
 
 

 

 תותומעה םשר :לא                

 
  לע ,התומע לש יוצמה ןונקתה ןקתל םישקבמ ,קוסיעב םיאפרמה םודיקל התומעה ידסיימ ,מ"חה ונא
 :ןמקלדכ ונידי לע ץמואש ,1980 ם"שתה ,תותומעה קוח יפ
 
 

 לארשיב קוסיעב יופירה עוצקמ םודיקל התומעה ןונקת
 
 
 התומעה תורטמ :'א ןמיס                 
 

 :התומעה ירבח ברקב תיעוצקמה המרהו החוורה ,תוברתה םודיק ןה התומעה תורטמ    )א( .1
 :ןמקלדכ לועפל התומעה תיאשר הלא תורטמ תמשגה םשל        
 

 :קוסיעב יופירה עוצקמ םודיקו חותיפל םיעצמאו םידעי ,תוינידמ עובקל .1
 :םחותיפו תיעוצקמה הקיתאה יללכו תויעוצקמה תומרונה תרימשל גואדל .2
 :יעוצקמה עדיה תבחרהו חותיפ םשל תומלתשהו הדימל תורגסמ םייקל .3
 :הליהקב ךוניחהו תואירבה תכרעמב קוסיעב יופיר יתוריש חתפלו דדועל .4
  קוסיעב יופירה עוצקמל םירושקה םיפוג םע םירשק קימעהלו חתפל ,רושקל .5

 .ל"וחבו ץראב
 חטשב ןהו ימדקאה חטשב ןה ,ומסרפלו יעוצקמה םוחתב רקחמה דדועל .6

 :יעוצקמה
 ירבח ברקב תיעוצקמה המרהו החוורה ,תוברתה חותיפל םיסנכו םיעוריא ןגראל .7

 :התומעה
 : תיעוצקמ תורפס ץיפהל     8

 לכב התומעה ירבח ברקב תיתחוורהו תיעוצקמה ,תיתוברתה המרה תא םדקל    .9   
 :תלבוקמ ךרד 

 .הסנכה סמ תדוקפל )א2( 9 ףיעס י"פע יעוצקמ ןוגראכ לעפת התומעה    .10 
 

    רשקתהל התומעה תיאשר ןונקתל )א ( 1 ףיעסב רומאכ ,התומעה תורטמ תמשגה םשל    )ב(      
 .ל"וחבו ץראב םישנאו םיפוג םע םינוש םימכסהו םיזוחב              
 
   לבקל התומעה תיאשר ,ןונקתלו )א( 1 ףיעסב רומאכ ,התומעה תורטמ תמשגה םשל     )ג(      
 .םנמזמ וא/ו םיפסכמ התומעל  םורתל םיניינועמה םדא וא ףוג לכמ תומורתו תודובע ,םיפסכ              
 

 תורבח :'ב ןמיס
 

 .תותומעה סקנפב התומעה םושיר םוימ הב םירבח םניה התומעה ידסיימ    )א( .2
 
 :וז ןושלב השקב דעוול שיגי התומעב רבח תויהל ץפחה םדא    )ב( 
 .)התומעה םש ( התומעב רבח תויהל שקבמ )תוהז רפסמו ןעמ ,םש ( ינא"         
 תא םייקל בייחתמ ינא ,הב רבחכ לבקתא םא .יל םיעודי הנונקתו התומעה תורטמ        
 )".התומעה לש תיללכה הפיסאה תוטלחה תאו ןונקתה תוארוה        
 
 :הלאמ דחא תויהל לוכי התומעב רבח    )ג(
 :ךמסומ קוסיעב אפרמ  .1        
 :קוסיעב יופירל טנדוטס  .2        
 .לארשיב קוסיעב יופירה עוצקמ תא םקל םיצורה םדא וא דיגאת לכ  .3        
 
 :דעווה ידיב הנותנ יתלבק יא וא התומעה רבחכ שקבמה תלבק רבדב הטלחהה  )ד( 



 
 

 

 .הבורקה תיללכה הפיסאה יפל בוריס לע רורעל אוה יאשר ,שקבמה תא לבקל דעווה בריס      
 

 לכב דחא לוק ול היהיו תיללכ הפיסא לכב עיבצהלו ףתתשהל יאכז התומעה רבח   )א(  .3
 .תרוקיבה תדעוול וא דעוול רחביהלו רוחבל יאכז אוה :העבצה               
   לע הבוח היהי םמולשתש רבח ימד עובקל יאשר ,תיללכה הפיסאה רושיאב ,דעווה   )ג(       
   .םירבחה              
      בקע רבחה ןמ התומעל ועיגהש םימולשתה קוליסמ תרטופ הניא התומעב תורבחה תעיקפ   )ד(      
       .ותורבח תעיקפל דעש הפוקתה דעב  ותורבח             
 

 :תעקופ התומעב תורבחה  )א( .4
 :וקוריפ רמגב -דיגאת אוהש רבחבו ,רבח תומב  .1
 :שארמ םוי םישולש דעוול ןתנית בתכב השירפ תעדוה :התומעה ןמ ותשירפב .2
 .התומעה ןמ ותאצוהב .3

 
           דחאמ התומעה ןמ רבח תאצוה לע טילחהל , דעווה תעצה יפל ,תיאשר תיללכה הפיסאה   )ב(     

 :   םיאבה םימעטה
 :ונממ הל עיגמה תא התומעל םליש אל רבחה  .1            
 :תיללכה הפיסאה לש הטלחה וא ןונקתה תוארוה תא םייק אל רבחה   .2            
 :התומעה תורטמל דוגינב לעופ רבחה   .3            
 .ןולק המיע שיש הריבע לשב עשרוה רבחה   .4            
    
  תונמדזה ול  ןתנש רחאל אלא התומעה ןמ רבח איצוהל תיללכה הפיסאל דעווה עיצי אל     )ג(    
   ) 2 (  , )1( )ב( הנשמ תנקתב םירומאה םימעטהמ עיצי אלו ,וינפל ויתונעט עימשהל התואנ             
 .תוועמה ןוקיתל ריבס ןמז ול ןתנו רבחב הרתהש רחאל אלא  )3( וא            
 

 חלשיי וא דיב ול רסמייש בתכב ול ונתניי רבחל התומעה לש תרחא העדוהו הארתה ,השירד ,הנמזה   .5
 ידי לע הרסמנש יפכ ינורטקלאה ראודה תבותכל חלשיי וא/ו םירבחה סקנפב םושרה ונעמ לא ליגר ראודב
 הנשת רבחה תשקב יפל ;רבחה י"ע ורסמנש יפכ דיינה ןופלטה רפסמל טסקט תעדוה תועצמאב וא/ו רבחה
 .םירבחה סקנפב דיינה ןופלטה רפסמ וא/ו ינורטקלאה ראודה תבותכ וא/ו םושרה ונעמ תא התומעה
 
 :תיללכ הפיסאה : 'ג ןמיס              
 

 .דעווה ידיב ועבקיי תיללכ הפיסא לש המוקימו התעש ,המוי .6
 

 ,םוי ןייצתו שארמ םימי הרשע תוחפל רבח לכל ןתניתש העדוה ידי לע סנוכת תיללכ הפיסא .7
 .הפיסאל םוי רדסו םוקמ, העש

 
 ,תרוקיבה תדעו תולועפ לעו דעווה תולעופ לע תונובשחו םינויד עמשת הליגר תיללכ הפיסא .8

 .תרוקיבה תדעוובו דעווב רחבתו ,םרושיא לע טילחת ,דעווה הל שיגהש יפסכה ןובשחו ןידבו םהב ןודת
 

 ןינמ היה ;התומעה ירבח רפסממ )זוחא הרשע( 10% תוחפל וחכנ אל םא חתפת אל תיללכ הפיסא  )א(  .9
 .םיחכונה רפסמ תחפ םא ףא תוטלחה לבקלו הינוידב ךישמהל איה תיאשר ,הפיסאה תחיתפב חכונ הז
 ,הנמזהב בוקנה ןמזהמ העש ךות רומאה ןמזהמ העש ךות רומאה ןיינמה סנכתנ אל   )ב(
  העש התואל םימי עובשב ,תפסונ העדוהב ךרוצ אלל ,תיחדנכ הפיסאה תא ואריי        
  רשא רפסמ היהי ,טילחהלו ןודל םיאשר םיחכונה ויהי וז תיחדנ הפיסאבו ,םוקמ ותואלו        
 .היהי         
 

 .הפיסאל ריכזמו שאר בשוי ,התומעה ירבח ןיבמ ,רחבת תיללכ הפיסא   .10
 

  הז ןונקת וא קוחה םא תלוז ,םיעיבצמה תולוק בורב ולבקתי תיללכ הפיסאה תוטלחה   .11



 
 

 

 .עירכהל הפיסאה שאר יאשר ,םילקש תולוקה ויה :ןתלבקל רחא בור ושרד
 
 דעווה  :'ד ןמיס                      
 

 .תיללכ הפיסאב ורחבי רשא םירבח 25 – ל 7 ןיב הנמי דעווה   )א(    13
 
 יופירל םיטנדוטס וא/ו ןוישיר ילעב קוסיעב םיאפרמ םהש דבלב התומעה ירבחמ בכרוי דעווה   )ב(
 שילש רתויה לכל אהי דעווב םירבחה םיטנדוטסה רפסמ ,ןוישיר תלבקל לולסמב םיאצמנ רשא קוסיעב
  דעווה לש ללוכה ובכרהמ

  רחבת תרחא תיללכ הפיסאש דעו תיללכ הפיסאב ורחביהמ ןהכי דעווה   )א(   .14
   .שדחה דעוול רחביהל לוכי אצויה דעווה רבח .שדח דעוו                
 
  רבח :דעוול בתכב העדוה ידי לע ותנוהכמ תע לכב רטפתהל יאשר דעווה רבח   )ב(        
 .לגר טשופ וא ןיד לוספ זרכוה םא ןהכל לדחי דעווה                
 

 התומעה לש רחא רבח תונמל רתונה וא םירתונה םיאשר ,דעוו רבח לש ומוקמ הנפתנ    )א(   .15
 רומאכ דעווה בכרה רמשייש ןפואב ,הבורקה תיללכה הפיסאל דע דעווה רבחכ ןהכל                 
 .הז ןונקתל )ב( 13 ףיעסב                
 
 התומע רבח תונמל רתונה וא םירתונה םיאשר ,וידיקפת אלמל ונממ רצבנש דעווה רבח    )ב(       
 .וידיקפת אלמל ובישיש דע ומוקמ אלמל               
 

 ךרדו ןהב שורדה ןיינמה ,ןהל הנמזהה ,ויתובישי דעומ תא ומצעב רידסהל יאשר דעווה  .16
 .ןלוהינ       
 

           :העצהה הלבקתנ אל ,םילוקש תולוקה ויה :םיעיבצמה תולוק בורב ולבקתי דעווה תוטלחה  .17
    .דעווה תבישיב אלש םג לבקתתש לוכי דחא הפ דעווה ירבח לכ תטלחה 
 

 .ויתוטלחהו ויתובישימ לוקוטורפ להני דעווה  .18
 
 

 לע התומעה םשב םותחל וחוכ הפוימ וא/ו וידבוע וא/ו וירבח ןיבמ רתוי וא םיינש ךימסהל יאשר דעוה   .19
 שרודה ןיינע לכל הרקמ לכב יכ ,רהבומ .ותוכמס םוחתב ןהש תולועפ המשב עצבלו התוא ובייחיש םיכמסמ
       .המיתח ישרוממ םיינש תוחפל לש םתמיתח שרדית המיתחה ישרומ תמיתח תא

 
 תרוקיבה תדעו :'ה ןמיס                            
 

 .תרוקיבה תדעו לע םג ,םיביוחמה םייונישב ולוחי , 18 דע 13 תונקת תוארוה  .20
 
 םיפינס  :'ו ןמיס                            
 

 תאו םנוגרא תא עובקלו םיפינס םיקהל ,תיללכ הפיסאה תטלחהב ,תיאשר התומעה  .21
 .םהיניינע לוהינ ירדס       
 
 התומעה קוריפ :'ז ןמיס                          
 

  התומעה ירבח ללכמ םישילש ינש ידי לע לבקתת התומעה קוריפ לע הטלחה  )א(   .22
 .שארמ םוי 21 לש תמדקומ העדוהב ,הז ןיינעל תדחוימ תיללכ הפיסאל ונמזוהש              
 
 ,התומעה קוריפל דעו םירבחה ורחבי ,התומעה קוריפ לע טלחוי הב תיללכ הפיסאב  )ב(       



 
 

 

 .הקוריפב םירושקה םיניינעה לכב לפטל ךמסויש              
 
 התומעה יסכנ  :'ח ןמיס                        
 

 האנה תובוט וא םיחוורה תקולחו היתורטמל קרו ךא ושמשי היתוסנכהו התומעה יסכנ  .23
 .רוסא – הירבח ןיב ,איהש הרוצ לכב       
 
 קוריפ רחאל םיסכנ   :'ט ןמיס                         
 

 ירוביצ דסומ ידיל ,היתובוח לכ וערפנש רחאל ,השוכר רבעוי התומעה קוריפלש הרקמב  .24
 .הירבח ןיב קלוחי אלו ,הסנכה סמ תדוקפל ) 2( 9 ףיעסב ותועמשמכ ,רחא       
 
 ויונישו ןונקתה ףקות  'י ןמיס                   
 

 תולוק בורב ולבקתנש תיללכ הפיסאה תוטלחה פ"ע השעיי הז ןונקתב ןוקית וא יוניש   .25
 .םיחכונהמ 2/3 לש        

 
 

                           
             
 
 
 
 
 
 
                                                    


