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  ןוכשמו האוולה םכסה

  ______________ םויב ביבא לתב םתחנש

 

 )םיוולמה םשב( 515773794 .פ.ח מ"עב םיסנניפ אטרס :ןיב

 ופי-ביבא לת ,58 תבכרה בוחר

 03-6345030 :סקפ 03-7626411 :לט

 )אטרס /המרופטלפה - ןלהל(

 

 ___________ .ז.ת )אלמ םש(  :ןיבל

 _____________ :דיינ

 ______________ :ל"אוד

  ____________________ בוחרמ

 )הוולה - ןלהל(

    

 האוולהה םכסה יאנת

 

 וא/ו םישנא ןיב תרשקמה תואוולה תלבקו ןתמל המרופטלפ ירק ,"P2P" תואוולה לוהינל המרופטלפ הניה אטרסו :ליאוה

 ;ינשהמ דחא תורישי תואוולה תלבקו ןתמ םשל םיפוג

 ;הז םכסה יפל האוולה תדמעה םע רשקבו הז םכסהב רשקתהל םיוולמה םעטמ תכמסומ אטרסו  :ליאוהו

 םע תורשקתההו ויכרצ תא תמאותה האוולה המרופטלפה תועצמאב ול דימעתש שקיבו אטרס לא הנפ הוולהו :ליאוהו

 םושיר תוברל ,האוולהה לש הנועריפו האוולהה לוהינ ,האוולהה תלבקב הוולה רובע לפטת אטרסש הדעונ אטרס

 תואנ יוליג ספוט י״פע המרופטלפל ודי לע ומלושי רשא תונושה תולמעהו לוהינ ימד תרומת ,םידובעש תקיחמו

 ;סכנ תריכמ י"עו 'א חפסנכ תנמוסמה םיירחסמ םיאנתה

 ורבעוהש םיכמסמה לכ לע ,רתיה ןיב ,ססבתהב הוולל הדימעהלו הוולל האוולהה תדמעהל לועפל המיכסה אטרסו :ליאוהו

 ;ויחפסנ לע הז םכסה תוארוהל םאתהבו םתונוכנו ןלהל הוולה תורהצהל ףופכב לכהו הדי לע וקדבנו הילא

  :יכ ריהצמ הוולהו  :ליאוהו

 .'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב טרופמכ םניה ,האוולה ןועריפל רוקמהו האוולהה תלבק תרטמ .א

 .1981 - א"משת ,יוסיכ אלל םיקיש קוח יפל קנבב לבגומ חוקל וניא אוה .ב

 .לעופל האצוה קיתב תולבגה וילע ולטוה אל .ג

 ןועריפ תולדח קוח יפל השקב טפשמה תיבל וא/ו ימשרה סנוכל שיגה אל אוה ,ןוערפ תולדח קית ודגנכ להנתמ אל .ד

 שיגהל ותנווכב ןיאו םיכילה תחיתפל וצ יפל םישונ רדסהל וא )פ"לדח קוח – ןלהל( 2018-ח"עשת ,ילכלכ םוקישו

 .ודגנכ השגוהש סוניכ תשקב לע ול עודי אלו ,םיכילה תחיתפל וצל השקב

 םכסהל םייונישו םידחוימ םיאנת חפסנל 7 ףיעסב טרופמכ טעמל ,םהשלכ םייטפשמ םיכילה ודגנכ םילהנתמ אל .ה

 .'ב חפסנ ,הז

 יכו ויכרצל המיאתמ ןיקוליסה חול תוברל ויחפסנ לכ לע ,הז םכסהב טרופמכ היאנתו האוולהה יכ אצמ אוה .ו

  לע הז םכסהב טרופמה ףסונ םוכס לכו החרט רכש תולמע ,תיבירה ,ןרקה ןועריפ תא תורשפאמ ויתוסנכה
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 .ויחפסנ

 - ןלהל( 'ב חפסנל 5 ףיעסב טרופמכ סכנב ויתויוכז תא הז םכסה אושנ האוולהה קוליסל החוטבכ דימעמ הוולה .ז

 .'ג חפסנ ןמוסמו הז םכסהל ףרוצמ סכנב ויתויוכז רושיא קתעהו )דבעושמה סכנה/סכנה

 תלבק דעוממ ונממ קלח וא/ו דבעושמה סכנב תויוכז הרומתב אלש וא הרומתב ריבעה אל וא/ו רכמ אל הוולה .ח

  ;סכנב תולעב

 תרחא תוכז לכ וא/ו הסירה וצ ,הרעה ,ןוכשמ ,לוקיע ,התנכשמ ,דובעש ,בוח לכמ תויקנ ,סכנב הוולה לש ויתויוכז .ט

 .'ב חפסנל 6 ףיעסב טרופמה דבלמ ישילש דצ לש

 וענמי רשא ,שוכר סמ וא/ו ןיעקרקמ יוסימ להנמל בוח וא/ו החבשה ילטיה וא/ו הנונרא תובוח סכנה ןיגב ןיא .י

 .'ב חפסנל 6 ףיעסב טרופמה דבלמ ,המרופטלפה תבוטל דובעש םושיר

 רומאל ףופכב ,ונממ קלח וא/ו דבעושמה סכנב תויוכז הרומתב אלש וא הרומתב ריבעי אל וא/ו רוכמי אל הוולה .אי

 .הז םכסהב

 ריהבי יכ הוולה בייחתמו ריהצמ ,סכנה רכשויש לככו ,םישדוח 24 לע הלועש הפוקתל סכנה תא ריכשי אל הוולה .בי

 תויוכז תאחמה בתכ איצמיו סכנה לע דובעש םשרנ וא/ו םשרי וניגבש הז םכסה םייק יכ תוריכשה םכסהב שרופמב

 .המרופטלפה תבוטל תוריכשה ימד תלבקל

 .דבעושמה סכנב רתיהמ הגירחב הינב לכ עצבי אלו עציב אל הוולה .גי

 .'ז חפסנ ןמוסמו ב"צמ תוריכשה הזוח ,תוריכש הזוח פ"ע 'ג דצל רכשומ דבעושמה סכנהו לככ .די

 ינפל תוחפל םימי 3 הז םכסהב ןייעש רחאלו ,ונכותל םיכסהו ויאנת תא ןיבהש רחאל הז םכסה לע םתוח אוה .וט

 .https://certa.co.il תבותכב אטרס לש טנרטניאה רתאב עיפומש יפכ ,הז םכסה לע המיתחה דעומ

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל

 :יללכ .1

 לש ויתוארוה רתימ עורגל ילבמו ,ןכ ומכ .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ הז םכסהל םיפרוצמה םיחפסנהו הז םכסהל אובמה .1.1

 ךמתסת וילע ,סיסב גצמ הנווהתו ותוא הנבייחת אובמה קרפב הוולה לש ויתורהצה יכ םידדצה לע םכסומ ,הז םכסה

  .הז םכסה לש ויתוארוה ןיינעל המרופטלפה

 

 .ךכל רבעמ תבייחמ תועמשמ לכ םהל סחיל ןיאו ,דבלב תוחונה םשל ודעונ הז םכסהב םיפיעסה תורתוכ .1.2

 לש הפוקת ךשמל ,ח"ש _______________ לש םוכסב ,ותשקבל םאתהבו המרופטלפה ךרד האוולה לבקי הוולה .1.3

 תפוקתל ןיקוליסה חול קתעה .'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב טרופמכ לכה ,םישדוח ____________

 םכסה תמיתח דעוממ לחה ,האוולהה קית לוהינ רובע .'ה חפסנ ןמוסמו הז םכסהל ףרוצמ ,היצפואה תפוקתלו ,האוולהה

 .םכסהל 'ו חפסנב תוטרופמה תופסונה תולמעה תא המרופטלפל הוולה םלשי ,הז

 ,ןגוה יארשא קוחב ןתרדגהכ - יארשאה לש תיברמה תולעה רועישו ,יארשאה לש תישממה תולעה רועיש - הז םכסהב .1.4

 .)קוחה - ןלהל( 1993-ג"נשתה

 

 רחא ימשר דסומ לכ י"ע וא ילכלכ רקחמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה י"ע םסרפתמש יפכ - "ןכרצל םיריחמה דדמ"

 .המוקמב אוביש

 

 דדמהמ תחפי אל רשא והשלכ םולשת עוציב ינפל הנורחאל םסרופש דדמה היהי הדמצה ישרפה בושיח ןיינעל "שדחה דדמה"

 .ידוסיה
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 .2010 – ע"שתה ,לארשי קנב קוח יפ לע העמשמכ - "לארשי קנב תיביר"

 

 .לארשי קנב י"ע תמסרופמש יפכ - "םיירפ תיביר"

 

 .הנשל 1.75% לש רועישמ תחפי אל רשא ,םסרופמכ םיירפ תיביר - "תיביר תדמצה סיסב"

 

 .ןוכדעה וא/ו בושיחה תכירע ינפל םסרופש ןורחאה םיירפה תיביר רועיש - "שדחה סיסבה"

 

 .'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב עיפומה יפכ - "רלודה לש גיציה ורעש"

 

 :קוליסל הרתיהו ןרקה ,תיבירה בושיח .2

 'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב טרופמכ ,ישדוח בושיחב %___ לש רועישב תילנימונ תיביר אשית האוולהה .2.1

 .הז םכסהל

 האוולהה ימד ןועריפ דעומב וא/ו האוולהה תפוקת ךשמ ךרואל םיירפה תיביר רועישב יוניש לח יכ ררבתי םא ,קפס רסה ןעמל

 רזחהל יאכז היהי אל ךא ;הלע םיירפה תיביר רועיש םאב שרפהה תא המרופטלפל הוולה םלשי ,הקלח וא הלוכ תיבירה וא/ו

 .הז םכסהל 'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב טרופמכ סיסבה רועישל תחתמ לא דרי םיירפה תיביר רועיש םאב

 תדמעה ןכש לעופב םיפסכה תלבק דעומ אלו ,הז םכסה לע םידדצה תמיתח דעומ וניה תיבירה בושיח ןיינעל עבוקה דעומה .2.2

  .לעופב טלחומהו יפוסה הקוליסל דעו ,דבלב םידדצה תטילשב הניאש םיאנתב תינתומ האוולהה

 -ו הנשב םימי 360 לש בושיח תטיש יפ לע בשוחת תיבירה קפס :םיאבה םיאנתה ולוחי תיבירה בושיח לע ,קפס רסה ןעמל .2.3

 תורתיה בושיח סיסב לע בשוחת תיבירה יראדנלק שדוחמ קלח רובע .םימי 365 לש תיראדנלק הנש יפל אלו שדוחב םימי 30

 לש ןיקוליסה חול 'ה חפסנב ועבקיש םידעומב המרופטלפל הנמלושת האוולהה ןרקו תיבירה .ליעל רומאל םאתהב תוימויה

 .הז םכסהל ףרוצמה האוולהה

 יארשאה לש תיברמה תולעה רועיש לע הלעי אל ,הז םכסה תתירכ דעומב עודיה יארשאה לש תישממה תולעה רועיש יכ רהבומ .2.4

 .דעומה ותואב עודיה

 ספוטב םיטרופמ ,הז םכסה תתירכ דעומב םיעודיה ,יארשאה לש תיברמה תולעה רועישו יארשאה לש תישממה תולעה רועיש

 בושיחב %__ו ,יארשאה לש תישממה תולעה רועיש ןיגב ישדוח בושיחב %__ םניהו ,'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג

 .יארשאה לש תיברמה תולעה רועיש ןיגב ישדוח

 תואנ יוליג ספוטב טרופמכ ,רלודה רעשל וא ,הזוחה תתירכ דעומב עודיה ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ אהת האוולהה ןרק .2.5

 .הז םכסה ךרוצל הדמצהה בושיחל ןותחת ףר הווהי רשא ,הז םכסהל 'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו

 דדמ  וא/ו תיבירה רועיש יוניש בקע ,האוולהה תפוקת ךלהמב תונתשהל יושע הוולה ביוחמ וב םירזחהה םוכס יכ ,רהבומ .2.6

 ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב רומאכו ליעל רומאכ ,רלודה רעש וא/ו םיירפה תיבירל הדמצהה וא/ו ןכרצל םיריחמה

 .'א חפסנ

 :האשרה בתכו םולשתה ןפוא .3
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 ךרוצל ומש לע להנתמה קנב ןובשח בויחל קנבה י"ע רשואמה בויח םוכס תרקת אלל האשרה בתכ המרופטלפל איצמי הוולה .3.1

 ,הוולה ןובשחו האשרהה בתכ - ןלהל( הז םכסה יפ לע הוולה תאמ המרופטלפל ועיגיש וא/ו םיעיגמה םימוכסה לכ תייבג

 םויקמ הוולה תא רוטפל ידכ האשרהה בתכ לע הוולה תמיתחב ןיא יכ רהבומ .ןובשח בויחל האשרה תועצמאב ,)המאתהב

 .הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה

 ,האוולהה יפסכ ךותמ שארמ יוכינב תאזו ,הז םכסהל 'ב חפסנב םיטרופמה םיפסונה םימולשתה תא םלשל בייחתמ הוולה .3.2

 .המרופטלפה לש טלחומהו ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,םיישדוח םימולשתב וא

 תא הוולה םלשי ,םאולמב הז םכסה יאנתב הוולה לש ותדימעל ףופכבו הקנעוהש לככ ,היצפואה תפוקת שומימ לש הרקמב .3.3

 .הז םכסהל ופרוציו םידדצה י"ע בתכבו שארמ ועבקי רשא םימוכסה

 תופתושה ,החוטבה ןמאנ תבוטל וא המרופטלפה תבוטל הוולה רציש םירחאה תונוחטבה וא/ו םידובעשה וא/ו תויוברעה לכ .3.4

 ףופכבו האוולהה םכסה תרגסמב המרופטלפה תנמאנכ )החוטבה ןמאנ - ןלהל( 540091329 .ר.ש 'תושו רהור ,ףייר ,ןייטשכורב

 לכבו ,שמומת וא/ו הנתינש לככ ,ודי לע שמומתש היצפוא תפוקת לכב ויתויובייחתה םויק תחטבהל ושמשי ,תונמאנה םכסהל

  תונוחטיבב שומיש תושעל תיאשר אהת החוטבה ןמאנ וא/ו המרופטלפה .האוולהה רזחהל דע קנעותש לככ ,ול קנעותש הכרא

 שומימ תעב וא/ו ,הנייהתש לככ ,הז םכסהל תוידיתע תופסות יפ לע ןהו הז םכסה יפ לע ןה הוולה בוח תא עורפל תנמ לע

 דצל ,הליחתכלמ ,היצפואה תפוקת וא/ו הכראה וא/ו תפסותה תרגסמב ונתינ וליאכ תונוחטיבה תא ואריו ,היצפוא תפוקת

 .הז םכסה

 הז םכסה ןיגב המרופטלפל עיגמה ףסונ םוכס לכ וא/ו תויביר ןיגב תוברל הז םכסה ןיגב הוולה בייח םתוא םימולשתה רתי .3.5

 דסומה דוק תועצמאב ןועריפ קר .דבלב הב טרופמה דסומה דוק תועצמאבו האשרהה בתכ תועצמאב הוולה י״ע ומלושי

 האשרהה בתכל ןוקית וא ךמסמ לכ לע םותחל אל הוולה בייחתמ דוע .הז םכסהל םאתהב האוולהה ןועריפ הווהי ,רומאה

  .בתכבו שארמ המרופטלפה תמכסה אלל ,האשרהה בתכב עובקה דסומה דוק תא הנשמה

 :יקלח וא אלמ םדקומ ןועריפ .4

 םיאנתו תואנ יוליג ספוטב ןיוצמכ הנממ קלח וא האולמב האוולהה תרתי תא םדקומ ןועריפב עורפל יאשר היהי הוולהש לככ .4.1

  .'א חפסנ - םיירחסמ

 .םדקומ ןועריפ תלמע םולשתו ,םוי 30 לש ,המרופטלפל הוולה תאמ בתכבו שארמ העדוה ןתמל ףופכ םדקומה ןועריפה .4.2

 ,ידיימ ןועריפל האוולהה תא דימעהל הוולמה תא הכזמה עורא תורק לשב ,ידימ ןועריפל האוולהה דמעות וב הרקמ לכב .4.3

 .האוולהה לש םדקומ ןועריפ שקיב אל הוולה םא םג ,םדקומ ןועריפ תלמע םלושת

 :םירוגיפ תיבירב בויחו ןועריפ יא וא םולשתב רוגיפ .5

 שומימו לוהינ תואצוה תוברל ,תואצוהו תולמע ,תיבירה ,האוולהה ןרק םע רשקב המרופטלפל הוולהמ עיגישו עיגמה םוכס לכ .5.1

 ,הז םכסהבו ןיקוליסה תוחולב עובקה ןועריפה דעומב הוולה ידי לע םלושי אל רשאו ,ב"ויכו ,תויטפשמ תואצוה ,תוחוטבה

 לכבו הז םכסהב םירומאה םיאנתל םאתהב ונועריפל הנושארה התשירד תלבק םע המרופטלפל הוולה ידי לע םלושי אלש וא

 רועישב )שדוחב םימי 30 -ו ,הנשב םימי 360 יפ לע תבשוחמה( םירוגיפ תיביר אשיי ,םידעומה ןיבמ םדקומה יפל ,רחא ךמסמ

 .'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב תטרופמה םירוגיפה תיביר
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 קוח יפ לע הז םכסה תתירכ םויב תרתומה תיברמה םירוגיפה תיביר רועיש לע הלעי אל םירוגיפה תיביר רועיש הרקמ לכב

 ומלשל הוולה לע היה וב דעומהמ לחה תאזו ןתינה ןומימה יפואל םאתהב ,1957-ז"ישת תיבירה קוח וא/ו קוחה הז ללכבו

  .לעופב אלמה ונועריפ דעומל דעו

 רוגיפבש םימולשתה תא עורפל ול רשפאתו הוולל הארתה בתכמ המרופטלפה חלשת ,ידימ ןועריפל האוולהה דמעות םרטב .5.2

 תיביר תא ,רוגיפב םימולשתה תא טרפי בתכמה .הארתהה חולשמ דעוממ םימי 14 ךות תאזו )םירוגיפ תיביר תפסותב(

 .ןיד לכ יפ לע טוריפב ביוחמה ףסונ אשונ לכו ,האוולהה תרתי תאו םירוגיפה

 דימעהל המרופטלפה תיאשר ,ול וצקוהש םימיה תרגסמב ליעל 5.2 ףיעסב רומאכ םישרדנה םימולשתה תא הוולה םליש אל .5.3

 יפסכ אולמ לש ןועריפל דעו הז דעוממ .ידימ ןועריפל ,הדמעהה דעומל דע הרבצנש תיבירה ףוריצב ,האוולה תרתי לכ תא

 .םירוגיפ תיביר אשית תקלוסמ יתלבה הרתיה אולמ ,ןיקוליסה חולל םאתהב האוולהה

 הז םוכסל .יתנש בושיחב 1.2-ב לפכומ איהשכ יארשאה לש תיברימה תולעה רועיש תא הווהי יברמה םירוגיפה תיביר רועיש .5.4

 תעב עודיה יברימה םירוגיפה תיביר רועיש .ומולשתב רגיפ הוולהש םולשתה תייבג םשל הוולמה האיצוהש תואצוה ופסוותי

 .'א חפסנ ,םיירחסמ םיאנתו תואנ יוליג ספוטב טרופמ ,הז םכסה תתירכ

 :תוחוטבו םידעס שומימל םיכילה תטיקנ ,ידימ ןועריפל הדמעהל תוליע .6

 ,האוולהה רזחהל ונתינש תוחוטבה יוושב וא האוולהה תא ריזחהל הוולה תלוכיב ןוכיס םייקתי המרופטלפה תעדל וב הרקמב

 הרתיה לש ידימה הקוליס תא שורדל תיאשר המרופטלפה היהת ,וב קר אל ךא ,ןלהל םיטרופמה םירקמהמ דחא תורקב דחוימבו

 םיבויח ,תואצוה ,הקלוס אלו תע התואל דע הרבטצהש תיביר ףוריצב ונממ קלח וא יארשא לכ לשו האוולהה לש תקלוסמ יתלבה

 תבוטל ודמעוהש תוחוטבה וא/ו החוטבה שומימל תולועפב תטקונ איהש ךות ,וקלוס אלו תע התואל דע ורבטצהש תולמעו םירחא

 םרגיש קזנ לכ ןיגב המרופטלפה תא תוצפל ידכ ,המרופטלפה תעדל ,וב היהי רשא םוכס לכ ףוריצב ,הז םכסה אושנ האוולה ןתמ

 היצפואה תא שממל אלו הבייחתה םא ,ול דימעהל הבייחתהש ףסונ יארשא לכ הוולל דימעהל אל ןכו רומאכ ידימה קוליסה בקע הל

 ןיבמ ולא לע תוכמתסה תונעט טרפבו תוברל ,הוולה דצמ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע רותיו ךות תאזו ,ליעל התרדגהכ

 :הז םכסה יפ לע המרופטלפה תויובייחתה

 ןיקוליסה חולל טרפבו תוברל ומולשתל עבקנש דעומב הז םכסה יפ לע ונממ המרופטלפל עיגיש והשלכ םוכס םלשי אל הוולה .6.1

  .'ה חפסנכ הז םכסהמ דרפנ יתלב קלחכ ףרוצמה

 יפלכ ויבויח תא עורפל הוולה לש ותלוכי תא ,המרופטלפה תעד תחנהל ,קפסב ליטתש הדימב הוולה יסכנ לע לוקיע לטוי .6.2

 .המרופטלפה

 .המרופטלפה תשירד דעוממ םימי דחאו םירשע ךות הרסוה אלו סכנה לע יהשלכ הרעה םשרית וא סכנה לע לוקיע לטוי .6.3

 .1981-א"משת ,יוסיכ אלל םיקיש קוח יפל לבגומ ןובשחכ זרכוה הוולה לש הרומת ןובשח .6.4

 .1981-א"משת ,יוסיכ אלל םיקיש קוח יפל תורימחמ תוביסנב לבגומכ זרכוה הוולה .6.5

 .פ"לדח קוח יפל םיכילה תחיתפל וצ ןתינ וא/ו הוולה דגנכ פ"לדח יכילה וחתפנ .6.6

 .פ"לדח קית תרגסמב אלש וישונ םע רדסה שקיב הוולה .6.7

 .ץראה תא בזע וא רסאנ ,ןיד לוספכ זרכוה ,רטפנ הוולה .6.8
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 .תדבעושמה הסילופה ןיגב חוטיבה תרבחל םימולשתהמ וליא ומלוש אל .6.9

 הוולה לש והשלכ רושיא וא הרהצהש ררבתי וא ,המרופטלפה יפלכ ויתויובייחתהמ יהשלכ תובייחתה םייק אל וא רפה הוולה .6.10

 לכב ו/ללכיי וא םילולכש ןיבו יארשא תלבקל השקבב וא הז בתכב םי/לולכ ל"נהש ןיב ,ת/קיודמ ה/וניא וא ה/ןוכנ ה/וניא

  .המרופטלפל הוולה ןיב םתחיי וא/ו םתחנש רחא ךמסמ

 תווהל לוכי רשא וא/ו תוחוטבה יווש תא ,המרופטלפה תעדל ,םינכסמ וא םיערמה תוביסנ וא ערואמ ,איהש תע לכב ,עראי .6.11

 הערל יתוהמ יוניש תוברל ודעומבו ואולמב יארשאה ןיגב ערפיהל המרופטלפה תורשפאב עגפי רשא ,ןיוושב תידיתע העיגפ

 רבדה םא ןיב הרעה םושיר וא/ו לוקיע םושיר וא/ו דבעושמה סכנב הוולה תויוכז לע ףסונ דובעש םושיר וא/ו החוטבה ףקותב

   .ואל םא ןיבו םתמזויב השענ

  .בתכבו שארמ המרופטלפה לש םדקומה הרושיא תלבק אלל דבעושמה סכנב יהשלכ הקסע עציב הוולה .6.12

 .הוולה לש לדחמב וא השעמ לשב הלטוב חוטיבה תסילופ .6.13

 ךותב ןכ השע אלו ,סכנב העצובש רתיהמ הגירחב הינב רידסהל המרופטלפה ידי לע וא/ו תכמסומ תושר ידי לע שרדנ הוולה .6.14

 .השירדה תלבק םוימ םוי 30

 םדוקה ,םושרו לככ ,דבעושמה סכנב ויתויוכז לע םושרה דובעשב תחטבומה האוולההמ והשלכ םוכס םלשי אל הוולה .6.15

 המרופטלפה אהת ,הז הרקמב .)ןושארה דובעשה – ןלהל( הז םכסה תרגסמב החוטבה ןמאנ תבוטל םשרי רשא דובעשל

 ורבעי הוולה יפלכ ןושארה השונה תויוכז לכש ךות ,הוולל העדוה ךכ לע תתל ילבמ ןושארה דובעשה תא עורפל תיאשר

  .הז םכסה יפ לע תרתומה תיבירה הבוגב תיביר אשיי ןושארה דובעשל סחיב המרופטלפה םלשתש םוכס לכו ,המרופטלפל

 :תוחוטב .7

 :המרופטלפה לש הנמאנכ החוטבה ןמאנ תבוטל ומשרי הז םכסה פ"ע תויניינקה תוחוטבה .7.1

 .'ב חפסנ ,םייונישו םידחוימ םיאנת חפסנב טרופמכ התנכשמ םושיר  7.1.1

 םיאנת חפסנב טרופמכו - ןיעקרקמה םושיר תכשלב תומושר ןניא הוולה תויוכזש לככ - תויזוח תויוכז ןוכשמ םושיר 7.1.2

 .'ב חפסנ ,םייונישו םידחוימ

 .'ב חפסנ ,םייונישו םידחוימ םיאנת חפסנב טרופמכ הרהזא תרעה םושיר  7.1.3

 :םיאבה םידובעשה תא המרופטלפה תבוטל הוולה רוציי ,ףסונב .7.2

 םייקתתש הרקמ לכב ןועריפל בוחה רטש תא גיצהל תיאשר היהת המרופטלפה .האוולהה םוכסב ריחס בוח רטש 7.2.1

 לעופל האצוהה תכשלל עוציבל ושיגהל תיאשר היהתו ,הז םכסהל םאתהב ידיימ ןועריפל האוולהה תדמעהל הליע

  .המע רשקב תואצוהה לכו תיבירה ,האוולהה אולמ קוליס םע הוולל רזחוי בוחה רטש .הארתה לכ אלל

 טרופמל םאתהבו המרופטלפה תמכסהב םייקתיש לככ וא/ו םייקש לככ תוריכש םכסה חוכמ תויוכז תאחמה 7.2.2

 .'ח חפסנ ,תויוכז תאחמה חפסנב

 .'ב חפסנ ,םייונישו םידחוימ םיאנת חפסנב טרופמכ ךכ לע םכסויש לככ האוולהה םכסהל תישיא תוברעב םיברע 7.2.3
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 .הז םכסהל ףרוצמה חסונל םאתהב תרזוח יתלב האשרהו חוכ יופיי 7.2.4

 .הז םכסהל 10 ףיעסב ןלהל טרופמכ תבחרומ הנבמ יקזנ חוטיב תסילופו הוולה לש םייח חוטיב תסילופ 7.2.5

 רכמנ וב םוקמ ,היפל ,ריידה תנגה קוחל 33 ףיעסב העובקה הנגהל יאכז וניא אוה יכ ול רבסוה יכ רשאמו ריהצמ הוולה .7.3

 יכו ןגומ ריידל ודלי ךפוה םילעבה תומבו ןגומ ריידל וב םילעבה ךפוה שומימ וא/ו ףותיש קוריפ יכילה תרגסמב סכנה

 סנוכ ידיל ותוא רוסמלו סכנה תא תונפל הוולה בייח היהי דבעושמה סכנה שומימל לעפת המרופטלפהש לככו םא ,םאתהב

 קוחל 33 ףיעס תוארוה לע הוולה לש רותיו בתכ .הוולה םותחי וילע התנכשמה רטש יאנתב טרופמכ לכהו הנומיש םיסכנה

  .'ט חפסנ ןמוסמו הז םכסהל ףרוצמ ומצע ףיעסה חסונ ובו ,ריידה תנגה

 קוחל 38 ףיעסו לגרה תטישפ תדוקפל 'א86 ףיעסב תועובקה תונגהל יאכז וניא אוהש ול רבסוה יכ רשאמו ריהצמ הוולה .7.4

   .'י חפסנ ןמוסמו הז םכסהל ףרוצמ ל"נה םיפיעסה חסונ ובו הוולה לש רותיו בתכ .לעופל האצוהה

 ,ומרגי םא ,ול ומרגי רשא ןדבוא וא/ו דספה וא/ו העיגפל תוירחא לכמ החוטבה ןמאנ תא וא/ו המרופטלפה תא ררחשמ הוולה .7.5

 החוטבה שומימל לעפת החוטבה ןמאנ וא המרופטלפהש לככ ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .דבעושמה סכנה שומיממ האצותכ

 תונוטלשל חווידה יכמסמ תוברל שרדייש ךמסמ לכ לע םותחל תוברל הנומיש םיסכנה סנוכ םע הלועפ ףתשל הוולה בייחתמ

 הוולל אהת אל – שרדנכ םתוח היה ול םהב בייח היהש הלאמ םיהובג סמ ימוכסב ביוחי הז ובוריסבו ןכ השעי אלו היה .סמה

  .בוחה תרתי ןובשח לע ףקזיי אל רומאכ שרפה לכו ,ל"נה שרפהה ןיגב םיסכנה סנוכ וא/ו המרופטלפה דגנכ הנעט לכ

 רוטפ לכל ותוכז תא הנומיש םיסכנה סנוכ וא/ו החוטבה ןמאנ וא/ו המרופטלפה תבוטל הוולה החממ הז םכסה לע ותמיתחב

 סנוכו אוהש רוקמ לכמ והשלכ דספה זזקל תוכז לכו הסנכה סמ תדוקפ וא ןיעקרקמ יוסימ קוח יפ לע תמייקה הלקה וא

 ףא תדבעושמ רוטפל ותוכז יכ הוולה ריהצמ ןכ ומכ .הלקה וא רוטפ תשקב לכ לע הוולה םשב םותחל יאכז היהי םיסכנה

 ןוכשמה שומימל הנומיש ,םיסכנה סנוכל חוכ יופיי הווהמ הז םכסה לע ותמיתחו התנכשמה רטשו ןוכשמה תרגסמב איה

   .חבש סממ רוטפ ספוט לע םותחל ,התנכשמה וא

 םידעצה רבדב שארמ םימי 30 לש העדוה זא יכ תוחוטבהמ ולא יא שממל המרופטלפה טילחת םא יכ םיכסמ הוולה .7.6

 .תויטנבלרה ןידה תוארוה יפ לע ריבס דעומכ בשחית םהב טוקנל תנווכתמ המרופטלפהש

 םשרי רשא הז טעמל ,דבעושמה סכנה לע והשלכ רחא דובעיש וא האחמה ,התנכשמ ,ןוכשמ רוציי אל יכ תאזב בייחתמ הוולה .7.7

 .התמכסהב וא המרופטלפה תבוטל

 .םלוטיב תא בתכב רשאת המרופטלפהש דע וא/ו האוולהה תרתי לש אלמה הקוליסל דע ףקותב וראשיי םידובעשה .7.8

  :הז םכסה לע המיתחה דעומל ןוכנ הוולה דגנכ םידמוע רשא לעופל האצוה יקית תריגס .8

 םהב לעופל האצוה יקית הוולה דגנכ םיחותפ וא/ו הרהזא תורעה וא/ו תונוכשמ וא/ו םילוקיע וא/ו תורעה םיצבור סכנה לעש לככ

 האשרה הוולה תאזב ןתונ ,)ואל םא ןיבו הז םכסהל םייונישה חפסנב םמויק לע רהצוה םא ןיב( ב"צויכו סכנה לע םילוקיע ולטוה

 בטימ יפ לע תאזו רומאכ ןוכשמ וא/ו לוקיע וא/ו הרעה לכב חטבומה בוח לכ הנושארבו שארב עורפל המרופטלפל תרזוח יתלב

 תונעט לע רותיוול איבהל וא/ו רומאכ לועפל המרופטלפה דצמ םהשלכ תובייחתה הווהי רבדהש ילבמו המרופטלפה תעד לוקיש

 ותואכז תחמוצ אל וידעלבו םכסהב ידוסיו יתוהמ יאנת והז יכ רהבומ .הוולה ריהצה םהילע םירתוס םיגצמל סחיב המרופטלפה

 .םיפסכ תלבקל הוולה לש

 :םיפסכה תרבעה ןונגנמ .9
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 יב יא לש תונמאנה ןובשחב קיזחת רשא המרופטלפה ידי לע קרו ךא עצובי הז םכסה יפל האוולהה יפסכמ קלח לכ לש רורחש .9.1

 ינבאל ףופכב הוולל האוולהה תדעה וא/ו םיפסכה רורחש לע הרותו האוולהה יפסכ לכ תא 515020428 .פ.ח תויונמאנ לוהינ יא

 .דבלב וב םיעיפומה ךרדה

 .האוולהה יפסכ תרבעה ןפוא תא טרפמ הז םכסהל 'ב חפסנ ,םייונישו םידחוימ םיאנת חפסנב 21 ףיעס .9.2

 היהי ,הז םכסה תמיתח דעוממ םוי 14 םותמ רחואי אלו דע ,םישרדנה םירושיאה אולמ תא המרופטלפל הוולה איצמה אל .9.3

  .ותולטב דעומל דע הז םכסה לע תוכמתסה לע הוולה לש הנעט עמשית אלו ורקיעמ לטובמ הז םכסה

 :סכנ חוטיבו םייח חוטיב .10

 הוולה לש ומש לע םייח חוטיב תסילופ ,התדמעהל יאנתכו האוולהה ןתמ דמעמב המרופטלפל איצמהל הזב בייחתמ הוולה .10.1

 האוולהה לש יפוסה קוליסל דע לעופב האוולהה תדמעה דעוממ ףקותב היהת רשאו המרופטלפה י"ע ומכסוי היאנת רשא

 .האוולהה הבוגמ 135% -ל תוחפה לכל הוושה םוכס לע וייח תא הוולה חטיב היפ לע ,םדקומה יפל ,85 ליגל ותעגה דע וא

 ףסונב .דיחי רזוח יתלב בטומכ המרופטלפה תא עבוקהו המרופטלפה לע לבוקמ היהי וחסונ רשא ףיעס לולכת הסילופה

 תא רוטפל תיאשר המרופטלפה .שארמו בתכב המרופטלפה תמכסהב אלא הלטבל ןתינ היהי אל ויפל ףיעס הסילופה לולכת

  .םייח חוטיב תכירעמ ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקישל הוולה

 ףיעסב רומאכ םוכסב ,םייח חוטיבל הסילופ ומוקמבו ומשב שוכרל המרופטלפל רזוח יתלב ןפואב שארמ תאזב רשאמ הוולה .10.2

 הנבשחת המרופטלפה י"ע הנמלושתש חוטיבה תוימרפ ,הסילופה לוטיב רבדב חוטיבה תרבחמ העדוה הלבקתה םא ,ליעל 10.1

  .סכנה דובעשב חטבומה בוחהמ קלחכ ןה ףא

 םידחוימ םיאנת חפסנב תוחוטבה ףיעסב טרופמכ םוכסב תבחרומ הנבמ יקזנ תסילופב דבעושמה סכנה תא חטבי הוולה .10.3

 לכלו ידימ ןפואב תאזו המדא תדיערמ האצותכ םרגייש קזנ ינפמ יוסיכ תללוכה וזכ אהת הסילופה .'ב חפסנ ,םייונישו

 תמייקש לככ .הסילופה לש רוקמ קתוע המרופטלפה ידיל איצמיו הז םכסה תמיתח דעוממ םיקסע ימי 7 ךותב רחואמה

 יאנתכ המרופטלפה רושיאו ןויעל חוטיבה תסילופ תא הוולה איצמי ,םדוק דבעשמל האצמוה רשא תמדוק חוטיב תסילופ

 .האוולהה יפסכ תלבקל

 הסילופב םיעובקה םימולשתה אולמ םולשת ךרוצל תאזו תוסילופה יפ לע תרזוח יתלב הנושאר תבטומכ םשרית המרופטלפה .10.4

 הוולה דצמ הימרפ םולשת יא לש הרקמ לכ לע המרופטלפל עידוהל בייחתת חוטיבה תרבח .חוטיבה הרקמ שחרתהב וידיל

 תרזוח יתלב תבטומ הניה המרופטלפה יכ הוולל עודי .םוי 30 ךותב גופל תדמוע וז וב הרקמב ,הסילופה לש השודיח יא לע וא/ו

 תריטפ לש הרקמב ,הז םכסה אושנ האוולהה ןועריפ תוכזל המרופטלפל ומלושי חוטיבה ילומגתו ,חוטיבה תוסילופב הדיחי

 .חוטיבה תרבח ידי לע העיבתה רושיאל ףופכבו רחאל הנבמל קזנ וא/ו ןועריפ תולדח וא/ו הוולה

  .האוולהה ייח לכ ךרואל תוניקת תוסילופל גואדל הוולה תוירחאב .10.5

 היהת אל המרופטלפהו רומאכ חוטיבה ילומגת םולשת תא חוטיבה תרבחמ עובתל וא שורדל תביוחמ הניא המרופטלפה .10.6

 תא המרופטלפל םלשת אל חוטיבה תרבח םא .איהש הביס לכמ ,חוטיבה תרבח ידי לע חוטיבה ילומגת םולשת יאל תיארחא

 אולמ תא הסכי אל ,חוטיבה תרבח ידי לע םלושי םא ,םלושיש םוכסה םא וא ,איהש הביס לכמ ,וקלח וא ולוכ ,חוטיבה םוכס

 יפ לע האוולהה תרתי תא המרופטלפל עורפל הוולה תויובח ןניעב הנראשת ,המרופטלפה ירפסב ףקתשמכ האוולהה תרתי

 .םיחוטיבל רשקב המרופטלפה יפלכ הנעט לכ לע שארמ רתוומ הוולה .ויחפסנ לע הז םכסה יאנת

 שוכרל שקיב ותועצמאב חוטיבה ןכוסל וא/ו ליעל רומאכ הוולה לש וייח תא חטיב רשא חטבמל עידוהל בייחתמ הוולה .10.7

 לכ תדמעה לע םיקלחב הדמעוה האוולהה םאו ,המוכסו התדמעה דעומ ,לעופב האוולהה תדמעה לע ,רומאכ חוטיב תסילופ
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 העדוה ןתל ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת המרופטלפה ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .ומוכסו ותדמעה דעומ ,האוולהה ןמ קלח

 חוטיבה ןכוסל וא/ו חטבמל רוסמל ,תבייח אל ךא ,תיאשר המרופטלפה היהת ןכו הוולה תעדוהל ףסונב וא םוקמב ,רומאכ

 .יפוסה הנועריפ לע עדימ תוברל האוולהה תודוא רחא עדימ לכ

 לכ לש אלמה םקוליסל דע האוולהה ימד תפוקת ךרוא לכל תופקת הנייהת הז םכסה יפ לע תוסילופה יכ בייחתמ הוולה .10.8

 לכ תא אלמיו תוסילופה יפ לע םישרדנה םימולשתה לכב הוולה אשיי ךכ ךרוצלו הז םכסה יפ לע בייח אוה םהב םימולשתה

 רבדב תואתכמסא התשירד יפל המרופטלפל איצמי הוולה .חוטיבה תרבח וא/ו הסילופה ימכסה יפ לע םישרדנה םיאנתה

 הנעט לכ דומעת אל הווללו חוטיבה תרבחל תורישי תונפל תיאשר אהת המרופטלפה .תוסילופה תופקתו חוטיבה ימולשת

 ךא ,תיאשר המרופטלפה ,חוטיבה תרבח ידי לע שרדנכ תוימרפה תא םלשל הוולה לודחי וב הרקמב .הז ןיינעב תודגנתה וא/ו

  תא ןהו רוגיפבש תוימרפה תא ןה ,הימרפה תא ומוקמב םלשל המרופטלפל תמייקה תוכז לכל ףסונב ,תבייח אל

 ,חוטיב תרבחב שוכרל וא הניגב ושרדייש םירוגיפ תויביר וא/ו תיבירו הדמצה ישרפה תוברל ,תופטושה תוימרפה

 הסילופ תפסות ,המרופטלפה תעד לוקיש יפ לע ,תרחא ךרדב וא חוטיבה תונכוס תועצמאב ,התריחב יפל עבקת המרופטלפהש

 .וזכ האצוה וא םולשת לכב האוולהה ןועריפל שמשמה הוולה ןובשח תא בייחלו הניגב הימרפה תא םלשל ,השדח הסילופ וא

 לע המרופטלפב תע התוא גוהנ היהיש רועישב תיביר ואשיי ,רומאכ וביוחי רשאו המרופטלפה ידי לע ומלושיש םימוכסה

 תויוצמה תוחוטבה לכו ,המרופטלפה ידיל הוולה ידי לע לעופב םנועריפל דעו המרופטלפה ידי לע ומלושש םויהמ ,םירוגיפ

 .ל"נה םימוכסה תחטבהל םג הנשמשת ,חוטיבה תוסילופ תוברל הז םכסה יפל המרופטלפה ידיב

 תא הוולה םוקמב םלשל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,קיספהל ,תע לכב תיאשר היהת המרופטלפה ליעל רומאב עוגפל ילבמ .10.9

 .רבעב ןכ התשע םא ףא תאזו ןקלח תא וא חוטיבה תוימרפ

 הנדומעת תוסילופהש דבלבו ,חוטיב תונכוס לכ תועצמאבו חוטיב תרבח לכב ליעל טרופמכ םיחוטיבה תא עצבל יאשר הוולה .10.10

 .היתויוכז תחטבה םשל המרופטלפה ידי לע ועבקייש תושירדה לכב

 :םימולשת תפיקז .11

 ןרק ןובשח לע ,וקלחב וא ואולמב ,ותוכזל וא הוולה ידי לע םלושש םוכס לכ ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,ףוקזל לכות המרופטלפה

 .ךכל רשקב המרופטלפה דגנכ יהשלכ הנעט ןועטלמ עונמ היהי הוולהו ,התריחב יפל החרטה רכש וא/ו תיבירה וא/ו האוולהה

 :ראוד תאצמה ירבד  .12

 םיירחסמ םיאנת רושיא ספוטב ןיוצש ןעמה היהי סמ תוינובשחו תונובשח תוברל ,ראוד ירבד תאצמה ךרוצל הוולה לש ונעמ .12.1

 ,המרופטלפה ידי לע םתחנ רומאכ העדוה לש קתעהש דבלבו ,בתכב המרופטלפל וילע עידוי הוולהש לארשיב רחא ןעמ לכ וא/ו

 תא הרשיא המרופטלפה רשא םושר ראודב המרופטלפל הרסמנ רומאכ העדוהש וא ,הוולל הרזחב רסמינו ,הלבקל רושיאכ

  .הוולל בתכב ותלבק

 ליעל תטרופמה )e-mail( ינורטקלא ראוד תבית לש תבותכב שמתשהל התעד לוקיש יפל תיאשר היהת המרופטלפה ,ףסונב .12.2

 ,הקסע תונובשח תאצמה ךרוצל הוולה י"ע המרופטלפל ורסמי היטרפש רחא ינורטקלא ראוד תבותכ לכב וא/ו ,הוולל סחיב

 רשאכ ,םיפסונ ראוד ירבדו תועדוה ,לארשיב םיסימה תושר ידי לע שומישל תרתומה תילטיגיד המיתח םע סמ תוינובשח

 .ןיינעו רבד לכל הוולה ןעמל ראוד חולשמכ בשחת ינורטקלאה ראודה תביתל תועדוה חולשמ

 ראודב הוולל רוסמל וא חולשל תיאשר היהת המרופטלפה ,והשלכ גוסמ רחא ךמסמ וא ,סמ תינובשח ,השירד ,העדוה לכ .12.3

 72 ךות הוולה ידי לע לבקתנ וליאכ בשחיי רומאכ חלשנש ךמסמ לכו ,)ינורטקלא ראוד תועצמאב תוברל( רחא ןפואב וא ליגר
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 החכוה שמשי םתחילש ןפואו םדעומ ,םהשלכ הריסמ וא חולשמ רבד לע המרופטלפה לש בתכב רושיא .חולשמה דעוממ תועש

 .וב םירכזנה דעומהו הריסמה ,חולשמה לע הוולה יפלכ הרואכל

   :תונוש .13

 תגצהו סכנה דובעשל תובייחתה תרגסמב תנתינ הז םכסה אושנ האוולהה יכו ,ויחפסנ לע ,הז םכסה ארק יכ ריהצמ הוולה .13.1

 ,םינוש םיארשא וא/ו תואוולה ,הוולה י"ע וחקליי וא תוחקלנ ,הז םכסה יפ לע יכו ויחפסנו הז םכסהב טרופמכ תונוחטיב

 המרופטלפה תיאשר ,םמע רשקב המרופטלפל תורחאה ויתויובייחתהב דומעי אל הוולה םא וא םדעומב וערפי אל םא רשא

 םידמועה םידעצה לכב טוקנלו הז םכסה יפ לע תונוחטיבה תא שממלו ידימ ןועריפל הז םכסה אושנ האוולהה תא דימעהל

 .הז םכסהב רומאהמ עורגל ילבמ תאזו ןיד לכ יפ לעו הז םכסה יפ לע התושרל

 וא/ו החטבה וא/ו הרהצה לכ .המרופטלפה ןיבו וניב םכסהה אולמ תא ללוכ ויחפסנ לכ לע הז םכסה יכ רשאמ הוולה .13.2

 ידיב םותח ךמסמב וא שרופמב הז םכסהב םילולכ הניאש המעטמ וא המרופטלפה ידי לע השענש גצמ וא/ו תובייחתה

 .רבדו ןינע לכל המרופטלפה תא ובייחי אלו םיבייחמ םניא ,ךכל םישרומה ידי לע המעטמ ימ וא המרופטלפה

 .המרופטלפה דצמ רומאכ גצמ וא תובייחתה ,החטבה ,הרהצה לכ לע ךמתסי אלו ךמתסה אלש ריהצמ הוולה .13.3

 עגונב םידדצה ןיבש תונבשחתהה בצמל הרואכל היאר ווהיו םינוכנכ ובשחיי המרופטלפה תונובשח ,קפס לכ רסה ןעמל .13.4

 תוארוה יפ לע ,םעפב םעפ ידמ םהב ביוחי הוולהש םימוכסה לכו תואצוהה ,תיבירה ,תונובשח ,םימולשת ,בוחה ימוכסל

 .הז םכסה

 םכוסיש ד"וע ט"כש ,קר אל ךא ,תוברל ,תונוחטיבהו האוולהה ןתמב םירושקה תואצוההו םיסימה ,תורגאה ,םימולשתה לכ .13.5

 טוקנל המרופטלפה שרדית ותוא יטפשמ ךילה לכ ןיגב ןכו ,הז םכסה בגא יטפשמה יווילל רושקה לכב ד"הועל המרופטלפה ןיב

 .המרופטלפה י"ע ובויח םע דימ ודי לע ומלושיו הוולה לע ולוחי ,הוולה לש םילדחמ וא םישעממ תועבונה תורפהמ האצותכ

 המרופטלפה לש הרושיאו ,םייטפשמה היצעוי ןיבל המרופטלפה ןיב םכסוה וילע ישממה ט"כש ושורפ הז ףיעסב ד"וע ט"כש

 .ךכל היאר הווהי םכסומה ט"כש רבדב

 ,םייטפשמ םיכמסמ תנכה תוברל םינוש םיתורישל ,ול תורושקה תולועפל ,הוולה לש האוולהה ןובשחל רשקב תולמע .13.6

 םע רשקב ושגויש תורחא תוכמסומ תויושר וא טפשמ יתב לש תוטלחה וא םיווצלו האוולהל תוחוטבה לע ולטויש םילוקיעל

 ויהיש יפכ םידעומב ,האוולהה ןובשח תבוחל הנפקזית ,םעפל םעפמ המרופטלפב גוהנ היהיש ףירעת יפל ,האוולהה ןובשח

 סחיב הוולה ןויעל המרופטלפ יפינסב דומעיו ,הז םכסהל חפסנב טרופמ תולמעה ףירעת .המרופטלפב םעפל םעפמ םיגוהנ

 .וב תוטרופמ ןניאש תולמעל

 רשקב תולמעב ןכו ,האוולהה םע רשקב המרופטלפל םרגתש הריבס האצוה לכב הוולה תא בייחל תיאשר היהת המרופטלפה .13.7

 תוחוטב םושירל םיכילהת לוהינ ,תוינופלט תוחיש ,הארתה יבתכמ חולשמ ןיגב ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,האוולהה םע

  .ב"ויכו ןרורחשלו

 הז םכסהמ קלח וא לכ תא םירחאל וא רחאל ריבעהל הוולה תמכסה תא לבקל ילבמו תע לכב תיאשר היהת המרופטלפה .13.8

 דעומ עיגה ירחא וא ינפל הז םכסה יפל היתויוכמסמ קלח וא לכ תא וא/ו ויפל ורצוויי וא/ו ורצונש תונוחטיבהמ קלח לכ וא/ו

 תא לבקל ילבמו תע לכב יאשר היהי רומאכ הרבעה לבקמ לכו הז ינפל רחא םוכס לכ וא האוולההמ קלח וא ולוכ ןועריפה

 היהי ליעל רומאה תורקב רשאכ ,רומאכ הרבעהב הלביקש המ לכמ קלח וא לכ תא םירחאל וא רחאל ריבעהלו הוולה תמכסה

 שומימ םשל המרופטלפה תויוכז שומימ םשל הוולה דגנכ ומצעב לועפלו המרופטלפה ילענל סנכיהל יאשר הרבעהה לבקמ

 העיגפ רבדה הוויה אלו דבלבו תאזו ,ךכל ותמכסה תא שארמ תאזב ןתונ הוולה רשאכ ,הז םכסה י"פע ונתנייש תונוחטיבה

  .םמע םימכסומה האוולהה יאנתבו הוולה תויוכזב םהשלכ
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 לכל וא/ו יאקנב דיגאתל תוחמהל היושע המרופטלפהש ול עודי יכ םיכסמו ריהצמ הוולה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .13.9

 היתויוכז לכ תא רכמה ךרד לע הרזח תוכז לכ אללו תטלחומו הרומג האחמהב )החמנה ףוגה - ןלהלו ליעל( רחא ףוג

 היתויוכזו האוולהה םע רשקב המרופטלפה לש היתויוכז תוברל ,םהמ קלח לכ וא ,הז םכסה יפ לעו חוכמ היתויובייחתהו

 רכמה תאחמה עוציבל תאזב םיכסמ הוולה .)רכמה תאחמה - ןלהל( הל ונתינש תויוברעבו תונוכשמב ,םידובעשב ,תוחוטבב

    .וז האחמה םע רשקב איהש גוס לכמ הנעט לכ ול היהת אל יכ רשאמו ריהצמו עצבתתש לככ

 ורחסלו הוולה י"ע ןוחטיבל הל ורסמייש ב"ויכו התנכשמ רטש וא/ו ןוכשמ רטש וא/ו בוח רטש לכ בסהל השרות המרופטלפה .13.10

 בשחי אל ,הוולה י"ע הז םכסה יאנתמ והשלכ יאנת תרפה בקע ושבגתהש היתויוכז לע המרופטלפה לש רותיו .החמנה ףוגל

 תונוכשמב ,םידובעשב ,תוחוטבב היתויוכזב שמתשהל תיאשר היהת המרופטלפה .רחא הרקמ לכב התוכז לע רותיווכ

 המרופטלפה תא בייחי ןאכ רומאהש ילבמ ,הוולל דמעותש תידיתע האוולה לכל הרובע ומשרנ וא/ו הל ונתינש תויוברעבו

 .תפסונ האוולה הוולל דימעהל

 בוריסב תוברל ,לדחמב וא השעמב ,הז םכסה יפל תוידוסיה ויתויובייחתהמ וזיא הוולה רפיו לככ יכ םידדצה לע םכסומ .13.11

 תיאכז היהת הניגב ,הז םכסה לש תידוסי הרפה רבדה הווהי ,םאיצמהל בייחתה רשא םיכמסמ תאצמהל וא המיתחל

 םכסומ יוציפ תלבקל תיאכז המרופטלפה היהת ,ןכ ומכ .ידימ ןועריפל האוולהה תא דימעהל ,רתיה ןיב ,המרופטלפה

 םיריהצמ םידדצה .םהיניבמ הובגה יפל ,האוולהה הבוגמ 5% וא ₪ 100,000 לש ךסב ,קזנ לכ תחכוהב ךרוצ אלל ,הוולהמ

 לכ לע רתוומ הוולה ךכיפלו ,הוולה ידי לע םכסהה תרפה לש תרבתסמה האצותכ םדי לע עבקנ םכסומה יוציפה הבוג יכ

     .סנק הווהמ אוה יכ וא ריבס וניא ,זרפומ םכסומה יוציפה םוכס היפל הנעט

 י"ע הז םכסה תוארוה רחא יולימ יאל וא/ו הרפהל רשקב החנה וא הליחמ ,הכרא ,רותיו לכ ,הז םכסה יאנתב יוניש לכ .13.12

 .המרופטלפה י"ע ומתחנו בתכב ושענ םא אלא ,ףקות ירב ויהי אל המרופטלפה

 םרוג לכ וא/ו ומעטמ ןיד ךרוע םע ץעוויהל תורשפאה ול הנתינ ןכו ,הז םכסהב ןייעל תונמדזהה ול הנתינ יכ ריהצמ הוולה .13.13

 .ותמיתח רחאל הז םכסהמ קתעה ול רסמנ יכו הז םכסה לע ותמיתח ינפל רחא יעוצקמ

 רבדב םיכמסמו עדימ תוברל ,המרופטלפל רסמ רשא םיכמסמו עדימ תוידוס לע יעמשמ דחו טלחומ ןפואב הזב רתוומ הוולה .13.14

 תוברל דסומ לכב ומש לע םילהנתמה תונובשח יטרפ רבדבו ,םרוג לכ ידיב םייוצמה ויסכנו ויתואצוה ,ויתויובח ,ויתוסנכה

 םכסה ןיינעב תוברל ,רחא םדא לכ םע דחי תוברל ,לבגויו לככ ,ונובשח תלבגה יבגל לארשי קנבב עדימו יאקנב דיגאת ידיב

 המרופטלפל תאזב ןתונו םיכסמ הוולה ;)עדימה - ןלהל( ילכלכה ובצמל םיעגונה רחא ךמסמו עדימ לכו ,ומצע האוולהה

 יארשאה תגשהל לועפל תנמ לע ,ןמממ םרוגל ןפוא לכב ותרבעה תוברל ,ןוכנל תאצומ איה רשא עדימב שומיש לכ תושעל תושר

 יכ ,ול עודי יכ ריהצמ הוולה .האלה וריבעהל אלו עדימה תוידוס לע רומשל בייחתי הוולמהש דבלבו ,הוולה די לע שקובמכ

 אל יכו ,2002-ב"סשתה ,יארשא ינותנ תוריש קוח יפ לע "ןוישר לעב"ל עדימה תא רוסמל תביוחמ היהת המרופטלפהש לוכי

 .עדימ תריסמ ןיגב החוטבה ןמאנ וא הוולמה וא המרופטלפה דגנ ןהשלכ תונעט ול הנייהת

 לכל וריבעהלו ,עדימב ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,שומיש תושעל תיאשר אהת המרופטלפה ,הוולה י"ע הז םכסה תרפה לש הרקמב .13.15

 .הוולמל ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ךא ,תוברל ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפל ,שרדייש םרוג

 

  :טופישה םוקמ .14

  .דבלב ביבא לת זוחמ לש טפשמה יתבב אוה הז םכסה ךרוצל ידוחייה טופישה םוקמ .14.1
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