
היינב רתאב םידיקפת ילעב לש תוירחאה תרשרש
תוחיטבה להנמ תסיפת



תוחיטבה להנמ תסיפת יפל תוירחאה ןכותדיקפת לעב

)ןימזמ( םזי

 תא חיטבהל תנמ לע םישרדנה םיעצמאה לכב טוקנל םהילע ,רתאב רחא םרוג לע שרופמ ןפואב הארוה הלטוהש לככו תוחיטבה תוארוה לש ןמויק רחא וחקפי הינבה עצבמו ןימזמה- "לע תוירחא תבוח"
 .עצבמה ןלבקה םע תורשקתהה םכסהב םנוגיעו ) דועו ביצקת ,םדא חוכ תאצקה( תוחיטבה ימוחתב םיבאשמ תוצקהל .שרדנכ וז הארוה עוציב

 ירעפ תאו היינבה רתאב תוחיטבה בצמ תא טרפמהןימזמל ינועבר ח"וד תרבעה תועצמאב ,הינבה רתאב הכוראה ועורזכ שמשי רשא )עוציבה לע תרוקיבל יארחא( ומעטמ דיקפת לעב תונמל ןימזמה לע
. ח"ודה יאצממל םאתהב לעפי ןימזמה .ותוברועמ תשרדנ םהבש תוחיטב

 תרוקיבל יארחא
  עוציבה לע

)םזיה םעטמ(

 ,ןכו ,ןיכהל ביוחמ עצבמה ןלבקהש תוחיטב תינכת לע ססבתת רשא ,הרקב תינכת תנכה תועצמאב "ןוילע חוקיפ" ןיעמכ ןימזמה לש הכוראה ועורז שמשל הינבהו ןונכתה תונקתב םויכ ןגועמ ודיקפת
.רתאב יתוחיטבה בצמה תודוא ,םוי90-ל תחאתוחפה לכל ,ןימזמל םיחוויד תרבעה תבוח ףסונבו )דועו דלש תמקה ,סוסיב( הנקתב ורדגוהש יפכ "םייזכרמ םיתמצ"ב הינב רתאב ותוחכונ תשרדנ

היינב עצבמ

 תוחיטב לע הרימש )הנשמ ינלבק תועצמאב םילעופ םה םא ןיבו ומעטמ םיקסעומ םה םא ןיב( רתאב םידבועה לע חוקיפו תורקב עוציב לש ךרדב ,תוחיטבה תונקת לש ןמויקל "לע יארחא" שמשי
 .)'וכו הנקתה תינכת ,תוחיטב תינכתלשהמויקל יארחא :ןוגכ( הדובע יכילהת עוציב לע ותוירחאו )הדובע ילכו דויצ ,םירמוח תקפסא :ןוגכ( רתאל םיעצמא תקפסא תבוח .רתאב םידבועה

.תוחיטבה תקיקח יפל וילע םילטומה םידיקפתה תרגסמב ןניאש תודובע עצבי אל הדובעה להנמ יכ חוקיפ ,ןכו ,הנשמ ינלבק ידבוע תוברל םידבועה לע חקפל ותבוחו ותוירחא דודיח
 ותוחכונ תשרדנ ןהב הינבה תודובע תליחת תא עוציבה תרוקיבל יארחאה םע םאתי

תוחיטב הנוממ

 )ג(א5 הנקתב וטרופש יפכ םיפסונ םירקמב הדובע תקספה לע תורוהל תוחיטבה הנוממ לש ותבוח .הנומ םהב הינבה ירתאל סחיב עצבי םתוא תויוכמסו תובוח תוחיטב הנוממ לש ודיקפתל ףיסוהל עצומ
 םתוהזל ןתינ רשא םירומח םירקמ השולשב רבודמ .)א(164 הנקתל דוגינב תודובע תועצבתמ רשאכו ףוקתב וניא ןרוגע ריקסת רשאכ ,הדובע להנמ תחגשה אלל תועצבתמ הינב תודובע רשאכ ,ןוקיתל
 ורוקיבל ךומסב ויאצממו ותוליעפ תודוא הינבהעצבמו הדובע להנמל חוויד ריבעהל הבוח תוחיטב הנוממל עובקל עצומ ,ןכ ומכ .רתאב םידבועה ללכ לע הכילשמה תיללכ הנכס הנשי םמייקתהבו לקנב

. הדובע חקפמ לש תרוקיבב ואצמנש םיאצממב לופיטה ןפוא תא ןוחבל ,ןכו רתאה חטשב

 להנמ( רתא להנמ
)טקייורפ

 שרדנכ תומייקתמ תוחיטבה תושירד יכאדוול רתא להנממ שרדנ .עצבמה ןלבקה לש ומעטמ רתאב הריכבה תילוהינה תוכמסכ שמשי רשא ,םילודג םירתאב רתא להנמ לש יונימ תבוח בייחל עצומ
 תובוחה תא ליטהל עצומ ,רתא להנמ תונמל רתאהלדוג יפ לע שרדנ אלש םוקמ לכב .רתאב םילעופל תויתיע תוכרדה לש ןמויקו ,תוחיטב תינכת לש התנכה אדוול וילע ,לשמל ךכ .תוחיטבה תקיקחב

.רתאה תוחיטבה לע הרימשב ותוברועמ חיטבהל תנמ לע עצבמה ןלבקה לע רתאה להנמל סחיב תוטרופמה תולחה

 הנשמ ןלבק
)רישי להנמ(

 חקפלו אדוול הינבה עצבמ לע תוירחא לטות ליבקמב רשאכ ,ותדובע םוקמב םינוכיסל המיאתמ הכרדה תלבקו ישיא ןגמ דויצב שומישה לע שגדב ,וידבוע תוחיטב לע חקפל הנשמ ןלבק לע הבוח תרדגה
וז ותבוחב הנשמה ןלבק לש ותדימע לע

הדובע להנמ
 ראשייש לעופב עוציבה לוהינ ןיב רובעל ןיאש לובג חתמיי ךכבו ,תונושה תוחיטבה תונקתב ול רדגומש יפכ תוחיטבב קרו ךא קוסעיש ךכ ,הלא תונקת סיסב לע הנוממה הדובעה להנמ לש ותלועפ דוחיי

 .ודיקפתל קוחיפ לע הנומ םחוכמש םיאשונב קר קוסעל לכויש "תוחיטבה להנמ" ןיבל ,ךכ םשל רחביש דיקפתה לעב תורישכו תוהזל רשאב ןלבקה לש ותעד לוקישל

עוציב סדנהמ
 יארחא'כ רדגומ םויכש ימכ היינבהו ןונכתה תונקתב ןיוצמל המילהב ורידגהל עצומ

.'דלש עוציבל

קוחל םאתהב םיראשנ וידיקפת יוניש ןיאתוחיטב רזוע
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