
 

 
 

 

 

 שמש טלוק / םימ רגוא – תוירחא בתכ
   

 'סמ ןופלט ,ת"פ הירא תירק 17 רקנש 'חרמ )"הרבחה" :ןלהל( 510256910 .פ.ח מ"עב היגרנא תוכרעמ דנאר ונא

 תפוקת ךלהמב וז תוירחא תדועתל םאתהב שכרנש דויצב הלגתיש לוקלק לש ןוקיתל הזב םיארחא 03-9225835

 :וז תוירחא תדועתב טרופמכ תוירחאה

 שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא ףוגב תוברל דויצב רבש וא העיגפ לע הלח הניא וז הדועת יפל תוירחאה

 .ןרציה/הרבחה תויחנה וא/ו שומישה תוארוהל דוגינב שומישמ האצותכ וא תינוציח העיגפמ ומרגנש

 

 .ןכרצל  ותריסמ דעוממ םינש 4 הניה שמשה טלוקו םוח ףילחמ דוד ,דוד ,ילמשח םימ רגואל תוירחאה תפוקת

 לוברע זרב ,תירלוס תכרעמב הבאשמ ,ילאיצנרפיד טטסומרתל תוברל טטסומרת ,םומיחה ףוגל תוירחאה תפוקת

 טלוקו דודהו םימה רגוא יקלח רתי לע יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .ןכרצל  רצומה תריסמ דעוממ הנש ןבא תמיתסו

 עודי .וז הדועתב העובקה תוירחאה תפוקת תרגסמב םילולכ םניא ,הנקתהל םישמשמה םירזיבא הז ללכבו שמשה

 .םייתנשל תחא הנגה תדונא ףילחהל שרדנ אוה יכ חוקלל

 

 .וז הדועת תגצה דגנכו ןיד לכ תוארוהל ףופכב ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע עצובי ןוקיתה ןפוא

 :ןלהל רומאל ףופכב םיבייחתמ ונא  .1

 תדועתב טרופמכ רצומה יביכרמב וא/ו שמשה טלוקב וא/ו דודה וא/ו םימה רגואב םימה לוקלק לכ ןקתל  )1(

 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע עצובי ןוקיתה  ,וז תוירחא

 וא שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא לש  ואצמיה םוקמב ונתניי תוירחאה תרגסמב ןוקיתה יתוריש  )2(

 .האירקה דעוממ םימי 3 ךות ,הרבחה לש תוריש תנחתב

 :הלאמ דחא לכב לוחת אל וז הדועת יפל תוירחאה .2

 דעומב ושחרתהש )םימה תשרב תוערפהו למשח תוקספה תוברל( ןוילע חוכבש תוביסנ לשב םרגנ לוקלקה )1(

 .ןכרצל  ןינעה יפל ,שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא תריסמ דעוממ רחואמ

 ךמסוה אלש םדא ידיב םייוניש וב וסנכוהש וא ןקות  ןינעה יפל ,שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא )2( 

 .םיינקת וא/ו הרבחהמ םיירוקמ םניאש םיקלח וב ופלחוה וא/ו הרבחה ידי-לע ךכל

 וא/ו םימה רגוא לש הלעפה וא שומיש תוברל ,ומעטמ ימ וא/ו ןכרצה לש תונלשרב וא ןודזב םרגנ לוקלקה )3(

 תחא הנגה תדונא לש הפלחה יא  הז ללכבו הרבחה תויחנה וא שומישה תוארוהל דוגינב ,ןינעה יפל ,דודה

 אוהשכ רגואה לש הלעפה וא/ו לובריע זרב וא/ו תוחיטב םותסש אלל םמחמ תלעפה וא/ו הנקתה ,םייתנשל

 .םיממ קיר



 

 
 

 

 שמשה טלוק לש הלעפה וא שומיש תוברל ,ומעטמ ימ וא/ו ןכרצה לש תונלשרב וא ןודזב םרגנ לוקלקה       

 .לוברע זרב אלל ,םימ םמחמ לש הלעפה הז ללכבו הרבחה תויחנה וא שומישה תוארוהל דוגינב

 רפסמה וא התנוש ,הרסוה  ,ןינעה יפל ,שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא לש יוהיזה תיוות רשאכ )4(

  .תחשוה הילע עבטומה ירודיסה

 ךכל השרוה אלש ימ ידיב  ,ןינעה יפל ,שמשה טלוקב וא/ו דודה וא/ו םימה רגואב השענש יוניש וא ןוקית )5(

 .הרבחה םעטמ

 יפל תוירחאה ךשמת  ,ןינעה יפל ,שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא לע תולעבה תרבעה לש הרקמ לכב .3

 .תוירחאה תפוקת םותל דע ,תולעבה שכור תבוטל וז הדועת
 .תוירחאה תפוקת תא ךיראי אל רצומה ןוקית יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .4
 לוחלח וא תוליזנ ,םתומיטא ,)םירחא/םיפער/םיחוטש( תוגגה קזוח לע םייארחא םניא ןיקתמה וא/ו הרבחה .5

 םילולע םהש טלוקה וא/ו םימה םמחמ תוברל דויצה שכורל עודי .תוגגב תויצקורטסנוק קזוחו הנבמב םימ

 םיעצמאה לכב טוקנלו זוקינל גואדל תידעלבה תוירחאה שכורה לעו תרנצהמ םימ וצרפיש וא/ו ףולדל

 .םרגיש רחא קזנ לכבו הלוכתב ,הנבמב ,תוגגב ,תוריקב םימה ועגפי אלש םישרדנה

 .המותח איהשכ קר ףקותב היהת וז תוירחא

 לככ קרו ךא לוחת ,ןינעה יפל ,שמשה טלוק וא/ו דודה וא/ו םימה רגוא תנקתה לע תוירחאה

 לש הניה הנקתהה לע תוירחאה ,רחא הרקמ לכב ,הרבחה לש השרומ ןיקתמ ידי לע העצובש

 .לעופב ןיקתמה
 לכ ןיגב וא/ו וז תוירחא תדועת יפ לע הלח הניא תוירחאה יכ ררבתה היבגל תקדצומ יתלב תוריש תאירק לכ ןיגב

 אהת ,םיקלח תפלחה וא ןוקית בייחמ וניאו ןיקת אוה יכ רצומה תקידב רחאל ,ררבתה היבגל תוריש תאירק

 .דנאר יפירעת יפל ןכרצה תיבב יאנכטה רוקיב רובע םולשת תובגל תישאר הרבחה

 

 .תינבא תורבטצה תעינמל תינבא  ןגמ ןיקתהל !ץלמומ
 .מ"עב היגרנא תוכרעמ דנאר

 


