
1447:הטלחה 'סמ

13/1/16:ךיראת

.יפותיש בשומ וא יפותיש ץוביק ,שדחתמ ץוביק איהש תיפותיש תיאלקח הדוגא ידי לע םירוגמל תויוכז תשיכר

:ןלהלכ )2016 ראוניב 13( ו"עשת טבשב 'ג  םוימ התבישיב לארשי יעקרקמ תצעומ הטילחה ,1960 – ך"שתה ,לארשי יעקרקמ תושר קוחל 3 ףיעס יפל התוכמס ףקותב

:יללכ

.1411-ו 751 ,692 רפסמ לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהב ועבקנש יפכ ךוישה ילולסמל ףסונב ,הדוגאה ידי לע םירוגמ תויוכז תשיכר תרשפאמ וז הטלחה

:תורדגה

 הטלחה לכ וא ,1443 הצעומ תטלחהב םתרדגהכ תימואל תופידע ירוזא-תימואל תופידע ירוזא

.המוקמב אובתש תרחא

 בשומ וא יפותיש ץוביק ,שדחתמ ץוביק איהש תיפותיש תיאלקח הדוגא-הדוגאה

.יפותיש

 תוינכתל םאתהב םירוגמל היינבל רתומה ללוכה חטשהו רוידה תודיחי-םירוגמה תויוכז

 ללוכה חטשהו רוידה תודיחי ןכו ,השיכרה דעומב ףקותבש תוטרופמ

 דעומ רחאל ורשואיש תוטרופמ תוינכת יפל םירוגמל הינבל רתויש

 תטלחה תובקעב ןכדועתש יפכ 35 א"מת תוארוהל םאתהב ,השיכרה

.1.12.15 םוימ הינבו ןונכתל תיצראה הצעומה

.27.3.07 םויב הדוגא רבח-קיתו רבח

.27.3.07 םוי רחאל תורבחל לבקתהש הדוגא רבח-שדח רבח

 אובתש תרחא הטלחה לכ וא 1411 הצעומ תטלחהב םתרדגהל םאתהב-הזע ףטוע יבושיי

.המוקמב

 ידעומ ,שומישה ךשמ ,םירדסומ אלה םישומישה לש יופימ ללוכה הוותמ-םישומיש תרדסהל הוותמ

 תוברע ןתמו רבעה תפוקת ןיגב שומיש ימד םולשת ,םתרדסה/םייוניפ

 םאתהב םישומישה עוציב ךשמה רדסה ךרוצל תושרה תשירדל םאתהב

.הריכחה הזוחו תושרה ילהנ ,לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהל

.1965 – ה"כשת ,הינבהו ןונכתה קוחל 'ג קרפב התרדגהכ-תינכת

.הירבח ירוגמ ךרוצל תצבשמב םירוגמה תויוכז תא שוכרל תיאשר הדוגא.1

:ןלהל טרופמכ ,םיבלש השלש דע וא דחא ףניהב עצבתת םירוגמה תויוכז תשיכר.2

.וז הטלחהב םיעובקה םיאנתב )דחא ףניהב( תחא הקסעב בושיב םירוגמה תויוכז ללכ תא שוכרל תיאשר היהת הדוגא.2.1

:ןלהלש םיאנתל םאתהב םיבלשב םירוגמל תויוכזה תשיכר.2.2

 הצעומ תטלחהב עובקכ םירוגמה תקלחב םירוגמל יסיסבה הינבה ףקיהמ וא לעופב םייקה הינבה ףקיהמ ותחפי אל ןושאר בלשב תושכרנה תויוכזה.2.2.1

;םהיניבמ הובגה ,המוקמב אובתש תרחא הטלחה לכ וא 1411

  .םיפסונ םיבלש ינשב וא דחא בלשב רתות תויוכזה תרתי תשיכר.2.2.2

 ,תוננכותמ ןניאש ד"חי לש השיכר רתות אל .תוננכותמ רויד תודיחי קר שוכרל ןתינ היהי ינשה בלשב ,םיבלש השלשב תויוכזה תשיכר לש הרקמב

;בושיה לש םירוגמה תויוכז תרתי תא המילשמ וז השיכר םא אלא

.)רויד תודיחי ףיסוהל ילבמ ,יוניב ףקיה( שרגמ לכב ינונכתה לאיצנטופה תא לולכת םירוגמה תויוכז תשיכר.2.3

.הדוגאה ירבחמ 66% -מ תחפי אלש בורב לבקתת םירוגמה תויוכז תשיכרל הדוגאה תטלחה.3

 לכ וא 1411 הטלחהב םיעיפומה ףסה יאנת רתיו ,םישומישה תרדסהל הוותמ לע המיתח וניה הדוגאה ידי לע םירוגמה תויוכז תשיכרל השקב תשגהל ףס יאנת.4

.המוקמב אובתש תרחא הטלחה

 תויוכז שומימ רובע ףסונ םולשת )"תושרה" :ןלהל( לארשי יעקרקמ תושרל םלשל שרדית אל ,וז הטלחהל םאתהב םירוגמה תויוכז תא שוכרת רשא הדוגא.5

.ולא תויוכזל סחיב הירבח ןיבל הדוגאה ןיב םתחייש םכסה לכ ןיגב וא/ו ושכרנש םירוגמה

.ושכרנש םירוגמה תויוכז לש ןשומימל רושקה לכב ,הדוגאה ירבח ןיבל תושרה ןיב תפסונ תורשקתה לכ וא/ו תושרה תמכסה שרדית אל.6

 בלשב םילולכה םישרגמל וא )"םימתכ"( םירוזאל סחיב ,טירשת תושרל ריבעת ,ליעל 2 ףיעסב רומאכ ,םיבלשב םירוגמה תויוכז תא שוכרל שקבת רשא הדוגא.7

 רתיה ןתמל תודגנתה יא לע העדוה ,הז טירשתל סחיב ,הדוגאל רוסמת תושרה .שכרנש בלש ותואל סחיב הינבל תורתומה רוידה תודיחי רפסמ ןויצ ךות ,שכרנה

 העדוה .רומאכ שכרנה בלשב תולולכה רוידה תודיחי לע קר לוחת העדוהה .1970-ל"שתה ,)תורגאו ויאנת רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתל 1ג2 הנקת ןיינעל

.םאתהב הז ףיעסבו הטלחהב ועבקנש םיללכל םאתהב עצבתת ,ישילשה וא/ו ינשה בלשל ,ליעל רומאכ ,רתיה ןתמל תודגנתה יא רבדב

.שרגמ לש גוס לכל תולעבה תוכז יוושל סחייתהב ,ומעטמ ימ וא/ו יתלשממה יאמשה ידי לע עבקי עקרקה ךרע.8

 תועבונה עקרקה ךרעמ התחפהה ירועיש תא עבקי ישארה יתלשממה יאמשה .1380 הצעומ תטלחהב עבקנש יפכ 12% לע דומעת דחא ףניהב השיכר ןיגב התחפהה

.וז הטלחהל 'א חפסנב םיעובקה הנשמה תריכח יאנתב בשחתהבו ,םיבלשב השיכרב ,םירוגמה תויוכז לש תזכורמ השיכרמ

:רויד תודיחי/םישרגמה יגוס לכל תויטנוולרה ןוויהה תונשו םולשתה ירועיש ,רויד תודיחי/םישרגמה יגוס תא הרידגמה הלבטה ןלהל.9
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100%3.75%0003.75%3.75%3.75%ר"מ 160 דע קיתו רבח

100%29.25%19191911.58%3.94%6.49%ר"מ 160 דע קיתו רבח

160 לעמש חטשה רובע קיתו רבח
100%ר"מ

33%10101020.26%6.90%11.35%

100%3.75%0003.75%3.75%3.75%ר"מ 160 דע םייק שדח רבח

100%29.25%00029.25%9.96%16.39%ר"מ 160 דע םייק שדח רבח

 חטשה רובע םייק שדח רבח
100%ר"מ 160 לעמש

33%00033.00%11.24%18.49%

 תינכת יפ לע הינבל רשואמ שרגמ
 תקלח ךותב ףקותב תטרופמ
100%ר"מ 160 דע חטש םירוגמה

3.75%0003.75%3.75%3.75%

 תינכת יפ לע הינבל רשואמ שרגמ
 תקלח ךותב ףקותב תטרופמ
100%ר"מ 160 דע חטש םירוגמה

29.25%33325.27%8.61%14.16%

 תינכת יפ לע הינבל רשואמ שרגמ
 תקלח ךותב ףקותב תטרופמ
160 לעמש חטשה רובע םירוגמה
100%ר"מ

33%33328.51%9.71%15.98%

 תטרופמ תינכת ויבגל ןיאש שרגמ
 םירוגמה תקלח ךותב תרשואמ
100%ר"מ 160 דע חטשל

3.75%0003.75%3.75%3.75%

 תטרופמ תינכת ויבגל ןיאש שרגמ
 םירוגמה תקלח ךותב תרשואמ
100%ר"מ 160 דע חטשל

29.25%10251817.96%2.94%6.81%

 תטרופמ תינכת ויבגל ןיאש שרגמ
 םירוגמה תקלח ךותב תרשואמ
100%ר"מ 160 לעמש חטשה רובע

33%10251820.26%3.32%7.68%

35 א"מת יפל םישרגמה תרתי *
 שיש ,םירוגמה תקלחל ץוחמ
ףקותב תטרופמ תינכת םהיבגל

100%0-5091%510771.30%19.03%36.24%

100%50-10091%7151064.67%14.91%31.31%

10091%10201355.87%11.68%27.05% לעמ100%

35 א"מת יפל םישרגמה תרתי **
 ןיאש ,םירוגמה תקלחל ץוחמ
ףקותב תטרופמ תינכת םהיבגל

100%0-5091%10151555.87%14.91%28.40%

100%50-10091%12201850.67%11.68%24.53%

10091%15252043.77%9.15%21.19% לעמ100%

 תומייק ר"מ 55 דע רויד תודיחי
100%םירוגמה תקלחל ץוחמ תויוצמה

91%00091.00%31.00%51.00%

 הלולכה רויד תדיחי לכל ר"מ 160 לש הינב תויוכזל 3.75% לש םולשת לע טעמל תימואל תופידע ירוזא תחנה ולוחי ליעל הלבטב םיעובקה םולשתה ירועיש לע

.המוקמב אובתש תרחא הטלחה לכ וא 1411 הצעומ תטלחהב ועבקנש םיאנתב 3.75% םולשתמ םירוטפ ויהי הזע ףטוע יבושיי .םירוגמה תקלחב

 תרחא הטלחה לכ וא 1411 רפסמ הצעומ תטלחהל םאתהב הירבחל םישרגמ ךויש עצבל דיתעב שקבתו וז הטלחהל םאתהב םירוגמה תויוכז תא השכרש הדוגא.10

 םאתהב שרדנה םולשתה רועיש ןיבל וז הטלחהל םאתהב םלושש םולשתה ןיב שרפהה תא ,)הירבח תועצמאב וא/ו המצעב( םלשל שרדית ,המוקמב אובתש

.המוקמב אובתש תרחא הטלחה לכ וא 1411 רפסמ הטלחהל

 הלועה רוידה תודיחי תומכב היוור הינב ךרוצל םירוגמ ישרגמ דוחיא וירבחל וא/ו ץוביקל רשאת אל תושרה .וננכות םרט םא םג םירוגמה תויוכז תא שוכרל ןתינ.11

.וז הטלחהל םאתהב תושכרנה רוידה תודיחי רפסמ לע

 תריכח לש תוכז ,ץוביקה ןונקת יפל ךכל תיאכזה )תיב קשמ( הדוגאב םירבח תחפשמ לכל הנקת ,וז הטלחה פ"ע םירוגמה תויוכז תשיכר לע הטלחה הלביקש הדוגא.12

.וז הטלחהל 'א חפסנב םיעובקה םיאנתה תא וללכי הנשמה הריכח יאנת .תחא רויד תדיחיב הנשמ

 :ןלהל( התשרוה לע וא הנוכשמ לע ,התוריבע לע ,תינקומה תוכזל רשקב םיאנתו תולבגמ הדוגאה רבח םע הנשמ תריכח םכסהב לולכל תיאשר הדוגאה.13

.'א חפסנב םיעובקה הנשמה תריכח יאנתל הריתסב ודמעי אלו וערגי אל תולבגמהש דבלבו )"תולבגמה"

.תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב הדוגאה ידי לע םלושש שרגמל םוכסה לע הלעי אל ,הנשמה תריכח תוכז ןיגב רבחהמ הדוגאה הבגיתש םוכסה.14

 תודוגאה םשר רושיאב הדוגאה ןונקתל םאתהב ובגיי םה ,הנשמה תריכח תוכז רובע םימולשתל טרפ תורבחל ותלבק דעומב םיפסונ םימולשת רבחהמ ובגייש לככ

.תויפותישה

.יפותיש ץוביק לע ולוחי אל  13 ,12 םיפיעס תוארוה.15

הדוגאב תורבחל הטילקל םידמעומ תבוטל רויד תודיחי תמקה ךרוצל הדוגאה ידי לע םירוגמ ישרגמ תשיכר.16

 הדוגאל ריתת תושרה ,'א תימואל תופידע רוזאב וא/ו תומיע וקב םיבושיב ,ןמוקמב אובתש תרחא הטלחה לכ וא 1411 הטלחהבו 1315  הטלחהב רומאה ףא לע

 ינפל בושיב םירוגמה תייצפוא תא ןוחבל םישקבמה םידיחי/תוחפשמל הרכשה תרטמל הדוגאה ידי לע רויד תודיחי תיינב ךרוצל ,םירוגמ ישרגמ 12 דע שוכרל

 םישרגמ תשיכר םילשהל הדוגאל תושרה רשפאת ,לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהל םאתהב םישקבמל וכיושי םישרגמהמ קלחו הדימב .הדוגאב תורבחל םתטילק

.)הבחרהה חטשב הדוגא יתב ללוכ( םישרגמ 12 -ל דע

 ,הינוכדע לע 1411 הטלחה וא 751 הטלחה יפל תוריד ךויש ועציב רשא תודוגאב .רוזא תוחנהל ףופכב םיאלמ םינווהמ הריכח ימד שרגמה רובע םלשת הדוגאה

.הטלחה התוא יאנתל םאתהב עבקי םולשתה רועיש

.1380 רפסמ הצעומ תטלחה תא תלטבמ וז הטלחה.17



'א חפסנ

1380 הצעומ תטלחהל ףרטצמ רשא ץוביקל הנשמ תריכח יאנת רבדב םכסה

                             תנש                          שדוחל                             םויב                                     -ב םתחנו ךרענש

ןיב

)"תושרה" :ןלהל ארקיתש( לארשיל תמייקה ןרקהו לארשי תנידמ ,חותיפה תושר לש תועקרקה תא תלהנמה ,לארשי יעקרקמ תושר

ןיבל

)"ץוביקה/הדוגאה" :ןלהל(                                      רפסמ תחת תודוגאה םשר לצא המושרה                                                 

;תצבשמב ןיעקרקמה לש םילעבה איה לארשיל תמייק ןרק/חותיפה תושר/לארשי תנידמו ליאוה

 יעקרקמ תצעומ תטלחהל םאתהב תאזו ,הריכח הזוח/)תצבשמ( תוריכש הזוח יפ לע ץוביקל רכחוהש חטשב םירוגמה תויוכז תא שוכרל הטילחה הדוגאהו ליאוהו

 ;)"הצעומה תטלחה" :ןלהל(  המוקמב אובתש תרחא הטלחה לכ וא 1380 'סמ לארשי

;)"השיכרה הזוח" :ןלהל( םירוגמה תויוכז תשיכרל הזוח לע המתחו הצעומה תטלחהב ועבקנש יפכ תופרטצהה יאנת לכב הדמע הדוגאהו ליאוהו

 ךכ ךרוצלו הדי לע ושכרנ רשא םירוגמה ישרגמב הנשמ תריכח תוכז ,הנונקת יפל ךכל יאכזה הירבחמ דחא לכל הדוגאה הנקת הצעומה תטלחהל םאתהבו ליאוהו

;)"הנשמה הריכח הזוח" :ןלהל( רבחה ןיבל ץוביקה ןיב הנשמ תריכח הזוח םתחיי

 םכסהב םיטרופמה תולבגמהו םיאנתה תא הנשמה תריכח הזוחב לולכל ץוביקה תובייחתה וניה הצעומה תטלחהל ץוביקה תופרטצהל תושרה תמכסהל יאנתו ליאוהו

 ;הז

.הז םכסהל 8 ףיעסב ןלהל םיטרופמה תולבגמהו םיאנתה תא הנשמה הריכח הזוחב לולכל יאשר ץוביקה יכ הרשיא תושרהו ליאוהו

;הזוחה יפ לע תרחא תועמשמ תבייחתמ םירבדה רשקהמ םא אלא ,הז אובמב ןלהל רומאל םאתהב היהת הז הזוחבש םיחנומה תועמשמו ליאוהו

:ןמקלדכ םהיניב םכסה ידיל םידדצה ואב ןכל

 .ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז הזוחל אובמה.1

תורדגה.2

.תחא רויד תדיחי םקות וא המקוה וילע ץוביקה ידי לע רשואמה טירשת יפ לע םירוגמ שרגמ וא ירוטוטטסה םירוגמה שרגמ :"רוידה תדיחי"

. ץוביק ירבח םניהש גוז ינב וא דיחי :"ץוביק רבח"

.הפקת האווצ יפ לע וא ןיד יפ לע ץוביק רבח לש ושרוי – "שרוי"

 ךרדב הנשמה תריכח הזוח ומויסל אובי ,איהש הביס לכמ רבחה לש ץוביקב ותורבח םויס םע .דבלב ץוביקה ירבחל רוידה תדיחי תא ריכחהל בייחתמ ץוביקה.3

.ןלהל 8.2  ףיעסב העובקה

.השיכרה הזוחב עובקכ תישארה הריכחה תפוקתל תפפוח היהת  הנשמה תריכח תפוקת.4

 ריבעהל רבחה שרדיי ,השוריב הנשמ תריכח תוכז רבחל העיגה .תחא רויד תדיחימ רתויב הנשמ תריכח תוכז לעבכ םשריהל וא/ו שוכרל יאכז היהי אל ץוביק רבח.5

 .8.2 ףיעסב עובקל םאתהב ויתויוכז תא

 תדיחי לש קושה יוושמ תונהיל רבחה לש ותוכז תא לולשל תושר ץוביקל הנקמה הארוה הדוגאה ןונקתב וא הנשמה תריכח יאנתב לולכל אלש בייחתמ ץוביקה.6

.ןלהל טרופמכ הנשמה הריכח הזוחב עובקל ץוביקה יאשר םתוא תולבגמהו םיאנתהמ עורגל רומאב ןיא .הב תויוכזה תרבעה תעב רוידה

.ןלהל 8.5 ףיעס רומאל ףופכב ,הנשמה תריכח תוכז תא ןכשמל יאשר היהי ץוביק רבח.7

:ןלהל םיטרופמה תולבגמהו םיאנתה תא הנשמה תריכח הזוחב לולכל יאשר ץוביקה.8

םירוגמ תבוח8.1

.ץוביקה ידי לע ורשואיש יפכ תובוצק ןמז תופוקתלו םיגירח םירקמב טעמל רוידה תדיחיב ץוביקה רבח לש םירוגמ תבוח

 תויוכז תרבעה8.2



 ריבעהל וילע היהי ,ויתוטלחהו ץוביק ןונקתל םאתהב ץוביקה רבחל ךפה אלו ,השרוה חכמ הנשמה תריכח תוכז תא ץוביק רבח וניאש ימ לביק     8.2.1

 תויוכזה תרבעה לע .ויתוטלחהו ץוביקה ןונקתב ךכל בוצקה ןמזה ךותב ,ץוביקב תורבחל לבקתהש וא ץוביק רבח ונהש רחא םדאל ותוכז תא

   .ןלהל 8.2.2 ףיעסב רומאה לוחי

  :ןלהלש תוארוהל םאתהב עצבתת ,ץוביק רבח ישרוי ידי לע וא ץוביק רבח ידי לע הנשמה תריכח תוכז תרבעה     8.2.2

 .תורבחל הלבק ןיינעב ץוביקה ןונקתל םאתהב ץוביקב תורבחל לבקתהש ימל רבעות הנשמה תריכח תוכז ,ללככ8.2.2.1

;קושה ריחמב הנשמה תריכח תוכז תא שוכרל המידק תוכז היהת ,עבק אוהש ימל וא ץוביקל8.2.2.2

 רבחה עידוהש םוימ םישדוח השולש ךותב ,לעיל 8.2.2.2 ףיעסל םאתהב ותוכז תא שממל ונוצר לע ץוביקה עידוה אל8.2.2.3

 תא שממל םנוצר לע םישרויה תעדוה תלבק םוימ וא ץוביקב ותורבח תעיקפ םוימ וא ץוביקה תא בוזעל ונוצר לע

 ןונקתל םאתהב ץוביקב תורבחל לבקתהש ימל הנשמה תריכח תוכז תא שרויה וא רבחה רוכמי ,ןיינעה יפל ,הרידה

  .תורבחל הלבק ןיינעב ץוביקה

 אהי ,רומאכ הנשמה תריכח תוכז תרבעה ןיינעל ריבס יתלב בוריסב וא תבחס טקונ ץוביקה יכ שרויה וא רבחה ןעט8.2.2.4

 ץוביקה בייחל יאשר אהי רשא ,ץוביקה ןונקתב עובקה םיכוסכסב הערכהה ןונגנמ פ"ע הערכהל וניינע איבהל יאשר

 יאשר רבחה אהי ,הטלחהב ךכל בצקנש ןמזה ךותב בייחתמכ הרידה תא ץוביקה שכר אל .הרידה תא ומצעב שוכרל

 .ץוביק רבח וניאש ימל ,היאנת לכ לע ,הנשמה תריכח תוכז תא ריבעהל

חותיפו הינב8.3

 יתב תבחרה וא/ו תמקה תעב רוידה תודיחיב רתומה םירוגמל הינבה תויוכז ףקיהל רשקב תולבגה הנשמה תריכח הזוחב עובקל יאשר ץוביקה         8.3.1

 רומאב ןיא .ץוביקה לש תוילכירדאהו תוינונכתה תולבגמהו תויחנהל הינבה תמאתהל רשאב ץוביקה תמכסה תלבקב ךרוצה רבדבו םירוגמה

.1380 תטלחהל םאתהב שוכרל ץוביקה לעש םירוגמל תויוכזה ףקיה תא תונשל

 תולבגמהו תויחנהה םושיי היפל הארוה הנשמה תריכח יאנתב לולכי ץוביקה ,ליעל 8.3.1 ןטק ףיעסב רומאכ תוארוה תללכה לש הרקמב8.3.2

.ץוביקה לש תיללכה הפיסאה ינפב רוערעל ןותנ ינטרפ הרקמב ץוביקה לש תכמסומ תושר לש תוילכירדאהו תוינונכתה

רוידה תדיחיב שומיש תוכז8.4

 ידי לע רשואש ימל קר ,הקלח וא הלוכ ,רוידה תדיחיב שומישה תוכז תא רוסמל רבחה לש ותוכז תא הנשמה תריכח יאנתב ליבגהל יאשר ץוביקה 8.4.1

.ץוביקה ידי לע ורשואש יפכ םיאנתבו הפוקתל ,ץוביקה

 החפשמ ינבב רבודמ רשאכ ,םידחוימ םירקמב טעמל ,תיניערגה החפשמה ינב יבגל לוחת אל ,ץוביקה תמכסה ןיינעל ליעל 8.4.1 ןטק ףיעסב הלבגהה8.4.2

 .םיניטק םידלי וא גוז ינב םניאש תיניערג

 ,רוידה תודיחיב שומישה ןפוא ןיינעל תופסונ תולבגמ תויפותישה תודוגאה םשר רושיא תא הלביקש הטלחהב וא/ו ונונקתב עובקל יאשר היהי ץוביקה8.4.3

 ץוביקה ירבח ללכ לע ינויווש ןפואב תולח ולא תולבגמש דבלבו ב"צויכו ןחטשב תויוצמה תוירוביצ תויתשתב לופיטהו שומישה ,ןחוטיב ןיינעב תוברל

.הז םכסה תוארוה תא תורתוס ןניאו

ןוכשמ תויוכז8.5

 .שומימו הרבעה ןיינעל תוברל ,הז הזוחל םאתהב ץוביקה עבק ןתוא תולבגהל ףופכ היהי ןוכשמה היפל הארוה הנשמה תריכח יאנתב לולכל יאשר ץוביקה

םכסומ יוציפ8.6

 יוציפ תושרל ץוביקה םלשי ,ליעל ורדגוהש יפכ ,הנשמה תריכחל םייתוהמה םיאנתה תא לולכי אל רבחה ןיבל ץוביקה ןיב הנשמה תריכח םכסהו הדימב

.הז הזוחב שרופמב ורסאנ וא/ו ולספנש תוארוה לולכי רבחה ןיבל ץוביקה ןיב הנשמה תריכח םכסהו הדימב םג לוחת וז הארוה .תושרב גוהנה רועישב םכסומ

תונוש.9

 ילהונו לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהל םאתהב תושרה לעפת ,הז הזוח ךותב תשרופמ תוסחייתה הל הנתינ אלש היגוס לכב יכ םידדצה לע םכסומ     9.1

.תעל תעמ ףקותב ויהיש יפכ תושרה

 תורתוס ןניאש לככ ןידכ ולבקתהש ויתוטלחהבו ץוביקה ןונקתב רומאל םאתהב לועפל ץוביקה רבח תבוחמ עורגל ידכ הז םכסהב רומאב ןיא יכ םכסומ     9.2

.הז םכסה תוארוה

.ותונשרפל ושמשי אלו דבלב תויחונל ודעונ הז הזוח יפיעס ישארבש תורתוכה     9.3



םותחה לע םידדצה ואב היארלו
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