמ תוינמה תא שכרש ימ לש ויתויוכז
 תוינמ לש דובעישו טוליח רבדב ןונקתה תוארוה .תוינמה תריכמ ךילה יפלכ
 תורתוס ןניאש לככ וז הנקת יפל תוינמ תרבעה לע ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי

 .ליעל רומאה תא

 םאו ,הרבחה ירפסב המושרה ותבותכל רסמית וז הנקת יפ-לע הנופל העדוה לכ .7.7.6
 דחא רז ןותיעבו לארשיב תוחפל םיימוי םינותיע ינשב םסרופת איה ,וזכ ןיא
 המוסרפו הרבחה תוינמ לש לארשיל ץוחמ ירקיעה רחסה םוקמ יפל תוחפל
 .ומצע הנופל הרסמנש העדוה ,ןיינעו רבד לכל ,הווהי

 תוינמ יקיזחמ םושיר .7.8
 

 קיזחמה תמכסה תלבק רחאל קר תושעיהל לכוי םירבחה סקנפב תוינמ יקיזחמ םושיר
 הנידמה תיינמב קיזחמה תמכסה הנועט הקזחההש לככ ,תדחוימה הנידמה תיינמב
 .תדחוימה

 תיללכ הפיסאב עיבצהל רושיא תלבק .7.9
 
 לעב לש וחוכ הפוימ וא/ו םירבחה סקנפב םושר וניאש ימל תיללכ הפיסאב העבצה תוכז 

 לככ תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה רושיא הנועט םירבחה סקנפב םושרה תוינמ
 תמכסה הנועט עיבצהל וחוכ הפוימ וא/ו תוינמה לעב שקבמ החוכמ רשא הקזחההש
 .תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה

 עדימל תוכז .7.10

 םיכמסמו עדימ לכ ותושרל לבקל יאכז היהי תדחוימה הנידמה תינמ קיזחמ .7.10.1
 תא לבקל יאכז היהי ךכל ףסונבו ןלבקל יאכז הרבחב תוליגר תוינמ לעב רשא
 :הלא

 הרבחה תנווכתמש וא העציבש תואקסע יבגל םיכמסמו עדימ .7.10.1.1
 יצב תוינא תרבעהל רשקב עצבל )התטילשבש םידיגאת תוברל(

 רפסמש ךכל םורגת רשא תוינא תרבעהל רשקב וא/ו ילמינימה
  .12 -מ ךומנה רפסמב וא 12 -מ תחפי טישל תורישכה הרבחה תוינא

 ועצובש תואקסע יבגל ,הרבחל םיעודי םהש לככ ,םיכמסמו עדימ .7.10.1.2
 הרבחב תוינמ תרבעהל תועגונהו ,תועצובמ תויהל תויושעש וא
 תוברל ,העבצה ימכסה ןכו ,ליעל 7.5.1 הנקת רדגל תוסנכנה
 .םירוטקריד יונימל םימכסה

 םהשלכ םייונישל תוינכות וא תוטלחהל םיעגונה םיכמסמו עדימ .7.10.1.3
 .ליעל 7.3.5 הנקתב םיטרופמה םיניינעב
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 םתוכייתשהל סחיב ,הרבחל םיעודי םהש לככ ,םיכמסמו עדימ .7.10.1.4
 ןהכל םידמעומ ,הרבחה ןוירוטקריד ירבח לש תימואלה
 .הל"כנמו ןוירוטקרידה ר"וי ,הרבחה ןוירוטקרידב

 הטמו הרבחה לש םושרה הדרשמ םוקמל סחיב םיכמסמו עדימ .7.10.1.5
 .הלש ישארה םיקסעה

 םיניינעה תחטבהל םירשה תעדל ריבס ןפואב שורדה ףסונ עדימ לכ .7.10.1.6
 .הנידמה לש םיינויחה

 העדוה לכ ןכו ,לבקל תיאכז וא תלבקמ הרבחה לש תיללכ הפיסאש עדימ לכ .7.10.2
 הנידמה תיינמב קיזחמל ורסמיי לבקל יאכז הרבחב הליגר הינמ לעבש
 .תיללכה הפיסאה סוניכ ינפל תדחוימה

 תלחנ וניאש עדימ לכ לע תוידוסב רומשי תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה .7.10.3
 ויתויוכז תלעפה םשל קר  הז עדימב שומיש השעיו ,הרבחב תוינמה ילעב רוביצ
 .הנידמה לש םיינויחה םיניינעה לע  הרימש ךרוצל הרבחה ןונקת יפ לע

 תדחוימה הנידמה תיינמל תועגונה תונקת ןוירש .7.11

 תויוכזל תועגונה הרבחה ןונקת תוארוהב ,לוטיב וא ןוקית תוברל ,יוניש לכ .7.11.1
 תוברל ,הב  קיזחמלו תדחוימה הנידמה תיינמל תודומצה וא/ו תונקומה
 אלל ,והשלכ 'ג דצו היתוינמ ילעב ,הרבחה יפלכ ףקות רסח אהי ,וז הארוה
 .שארמו בתכב תדחוימה הנידמה תיינמב קיזחמה תמכסה

 תינמ ידי-לע תונקומה תויוכזל תועגונה הרבחה ןונקת תוארוה ןיב הריתס לכב .7.11.2
 תועגונה ןונקתה תוארוה ורבגי ,ןונקתב תורחא תוארוהל תדחוימה הנידמה
  .תדחוימה הנידמה תיינמל

 םירחא ךרע תוריינו תוינמ תקפנה .8

 הפידע תוכז ,המידק תוכז היהת אל הרבחב םימייקה תוינמה ילעבל - המידק תוכז ןיא .8.1
 לוקיש יפ לע ,יאשר ןוירוטקרידה .הרבחה לש ךרע תוריינ שוכרל יהשלכ תרחא תוכז וא
 .םקלחל וא םימייק תוינמ ילעבל םדוק הרבחה לש ךרע תוריינ עיצהל ,ידעלבה ותעד

 ילעב ,ןוידפ ינב ךרע תוריינ קיפנהל יאשר הרבחה ןוירוטקריד - ןוידפ ינב ךרע תוריינ .8.2
 .ןוירוטקרידה  ידי לע עבקייש יפכ ,םיאנתל םיפופכו תויוכז

 יתוריש תרומת )םותיח ימד ללוכ( הלמע םדא לכל םלשל תיאשר הרבחה - תולמע .8.3
 תאזו ,יאנת אלל ןיבו יאנתב ןיב ,הרבחה לש ךרע תוריינ לש הצפה וא קוויש ,םותיח
 ומלושיש לוכי ,הז ףיעסב רומאכ םימולשת .ןוירוטקרידה ידי לע ועבקייש םיאנתב
 .תרחא ךרדב םקלחו תחא ךרדב םקלח וא ,הרבחה לש ךרע תוריינב וא ןמוזמב

 ךרע תוריינ םירחסנ הב תיטנוולרה הסרובה לש םושירה יאנתלו ןיד לכ תוארוהל ףופכב .8.4
 סחיב הרבחה לש ךרע תוריינ ילעב ןיב םילדבה גיהנהל יאשר ןוירוטקרידה ,הרבחה לש
 ןכו ולא ךרע תוריינל תודומצה תויוכזהו הרבחה לש ךרע תוריינ לש האצקהה יאנתל
 תוריינ ילעבל איצוהל ןוירוטקרידה יאשר ןכ .םקלח לע רתול תוברל ,ולא םיאנת תונשל
 םיקיזחמ םהש ךרעה תוריינ ןיגב וקלוס םרט רשא ,םיפסכה ןיגב םולשת תושירד ךרעה
 .ןהב

 תרחא עבקנ אל םא ,הינמ לכ ןיגב הימרפה ןובשח לע ףקזיי הינמ ןובשח לע םולשת לכ .8.5
  .האצקהה יאנתב
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 תא ערפ םא אלא ,דנדיבידל תוברל ,תוינמ לעבכ ויתויוכזל יאכז היהי אל תוינמ לעב .8.6
 ויה םא ,תואצוהו הדמצה ,תיביר ףוריצב ,האצקהה יאנתל םאתהב םימוכסה אולמ
 .האצקהה יאנתב תרחא עבקנ אל םא לכהו ,הלאכ

 ריינ לכ רחא ןפואב ריבעהל וא שדחמ תוצקהל ,רוכמל ןכו טלחל יאשר ןוירוטקרידה .8.7
 .הרומת אלל תוברל ,טילחיש יפכ  ותרומת אולמ המלוש אלש ךרע

 השירד וא העיבת לכו הרבחב תוכז לכ לוטיב טוליחה תעב םמע רורגי ךרע ריינ טוליח .8.8
 יפ לע תאז ללכמ תואצומה תובוחהו תויוכזה ןתואל טרפ ,ךרעה ריינל סחיב היפלכ
  .וילע ליטמ וא רבעשל ךרע ריינ לעבל קינעמ ןידה רשא וא הז ןונקת

 הינמ תודועת תקפנהו הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמ .9

 לוהינ לע יארחא היהי ,הרבחה ןוירוטקריד ידי לע ךכל הנומש ימ וא ,הרבחה ריכזמ .9.1
 רחאל םוי 60 ךות ,םולשת אלל ,הרבחהמ לבקל יאכז תוינמ לעב .תוינמה ילעב  םשרמ
 ריכזמ לש ותעד לוקיש יפל םישרדנה םיכמסמה לכ תלבקו הרבעהה םושיר וא האצקהה
 רפסמ וא תחא הדועת )רחא ןמז קרפ םיעבוק הקפנהה יאנת ןכ םא אלא( הרבחה
 טרפת רשא ,ומשב תומושרה םיוסמ גוסמ תוינמה לכ יבגל ,הרבחה תטלחה יפל ,תודועת
 .ןוירוטקרידה תעדל בושחה ףסונ טרפ לכו )םייק םא( תוינמה גוס ,תוינמה רפסמ תא
 הדועתמ רתוי איצוהל תבייח הרבחה היהת אל ףתושמב תקזחומה הינמ לש הרקמב
 בשחית ףתושמב םיקיזחמה דחאל וזכ הדועת תריסמו ,ףתושמב םיקיזחמה לכל תחא
 .םלוכל הריסמכ

 לכב םוי 45 לש תללוכ הפוקתל דע תוינמה ילעב םשרמ תא רוגסל יאשר ןוירוטקרידה .9.2
 .הנש

 תמיתח תא אשיתו ספדומה המשב וא הרבחה תמתוחב וא םתוחב םתחית הדועת לכ .9.3
 רחא םדא לכ לש וא םירוטקריד ינש לש וא ,הרבחה ריכזמ לשו דחא רוטקריד לש םדי

 .וז הרטמל ןוירוטקרידה ידי לע הנמתנש

 הלקלוק וא הדבאו הקפנוהש הדועת לש המוקמב השדח הדועת איצוהל תיאשר הרבחה .9.4
 ,הרבחה שורדתש יפכ תויוברעו יופישל תויובייחתה ,תוחכוה ךמס לע ,התחשוה וא
 םאתהב ,הרבחה תיאשר ןכו ןוירוטקרידה ידי לע עבקייש םוכס לש םולשת רחאלו
 ףופכב םולשת אלל תושדח תודועתב תומייק תודועת ףילחהל ,ןוירוטקרידה תטלחהל
 .ןוירוטקרידה עבקיש םיאנתל

 םהמ דחא לכ יאשר ,ףתושמב תוינמ יקיזחמכ םימושר רתוי וא םדא ינב ינשש םוקמ .9.5
 לכ תא בייחי ורושיאו הינמ התואל רשקב םירחא םימולשת וא דנדיביד תלבק רשאל
 .הינמה יקיזחמ

 דבלבו ןמאנה םש לע הינמ תדועת איצוהלו ןמאנכ הינמב קיזחמב ריכהל תיאכז הרבחה .9.6
 ריכהל תשרדנ וא תבייח היהת אל הרבחה .תונמאנה לש הנהנה והימ הל עידוה ןמאנהש
 תוכזב וא ,דיתעל תוכזב וא ,יאנתב תינתומה תוכזב וא רשויה יללכ לע תססובמה תוכזב
 לעבה לש תטלחומה ותוכזב אלא ,הינמל רשקב יהשלכ תרחא תוכזב וא ,הינמב תיקלח
 תושירד יפ לע וא תיטופיש הערכה ךמס לע רבדה השעי םא אלא ,הינמ לכ יבגל םושרה
 .ןיד לכ

 הרבחה לש תוינמ תרבעה .10

  .הרבעהל תונתינ הרבחה לש תוינמ ,7.7-ו 7.5 תונקת תוארוהל ףופכב .10.1

 בתכ" :ןלהל( תוינמה לש הרבעה בתכ הרבחל שגוה םא אלא תוינמ תרבעה םשרית אל .10.2
 הרוצב וא רשפאה לככ המוד הרוצב וא ןמקלד הרוצב ךרעי הרבעה בתכ .)"הרבעה
 .ןוירוטקרידה ידי לע רשואתש ,תרחא

 
========================================================== 
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 הרבעה תדועת
 

 'סמ/.ז.ת ______-ל ריבעמ _____מ ,)"ריבעמה" :ןלהל( ______________  .פ.ח/.ז.ת ____ ,ינא
 ,יל םלישש ח"ש ______ םוכסה תרומת _______מ ,)"רבענה" :ןלהל( ______________  :הרבח
 _____ דע _____ םירפסמב תונמוסמה ,תחא לכ נ"ע ח"ש ____ תונב ________ תוינמ ______
 ,ונובזע ילהנמ ,רבענה ידיב הנייהת ןהו ,)"הרבחה" :ןלהל( מ"עב ________________ לש ללכב דעו

 ,הז בתכ לע המיתחה תעשב הינמב ינא יתקזחה ןהיפלש םיאנתה יפ לע ,וחוכמ םיאבהו ויסופורטופא
 יפכ ,הרבחה ןונקתל ףופכבו ליעל םירכזנה םיאנתה יפ לע ל"נה תוינמה תא לבקל םיכסמ רבענה ינאו

 .תעל תעמ היהיש
 

 _____ הנש ____ שדוחל ___ םויב םותחה לע ונאב היארלו
 

 רבענה  - ריבעמ
 _________________ :םש  _________________ :םש
 _______________:המיתח  _______________:המיתח
   

 -רבענה תמיתחל דע  -ריבעמה תמיתחל דע
 ד"וע ,_____________ :םש  ד"וע ,_____________ :םש
 ______________ :המיתח  _______________ :המיתח
   

========================================================== 

 וא ןובכע הרבחל שיש תוינמ וא ,ןאולמב תוערפנ יתלב תוינמ תרבעהל ףקות אהי אל .10.3
 ותעד לוקיש יפל ,יאשרה ןוירוטקרידה ידי לע הרשוא ןכ םא אלא ,ןהילע דובעש
 .וזכ הרבעה םושרל ברסל ,ךכל םיקומינ לכ תתל ילבמו טלחומה

 תונתהל ןוירוטקרידה יאשר ןכו רומאכ תוינמ תרבעהל ברסל יאשר ןוירוטקרידה
 עורפל ,ןוירוטקרידה עבקיש ןפואבו ףקיהב ,רבענה תובייחתהב רומאכ תוינמ תרבעה
 וא ןובכע הרבחל שי ןניגב תויובייחתהה תא וא תוינמה ןיגב ריבעמה תויובייחתה תא
  .תוינמב דובעש

 םשרי הרבעהה לבקמ לש ומש רשא דע ,תורבעומה תוינמה לעבכ בשחיהל ףיסוי ריבעמה .10.4
   .הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמב

 תומושר ןהב תודועתה ףוריצב םושיר םשל הרבחה לש םושרה דרשמל שגוי הרבעה בתכ .10.5
 שורדת הרבחה רשא תורחא תוחכוה לכו )ואצוה םא( ריבעהל םידמוע ןתוא ,תוינמה
 וראשיי תוינמה תרבעה יבתכ .ןריבעהל ותוכז וא תוינמב ריבעמה לש ןינקה תוכז רבדב
 תוינמה תודועת תאו הרבעהה יבתכ תא רומשל תבייח היהת אל הרבחה .הרבחה ידיב
 .ולטובש

 תדועתב זחוא וניא ךא הינמב ותוכז תא ריבעהל שקבמה םירחא םע ףתושמב הינמ לעב .10.6
 הרבעהה בתכבש דבלבו הרבעהה בתכל הינמה תדועת תא ףרצל בייח היהי אל ,הינמה
 הינמה יכו תרבעומ הב ותוכזש הינמה ןיגב הינמה תדועתב זחוא וניא ריבעמה יכ ,ןיוצי

 .םהיטרפ ףוריצב ,םירחא םע ףתושמב תקזחומ תרבעומה

 רשא ,רועישב וא םוכסב הרבעהה םושיר רובע הרגא םולשת שורדל תיאשר הרבחה .10.7
 .ןמזל ןמזמ ןוירוטקרידה ידי לע עבקי

 ילהנמ וא םיסופורטופאב הרבחה ריכת ,הרבחה לש תוינמב קיזחמ לש ותריטפ םע .10.8
 תוכזה ילעבכ ,תוינמה לעב לש םייקוחה וישרוי הלאכ ןיאבו ,האווצה יעצבמ ,ןובזעה
 עבקיש יפכ ,ךכל תואכזה חכותש רחאל תאזו תוינמה לעב לש תוינמל םידיחיה
 .ןוירוטקרידה

 רתונב הרבחה ריכת ,םירחא םע תופתושב תוינמב קיזחה רטפנש תוינמ לעבש הרקמב .10.9
 הינמב םיפתושה לכ ועידוה ןכ םא אלא ,תורומאה תוינמה יבגל תוינמ לעבכ םייחב
 אל םלוא ,ולוחי אל וז הנקת תוארוהש םנוצר לע םהמ דחא רטפנ םרטב הרבחל בתכב
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 הב בח היהש יהשלכ הבוחמ הינמב ףתושמ לעב לש ונובזע תא רוטפל ידכ ךכב אהי
 .רטפנ אלמלא הינמב ףתושמה םילעבה

 ,תוינמ לעב לש ושרוי ,ןובזע להנמ ,סופורטופא ותויה בקע תוינמל תוכז שכורה םדא .10.10
 ,תרחא ןיד תארוה יפל וא תוינמ לעב לש לגר תטישפב ןמאנ וא קרפמ ,םיסכנ סנוכ
 וא תוינמה לעבכ םשריהל ,שורדי ןוירוטקרידהש יפכ ותוכז לע תוחכוה איבישכל ,יאשר
 .הרבעהל סחיב ןונקתה תוארוהל ףופכב ,רחא םדאל ןריבעהל

 תויוכזלו דנדיבידל יאכז היהי ,ןידה חכמ התרבעהמ האצותכ הינמל תוכז שכורה םדא .10.11
 םימולשת וא דנדיביד רובע תולבק תתלו לבקל יאשר היהי ןכו הינמה ןיגב תורחאה
 תופיסאל רשקב תועדוה לבקל יאכז אהי אל ךא ,הינמל רשקב םימלתשמה םירחא
 רשקב ןהב עיבצהל וא ףתתשהלו ,)רומאכ תוכז תמייקש לככ( הרבחה לש תויללכה
 אלא ,ליעל רומאל טרפ ,הינמה הנקמ רשא ,יהשלכ תוכזב שמתשהל וא הינמ התואל
 .תוינמה ילעב םשרמב ומושיר רחאל

 תוינמ דובעש .11

 לע תומושרה  ,ןאולמב וערפנ אלש תוינמה לכ לע ןובכע תוכזו ןושאר דובעש אהי הרבחל .11.1
 ןיבו םנועריפ ןמז עיגהש ןיב( םיפסכל סחיב ,ןתריכמ תרומת לעו ,תוינמ לעב לכ לש ומש
 דעב עובק ןמזב ערפיהל םידמועה וא שרדנ רבכ םמולשתש ,)םנועריפ ןמז עיגה אלש
 ,)ןאולמב וערפנש תוינממ ץוח( תוינמה לכ לע ןושאר דובעש הרבחל אהי ןכ .ולא תוינמ
 ןיב ,ושוכרמ וא ונממ םיעיגמה ,םיפסכה תחטבהל תוינמ לעב לכ לש ומש לע תומושרה
 םידנדיבידה לע םג לוחי רומאה דובעשה .םירחא  םע ףתושמב וא ומצע ולש תובוח
 .הלא תוינמל  סחיב ןמזל ןמזמ וזרכוהש

 לח דובעשהש ,תוינמה תא רוכמל ןוירוטקרידה יאשר ןובכיעהו דובעשה שומימ םשל .11.2
 רחאל אלא רומאכ הריכמ השעת אל .ויניעב האריש ןפואב ,ןהמ קלח לכ וא ,ןהילע
 וערפנ אלו ,ןרכמל הרבחה תנווכ רבדב תוינמ לעב ותואל בתכב העדוה הרסמנש
 ,תאזכ הריכמ לכמ היקנה הרומתה .העדוהה רחאל םוי  רשע העברא ךות םימוכסה
 לעב ותוא לש תויובייחתהה וא תובוחה קוליסל שמשת ,הריכמה תואצוה םולשת רחאל
 .ול םלושת )היהת םא( הרתיהו תוינמ

 הרואכל שומיש ךות ןובכע וא דובעש לש שומימ םשל תוינמ לש הריכמ התשענ .11.3
 תוינמה ילעב םשרמב ולא תוינמ םושרל ןוירוטקרידה יאשר ,ליעל תונותנה תויוכמסב
 שומישה ןפוא וא תולועפה תורשכ תא קודבל בייח היהי אל הנוקהו ,הנוקה םש לע
 לש ומש לע תוינמה ילעב םשרמב תורומאה תוינמה ומשרנש רחאל .הינקה ריחמב
  .הריכמה לש הפקות לע רערעל םדאל תוכז היהת אל ,הנוקה

 תוינמה ןוהב םייוניש .12
 

 :תואבה תולועפהמ תחא לכ תע לכב תושעל טילחהל תיאשר תיללכה הפיסאה

 םושרה תוינמה ןוה תלדגה .12.1

 תע התואב תומושרה תוינמה לכ םא ןיב ,הרבחה לש םושרה תוינמה ןוה תא לידגהל
 ,תוליגר תויוכז תולעב תוינמל קלוחמ היהיש לוכי לדגומה ןוהה .ואל םא ןיבו וקפנוה
  לש תודחוימ תויוכזל תופיפכב( תורחא תודחוימ תויוכז וא תוחדנ תויוכז ,הרוכב תויוכז

 וא העבצה ,ןוה רזחה ,דנדיבידל סחיב תולבגהו םיאנתל ףופכ וא )םייק תוינמ גוס
 .םושרה ןוהה תלדגה לע התטלחהב תיללכה הפיסאה התרוהש יפכ ,םירחא םיאנתל

 תוינמ יגוס .12.2

 תודומצה תויוכזה תא תונשלו עובקלו תוינמ לש םינוש םיגוסל תוינמה ןוה תא קלחל
 - ןלהל םיטרופמה םיאנתב ,תוינמ לש גוס לכל
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 והשלכ גוס תויוכז תונשל ןתינ ,תוינמה תקפנה יאנתב תרחא עבקנ אל דוע לכ .א
 תוינמ גוס לכ לש תוינמה ילעב לש תויללכ תופיסא לש הטלחה תלבק רחאל
 .םיגוסה לכמ תוינמה ילעב לכ לש בתכב המכסה וא דרפנב

 
 לע ונוש וליאכ ובשחי אל ,םיוסמ גוסמ תוינמ לש םיקיזחמל תונקומה תויוכזה .ב

 תויוכז יוניש וא ,תוהז תויוכז תולעב תורחא תוינמ לש ןתאצוה וא ןתריצי ידי
  .תוינמה ןתוא לש האצוהה יאנתב תרחא הנתוה םא דבלמ ,תומייק תוינמ לש

 תוינמה ןוה דוחיא .12.3

 דוחיאהמ האצותכש הרקמב .ותצקמ וא ולוכ ,הלש תוינמה ןוה תא שדחמ קלחלו דחאל
 לבקי םא ,יאשר ןוירוטקרידה היהי ,םירבש ריתומ םהיתוינמ דוחיאש תוינמ ילעב ויהי
 :רומאכ ןוהה דוחיא לע הטלחהב תיללכה הפיסאה רושיא תא ךכל

 
 הנאצות ומש לע רשא ,ןמאנ תונמל וז הרטמלו םירבשה לכ ךס תא רוכמל .א

 יוכינב לבקתתש הרומתהו ןרכמי רשא ,םירבשה תא תוללוכה תוינמה תודועת
 ילעב יכ טילחהל יאשר היהי ןוירוטקרידה .םיאכזל קלוחת תואצוהו תולמע
 ולבקי אל ,ודי לע עבקייש םוכסמ התוחפ הניהש ,הרומתל םיאכזה תוינמ
 ,תוינמה ילעב ןיב קלוחי הרומתב םקלחו ,רומאכ םירבשה תריכממ הרומת
 םה הל הרומתל יסחי ןפואב ,עבקייש םוכסה לע הלועה הרומתל םיאכזה
  ;םיאכז

 
 ,הינמ רבש ויבגל םיריתומ שדחמ הקולחהו דוחיאהש תוינמ לעב לכל תוצקהל .ב

 רשא הזכ רפסמב ,ןאולמב תומלושמ ,דוחיאה ינפלש תוינמה גוסמ תוינמ
 בשחת רומאכ האצקהו ,המלש תדחואמ תחא הינמל קיפסי רבשה םע ןדוחיא
 ;דוחיאה ינפל ךומס ףקות תבכ

 
 הינמ לש רבש ןיגב תדחואמ הינמ לבקל םיאכז ויהי אל תוינמ ילעב יכ עובקל .ג

 רצוי ןדוחיאש תוינמה רפסממ תוחפ וא תיצחמ לש ןדוחיאמ עבונה ,תדחואמ
 הינמ לש רבש ןיגב תדחואמ הינמ לבקל םיאכז ויהיו ,תחא תדחואמ הינמ
 הינמ רצוי ןדוחיאש תוינמה רפסממ תיצחממ רתוי לש ןדוחיאמ עבונה תדחואמ
 .תחא תדחואמ

 
 ןנועריפ יזא ,תפסונ תוינמ תאצוה בייחת ליעל 'ג וא 'ב תואקספ יפל הלועפו הרקמב
 יונישכ ובשחי אל רומאכ הקולחו דוחיא .הבטה תוינמ עורפל ןתינ הבש ךרדב השעי
 .הקולחהו דוחיאה אושנ תוינמה תויוכזב

 הצקומ יתלב םושר תוינמ ןוה לוטיב .12.4

 תוצקהל הרבחה לש תובייחתה ןיאש דבלבו ,הצקוה םרטש ,םושר תוינמ ןוה לטבל
 .ולא תוינמ

 תוינמה ןוה לוציפ .12.5

 ןלוכ ,הרבחה תוינמ לש הקולח ידי לע ותצקמ וא ולוכ ,הרבחה לש תוינמה ןוה תא  לצפל
 .תע התואב ,ןתצקמ וא

 
 

 תויללכ תופיסא - ישילש קרפ

 תיללכה הפיסאה ידי לע תויוכמס תרבעה .13

 תונותנה תויוכמס ריבעהל ןכו  רחא ןגרואל תונותנה תויוכמס לוטיל תיאשר תיללכה הפיסאה
 לע הלעי אלש םיוסמ ןמז קרפל וא םיוסמ ןיינעל לכהו ,ןוירוטקרידה תוכמסל יללכה להנמל
  .ןיינעה תוביסנב שרדנה ןמזה קרפ
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 גוס תופיסאו תודחוימו תויתנש תויללכ תופיסא .14

 עבקיש רחא םוקמב וא ,לארשיב הרבחה לש םימושרה הידרשמב ךרעית תיתנש הפיסא .14.1
 הנמת תיתנשה תיללכה הפיסאה ,תורבחה קוחל 59 ףיעסל םאתהב .הרבחה ןוירוטקריד
 .םירוטקרידה תא

 םשרמב םימושרה תוינמה ילעבל תיללכ הפיסא סוניכ לע העדוה רוסמת אל הרבחה .14.2
 יפ לע הרבחה לש תוינמה ילעב ללכל תנתינה העדוהל רבעמ ,הרבחה לש תוינמה ילעב
  .ןיד

 תויללכ תופיסאב ןוידה .15

 )"יקוח ןינמ"( תיללכ הפיסא םויקל יקוח ןיינמ .15.1

 םיחכונה ,תוינמ ילעב ינש תוחפל לש תוחכונ אוה תיללכ הפיסא םויקל יקוחה ןינמה
 תוחפל זוחאה שילשו םיזוחא השולשו םישולש םהלש ,חולש תועצמאב וא ,םמצעב
 .הפיסאה תחיתפל עבקנש דעומה ןמ העשה תיצחמ ךות ,העבצהה תויוכזמ

 יקוח ןינמ רדעיהב תיללכה הפיסאה תייחד .15.2

 הפיסאה החדית ,יקוחה ןינמה אצמנ אלו הפיסאל עבקנש דעומהמ העשה תיצחמ הפלח
 םויל ,םיקסע םוי וניא הז םוי םאו( הפיסאל עבקנש דעומה רחאלש יעיבשה םויל
 ,תפסונ העדוה ךכ לע אובתש ילבמ םוקמ ותואלו העשה התואל ,)וירחאל אבה םיקסעה
 הפיסאבו ,תוינמה ילעבל העדוהב ןוירוטקרידה עבקיש יפכ םירחא םוקמו העש ,םויל וא
 הפיסאב יקוח ןינמ אצמנ אל .הנושארה הפיסאה הארקנ םמשל םיניינעב ונודי תיחדנה
 תוקזחומה תוינמה תומכל תוקפנ ילבמו( תוחפל דחא תוינמ לעב הווהי ,רומאכ התחדנש
 הסנוכ םא ,ליעל רומאה ףא לע .יקוח ןינמ ,חכ אב ידי לע וא ומצעב חכונה ,)ודי לע
 תיחדנ הפיסאל יקוח ןינמ ,קוחל )2()ב(63 ףיעסב רומאכ הינמ לעב תשירד יפ לע הפיסאה
   .רומאכ הפיסא סוניכל שרדנה ןינמה היהי

 תיללכה הפיסאה שאר בשוי .15.3

 ידי לע ךכל הנומש ימ ורדעהבו ,תיללכ הפיסא לכ שארב בשי ןוירוטקרידה שאר בשוי
 דעומהמ תוקד 15 רובעכ הפיסאל עיפוה אל םא וא ,שאר בשוי  רדעהב .ןוירוטקרידה
 לש םירוטקרידהמ דחאב הפיסאב םיחכונה תוינמה ילעב ורחבי ,הפיסאל עבקנש
 תוינמה ילעבמ דחאב ורחבי ,חכונ רוטקריד היהי אל םא וא ,שאר בשויכ הרבחה
  .הרבחה ריכזמב וא ,הפיסאה שארב תבשל םיחכונה

 תוינמ ילעב תעבצה .16

 ינפל םיקסע ימי ינש תוחפל תולעב רושיא הרבחל איצמהל הינמ לעב לע – תולעב רושיא .16.1
  .רומאכ השירד לע רתוול תיאשר הרבחה .תיללכה הפיסאה דעומ

 וא ,יעבט סופורטופא ,ןמאנ ידי לע קר עיבצהל יאשר ןיד לוספ - ןיד לוספ תעבצה .16.2
 .חולש ידי לע וא םמצעב עיבצהל םיאשר הלא םישנא .רחא יקוח סופורטופא

 םילעב םניה רתוי וא תוינמ ילעב ינשש םוקמ - הינמב םיפתושמ םילעב תעבצה .16.3
 ףתתשהל ושקבי .חולש ידי לע ןיבו ומצעב ןיב ,םהמ דחא עיבצי ,הינמב םיפתושמ
 בשחיי וז הרטמל .דבלב םיפתושה ןושאר עיבצהל לכוי דחא ףתושמ רתוי העבצהב
 .תוינמה ילעב םשרמב ןושאר םושר ומשש םדאה ,םיפתושה ןושאר

 םויק יאמ עבונה םגפ תוברל ,הלוהינב וא תיללכה הפיסאה סוניכב יתוהמ אל םגפ - םגפ .16.4
 הפיסאה סוניכ ןפוא ןיינעל תוברל ,הרבחה ןונקתב וא קוחב ועבקנש יאנת וא הארוה
 םינוידב עגפי אלו תיללכה הפיסאב הלבקתהש הטלחה לכ לוספי אל ,הלוהינ וא תיללכה
 .הב ומייקתהש
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 העבצהל חולש יונימ .17

 חולש תועצמאב העבצה .17.1

 תמיוסמ תיללכ הפיסאב ןיב ,ומוקמב עיבצהלו ףתתשהל חולש תונמל יאשר ,תוינמ לעב
 לש ויונימ לע האשרה בתכש דבלבו ,יללכ ןפואב הרבחה לש תויללכ תופיסאב ןיבו

 ןכ םא אלא ,תיללכה הפיסאה דעומ ינפל םיקסע ימי ינש תוחפל הרבחל רסמנ חולשה
  .הרבחב תוינמ לעב תויהל בייח וניא חולש .וז השירד לע הרבחה הרתיו

 הפיסא ינפל דקפוהש האשרה בתכ יזא ,תמיוסמ תיללכ הפיסאל וניא האשרהה בתכ םא
 .הירחאלש תורחא תויללכ תופיסאל םג הפי היהי תחא תיללכ

 ומוקמב עיבצהלו ףתתשהל םדא הנממה ,דיגאת וניהש ,תוינמ לעב לע םג לוחי רומאה
 .תיללכה הפיסאב

 האשרהה בתכ חסונ .17.2

 הנממה םאו ,בתכב ךכל השרומה ידי לע וא תוינמה לעב ידי לע םתחי האשרהה בתכ
 הדיל רסמיי יכ שורדל תיאשר הרבחה .דיגאתה תא תבייחמה ךרדב םתחי דיגאת אוה
 בתכ .דיגאתה תא בייחל םימתוחה לש םתוכמס רבדב התעד תחנהל בתכב רושיא
 ,םיאשר ויהי הרבחה ןוירוטקריד וא הרבחה ריכזמ .ןלהל טרופמה חסונב ךרעי האשרה
 .םייתוהמ םניא םייונישהש דבלבו ,הנוש חסונב האשרה בתכ לבקל ,םתעד לוקיש יפל
 היהיש דבלבו ,האשרהה בתכ לש קתוע וא ירוקמ האשרה בתכ קר לבקת הרבחה
 .ילארשי ןוישר לעב ןיד ךרוע וא ןוירטונ ידי לע רשואמ

========================================================== 

 האשרה בתכ

 _________:ךיראת          דובכל
 הרבחה םש[
 ]הרבחה תבותכ
 
 ,.נ.א.ג
 

  )"הרבחה"(____________________________ לש תדחוימ/תיתנש תיללכ הפיסא :ןודנה
 )"הפיסאה"(________ םויב ךרעיתש

 
 ,______________ םושיר/יוהיז תדועת 'סמ ,_____________ ,מ"חה ינא
 תאזב הפימ ,תוליגר תוינמ )*( _____________ לש  םושרה םילעבה יננהש ,_____________'חרמ
 .ז.ת _____________ וא/ו ____________ )**( .ז.ת _____________ לש וחוכ תא
 ימוקמבו ימשב עיבצהלו ףתתשהל ___________ .ז.ת _____________ וא/ו ____________
 ,הרבחה לש תיללכ הפיסא לכב/הרבחה לש ןודנבש הפיסאה לש תיחדנ הפיסא לכבו ןודנבש הפיסאב
 .תרחא םכעידואש דע

________ 
 המיתח

_________________________ 
 הרבחה תוינמ לש תרחא תומכל סחיתי םהמ דחא לכ ,האשרה יבתכ רפסמ קינעהל לוכי םושר תוינמ לעב )*(

 .ודי לע תקזחומה תומכהמ הלודגה תוינמ תומכל האשרה יבתכ קינעי אלש דבלבו ,ודי לע תוקזחומה
 הנידמה תאו ןוכרדה רפסמ תא םג םוקמב ןייצל שי ,תילארשי תוהז תדועתב זחוא וניא חכה הפוימש הרקמב )**(

 .ותוא הקיפנהש
========================================================== 

 רטפנ ןכ ינפל םא ףא תיקוח היהת האשרהה בתכ יפ לע העבצה - האשרה בתכ ףקות .17.3
 תא לטב וא ,קרפתה - דיגאת אוה םא וא ,לגרה תא טשפ וא ,ןיד לוספ השענ וא ,הנממה
 העדוה הלבקתנ םא אלא ,ןתינ אוה הילא סחיב הינמה תא ריבעה וא ,האשרהה בתכ
  .רומאכ עוריא עריא יכ הפיסאה ינפל הרבחה דרשמב בתכב
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 לוקיש יפל ,יאשר היהי הרבחה ריכזמ ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב -  האשרה יבתכ תליספ .17.4
 לש ןחוכמ ונתינ יכ וא םיפיוזמ םניה יכ ריבס ששח םייק םא האשרה יבתכ לוספל ותעד
  .םירחא האשרה יבתכ ןחוכמ ונתינ רשא ,תוינמ

 
 ןוירוטקרידה - יעיבר קרפ

 םתנוהכ תקספהו םירוטקריד יונימ .18

 רתוי אלו )7( העבשמ תוחפ אל היהי הרבחב םירוטקרידה רפסמ -  םירוטקרידה רפסמ .18.1
  .תיללכה הפיסאה ידי לע תרחא טלחוי םא אלא ,)9( העשתמ

 תונמל תיאשר הרבחה לש תדחוימ הפיסא - תדחוימ הפיסאב םירוטקריד יונימ .18.2
 ירבח רפסמש הרקמ לכב ןכו הקספוה םתנוהכש םירוטקריד םוקמב הרבחל םירוטקריד
 רומאכ יונימ .תיללכה הפיסאה ידי לע וא ןונקתב עבקנש םומינימהמ תחפ ןוירוטקרידה
 .יונימה תטלחהב תרחא עבקיי ןכ םא אלא ,האבה תיתנשה הפיסאה דע ףקותב היהי

 םדא לכ תונמל ,תע לכב ,תוכזה ןוירוטקרידל - ןוירוטקרידה ידי לע םירוטקריד יונימ
 יולימ םשל םא ,הז ןונקתב עבקנש םירוטקרידה לש יברימה רפסמל ףופכב רוטקרידכ
 דע ןהכי ךכ הנמתנש רוטקריד לכ .ןוירוטקרידל תפסותכ םאו יארקאב הנפתהש םוקמ
 ידי לע הקספוה ותנוהכ ןכ םא אלא ,שדחמ רחביהל לכויו האבה תיתנשה הפיסאל
 .תיללכה הפיסאה

 הב תיללכה הפיסאה םותב לחה םדיקפתל וסנכי םירחבנה םירוטקרידה - יונימה ףקות .18.3
 אלא ,ןיינעה יפל ,ליעל 18.3 ףיעסב רומאכ ןוירוטקרידה ידי לע םייונימ דעומב וא ורחבנ

 .םייונימ לע הטלחהב רתוי רחואמ דעומ עבקיי ןכ םא

 :ןלהל( ףילח רוטקריד ומצעל תונמל םעפל םעפמ יאשר רוטקריד - ףילח רוטקריד .18.4
 לכ םוקמב רחא ףילח רוטקריד תונמל ןכו ,הזכ ףילח רוטקריד רטפל ,)"ףילח רוטקריד"
  .עבק ךרדב ןיבו תמיוסמ הבישיל ןיב ,יהשלכ הביסמ התנפתה ותרשמש ףילח רוטקריד

 םוקמ הנפתיש הרקמב - ןוירוטקרידה תלועפ לע רוטקריד לש ותנוהכ תקספה תוכלשה .18.5
 לש םרפסמ דרי אל דוע לכ לועפלו ףיסוהל םיאשר םירתונה םירוטקרידה ויהי ,רוטקריד
 ידי לע וא ןונקתב עבקנש םירוטקרידה לש ילמינימה םרפסממ םיראשנה םירוטקרידה
 םירתונה ויהי ,ליעל רומאהמ םירוטקרידה רפסמ תחפ וב הרקמב .תיללכה הפיסאה
 .הרבחה לש תיללכ הפיסא ןמזל ידכ קרו ךא לועפל םיאשר

 שומיש תועצמאב תובישי םייקל יאשר ןוירוטקרידה – תרושקת יעצמאב הבישי םויק .18.6
 וב הז תא הז עומשל םילוכי םיפתתשמה םירוטקרידה לכש דבלבו ,תרושקת יעצמא לכב
  .ןמזב

 תוסנכתה אלל ףא תוטלחה לבקל יאשר ןוירוטקרידה – תוסנכתה אלל תוטלחה תלבק .18.7
 אבוהש ןיינעב עיבצהלו ןוידב ףתתשהל םיאכזה םירוטקרידה לכש דבלבו לעופב
 .ןיינע ותואב ןוידל סנכתהל אלש ומיכסה הטלחהל

 ןוירוטקרידה שאר בשוי .19

 עבקי ןכו ןוירוטקרידה שאר בשויכ ןהכל וירבחמ דחאב רחבי ןוירוטקרידה -  יונימ .19.1
 לע הטלחהב תרחא עבקנ אל םא .ותרשמב ןהכי הבש הפוקתה תא יונימה תטלחהב
 ןהכלמ לדחיש דע וא ומוקמב רחא הנומיש דע ןוירוטקרידה שאר בשוי ןהכי ,ויונימ
 רחבי הרבחב רוטקרידכ ןהכל ןוירוטקרידה שאר בשוי לדח .םדקומה יפל ,רוטקרידכ
 .שדח שאר בשוי ןכמ רחאל םייקתתש הנושארה ןוירוטקרידה תבישיב ןוירוטקרידה

 שאר בשויל היהי אל ,ןוירוטקרידב הטלחהב םילוקש תולוקה ויה  - עירכמ לוק רדעיה .19.2
 .ףסונ לוק הבישיה תא להנל רחבנש ימל וא ןוירוטקרידה
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 םירוטקרידה תולועפ .20

 :לולכי אוהו ,ןוירוטקרידה שאר בשוי ידיב עבקיי ןוירוטקרידה תובישי לש םויה רדס .20.1

 ;ןוירוטקרידה שאר בשוי עבקש םיאשונ )1(

  ;תורבחה קוחל 98 ףיעס תוארוהל םאתהב ועבקנש םיאשונ )2(

 ןמז ,ןוירוטקרידה שאר בשוימ ושקיב ל"כנמהש וא דחא רוטקרידש אשונ לכ )3(
 .םויה רדסב וללכל ,ןוירוטקריד תבישי סוניכ םרטב ריבס

 ראודב ,הילימיסקפ תועצמאב ,בתכב הנחלשת ןוירוטקרידה תובישי לע תועדוה .20.2
 תבותכ ,הילימיסקפה רפסמ וא ןעמל לכהו רחא תרושקת יעצמאב וא ינורטקלאה
 ,םירחא תרושקת יעצמאב תועדוה חולשל ןתינ הילא תבותכה וא ינורטקלאה ראודה
   .ןכמ רחאל הרבחל בתכב העדוהב וא ,ויונימ םע הרבחל רוטקרידה רסמש ,ןיינעה יפל

 ירבחמ בור לש תוחכונ היהי ןוירוטקריד תבישי תחיתפל יקוחה ןיינמה – יקוח ןינמ .20.3
  .תע התואב ןוירוטקרידה

 בל םותב ושענש תולועפה לכ - לוספ רוטקריד לש הרקמב םירוטקרידה תולועפ ףקות .20.4
 לעופה םדא לכ ידי לע וא ןוירוטקרידה לש הדעו ידי לע וא ןוירוטקרידה תבישיב
 וא רוטקריד לש ויונימב םגפ היהש ןכמ רחאל הלגתי םא ףא ףקות תונב ויהי רוטקרידכ
 הזכ םדא לכ וליאכ שממ םילוספ ויה םהמ דחא וא םהש וא רומאכ לעופה הזכ םדא
 .רוטקריד תויהל רישכ היהו ןידכ הנמתנ

   תוגירח ןניאש תואקסע רושיא .21

 וא הב הטילש לעב םע וא הב הרשמ אשונ םע הרבחה לש הקסע ,תורבחה קוח תוארוהל ףופכב
 ןינע הב שי הרבחב הטילש לעבל וא הרבחב הרשמ אשונלש רחא םדא םע הרבחה לש הקסע
 וא תרוקיבה תדעו ידי לע וא ןוירוטקרידה ידי לע הנרשואת ,תוגירח תואקסע ןניא רשאו ,ישיא
 תמיוסמ הקסעל ימעפ דח ןיב היהיש לוכי רומאכ רושיא .ךכל ךימסי ןוירוטקרידהש ימ ידי לע
 הקסעל תימעפ דח ןיב היהתש לוכי רומאכ הכמסה .תואקסע לש םיוסמ גוסל יללכ ןיבו

 .תואקסע לש םיוסמ גוסל וא םיגוסה לכל תיללכ ןיבו תמיוסמ

 
 םינפ רקבמו רקבמ ןובשח האור ,ריכזמ – ישימח קרפ

  ריכזמ .22
 

 אלמי ,הרבחל ריכזמ הנומ אל .ןוכנל אצמיש םיאנתב ,הרבחל ריכזמ תונמל יאשר ןוירוטקרידה
 ,ןוירוטקרידה ידי לע ךכל ךמסויש ימ ל"כנמ רדעהבו ךכל ךימסי אוהש ימ וא ,יללכה להנמה
 .ןוירוטקרידה תטלחה יפ לעו הז ןונקת יפ לע ,ןיד לכ יפ לע ריכזמל םיעובקה םידיקפתה תא
 

 תא להניו ,הרבחה לש םושרה הדרשמב ורמשייש םיכמסמה לכ לע יארחא היהי הרבחה ריכזמ
 .ןיד יפ לע הרבחה תלהנמש םימשרמה

 רקבמ ןובשח האור .23

 רקבמ ןובשח האור תונמל תיאשר תיללכה הפיסאה ,תורבחה קוח תוארוהל ףופכב .23.1
  .תיללכה הפיסאה ידי לע עבקיש יפכ ,הנש לע הלועה הפוקתל

 תרוקיב תלועפ רובע הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור לש ורכש תא עבקי ןוירוטקרידה .23.2
 תלבק רחאל לכהו ,תרוקיב תלועפ םניאש םיפסונ םיתוריש רובע ורכש תא ןכו

 ידי לע עבקיש יפכ( םייפסכ תוחוד תניחבל הדעוה וא תרוקיבה תדעו לש היתוצלמה
 .הרבחה לש תיללכה הפיסאה ידי לע תרחא עבקנ אל םא לכהו ,)ןוירוטקרידה
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 םינפ רקבמ .24

  .ל"כנמה היהי םינפה רקבמ לע ינוגראה הנוממה .24.1

 ,תיתפוקת וא תיתנש הדובע תינכתל העצה תרוקיבה תדעו רושיאל שיגי םינפה רקבמ .24.2
 .הל םיארנה םייונישב התוא רשאת תרוקיבה תדעוו

  
 ותקולחו הרבחה ןוה תרימש -  ישיש קרפ

 הבטה תוינמו דנדיביד .25

 הבטה תוינמל וא דנדיבידל תוכז .25.1

 הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמב םושר היהיש ימל וקלוחי הבטה תוינמ וא דנדיביד
 .הטלחה התואב עבקיש רחא דעומב וא הקולחה לע הטלחהה דעומב

 דנדיבידה םולשת .25.2

 םולשתה ךרד .25.2.1

 םלשל היהי רתומ ,דנדיבידה תקולח לע הטלחהב תורחא תוארוה ונתינ אל םא
 ,דבלב בטומל האחמה ידי לע ןיד לכ יפ לע שרדנה סמה יוכינב דנדיביד לכ
 וא ,ול יאכזה תוינמה לעב לש המושרה תבותכה יפל םושר ראודב חלשיתש
 איה וילאש םדאה תדוקפל ךרעית רומאכ האחמה לכ .תיאקנב הרבעהב
 .הקולחה תטלחהב עבקיש יפכ קלוחי ןיעב דנדיביד  .תחלשנ

 תוינמ לעב ותואל האחמהה חלשית ,םימושר םיפתושמ םילעב לש הרקמב
  .תפתושמה תולעבל סחיב תוינמה ילעב םשרמב ןושאר םושר ומשש

 תוינמה ילעב םשרמב ומש םושר עבוקה דעומב רשא ,םדאל האחמהה חולשמ
 םילעבהמ דחא לש - םיפתושמ םילעב לש הרקמב וא ,הינמ לש הילעבכ
 .הינמ התואל רשקב ושענש םימולשתה לכל עגונב רורחש הווהת ,םיפתושמה

 ואריו ,םיוסמ םוכסל תחתמ האחמה חלשית אל יכ טילחהל תיאשר הרבחה
 .עבתנ אלש דנדיבידכ רומאכ םלתשהל םירומא ויהש דנדיבידה ימוכס תא

 לעב לש בוח לכ תוינמ לעב יאכז ול דנדיבידה םוכסמ זזקל תיאשר הרבחה
  .ואל םא ןיבו ונועריפ דעומ עיגה םא ןיב ,הרבחל תוינמה

 עבתנ אלש דנדיביד .25.2.2

 תחא הנש ךשמב עבתנ אלש דנדיביד םוכס לכ עיקשהל יאשר ןוירוטקרידה
 .עבתייש דע הרבחה תבוטל רחא ןפואב וב שמתשהל וא וילע וזירכהש רחאל
 .עבתנ אלש דנדיביד רובע הדמצה וא תיביר םלשל תבייח אהת אל הרבחה

 הבטה תוינמ תקולחו תונרקל םיחוור ןוויה ןפוא .25.3

 תונרק .25.3.1

 םוכס לכ תודחוימ ןוה תונרקל שירפהל ,ותעד לוקיש יפ לע ,יאשר ןוירוטקרידה
 יסכנ ךורעשב יסחיה הקלח וא ,היסכנ ךורעשמ וא ,הרבחה יחוורמ אוהש
 ןוירוטקרידה יאשר ןכ .הלא תונרק לש ןדועי עובקלו הילא תופנוסמה תורבחה
 .רומאכ תונרק לטבל
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 בשייל ןוירוטקרידה יאשר ,הבטה תוינמ תקולח םשל - הבטה תוינמ תקולח .25.3.2
 אל יכ טילחהל תוברל ,תומאתה עצבלו ררועתיש ישוק לכ ויניע תואר יפל
 ,תוינמ ירבש לש תרבטצמ תומכ ןיגב תודועת איצוהל ,הינמ ירבש וקלוחי
 תוינמ ירבש תא לבקל םיאכזה ולאל םתרומת םלשלו םירבשה תא רוכמל
 יכ וא ,תוינמה ילעבל ומלושי םינמוזמב םימולשת יכ טילחהל ןכו  הבטהה
 50 -מ תוחפ םמוכסש יזא עבקנ אל םאו( עבקייש םוכסמ תוחפ םכרעש םירבש
 .רומאכ תומאתה עוציב םשל ןובשחב ואבוי אל  )ח"ש

 
 

 הרשמ יאשונ חוטיבו יופיש ,רוטפ - יעיבש קרפ

 הרשמ יאשונ רוטפ .26

 קזנ לשב ,התצקמ וא הלוכ ,ותוירחאמ הב הרשמ אשונ דבעידבו שארמ רוטפל תיאשר הרבחה
 .ןיד לכ יפ לע תרתומה תיברימה הדימב היפלכ תוריהז תבוח תרפה בקע

 הרשמ יאשונ יופיש .27

 ילבמ .ןיד לכ יפ לע תרתומה תיברימה הדימב הב הרשמ יאשונ תופשל תיאשר הרבחה .27.1
 .ןלהל תוארוהה ולוחי ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל

 וא וילע הלטוהש האצוה וא םולשת ,תובח לשב הב הרשמ אשונ תופשל תיאשר  הרבחה .27.2
 :ןלהל טרופמכ ,הב הרשמ אשונ ותויה ףקותב השעש ,הלועפ בקע איצוהש

 ןתינש ןיד קספ תוברל ,ןיד קספ יפ לע רחא םדא תבוטל וילע הלטוהש תיפסכ תובח .א
 .טפשמ תיב ידיב רשואש ררוב קספ וא הרשפב

 1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל )א()1()א(דנ52 ףיעסב רומאכ הרפה עגפנל םולשת .ב
 .)"הרפה עגפנ"(

 הרשמה אשונ איצוהש ,ןיד ךרוע תחרט רכש תוברל ,תוריבס תוניידתה תואצוה .ג
 ,ךילה וא הריקח להנל תכמסומה תושר ידיב ודגנ להנתהש ךילה וא הריקח בקע
 תיפסכ תובח וילע הלטוהש ילבו ודגנ םושיא בתכ תשגה אלל םייתסה רשאו
 תלטהב ךא ודגנ םושיא בתכ תשגה אלל םייתסהש וא ,ילילפ ךילהל הפולחכ
 הבשחמ תחכוה תשרוד הניאש הריבעב ילילפ ךילהל הפולחכ תיפסכ תובח
 .יפסכ םוציעל רשקב איצוהש וא תילילפ

 
 תואצוה תוברל ,וניינעב להנתהש ילהנמ ךילה םע רשקב איצוהש תואצוה  .ד

 .ןיד ךרוע תחרט רכש הז ללכבו ,תוריבס תוניידתה
 

 הרשמה אשונ איצוהש ,ןיד ךרוע תחרט רכש תוברל ,תוריבס תוניידתה תואצוה .ה
 וא המשב וא הרבחה ידיב ודגנ שגוהש ךילהב ,טפשמ תיב ידיב ןהב ביוחש וא
 עשרוה ובש ילילפ םושיאב וא ,הכוז ונממש ילילפ םושיאב וא ,רחא םדא ידיב
 .תילילפ הבשחמ תחכוה תשרוד הניאש הריבעב

 
 תופשל ןיד יפ לע רתומ היהי וא רתומ ןהלשב רשא תרחא האצוה וא תובח לכ .ו

 .הרשמ אשונ

 שארמ יופיש .27.3

 האצוה וא תובח לשב הב הרשמ אשונ תופשל שארמ תובייחתה תתל תיאשר הרבחה
 תעדלש םיעוריאל לבגות שארמ יופישל תובייחתהש דבלבו ,ליעל .א 27.2 ףיעסב טרופמכ
 ןכו יופישל תובייחתהה ןתמ תעב לעופב הרבחה תוליעפ רואל םייופצ ןוירוטקרידה
 ,ןיינעה תוביסנב םיריבס םה יכ עבק ןוירוטקרידהש הדימ תמאל וא םוכסל
 תוליעפ רואל םייופצ ןוירוטקרידה תעדלש םיעוריאה וניוצי יופישל תובייחתהבשו

 עבק ןוירוטקרידה רשא הדימה תמא וא םוכסה ןכו תובייחתהה ןתמ תעב לעופב הרבחה
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 אשונ תופשל שארמ תובייחתה תתל הרבחה תיאשר ןכו .ןינעה תוביסנב םיריבס םה יכ
 .ליעל .ו 27.2 - .ב 27.2 םיפיעסב טרופמכ האצוה וא תויובח לשב הב הרשמ

 דבעידב יופיש .27.4

 .דבעידב הב הרשמ אשונ תופשל תיאשר הרבחה 

 הרשמ יאשונ  חוטיב .28

 ילבמ .ןיד לכ יפ לע תרתומה תיברימה הדימב הב הרשמ יאשונ חטבל תיאשר הרבחה .28.1
  לש ותוירחא חוטיבל הזוחב רשקתהל תיאשר הרבחה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל
 ותויה ףקותב השעש הלועפ בקע וילע ולטויש םולשת וא תובח לשב הרבחב הרשמ אשונ
 :הלאמ דחא לכב ,הב הרשמ אשונ

 
 ;רחא םדא יפלכ וא הרבחה יפלכ תוריהז תבוח תרפה .א

 
 ול היהו בל םותב לעפ הרשמה אשונש דבלבו ,הרבחה יפלכ םינומא תבוח תרפה .ב

 ;הרבחה תבוטב עגפת אל הלועפהש חינהל ריבס דוסי
 

  .רחא םדא תבוטל וילע לטותש תיפסכ תובח .ג
 

 .הרפה עגפנל םולשת .ד
 

 םוציע םע רשקב וא/ו וניינעב להנתהש ילהנמ ךילה םע רשקב איצוהש תואצוה .ה
 .ןיד ךרוע תחרט רכש הז ללכבו ,תוריבס תוניידתה תואצוה תוברל ,יפסכ

 
 לש תוירחא חטבל ןיד יפ לע רתומ היהי וא רתומ ולשב רשא רחא עוריא לכ .ו

 .הרשמ אשונ

 יללכ - חוטיבו יופיש ,רוטפ .29

 תא ליבגהל ידכ ,ןהב היהי אלו ,חוטיבו יופיש ,רוטפ ןיינעל ליעל תוארוהה תנווכב ןיא .29.1
 םיטרופמה לש יופיש וא חוטיב ,רוטפ ןינעל הזוחב התורשקתהב איהש ךרד לכב הרבחה
 :ןלהל

 ,הרבחה לש םיצעוי וא םינלבק ,םידבוע תוברל ,הרבחב הרשמ יאשונ םניאש ימ .29.1.1
 ;הב הרשמ יאשונ םניאש

 ןינעל הזוחב רשקתהל תיאשר היהת הרבחה .תורחא תורבחב הרשמ יאשונ .29.1.2
 וא תורושק תורבח ,התטילשב תורבחב הרשמ יאשונ לש חוטיבו יופיש ,רוטפ
 ,ןיד לכ יפ לע תרתומה תיברימה הדימב ,והשלכ ןינע הל שי ןהב תורחא תורבח
 ,הרבחב הרשמ יאשונ חוטיבו יופיש ,רוטפ ןינעל ליעל תוארוהה הז ןינעל ולוחיו
 .םיבייחתמה םייונישב

 לוכי הרשמ אשונל רומאכ חוטיבו יופיש ,רוטפל סחיב תובייחתה ,הז קרפב יכ ,רהבוי .29.2
 .הרבחב ןהכלמ לדח הרשמה אשונש רחאל םג ףקותב היהתש

 
 

 הרבחה לש שדחמ ןוגראו קוריפ - ינימש קרפ

 גוזימ .30

 עיבצהל םיאשרה תוינמ ילעב תולוק ןיבמ ליגר בורב היהי תיללכה הפיסאה ידי לע גוזימ רושיא
 .לעופב ועיבצהו

 קוריפ .31
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 הפיסא לש הרושיאב קרפמה יאשר ,רחא ןפואב ןיבו ןוצרמ ןיב ,קרופת הרבחה םא .31.1
 ,המוד רושיאב יאשר אוהו ,הרבחה שוכרמ םיקלח תוינמה ילעב ןיב ןיעב קלחל תיללכ
 רושיאב קרפמהש יפכ תוינמה ילעב תבוטל םינמאנ ידיב הרבחה שוכרמ קלח לכ דיקפהל
 .ןוכנל אצמי ליעל רכזנה

 הרבחה תוינמל ,תודחוימ תויוכזב תוינמ ואצוה םא ,תוינמ לש תודחוימ תויוכזל ףופכב .31.2
 רושקה לכב ,ןניגב םימלושמכ וכוזש וא ומלושש ןוהה ימוכסל סחיב ןהיניב תווש תויוכז
 .קוריפב הרבחה יסכנ ףדוע תקולחב תופתתשהלו ןוהה תרזחהל

 שדחמ הרבחה ןוגרא .32

 ,)קורפ לש הרקמב( םיקרפמה וא ,ןוירוטקרידה יאשר הרבחה לש שוכר תריכמ תעשב .32.1
 תוינמ לבקל ,הרבחה לש תיללכה הפיסאה ידי לע לבקתתש הטלחהב ךכל ושרוה םא
 וא תילארשי ,תרחא הרבח לש ךרע תוריינ וא בוח תורגא ,ןקלחב וא ןאולמב תוקלוסמ
 ,ונממ קלח וא ,הרבחה שוכר תיינק םשל דגאתהל תדמוע וא הדגאוהש ןיב ,הרז
 םיאשר ,)קורפ לש הרקמב( םיקרפמה וא )תאז םישרמ הרבחה יחוור םא( םירוטקרידהו
 לש רחא שוכר לכ וא ליעל םירכזנה ךרעה תוריינ וא תוינמה תא תוינמה ילעב ןיב קלחל
 .תוינמה ילעב רובע םינמאנ ידיב םדיקפהל וא םשממל ילבמ הרבחה

 ,הרבחה לש תיללכה הפיסאה ידי לע לבקתתש הטלחהב ,הלוכי תיללכה הפיסאה .32.2
 יפכ ןפוא ותואבו ריחמ ותואב ליעל רכזנה שוכרה וא ךרעה תוריינ תכרעה לע טילחהל
 הקולח וא הכרעה לכ לבקל םיבייח ויהי תוינמה ילעב לכו ,טילחת תיללכה הפיסאהש
 תדמוע הרבחהש הרקמב ,טרפ ,הז ןודנב םהיתויוכז לע רתוולו ליעל רומאכ התשרוהש
 ןידה תוארוה יפלש )ןנשי םא( תויקוח תויוכז ןתואל ,קוריפ ךילהתב הניה וא קרפתהל
 .ןהמ גייתסהל וא ןתונשל ןיא

 
 

  תועדוה - יעישת קרפ

 תועדוה .33

 עיפומה ,תוינמ לעב לכל הרבחה ידי לע רסמיהל םילוכי רחא ךמסמ לכ וא העדוה .33.1
 םושר ראודב חולשמ ידי לע ןיבו ישיא ןפואב ןיב ,הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמב
 התוא יפל וא תוינמה ילעב םשרמב תוינמ לעב ותוא לש המושרה תבותכה יפל ןעוממ
  .תועדוה תריסמל תבותככ הרבחל בתכב רסמ תוינמה לעבש תבותכ

 ותואל ,םיפתושמ ןהילעבש תוינמל סחיב הנתנית ,תוינמה ילעבל ןתתל שיש תועדוהה לכ .33.2
 אהת הז ןפואב הנתינש העדוה לכו תוינמה ילעב םשרמב הנושאר רכזנ ומשש םדא
 .םיפתושמה תוינמה ילעב ללכל תקפסמ העדוה

 ובשחי הז ןונקתל םאתהב תוינמ לעבל וחלשנ וא ורסמנ רשא רחא ךמסמ וא העדוה לכ .33.3
 תוקזחומה תוינמ יבגל ןיב( ודי לע תוקזחומה תוינמה לכ יבגל ןידכ וחלשנו ורסמנ וליאכ
 ,ןמז ותואב רטפנ תוינמ לעב ותוא םא ףא ,)םירחא םע תופתושב ודי לע וא דבלב ודי לע
 ויתוינמ לע םיסכנ סנוכ וא קרפמ וא ןמאנ הנומ וא ,וקוריפל וצ ןתינ וא ,לגר טשפ וא
 תוינמה ילעב םשרמב םשרי רחא םדא רשא דע ,)ואל םא ןיבו ךכ לע העדי הרבחהש ןיב(

 ובשחיי ליעל רומאכ ךמסמ וא העדוה לש  חולשמ וא הריסמו ,ןהב קיזחמכ ומוקמב
 .וללה תוינמב תוכז ול שי רשא םדא לכל םיקיפסמ חולשמ וא הריסמכ

 ובשחי לארשיב תבותכ יפ לע ראודב הרבחה ידי לע וחלשנש רחא ךמסמ וא העדוה לכ .33.4
 וא העדוהה תא ליכמה בתכמה תא ראודל ורסמ וב םויהמ תועש 48 ךות ורסמנ וליאכ
 הריסמה תא חיכוהל םיאבשכו ,ל"וחב תבותכה וב הרקמב תועש 96 ךות וא ,ךמסמה
 הנוכנה תבותכל ןעומ ךמסמה וא העדוהה תא ליכמה בתכמהש חיכוהל קיפסמ היהי
  .ראודה תיבל רסמנו
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 תעדוה תלבק יא וא והשלכ תוינמ לעבל תיללכ הפיסא לע העדוה ןתמב תירקמ הטמשה .33.5
 הטלחה לוטיבל ומרגי אל והשלכ תוינמ לעב ידי לע תרחא העדוה וא הפיסא רבדב
 .העדוה התוא לע םיססובמה םיכילה לוטיבל וא הפיסא התואב הלבקתנש

 ותוכז לע וא העדוה לבקל ותוכז לע רתול לוכי ןוירוטקריד רבח לכו תוינמ לעב לכ .33.6
 תבישי וא הרבחה לש תיללכ הפיסא יכ םיכסהל לכויו םיוסמ ןמזב העדוה תלבקל
 תורמל וא ,העדוה הילע לביק אלש תורמל ךרעיתו סנכתת ,ןינעה יפל ,ןוירוטקרידה
 .שורד היהש ןמזב ודי לע הלבקתנ אל העדוההש

 
  טופיש תוכמס - ירישע קרפ

34.  

 רושקה לכב טעמלו ,יפילח םורופ תריחבל בתכב הרבחה תמכסה הלבקתה ןכ םא אלא .34.1
 תוליעל סחיב ,לארשיב טפשמ יתבב העיבת שיגהל תוכזה םהלש םיעבות גוסל וא עבותל
 U.S. Securities Exchange-ה וא )ןקותש יפכ( U.S. Securities Act of 1933-ה חכמ

Act of 1934 )לש תירבה תוצרא לש םיילרדפה םייזוחמה טפשמה יתב ,)ןקותש יפכ 
 .U.S-ה חכמ תועבונ היתוליעש העיבת לכ ןורתפל ידעלבה םורופה ויהי הקירמא

Securities Act of 1933, ה וא ,ןקותש יפכ- U.S. Securities Exchange Act of 
 .)ןקותש יפכ( 1934

 יזוחמה טפשמה תיב ,יפילח םורופ תריחבל בתכב הרבחה תמכסה הלבקתה ןכ םא אלא .34.2
 םשב שגומה רזגנ ךילה וא תרזגנ העיבת לכ )א( :רובע ידעלבה םורופה תא הווהי הפיחב
 דבוע וא הרשמ אשונ ,רוטקריד לש ןומא תבוח תרפה התליעש העיבת לכ )ב( ;הרבחה
 התליעש העיבת לכ )ג( וא ;הרבחה תוינמ ילעב יפלכ וא הרבחה יפלכ הרבחה לש רחא
-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוח וא 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח לש יהשלכ הארוהמ תעבונ

 סרטניא לכ ,םיקיזחמ וא ,תרחא הרוצב ינוק וא םישכורה תושי וא םדא לכ .1968
 ונתנש ימכו הלא םיפיעס תוארוה לע העדוה םהל הנתינש ימכ ובשחיי הרבחה תוינמב
  .הלא םיפיעס תוארוהל םתמכסה תא
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