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 ילכות םא חמשאש ךכ הארוה תוכיאל דדמ םניא הארוה ירקסש ןעוטש רמאמ ביבס האירק ןודעומ םיננכתמ קוידב ונחנא
 .םיטומ הארוה ירקסש םיארמש םירמאמל סחייתהל ךיא וניניע תא ריאהל
 םילשורי ,הסדנהל תימדקא הללכמ ילאירזע ,הדימלהו הארוהה םודיקל זכרמה שאר ,ןמרופ יתיא 'רד
 
 .םיקלח ינשב הילע בישא
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 דחוימב םיחיכש תואיגשו םימגפ :)א קלח( םיטומ הארוהה ירקסש םיארמש םירמאמ

 ואצמנ םה לבא )םירחא םירקחמב םג םקלחבו( הארוהה ירקס לע רקחמ לכב ולאכ תואיגשו םימגפ אוצמל ןתינ
  .םהיתואצותב שמתשהל ןיאש םינעוטו םירקסה תופקת תא םיללושה םירמאמב דחוימב םיחיכשכ

 םיכומנ תופקתו תונמיהמ םע הארוה ירקס תוכרעמב שומישב םימגפ    .1
 )תודעוו תוקלחמ תישארו לגס ישנא( ימוקמ תווצ י״ע ובצוע )םלועבו( ץראב םיימדקא תודסומב תוטעמ אל רקס תוכרעמ
 ןכתיי ,האצותכ .יואר ןפואב תיעוצקמ תורפסמ אשונה דומילב עיקשה אל םגו הארוה ירקס יאשונב יעוצקמ וניאש
 ,רקסה תלעפה יכרד תניחבמ םאו גורידה ןולאש תניחבמ םא - תופקת ןניאו תונמיהמ ןניא םירקסה תוכרעממ תודחאש
 .יוגש אוה ולא תוכרעמב שומישה ,ךכ םא .)תורחא תומישרב ,ךכ לע( תואצותב שומישהו תואצותה חוויד ,וחותינ
 

 ,ץרא התואב םיימדקאה תודסומה ללכ לש תויסולכואל תוללכומ ויתואצותש רקחמל יפיצפס םגדמ תריחבב םימגפ    .2
 :ולא תויסולכוא גציימ וניא םגדמהשכ

a.     קר וא ,םישדח לגס ישנא קר וא ,הארוה ירזוע/םילגרתמ קר ללוכש הזכ :םיצרמה תייסולכוא תא גציימ וניאש םגדמ 
  .המודכו ,םהיתותיכב רקסה תכירעל םימיכסמש וא םיניינועמש םיצרמ קר וא ,םישנ

b.    ןויצה יפ לע( הכומנ תלוכי םע קר וא ,ההובג תלוכי םע םיטנדוטס קר ללוכ :םיטנדוטסה תייסולכוא תא גציימ וניאש םגדמ 
 ,םיהובג םיראתל םיטנדוטס קר ,)הנושארה הנשב( םישדח םיטנדוטס קר ,)ירטמוכיספה ,הלבקה ןויצ ,רבטצמה
  .המודכו

c.     םיסרוק קר ,לוגרת יסרוק קר וא האצרה יסרוק קר ללוכ :ימדקאה דסומב םיסרוקה תייסולכוא תא גציימ וניאש םגדמ 
 לכב םיצרמה לכל רבעומ וניא ןולאשהשכ( םיצרמה י״ע ורחבנש םיסרוק קר ,םישדח םיסרוק קר ,םילודגו םיינוניב
 .)דמלמש םיסרוקה ללכמ רחוב הצרמהש םיסרוק 2-1 ב קר הצרמ לכל אלא ימדקאה דסומב םיסרוקה

d.    גוס ותואמ תונילפיצסיד ץבקמב וא הדיחי הנילפיצסידב םיסרוק ללוכש הזכ :תונילפיצסידה ןווגמ תא גציימ וניאש םגדמ, 
  .םיקיודמ םיעדמ לש קר וא חורה יעדמ לש ולא קר ומכ

e.     תואטיסרבינוא/תוללכמ קר ומכ תודסומ לש םיוסמ גוס קר ללוכ :םיימדקאה תודסומה ןווגמ תא גציימ וניאש םגדמ 
 תוירוגטקה שולש( תויתד תוללכמ קר ,תויאבצ תוללכמ קר ,for-profit תוללכמ קר ,תויטרפ תוללכמ קר ,תויגולונכט
 םיימדקאה תודסומה תיברממ הנושו ידוחיי דואמ אוהש דיחי ימדקא דסומ קר ללוכ וא ,)ב״הראב רקיעב - תונורחאה
 .ץרא התואב

 סחייל ןיאו ,היוגש איה הובגה ךוניחה תודסומ לש תיללכה הייסולכואל וללה םימגדמהמ דחא לכ לש הללכהה
 םימגדמהמ דחא לכש ןבומכ .ץרא התואב םיימדקאה תודסומה ללכל הז גוסמ רקחמ גיצמש רמאמ לש םיאצממ
 תיפיצפס הייסולכוא לש םירקמ ןייצל יחרכה .םגדמה לש גוס ותואמ הייסולכואל הללכהל ןתינ ולאה םייפיצפסה
 .יוגש אוה וזכ הללכהב שומישהש םושמ ,ומוכיסבו רקחמה ריצקתב שרופמ ןפואב תפרוג הללכהל תנתינ אלש

 ךלהמב םירקחמ יפלאב ונבנו וחתופש ,הארוהה ירקס יאשונב םייקה ימלועה עדיהו תוירואיתהמ תומלעתהב םימגפ    .3
 .םינושה םיאשונב םירקחמ ימוכיס םג םיללוכה ,םימוסרפ יפלא תועצמאב טנרטניאב םישיגנשו םינש תורשע

 
  םייטסיטטסה םיחותינבו רקחמה תוטישב םימגפ    .4
 
 סרוקב םהלש הצרמה תא םיטנדוטס גוריד לש רושיק וא ,תויצלרוק סיסב לע תויתביס תקסה ,לשמל .הקסהב םימגפ    .5

 .)תאז םישועש םירקחמ המכ שי ,תרחא םעפב ךכ לע( ול בקועה סרוקב םהלש הדימלל ,םיוסמ
 
 .)תרחא םעפב ךכ לע( רקסה תואצותל וא הצרמה תארוהל רשקהב םיטנדוטסה תדימל תדידמב םימגפ    .6



 
 ,םוסרפל רמאמה תלבק ךילהב ,)טנרטניאב רתא ,רפס ,תע בתכ ,ןיזגמ/ןותיע( רמאמה םסרופ ובש ״תיב״ב םימגפ    .7

 .)האבה המישרב ךכ לע( רמאמה בתוכ רקוחה לש יטנוולרה עקרבו
  

 ?וז המישרב שמתשהל ךיא

 תא וקדבתש יוצר ,הארוהה ירקס לש תופקתה תא ללושש רמאמב גצומה עדימל סחייתהל ךיא םילקוש םתא םא
 :םיאבה םיאשונה

 ירבחמ םא וקדב ,םיימדקא תודסומ לש ןטק רפסמב וא דיחי ימדקא דסומב ךרענ רקחמב םשוימש הארוהה רקס םא    .1
 .רקס ותוא לש תופקתהו תונמיהמה לע עדימ םיגיצמ רמאמה

 ןבומ ללכ ךרדב( ללכומ תויהל דעוימ רקחמה הילאש הייסולכואה ןיבל רקחמה לש םגדמה ןיב המאתהה תא וקדב    .2
 ,םיסרוקה ,םיטנדוטסה ,םיצרמה יגוס לכלו ץרא התואב םיימדקאה תודסומה לכל תוללכומ תואצותהש עמתשמב
  .ליעלש a-e המאתהה יפיעס תשמחל דחאל דחא וסחייתה ).תונילפיצסידהו

 .רמאמה יאשונב הארוהה ירקס לע רקחמהו הירואיתה תורפס לע תוכמתסהה תא וקדב    .3
4. -6  

 .ללכב םא םיטנדוטסה תדימל תדדמנ ךיאו ,תוקסהה ,םייטסיטטסה םיחותינה ,רקחמה תוטיש תא יתרוקיב ןפואב ולקיש

  האבה םעפב .7 לע

 הכרבב

 הביטח הרינ

 
 


