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 חוקיפו לוהינ יתורישל תורשקתה לע הטלחה :ןודנה
 :'סמ .תוככסו בוחר טוהיר ,טרופס ינקתמ ,םימ תוליעפ יחטשמ ,קחשמ ינקתמ לש הנקתהו הקפסא :זרכמ

 19/2018/שמ
 

 :ןלהל( ןודנבש זרכמה תרגסמב םי/קפס םע רשקתהל תניינועמ )"תושרה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 רושיא ןתינ ויבגל רשא ,)"ל"כשמ" :ןלהל( מ"עב ימוקמה ןוטלשה לש הלכלכו קשמל הרבחה המסרפש ,)"זרכמה"
 .ותרגסמב םיכוז ועבקנשו םינפה רש
 ךרוצ תושרל שי ,זרכמב םינייכז/ןייכז ןיבל תושרה ןיב הנ/ךרעיתש תויורשקתה/תורשקתהה לע חוקיפו לוהינ ךרוצל
 תורשקתה תכירעב אקווד וגשוי תונורתיה ברימ הז הרקמב יכ הרובס הדעווה .חוקיפו לוהינ יתוריש ןתונ םע רשקתהל
 :ןלהל טרופמה רואל חוקיפו לוהינ יתוריש תלבקל ל"כשמ םע
 :ל"כשמ תריחבל םיקומינ

 םעפ לכב ומצע תא חכומ הז ןויסינו ,ל"כשמ זרכמב שומישל רושקה לכב תובר םינש לש רבטצמ ןויסינ שי הצעומל
 .הדובעה לש תיעוצקמהו תינכטה תובכרומב םירושקה םיפסונ םיטביהב ןהו ריחמה לש טביהב ןה ,שדחמ
 הנמזה לכ יבגל ביטה תקידב תא תעצבמ ןכו תורשקתה גוס לכל רתויב םימיאתמה םיטרפמה תא תקפסמ ל"כשמ

 ןיבל ל"כשמ ןיב תמייקה הקיזה חכונ ,רתיה ןיב ,היתוריש ןתמב תושרה לש םיסרטניאל גואדל ביטית ל"כשמ
  .תוימוקמ תויושרה ללכ תולעבבש הרבח הניה ל"כשמש הדבועה רואלו תושרה

 לע רשוא אוה ןהב תוביסנב ,רתיה ןיב ,ריבס וניה ל"כשמ הבוג התוא חוקיפהו לוהינה יתוריש ןיגב הרומתה רועיש
 .םינפה רש ידי
 תושרה ,ריחמה תועצה תשקב ךילה תואצותל םאתהבו ףופכב יכ הטילחמ הדעווה ,ליעל רומאה לכ רואל :הטלחה
 םי/הזוח יפ לע םי/קפסה ידי לע םינתינה םירצומהו םיתורישה לע חוקיפו לוהינ יתורישל ל"כשמ םע רשקתת
 תוצעומה וצל תיעיברה תפסותל 3 ףיעסל םאתהב זרכמב םינייכז/ןייכז םע ךרעיתש תורשקתהה תרגסמב וכ/ךרעיש
 .1950-א"ישתה תוימוקמה
 לטובת ,ריחמ תועצה תלבקל השקבב הינפה תרגסמב והשלכ הכוז עובקל אלש טילחת הדעווהש לככ יכ רהבוי

 הזש לככ ,ל"כשמ ןיבל תושרה ןיב תורשקתהה הזוח לטובי וא/ו לוהינ יתוריש תלבקל ל"כשמ םע רשקתהל הטלחהה
 .םתחנ רבכ
 ריבעתש םיטרפמל םאתהב זרכמב םייטנוולרה םינייכזהמ ריחמ תועצה תלבקל השקב םסרפל ל"כשמל הרומ תושרה
 .ל"כשמל תושרה
 הדובע ימי 7 םותב םתחיי הזוחה .ידיימב תושרה לש טנרטניאה רתאב םסרופת וז הטלחה יכ הרומ הדעווה :םוסרפ
  .ליעל רומאל ףופכב םוסרפה םוימ
 .הלש טנרטניאה רתאב םג וז הטלחה םסרפת ל"כשמ יכ הדעווה תשקבמ ,בוטה רדסה ןעמל
 .ותתירכ םוימ הדובע ימי 7-מ רחואי אל תושרה לש טנרטניאה רתאב םסרופי ל"כשמ ןיבל תושרה ןיב םתחייש הזוחה
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