
       

   

 

                 
 

              

               
  

         

 

       

           

            

                     
                
                
                 
              

                  
 

                 

       

    

                   
     

  

                 
                   

               

         

        

        

           

                   
             

                  
    

                     
         

                 
                 

                 

^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 רוביצה תוינפב לופיטו תועיבת בושייו רוריבל םיללכ תכרעמ

 מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 יללכ .1

 מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ לש רוביצה תוינפב לופיטו תועיבת בושייו רוריבל םיללכה תכרעמ ןניה הטמ תוטרופמה תוארוהה 1.1
 .)"םיללכה תכרעמ"(

 .תורדגהה ףיעסב םיטרופמה חוטיבה יפנעמ דחאב הסילופ חכמ שגותש העיבתל הפקת הניה םיללכה תכרעמ 2.1

 חוטיבה יפנעמ דחאב הסילופ חכמ שגותש העיבת לכל םייטנבלר םניה תועיבת בושייו רוריבל תופוקתהו םידעומה 3.1
 .תורדגהה ףיעסב םיטרופמה

 .li.oc.ladgim.www תבותכב הרבחה לש טנרטניאה רתאב תמסרופמ םיללכה תכרעמ 4.1

 תורדגה .2

 :ןדיצב תטרופמה תועמשמה היהת םיללכה תכרעמב תוטרופמה תורדגהל

 .תועיבת בושייב המעטמ לעופה תוברל מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ- הרבחה 1.2

 .חוטיבה יפנעמ דחאב הרבחב השכרנש חוטיב תסילופב חטובמכ רדגומש ימ- חטובמ 2.2

 ;תוישיא תונואת ינפמ חוטיב ;דבלב תוומ קסיר יבגל- םייח חוטיב ;דבלב תוומו תוכנ ינוכיס יבגל- היסנפ חוטיב :חוטיב יפנע 3.2
 יוסיכ ןתמל דעוימה תואירב חוטיבו םירז םידבועל תואירב חוטיב טעמלו םייניש חוטיב טעמל ,זופשאו תולחמ ינפמ חוטיב
 ;חטבמה לש תוברועמ אלבו יאופרה תורישה קפסמ ןירשימב םיתוריש תלבק ןיינעל תאזו- לארשיב םירז םיהושל יחוטיב
 ץוחל תועיסנב זופשאו תולחמ ,תונואת ,ןעטמ חוטיב ;תורידל ףיקמ חוטיב ;)ישילש דצו ימצע( שוכר- יעונמ בכר חוטיב
 .הבוח בכר חוטיב ףנע יבגל ףא לוחת ,ןלהל 61 ףיעס טעמל ,וז םיללכ תכרעמ .ץראל

 רומאכ תויוכז שומימל תויטנבלרה ןידה תוארוה יפל וא חוטיב תסילופ יאנת יפל תויוכז שומימל הרבחהמ השירד- העיבת 4.2
 .הרבחל שגותש

 .רחאל םרגנש קזנ וקוסיע תרגסמב ביטיהש ימ טעמלו ידסומ ףוג טעמל ,הרבחל העיבת שיגהש ימ- עבות 5.2

 .םינש 76 ול ואלמש ימ-קיתו חרזא 6.2

 העיבת רוריבב עדימו םיכמסמ .3

 תא ירשפאה םדקהב הרבחה ול רוסמת ,)היינפה- וז הקספב( המעטמ ימל וא הרבחל העיבת תשגהל רשקב םדא הנפ 1.3
 :העיבתה גוסל םייטנבלרה ,ןלהל םיטרופמה םיכמסמה

 ;םיללכה תכרעמ 1.1.3

 ,תוללוכ ולא תויחנה ;עבותמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה תוברל העיבתה בושייו רוריב ךילה טרופי ובש ךמסמ 2.1.3
 יופיש ןוגכ( ןניגב ותופשל תבייח הרבחה רשא ול ויהש תואצוה לע יופיש לבקל עבות לש ותוכז יבגל עדימ ,רתיה ןיב
 ;)המודכו תעד תווח רובע החמומל םולשת לשב יופיש ,קזנה תנטקה םשל ודי לע וטקננש םידעצ לשב

 ;העיבת בושייו רוריב םשל עבותמ םישרדנה םיכמסמהו עדימה טוריפ 3.1.3

 ;ויולימ יבגל תויחנהו ,ונשיש לככ ,העיבת תשגה ספוט 4.1.3

 .ןלהל 01 ףיעס יפל תונשייתהה תפוקת לע העדוה 5.1.3

 .הרבחה לש טנרטניאה רתאב ומסרופי ליעל 1.3 ףיעסב םיטרופמה םיכמסמה לכ .2.3

 חולשל הרבחה ידיב קפיס היה םרטב דוע םולשת תעדוהב םייתסה העיבתה רוריב וב הרקמב 1.3 ףיעסב רומאה ףא לע 3.3
 .ליעל 2.1.3-5.1.3 םיפיעסב םיטרופמה םיכמסמה חולשממ הרוטפ הרבחה היהת ,םייטנבלרה םיכמסמה תא

 הרוטפ הרבחה היהת ,הרבחה לש טנרטניאה רתאמ םש םירומאה םיכמסמה תא הנופה דירוה 1.3 ףיעסב רומאה ףא לע 4.3
 .1.3 ףיעסב רומאכ םיכמסמה תריסממ

 הרבחל שי ןכ םא אלא ,םלבקל יאשר וניא וא םגישהל לוכי וניא ריבס עבותש םיכמסמ וא עדימ עבותמ שורדת אל הרבחה 5.3
 .עבותה ידיב םיאצמנ רומאכ םיכמסמה וא עדימהש חינהל ישממ דוסי

 ימ וא הרבחל שיגהש העיבתל רשקב ךמסמ וא עדימ לבקתנ ובש דעומהמ ירשפאה םדקהב ,עבותל רוסמת הרבחה 6.3
 הרבחה ידי לע ושרדנ רשא םיכמסמהו עדימה הב וטרופיו ,ותלבק דעומ ,לבקתנש ךמסמה ןיוצי הב ,בתכב העדוה ,המעטמ
 .ןלהל 9 ףיעס יפל רוריב ךשמה תעדוה תרגסמב םג חלשתו לוכי רומאכ העדוה .עבותה ידי לע ואצמוה םרטו

- לדגמ תרבחב תועיבת בושייו םיללכ תכרעמ -
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^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 רחואי אל ולא םיכמסמ הרבחה שורדת ,העיבת רוריב ךרוצל םיפסונ םיכמסמו עדימ עבותהמ הל םישורד יכ הרבחה האצמ 7.3
 .םהב ךרוצה הל ררבתהש םויהמ םיקסע ימי רשע העבראמ

 הפ לעב העיבת שיגהל לכוי )םינש67 ול ואלמש ימ(2022-9-2 םיידסומ םיפוג רזוחב ותרדגהכ קיתו חרזא אוהש עבות 3.8
 לכב .קיתווה חרזאה הפ לעב רסמש םיטרפל םאתהב- הרבחה גיצנ ידי לע עצובי העיבתה תשגה ספוט יולימש ןפואב
 חולשמל ףסונב ,ךכב ותוא ןכדעיו עבותה םע ינופלט רשק רוציי הרבחה גיצנ קיתווה חרזאה לש םיכמסמב רסוח לש הרקמ
 תורשקתהה ךרוצל ינורטקלא יעצמא ןכדעל שקיב קיתווה חרזאה םא טעמל ,ינורטקלא יעצמאב וא ראודב ןיינעב העדוה
 .הז ףיעסב תוטרופמה תוחישה לכ תא הטלקהב דעתל הרבחה לע יכ רהבוי .ומיע

 ויתואצותו העיבתה רוריב ךלהמ רבדב העדוה .4

 רוריב םשל עבותהמ השרדש םיכמסמהו עדימה לכ הידיב ויהש םויהמ םימי םישולש ךותב ,עבותל רוסמל הרבחה לע 1.4
 ; ןיינעה יפל ,ןלהל תוטרופמה תועדוההמ תחא תא ,העיבתה םולשת םע וא העיבתה

 .ןלהל 9 ףיעס יפל רוריב תקספה וא רוריב ךשמה תעדוה 1.1.4

 .ןלהל 5 ףיעס יפל םולשת תעדוה 2.1.4

 .ןלהל 6 ףיעס יפל יקלח םולשת תעדוה 3.1.4

 .ןלהל 7 ףיעסב טרופמכ הרשפ תעדוה 4.1.4

 .ןלהל 8 ףיעסב טרופמכ הייחד תעדוה 5.1.4

 הפוקתה תונמיהל לחת ,ליעל 4.1.3 ףיעסב רומאכ העיבת תשגה ספוט תועצמאב ,בתכב שגות העיבת יכ הרבחה השרד 2.4
 .הרבחה ידיב ספוטה לבקתנש ינפל אל הז 4 ףיעסב רומאכ

 יעצמא ןכדעל שקיב קיתוה חרזאה םא טעמל ,הרבחה גיצנ ידי לע הפ לעב םג רוריב ךשמה תעדוה רסמית קיתו חרזאל 3.4
 .ומיע תורשקתהה ךרוצל ינורטקלא

 םולשת תעדוה .5

 ,ראשה ןיב ,לולכתש בתכב םולשת תעדוה םולשתה דעומב עבותל רוסמת- העיבת םולשת לע הרבחה הטילחה

 :ןיינעה יפל ,םייטנבלר םהש לככ ,םיאבה םיניינעה יבגל תוסחייתה

 ימעפ דח םולשת עוציב תעב 1.5

 ;םולשתה תליע 1.1.5

 ;בושיחה ןפוא רבדב ריהבו ריבס טוריפ 2.1.5

 ;קזנה הבוג 3.1.5

 ;הכונו בשוח ןהיפלש ןידה תוארוה ןויצו ובושיח ןפוא ,הכונש לככ ,רוקמב הכונש סמה םוכס 4.1.5

 ; העדוהל ףרוציש סמה תונוטלש תאמ רושיאל הינפה וא רכש שולתל ,םייטנבלרה םירקמב ,הינפה 5.1.5

 העיבת תליע התואל תורושקה תוביסנ לשב ,הרבחהמ אלש עבותל םיעיגמש םירחא םימולשת זוזיק רבדב טוריפ 6.1.5
 ;םולשתהמ וזזוק ןידה וא הסילופה יפלשו

 ;התבגנש לככ ,תימצעה תופתתשהה םוכס 7.1.5

 ;םיעיגמש לככ ,עבותה תאמ הרבחל םיעיגמש םירחא םימוכס זוזיק רבדב טוריפ 8.1.5

 ;ומלושש לככ ,תקולחמב םייונש םניאש םימוכס וא תומדקמ זוזיק רבדב טוריפ 9.1.5

 ;הדמצהה תטישו הדמצהה גוס- ןידה וא הסילופה תוארוהל םאתהב הדמצה םולשתב תביוחמ הרבחהש הרקמב 01.1.5

 ולחה תוארוהה ןויצו הלחה תיבירה-ןידה וא הסילופה תוארוהל םאתהב תיביר םולשתב תביוחמ הרבחהש הרקמב 11.1.5
 ;היבגל

 ףסוותנש םוכסה- ןידה וא הסילופה תוארוהל םאתהב תיביר וא/ו הדמצה םולשתב תביוחמ הרבחהש הרקמב 21.1.5
 ;תיבירו הדמצה ישרפה ןיגב םולשתל

 לשב תיבגנה תיבירה יבגל תולחה תוארוהה ןויצו רוגיפב םולשתה םוכס- םולשת עוציבב הרגיפ הרבחהו הרקמב 31.1.5
 ;רוגיפה

 .העיבתה רוריבל םישורדה םיכמסמהו עדימה לכ הרבחה ידיב ויה ובש דעומה 41.1.5

- לדגמ תרבחב תועיבת בושייו םיללכ תכרעמ -
)2202/60 הסרג ןוכדע( 2 



         

   

   

   

      

            

       

         

     

   

                

           

                   
          

                 
    

  

            

                 
      

               
                

             

   

                 

                  

    

       

                   
         

               

                 
                 
               
    

                  
   

                  
               

                  

^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 ןושארה םולשתה תרגסמב וטרופי )הבצק תוברל( יתיע םולשת יבגל 2.5

 ףיעסב םיטרופמה םיניינעה 1.2.5

 ;ןושארה םולשתה םוכס 2.2.5

 ;םימולשתה ןוכדע ןונגנמ 3.2.5

 ;םולשתל עבותה יאכז ולשבש ןושארה דעומה 4.2.5

 ;ןידה וא הסילופה תוארוהל ףופכב םימולשתל עבותה יאכז הלשבש תיברמה הפוקתה ךשמ 5.2.5

 ;תואכז לש תשדוחמ הקידבל דע הפוקתה ךשמ 6.2.5

 ;םימולשתל תואכזה תפוקת ךלהמב תואכז לש תשדוחמ הקידבל םיללכה 7.2.5

 .םימולשתל תואכזה תפוקת תכראה ןונגנמ 8.2.5

 תיקלח םולשת תעדוה .6

- ושרדנש תוליעהמ קלח וא ושרדנש םימוכס יבגל העיבתהמ קלח תייחד ךות העיבתה םולשת לע הרבחה הטילחה

 :ןלהל טרופמכ םיקלח ינש הבש ,בתכב יקלח םולשת תעדוה עבותל הרבחה רוסמת

 םינותנה לכ וב וטרופיו הרבחה הריכה וב םולשתה לש ויביכרמ וטרופי הז קלחב-"םולשת תעדוה"- ןושארה קלחה 1.6
 .ןיינעה יפל ,םייטנבלר םהש לככ ליעל 2.5 וא 1.5 ףיעסב םיטרופמה

 ,העיבתהמ קלח תוחדל הרבחה תטלחה סיסבב םידמועה םיקומינה וטרופי הז קלחב-"הייחד תעדוה"- ינשה קלחה 2.6
 .ןלהל 8 ףיעסב רומאל םאתהב

 הרשפ תעדוה .7

 .העצוה וב דעומל הריבס יתלב איהש הרשפ תעצה עבותל עיצת אל הרבחה 1.7

 תעדוה"( בתכב הרשפ תעצה עבותל הרבחה ריבעת ,הרשפ רדסה תרגסמב םולשת לע עבותה םע הרבחה םיכסת םא 2.7
 .היאנתב ןייעל ריבס ןמז ול ןתיתו )"הרשפ

 ,םנשיש לככ תקולחמב םייונש םניאש םולשתה יביכרמ ,הרשפה דוסיבש םיקומינה ,חוטיבה הרקמ וטרופי הרשפה תעדוהב 3.7
 .רומאכ רעפ םייקש לככ ,םולשתל םוכסה ןיבו הרשפב עבקנש םוכסה ןיב רעפהו םולשתל םוכסה ,הרשפב עבקנש םוכסה

 .םידדצה תא בייחת אל איה עבותה ידי לע הרשפה הרשוא אל דוע לכ 4.7

 הייחד תעדוהו הקמנה .8

 יאנת תא םג וללכי הייחדה יקומינ .)הייחד תעדוה ןלהל( בתכב העדוה עבותל רוסמת-העיבת תייחד לע הרבחה הטילחה

 תיחדנ םלשב רשא ,ןידה תוארוה וא ,יחוטיבה יוסיכה שודיח דעומב וא תופרטצהה דעומב ועבקנש גייסה וא הינתה ,הסילופה

 .םהילע תכמסנ הייחדהש לככ ,העיבתה

 רוריב תקספה וא רוריב ךשמה תעדוה .9

 תוביסה וטרופי הבש בתכב רוריב ךשמה תעדוה עבותל רוסמת ,העיבתה רוריב םשל ףסונ ןמז הל שורד יכ הרבחה הרבס 1.9
 .)"רוריב ךשמה תעדוה"( העיבתה רוריבל ףסונ ןמז הל שרדנ ןניגב

 .העיבתה רוריב םשל עבותהמ םישרדנה ףסונ ךמסמ וא עדימ לכ רוריב ךשמה תעדוהב ןייצת הרבחה 2.9

 תעדוה ,יקלח םולשת תעדוה ,םולשת תעדוה חולשמל דעו םימי םיעשת לכ תוחפל עבותל רסמית רוריב ךשמה תעדוה 3.9
 תכרעהל ידיתעדעומ עבקנ הסילופה יאנת יפ לעו תמדוקה רוריבה ךשמה תעדוהב םא .ןיינעה יפל ,הרשפ תעדוה וא הייחד
 תעדוה חלשיתש דבלבו ,רומאה דעומל דע עבותל תופסונ רוריב ךשמה תועדוה חולשממ הרוטפ היהת הרבחה ,קזנה
 .הנש רחאל תוחפל רוריב ךשמה
 עבותל רסמית רוריב ךשמה תעדוה ,הבוח בכר חוטיב ףנעב השגוהש העיבתל רושקה לכב ליעל הז ףיעסב רומאה ףא לע
 .םישדוח השיש לכ תוחפל

 ביגה אל םא וא תויטפשמ תואכרעל הנפ עבותה םא תופסונ רוריב ךשמה תועדוה חולשל התובחמ הרוטפ היהת הרבחה 4.9
 הנורחאה העדוהבש דבלבו העיבתה רוריב םשל ךמסמל וא עדימל השירד תוללוכה תובקוע רוריב ךשמה תועדוה יתשל
 הבוגת תלבקל דע וא םישרדנה םיכמסמה ונממ ולבקתי אל םא תופסונ תועדוה עבותל רוסמת אל יכ הרבחה ןייצת עבותל
 .תרחא

- לדגמ תרבחב תועיבת בושייו םיללכ תכרעמ -
)2202/60 הסרג ןוכדע( 3 



    

                 
             

                 
  

                
                 

                 
                
               

           

                 
              

                 
               
   

       

                

                 

                

                   
  

     

               

                
         

                 
                

     

                   
                

           

                   
                  

       

             

           

            

               
              

         

                
   

^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 העיבת תונשייתה רבדב העדוה .01

 ןיוצת הב רשא הקספ לולכת- הנושאר רוריב ךשמה תעדוהו הייחד תעדוה ,יקלח םולשת תעדוה ,םולשת תעדוה 1.01
 יכתועדוה ןתואב הרבחה ןייצת ןכ .תויטנוולרה ןידה תוארוהל םאתהב העיבתה תונשייתה תפוקת תדחוימ הטלבהב
 ץורמ תא תרצוע טפשמ תיבל העיבת תשגה קר יכו תונשייתהה ץורמ תא תרצוע הניא ,הרבחל העיבתה תשגה ,ללככ
 .)"תונשייתה תקספ"( תונשייתהה

 העיבתה תונשייתהל יופצה דעומל המדקש הנשה ךלהמב העיבתל עגונב הרבחה ידי לע עבותל תחלשנה העדוה לכ 2.01
 הרקמ תורק דעומב לחה תונשייתהה ץורמ יכ הב ןיוצי ןכו חוטיבה הרקמ תורק דעומ תא ,תונשייתה תקספ לולכת
 .חוטיבה

 דעומל המדקש הנשה ךלהמב אלש עבותל החלשנש 1.01 ףיעס יפל העדוהב תונשייתה תקספ לולכת אל הרבחהו היה 3.01
 הבו העדוה תתלהילע היה ובש ןושארה דעומה ןיבש ןמזה תפוקתש המיכסהש ימכ הרבחה תא וארי תונשייתהל יופצה
 .תונשייתהה תפוקת ןיינמב אבות אל ,תונשייתה תקספ הבו העדוה לעופב הנתינ ובש דעומה ןיבל תונשייתה תקספ
 .הרבחה לש הנושארה הרפהה יבגל קר הפקת ,הז ףיעסב רומאכ הרבחה תמכסה

 יופצה דעומל המדקש הנשה ךלהמב עבותל החלשנש 1.01 ףיעס יפל העדוהב תונשייתה תקספ לולכת אל הרבחהו היה 4.01
 הנורחאההנשב הנושארה העדוהה תחילש דעומ ןיבש ןמזה תפוקתש המיכסהש ימכ הרבחה תא וארי- תונשייתהל
 אבות אל ,2.01 ףיעסיפל תונשייתהה דעומ תאו תונשייתה תקספ הללכנ הבש העדוה החלשנ ובש דעומה ןיבל הרומאה
 ךלהמב הרבחה לש הנושארה הרפהה יבגל קר הפקת ,הז ףיעסב רומאכ הרבחה תמכסה .תונשייתהה תפוקת ןיינמב
 .תונשייתהה דעומל המדקש הנשה

 הטלחה לע הגשה תוכז ןיינעב העדוה .11

 :תואבה עבותה תויוכז תא תדחוימ הטלבהב תנייצמה הקספ לולכת הייחד תעדוה וא יקלח םולשת תעדוה ,םולשת תעדוה

 .ומעטמ החמומ לש תעד תווח שיגהל ותוכז תוברל ,הסילופב ועבקנש לככ ,הגשה תשגהל ךרדהו הטלחהה לע גישהל 1.11

 .וילא תונפל ןתינ ובש ןפואהו ויטרפ ,הרבחה לש רוביצה תוינפ לע הנוממה ינפב ותגשה תא איבהל 2.11

 חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ינפב וא תיטופיש האכרע ינפב הז ללכבו ,םיפסונ םימרוג ינפב הרבחה תטלחה לע גישהל 3.11
 .רצואה דרשמב ןוכסיחו

 תואכז לש תשדוחמ הקידב .21

 .הסילופב ןיינעל ועבקנש םיללכל םאתהב ,םייתיע םימולשת תלבקל עבות לש ותואכז שדחמ ןוחבל תיאשר הרבחה 1.21

 עבותה תואכז תא שדחמ קודבל הרבחה תיאשר ,ףקותל וז םיללכ תכרעמ תסינכ םרט ורכמנש תוסילופל סחיב 2.21
 .)"תשדוחמ הקידבל םיללכה"( ןלהל םיטרופמה םיללכה יפ לע םייתיע םימולשתל

 םיכמסמהו עדימה לעו תואכזה לש תשדוחמ הקידבל דע הפוקתה ךשמ לע עבותל הרבחה עידות ,העיבתה רושיא םע 3.21
 ךשמהל יאנת םיווהמה ,תשדוחמה הקידבה ךרוצל תואכזה תפוקת םות ינפל םוי םישולש תוחפל הל קפסל עבותה לעש
 .הסילופה תוארוהל םאתהב יתיע םולשת עוציב

 לש תשדוחמה הקידבה ךרוצל הל םישורדה םיכמסמהו עדימה לכ ,הרבחל ורסמיי אל םא יכ עבותל הרבחה עידות ןכ ומכ 4.21
 רחאל יכ וז העדוה תרגסמב הרבחה ןייצת דוע .תואכזה תפוקת םותב יתיעה םולשתה תא הרבחה קיספת תואכזה
 .המעטמ החמומ תועצמאב הקידבל עבותה תא ןמזת הרבחהו לוכי שרדנה עדימה תלבק

 ךשמהל עבותה לש ותואכז תא הרבחה ןחבית תואכזה תפוקת םות ינפל םוי 03 דע שרדנה עדימה תא עבותה רסמ 5.21
 םימי 03 ךות הל ורסמנש םיכמסמל םאתהב תואכזה תפוקת םות רחאל םג ונמיה קלח לכ וא יתיעה םולשתה עוציב
 .)"הקידבה תמלשהל דעומה"( שרדנה עדימה הל רסמנש דעומהמ

 :תואבה תועדוההמ תחא עבותל הרבחה עידות הקידבה תמלשהל דעומהמ םימי רשע העברא ךות 6.21

 .תואכזה תפוקת םות רחאל םג יתעה םולשתה עוציב ךשמה לע העדוה 1.6.21

 .תואכזה תפוקת םות רחאל םג יתעה םולשתה תקספה וא הנטקה לע העדוה 2.6.21

 דעומהו החמומה םש טרופי רומאכ העדוהב .החמומ תועצמאב עבותה לש הקידב עוציבב ךרוצה לע העדוה 3.6.21
 הרבחה טרפת רומאכ העדוה תרגסמב .רומאכ החמומ תקידב תולעב אשיי אל עבות .)"החמומה תקידב"( העוציבל
 .ןלהל וז םיללכ תכרעמל 1.31 ףיעסב רומאכ החמומה דיקפת תא

 1.6.21-3.6.21 ףיעסב תוטרופמה תועדוההמ תחא עבותל הרבחה עידות החמומה תקידב עוציב דעוממ םימי 41 ךות 7.21
 .ליעל וז םיללכ תכרעמל

- לדגמ תרבחב תועיבת בושייו םיללכ תכרעמ -
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^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 תקידבל בצייתי אל וא ושקבתהש םידעומב ליעל 5.21 ףיעסב רומאכ ונממ שרדנש עדימה לכ תא רוסמי אל עבותהו היה 8.21
 .תואכזה תפוקת םותב יתעה םולשתה עוציב קספוי ליעל 3.6.21 ףיעסב רומאכ החמומה

 הרבחה ול רוסמת ,רתוי רחואמ דעומב החמומ תועצמאב הקידב עצבי וא/ו ונממ שרדנה עדימה תא עבותה םילשי 9.21
 .רומאכ החמומה תקידב עוציב וא/ו עדימה תמלשה רחאל ךומסב ,ןיינעה יפל ,1.6.21-3.6.21 ףיעס יפל העדוה

 ומלושש םימולשת ןיגב םימוכס תבשה שורדל הרבחה לש התוכזמ עורגל ידכ וז הקספב רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל 01.21
 .רומאה דעומה םרט רתיב

 ומכםינוש םירוריב עצבל הרבחה לש התוכזמ עורגל ידכ ליעל וז הקספב רומאב ןיא יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל 11.21
 וא הסילופה תוארוהל םאתהב יתעה םולשתה תא קיספהל וא ןיטקהלו תואכזה תפוקת ךלהמב 'דכו תוריקח ,תוקידב
 תעדוה עבותל הרבחה רוסמת ליעל הז ףיעסב רומאכ םולשת קספוה וא ןטקוה . תואכזה תפוקת םות םרט דוע ןידה
 ינפל םימי 03 תוחפל יוניש תעדוה עבותל רסמית ,רומאכ םיללכ ורסמנ אל םא .הסילופב םיעובקה םיללכל םאתהב יוניש
 .רומאה דעומה ינפל 06 מ רתוי אל ךא םימולשתה תקספה וא תנטקה דעומ

 רומאכ יקלחה םולשתה תעדוה וא ליעל 5 ףיעסב רומאכ םולשתה תעדוה םע עבותל ורסמיי תשדוחמ הקידבל םיללכה 21.21
 .הרבחה לש טנרטניאה רתאב ומסרופיו ליעל 6 ףיעסב

 החמומ תרזעב העיבת רוריב .31

 ,העיבתה אשונ שוכרה תא ךירעמו קדובש החמומב וא עבותב שגופה החמומב העיבת רוריב םשל רזעית הרבחהש לככ 1.31
 רשקב החמומה לש ודיקפת תא עבותל ריבסת ,שארמ עבותל ךכ לע הרבחה עידות ,ותוחכונב אלש וא עבותה תוחכונב
 .רוריבה ךלהמב ומעטמ החמומב ץעוויהל וא גצוימ תויהל ותוכז יכ ול עידותו ,העיבתה רוריבל
 .ליעל 2.1.3 ףיעסב רומאכ העיבתה בושייו רוריב ךילה ךמסמ תרגסמב הרקמ לכב בלושת רומאכ העדוה

 ותעד תווחל אלא הרשפ עיצהל אלו הקלחב וא האולמב העיבת תוחדל יאשר וניא ,ליעל 1.31 ףיעסב רומאכ החמומ 2.31
 .תועיבת בושיי וקוסיע רקיעו הרבחה דבוע אוה םא אלא ,דבלב קזנה ףקיה ןיינעב

 .היומס הריקח תרגסמב רקוחב תרזענ הרבחה רשאכ ולוחי אל 1.31 ףיעס תוארוה 3.31

 ךא- ואל םא ןיבו הרבחה דבוע אוה םא ןיב- ןובשח האור ,יאופר החמומ ,יאמש ןוגכ-"החמומ",הז 31 ףיעס ןיינעל 4.31
 .יטפשמ ץעוי טעמל

 יעצמא ןכדעל שקיב קיתוה חרזאה םא טעמל ,ידסומה ףוגה םעטמ גיצנ י"עפ"עב םג העדוה רסמית – קיתו חרזא ןיינעל 5.31
 .ומיע תורשקתהה ךרוצל ינורטקלא

 החמומ תעד תווח .41

 תא לולכתו ,תקמונמ היהת ,יעוצקמ ןפואב ךרעית ,העיבתה בושיי ךרוצל הרבחה ןעשית הילע החמומ לש תעד תווח 1.41
 םהילע ךמתסה החמומה רשא םיכמסמה לכ תמישר תאו ,החמומה לש ודיקפתו תיעוצקמה ותלכשה ,וראות ,ומש
 תווח תכירעב
 .תעדה

 .חוטיב ילומגת תלבקל עבותה תוכזל ןירשימב סחייתת אל ,החמומ לש תעד תווח 2.41

 דעומב עבותל תעדה תווח תא הרבחה רוסמת ,העיבת בושיי תרגסמב החמומ לש תעד תווח לע ךמסית הרבחהו היה 3.41
 ףיעסל םאתהב תואכז לש תשדוחמ הניחב תעב וא 4 ףיעס יפל ויתואצותו העיבתה רוריב ךלהמ רבדב העדוהה תריסמ
 תביתכ ךרוצל ומעטמ החמומל וא הרבחל עבותה רסמש םיכמסמהו תועדוהה לכ לש המישר ףרוצת תעדה תווחל .21
 .תעדה תווח תכמסנ וילעש ףסונ ךמסמ לכ ןכו ,תעדה תווח

 ורסמיי ,רומאכ םיכמסמהו תועדוהה המיאתמ השקב הרבחל שיגי וידיל םיכמסמהו תועדוהה תא לבקל שקבמה עבות 4.41
 .ותשקב יפל עבותל

 יכ הרובס איה עודמ ריבסת הבש עבותל בתכב העדוה הרבחה רוסמת ,ןיד יפ לע היוסח החמומה לש תעדה תווח התייה 5.41
 .היוסח תעדה תווח

 .העיבתה קיתב דעותת ,תעד תווח ידכ הלוע אלש תימינפ תוצעוויה 6.41

 .ליעל 31 ףיעסב ותרדגהכ-"החמומ",הז ףיעס ןיינעל 7.41

- לדגמ תרבחב תועיבת בושייו םיללכ תכרעמ -
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^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 ישילש דצ יפלכ תויוכזו ףולחת .51

 .שארמ ריבס ןמז בתכב חטובמל ךכ לע עידות איה ,ףולחתה תוכז חוכמ ,ישילש דצ עובתל הטילחה הרבחהש לככ 1.51

 וא קספהמ קתעה חטובמל הרבחה ריבעת- הרשפ םכסה םתחנ וא תוררוב קספ ,ןיד קספ ףולחת תעיבת תרגסמב ןתינ 2.51
 .םכסהה תמיתח םוימ וא הרבחב קספה תלבק םוימ םיקסע ימי רשע העברא ךותב םכסההמ

 היושע ותואש ישילשה דצה דגנכ תוכז הרבחב חטובמל דומעל היושע יכ העיבת רוריב תרגסמב אצמת הרבחה םא 3.51
 רוריב ךלהמ רבדב העדוהה תרגסמב חטובמה ינפב הרבחה תאז ןייצת ,ףולחתה תוכז חוכמ עובתל חוטיבה תרבח
 .21 ףיעסל םאתהב תואכז לש תשדוחמ הניחב תעב וא 4 ףיעס יפל ויתואצותו העיבתה

 דצ דגנכ ,ןוכנל אצמייש לככ ,טוקניש ךילהב חטובמה תא תגציימ הניא הרבחה יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל 4.51
 .רומאכ ךילהב וגצייל תבייחתמ הניאו ישילש

 לכב ישילשה דצה לומ חטובמה תולהנתהל רושקה לכב חטובמל ץעויכ תשמשמ הניא הרבחה יכ תאזב רהבומ דוע 5.51
 לומ םיעגמ םויק ,ישילשהדצה לומ ול ויהיש לוכיש תויובתכתה ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו תוברל איהש הרוצ
 חטובמהו היה יכ שיגדהל תשקבמהרבחה .התשגהמ תוענמיה וא העיבתה תשגהל רשקב הטלחה וא ,ישילשה דצה
 תוירחאב וניה רומאל רשקב תעדהלוקיש ,ישילשה דצה יפלכ םהשלכ םיכילהב טוקנל אלש וא טוקנל טילחי
 ילבמו תוברלו ישילשה דצה לומ ותולהנתהמ האצותכ חטובמל םרגייו לוכיש קזנ לכב אשית אל הרבחהו חטובמה
 תשגהמ ותוענמיהב וא חטובמה ידי לע העיבת תשגהמ רומאהמ עורגל
 .העיבת

 ישילש דצ תעיבת .61

 הרקמ תובקעב םיוסמ םדא לש תוירחא חוטיבל הסילופ לש המויק םצע רבדב עדימ לבקל השקבב הרבחל עבות הנפ 1.61
 .עבותה לש ותשירד דעוממ םיקסע ימי רשע העברא ךותב עבותל הז ןיינעב עדימה תא הרבחה רוסמת ,םיוסמ

 העיבתה לע השירדה םוימ םיקסע ימי העבש ךותב בתכב חטובמל הרבחה עידות ,חוטיב ילומגת הרבחהמ עבות שרד 2.61
 חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל םלשת ,םימי םישולש ךותב יוציפה םולשתל ותודגנתה לע הל עידוי אל םא יכו רומאכ
 .םמולשתב תבייח איהש לככ ,חטובמל תבייח איהש

 .םיללכה תכרעמב םיעובקה םידעומלו תופוקתל םאתהב חטובמה יפלכ התובח רוריבל לעפת הרבחה 3.61

 םישולש ךלהמב ,ליעל 2.61 ףיעסב רומאה םולשתל חטובמה דגנתה אלו חטובמה יפלכ תובח תמייק יכ הרבחה האצמ 4.61
 עבותל הרבחה םלשת ,הרבחל ללכ בישה אל םא ןיבו ותמכסה לע וא ותודגנתה יא לע עידוה םא ןיב ,םירומאה םימיה
 .ןיד לכ תוארוה וא הסילופה תוארוהל םאתהב חטובמה יפלכ םהב הבח איהש לככ ,חוטיבה ילומגת

 .ישילש דצ אוהש עבות-"עבות",הז ןיינעל 5.61

 רוביצ תוינפב לופיטו תובושת ןתמ .71

 ןמז ךות ,הרבחב רחא םרוג לכלו רוביצה תוינפ לע הנוממל החלשנ םא ןיב ,עבות לש בתכב הינפ לכל בתכב בישת הרבחה

 .הינפה תלבק דעוממ םימי םישולשמ רחואי אל הרקמ לכבו ,ןיינעה תוביסנב ריבס

 .היינפה תלבק דעוממ םימי 12-מ רחואי אל- קיתו חרזא ןיינעל 1.71

 םיקתעה ןתמ .81

 ןמ קתעה ,תועיבתב לופיטל הרבחה לש תוחוקלה ירשק זכרמל היינפ וא בתכב השקב יפל ,עבותל רוסמת הרבחה 1.81
 .השקבה תלבק דעוממ םיקסע ימי רשע העברא ךותב ,הסילופה

 חוטיבל העיבתב ישילש דצ אוהש עבות תונפהל ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר היהת הרבחה ,1.81 ףיעסב רומאה ףא לע 2.81
 .הרבחה לש טנרטניאה רתאל עדימ שקיב הילא סחיב הסילופה חסונל תוירחא

 ,וילע םותח עבותה רשא ךמסמ לכמ םיקתעה ,הרבחה ידרשמב בתכב רסמיתש ותשקב יפל ,עבותל רוסמת הרבחה 3.81
 םירשע ךותב ,עבותה תמכסה חוכמ הרבחה לצא לבקתה רשא ךמסמ לכמ וא ,הרבחל עבותה רסמ רשא ךמסמ לכמ
 .השקבה תלבק דעוממ םיקסע ימי דחאו

 תונוש .91

 .חוטיבל הסילופ יפ לע תועיבתל סחיב .1102 ינויל 1-ה רחאל ושגוהש תועיבתל סחיב ףקותב הניה םיללכה תכרעמ 1.91
 2102 ץרמב 1-ה רחאל הנשגותש תועיבת לע וז םיללכ תכרעמ לוחת הבוח בכר

 םא ,תוריש בתכל םאתהב חטובמל ןירשימב תוריש קפס קינעמש םיתוריש ןיגב תועיבת לע לוחת אל וז םיללכ תכרעמ 2.91
 .העיבתה בושייב תברועמ הניא הרבחה

- לדגמ תרבחב תועיבת בושייו םיללכ תכרעמ -
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^ מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ

 םייונישב ,ןיינעה תוביסנל םאתהב טפשמ תיבב הנודנש העיבת לע ולוחי וז םיללכ תכרעמל 6-5 םיפיעס תוארוה 3.91
 .םיביוחמה

 לע רומאכ עבות ןיבל הרבחה ןיב םכסוה .ןיד ךרוע ידי לע גצוימ עבותה םא ולוחי אל וז םיללכ תכרעמל 7 ףיעס תוארוה 4.91
 .ךליאו דעומ ותואמ 4 ףיעס יפל העדוה תבוחמ הרוטפ הרבחה היהת ,הרשפ

 לש ,תוריד ףיקמ חוטיבב וא שוכר- יעונמ בכר חוטיבב ימצע קזנ ןיגב םולשתל העיבת לע לוחת אל וז םיללכ תכרעמ 5.91
 ימ-"עבות",הז ןטק ףיעס ןיינעל ;שרופמ ןפואב הז רזוח תלוחת לע רתיו חוטיבה הזוח תתירכ תעב רשא עבות
 .תוריד וא בכר ילכ םיעברא תוחפל ותולעבבש

 הרבחה ידי לע םיללכה תכרעמ יפ לע תולועפ עוציבל םידעומה- חפסנ
 הפוקתה וא דעומה

 תועיבתה יגוסל
 םיללכה תכר עמב

 הפוקתה וא דעומה
 רזו חב םיעובקה

 הלועפה
 ףיעס
 תכרעמב
 םיללכה

םיקסע ימי 41 םי קסע ימי 41 םיפסונ םיכמסמו עדי מ תשירד 3.7 

 םימיה ןי נמ( ו יתואצותו העיבתה רו ריב ךלהמ רבדב העדוה תריסמ
םימי30 םימי30 ידי לע ורסמנש םיכמסמה לכ הרבחה ידיב ויה ובש םויהמ וניה

 )עבותה
 העיבת רוריב ךשמה תעדוה תריסמ

 םימי 09 לכ
 םישדוח 6 לכ

 םימי 09 לכ
 ל"שתה( יעונמ בכר תדוקפ יפל תועיבת רוריב ךשמה תעדוה תריסמ

 םישדוח 6 לכ
(1970 

9.3 

םימי 06-03 םימי 06-03 םתקספה וא םייתיע םימו לשת תנטקה יבגל יוניש תעדוה תריסמ 12.5 

םיקסע ימי 41 םי קסע ימי 41 םכסה וא ןיד קספ מ קתעה תרבעה 15.2 

םיקסע ימי 41 םי קסע ימי 41 הסילופ לש המויק רבדב עדימ תריסמ 16.1 

םיקסע ימ י 7 םי קסע ימי 7 ישילש דצ לש חוטיב ילומגת תשירד לע חטובמל העדוה 16.2 

םימי30םימי30רוביצ תיינפל בתכב הנעמ

םימי 12 םימי 12 קיתו חרזא לש רוביצ תי ינפ ל בתכב הנעמ 17.1 

םיקסע ימי 41 םי קסע ימי 41 ןונקת וא הסילופמ םיקתעה תריסמ 18.1 

םיקסע ימי 12 םי קסע ימי 12 עבותה םתח וילעש ךמסמ לכמ םיקתעה תריסמ 18.3 
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