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 צרמ תגלפמ תקוח

 
 

  צרמב תורבח - 'א קרפ

 

 ,תרחא הגלפמב רבח וניא ,הגלפמל ונוצרמ ףרטצמה ,הלעמו 17 ליגמ לארשי חרזא לכ .1
 תרימשל בייחתמ ,הגלפמה לש םיינוגראהו םייטילופה ,םיינויערה היתונורקע תא לבקמ
 תוארוה
 הגלפמה דקפמב דקפתמו הגלפמה תודסומ תוטלחה תא םייקל בייחתמ ,ןונקתהו הקוחה
  .ןונקתב ועבקיש יפכ םיגירחל ףופכב תאז ,הגלפמה רבח אוה  -
 

  .םייתנש תורבח ימד םולשת ךרד לע תאז ,הפוצר אהת הגלפמב תורבחה .2
 

 תפוקת רחאל ,הגלפמה תא גצייל וא ,הגלפמה תודסומל רחביהלו רוחבל יאכז היהי רבח .3
 .ןונקתב ועבקיש יפכ םיגירח םירקמב טעמל ,הגלפמב תורבח ישדוח העברא לש הרשכא
 .ןונקתב ועבקי םיטרפ
 

 הפוצר תורבח תרימש ןיינעל ןלהל םיבוקנה םיאנתב דומעי אלש הגלפמ תודסומב רבח .4
  .רחביהלו רוחבל ותוכז תא דבאי
 

 לשב הגלפמה רבח תויהל תוכזה תא םדאמ עונמל תוכמסה היהת העונתה לש ןידה-תיבל .5
  .ןונקתב הנטרופתש תוביס
 

 תוריבעב םושיא בתכ ודגנ השיגה תוטילקרפהו הגלפמה תא גצייל רחבנש הגלפמה רבח .6
  .וטפשמ םויסל דע הגלפמב ודיקפתמ העשוי ,ירוביצ יפוא תולעב

  צרמ תדיעו - 'ב קרפ

 .םישדוח 36 לש הפוקתל רחבית הדיעוה .8 .הגלפמה לש ןוילעה דסומה איה הדיעוה .7
 

  31.10.2017 םויל דע ןהכת 2014 רבמצד שדוחב הרחבנש הדיעווה .8
 

 תכמסומ ,תומדוקה תוריחבה םוימ םישדוח 18 ךותב תסנכל תוריחב הנמייקתתו היה .9
 דבלבו תאצויה תסנכה תפוקתב ורחבנש תודסומה לש םתנוהכ ךשמה לע טילחהל הדיעוה
 ,המצע הדיעוה תוברל ,צרמ תודסומב רחבנ דיקפת אלממ וא דסומ םוש ןהכי אלש
  .םינש 6 לע הלועה ,שדחמ הריחב אלל ,הפוצר הפוקת
 

 ,הגלפמה ר"וי :םדיקפת חכמ ,אבה טוריפה יפ-לע םירבח 1000 הסוניכ תעב ויהי הדיעוב .10
 ימוקמה ןוטלשב םירחבנה םיגיצנה לכ ,ל"כזמ ,רבעשל תסנכ ירבח ,תסנכה-ירבח
 תורדתסהה לש םירחבנה-תיבב םיגיצנ ,הגלפמה ירבח םהש ,תוימוקמה תוצעומבו
 תגהנה םורופ ר"וי ,תימלועה תירבה ל"כזמ ,תינויצה הלהנהב םיגיצנ ,ת"מענ תוריכזמבו

 ר"וי ,תואיג םורופ ר"וי ,םיקיתוו ר"וי ,םינימה ןיב ןויוושל םורופה ר"וי ,םיפינסה
 ,אובי ריכזמ רדעיהב ,תיצוביקה העונתה ריכזמ ,רעונ ר"וי ,םיטנדוטס ר"וי ,םיריעצ
 .צרמ לש תיצוביקה העונתה םורופ ר"וי ,אובי ל"כנמ רדעהבו תיצוביקה העונתה ל"כנמ
 ךימסיו ,הדיעוה תובישיל עובק ןמזומ היהי ,וליג תאפמ הגלפמ רבח וניא רעונה ר"ויו היה
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  .הדיעוב ומוקמב ןהכל הגלפמ רבח רחא רעונ גיצנ
 

 המישרבו ,)'י קרפב טרופמכ( גוצייה דדמ יפ-לע םיפינסב ורחבי הדיעוה ירבח ראש .11
 .)"תיזכרמה המישרה"-ןלהל( הדי-לע רשואתו הדיעוה ירבחמ 15% ףיקת רשא תיזכרמ
 לש הדיעוב םתורבח רשפאל אוה הדיקפתש ךכל בל םישב רשואת תיזכרמה המישרה
 גוצייל וכז אל רשא הגלפמב תוצובקל םיתוויע ןוקית רשפאלו ,הגלפמב םייזכרמ םישנא
 .ןונקתב ועבקי םיטרפ .קדצומ יתלבו ינוציק ןפואב ,םלוה
 

 הדיעוב ןהכל ךישמי ,רומאה דיקפתב ןהכל לדחו דיקפתב הנוהכ חוכמ הדיעול רחבנש ימ  .12
 .רומאה דיקפתל ויונימ םע דימ הדיעול אוה ףא ףרוצי ופילחמ .השדח הדיעו תריחבל דע
 

 .םיישדוחל תחאמ תוחפ אלו הנשב םימעפ 6 תוחפל סנכתת הדיעוה .13
 

 תא הדיעוה רשאת ,ףסונב .הגלפמה תלהנה ירבחמ 2/3 ןכו ל"כזמה תא רחבת הדיעוה .14
 ולא תודסומ .הגלפמה לש תוריחבה תדעוו ןידה-תיב ,תרוקיבל דסומה ירבח תמישר
 .הדיעוה תנוהכ םות דע ונהכי
 

 ,תיזכרמה המישרה תועצמאב השעת ,הקוחל ג"י קרפב ועמשמכ ,םלוהה גוצייה תחטבה .15
 תיצחממ הלעמל לע וז הרטמל תיזכרמה המישרב וללכנש םירבחה רפסמ הלע אלש דבלבו

  .תיזכרמה המישרה ירבח לכ ךס
 

 .ןושארה הסוניכב הדיעוה ידי-לע ורחבי הדיעוה ר"ויו הדיעוה תואישנ .16
 

 ,הלהנה :םיאבה תודסומה ורשואי השדח הדיעו לש ןושארה הסוניכ דעוממ םוי 60 ךות .17
 .תוריחב תדעוו תרוקיבל דסומה ,ןיד תיב
 

  .הגלפמה ןונקתב טרופי הדיעוב םיריצ תפלחה ךילה .18

  צרמ תלהנה - 'ג קרפ

 .הדיעול תוריחבה רחאל דימ רחבית הלהנהה .19
 

 :אבה חתפמה יפ-לע בכרות הלהנהה .20
  20 ףיעסב ןלהל טרופמכ םירחבנ םידיקפת יאלממ 1/3 •
  .הגלפמה תדיעו ידי-לע ורחבי 2/3 •

 ,תסנכה ירבח ,הגלפמה ר"וי :םנה הלהנהב ונהכיש םירחבנה םידיקפתה יאלממ )א
 ריכזמ ,ת"מענב העיסה ר"וי ,תורדתסהב העיסה ר"וי ,ל"כזמ ,רבעשל תסנכ ירבח
 ל"כנמ רדעהבו תיצוביקה העונתה ל"כנמ ,אובי ריכזמ רדעיהב ,תיצוביקה העונתה
 םורופה ר"וי ,םיקיתוו ר"וי ,צרמ לש תיצוביקה העונתה םורופ ר"וי ,אובי

 ר"וי ,םיפינס תגהנה םורופ ר"וי ,תינויצה הלהנהב הגלפמה יגיצנ ,ילפיצינומה
 ר"וי ,םיטנדוטס ר"וי ,םיריעצ ר"וי ,תואיג םורופ ר"וי ,םינימה ןיב ןויוושל םורופה
 ירבח תוירוזאו תוימוקמ תוצעומ ישארו הגלפמה םעטמ םירחבנ םירע ישאר ,רעונ

 תובישיל עובק ןפואב ןמזוי ,וליג תאפמ הגלפמ רבח וניאש רעונה ר"וי .הגלפמה
 .ומוקמב הלהנהב ןהכל ,הגלפמ רבח ,רחא רעונ גיצנ ךימסיו ,הלהנהה

 .הלהנהה י"ע רחביי הלהנהה ר"וי .21
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 .שדוחב תחא םעפ ,תוחפה לכל ,סנכתת הלהנהה .22
 

 הגלפמה תוליעפ תא החנתו הגלפמה לש םויה רדס לעש םיאשונב טילחתו ןודת הלהנהה .23
 .םיינוגראו םייטילופ םימוחתב היגיצנו

 הלועפ לכ הגלפמה םשב תושעלו הטלחה לכ לבקל תכמסומ הלהנהה ,ןיד לכל ףופכב .24
 .הנונקת וא הגלפמה תקוח ,קוחה תוארוה חוכמ הגלפמב רחא דסומ לכ לע תלטומ הניאש
 

 הירבח רפסממ 10% דע היתורוש תא ביחרהל ,הירבח בור תעבצהב ,תיאשר הלהנהה .25
 הלהנהה תבחרה .תסנכל תונורחאה תוריחבה םוימ םינש שולש דע תאזו ,הרחביה םויב
 .הדיעוה רושיאב קר ,ףקות לבקת ,רומאכ
 

 דע הלהנהה תא ביחרהל דוע היהי ןתינ אל ,תסנכל תויללכ תוריחבל דעומ עבקנ .26
 .תוריחבה תואצות תומושרב הנמסרופתש

  צרמ ר"וי - 'ד קרפ

 .ר"וי דומעי הגלפמה שארב .27
 

 .הדיעוה ידי לע רחבת /רחביי הגלפמה ר"וי .28
 

 .תסנכל תוריחבב הגלפמה תמישר שארב דומעי הגלפמה ר"וי  .29
 

 .הגלפמה ר"וי תנוהכל דמעומ תויהל רשכ - תסנכ-רבח תויהל רשכ אוהש הגלפמ רבח לכ .30

  צרמ ל"כזמ - 'ה קרפ

 היהי אוהו ,הגלפמה לש תפטושה תינוגראה תוליעפה לע יארחא היהי הגלפמה ל"כזמ .31
 .הלהנהה תוטלחהל ףופכ
 

  .הדיעוה ידי-לע רחביי הגלפמה ל"כזמ .32
 

 לש יפסכ-יביטרטסינימדא-ינוגראה ןונגנמה לוהינ לע יארחא היהי הגלפמה ל"כזמ .33
 ותודמעומ גיצהל לכוי אל ל"כזמה .הלש יטילופה םויה רדסל הקיז ךות ,הגלפמה
  .ותנוהכ םויס רחאלש תסנכל תוריחבה תרגסמב הגלפמה תמישרל תוריחבב

  ןידה תיב - 'ו קרפ

 דסומ םושל ותוליעפב ףופכ אוה ןיאו הגלפמה לש ןוילעה יטופישה דסומה אוה ןידה-תיב .34
 .הגלפמה תודסוממ
 

 דע איה ןידה-תיב לש ותנוהכ תפוקת .הדיעוה ידי-לע ורשואי ןידה-תיב באו ןידה-תיב .35
 טעמל ,יתגלפמ דסומ לכב רבח היהי אל ןידה-תיב רבח .שדח ןיד-תיב לש ותריחבל
 .הדיעוה
 

 תודסומ ןיבל םניב ,םמצע ןיבל הגלפמה ירבח ןיבש תוקולחמב ןודל ךמסומ ןידה-תיב .36
 .הגלפמה לש םינוש תודסומ ןיב תוקולחמבו הגלפמה
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 םהב םיפוגלו הגלפמה תודסומל תוריחב תואצות לע םירוערעב ןודל ךמסומ ןידה-תיב  .37
 רבדב תוינפב ןכו ,םתלבק יא וא םירבח תלבק לע םירוערעב ןודל ,הגלפמה תגצוימ
 .הגלפמה תודסוממ דסומב רבח לש הנוהכ תקספה וא הגלפמהמ םירבח תואצוה
 

 הגלפמה עצמל ,הנונקתל ,הגלפמה תקוחל ,יעבטה קדצה יללכל ףופכ היהי ןידה-תיב .38
 .לארשי תנידמ יקוחלו
 

 האשרה ןידה-תיב בא ןתנ םא תלוז ,רבד ןהירחא ןיאו תויפוס ןה ןידה-תיב תוטלחה .39
  .ןושארה ןוידב ןיינעב עירכהש הזמ לודג בכרהב ףסונ ןויד םויקל בתכב
 

  .ןטפשמ וניאש דחא רבח תוחפל בשי ןידה-תיב לש בכרה לכב .40
 

 ןיינעו רבד לכל לוחל וכישמי צרמ לש ןידה-תיב לש ויתוקיספו ויתוטלחה לכ - תופיצר ןיד .41
  .צרמ לש ןידה-תיב ידי לע ולבקתה וליאכ

  תרוקיבל דסומה - 'ז קרפ

 תא ןחבי ,תונובשחה ירפס תאו םיסכנה תא ,יפסכה קשמה תא רקבי תרוקיבל דסומה .42
 רחא בוקעיו ,היפינסו הגלפמה תודסומ לכב ןיקתה להנמהו תודימה רהוט לש םמויק
  .הנידמה רקבמ ח"וד תורעה םויק
 

 לש ותנוהכ תפוקת .הדיעוה ידי-לע ורשואי תרוקיבל דסומה ר"ויו תרוקיבל דסומה .43
 אל תרוקיבל דסומה רבח .שדח תרוקיבל דסומ לש ותריחבל דע אוה תרוקיבל דסומה
 .הדיעוה טעמל ,יתגלפמ דסומ לכב רבח היהי
 

 ח"וד ,חספה גח רחאל הנושארה הדיעוה תבישיב ,הנשל תחא רוסמי תרוקיבל דסומה .44
 .תרוקיבה תואצות לע םכסמ
 

 .ודיקפת יולימב תרוקיבל דסומל ועייסי היתויושרו הגלפמה תודסומ לכ .45

  תוריחבה תדעו - 'ח קרפ

 םידיקפתל תוריחב תוברל ,הגלפמב תוימינפה תוריחבה םויק לע חקפת תוריחבה תדעו .46
 תואישנ ר"וי ,הדיעוה תואישנ ,ל"כזמ ,תסנכל הגלפמה ידמעומ ,הגלפמה ר"וי :םיאבה
 םירחבנה תיבב םיגיצנ ,ת"מענב העיסה ר"וי ,תורדתסהב העיסה ר"וי ,הלהנה ,הדיעוה
 ןוטלשב םיגיצנ ,ת"מענ זכרמבו תוריכזמב הגלפמה תוגיצנ ,תורדתסהה תגהנהבו

 דעוה ,תימלועה תינויצה הלהנהב םיגיצנ ,הגלפמה םעטמ םירוטקרידל םייונימ ,ימוקמה
 לש תימלועה תירבה ריכזמ ,ימלועה ינויצה לעופה דעוה ,תואישנ ירבח ,ינויצה לעופה
 .דחא דסומ לכב הגלפמה יגיצנו הגלפמה
 

 הדעוה לש התנוהכ תפוקת .הדיעוה ידי-לע ורשואי תוריחבה תדעו ר"ויו תוריחבה תדעו .47
  .השדח תוריחב תדעו לש התריחבל דע איה

 
  ףינס - 'ט קרפ

 .הגלפמה לש דוסיה את אוה ףינסה .48
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 .תילאירוטקס וא תילאירוטירט תודגאתה סיסב לע ולעפי םיפינס  .49
 

 .דבלב דחא ףינסב רבח תויהל לוכי הגלפמ רבח  .50
 

 םיעיבצמה רפסמ תא ללקשיו עבקיש דדמ היהי גוצייה חתפמ  –ילאירוטירטה ףינסב .51
 גוצייה חתפמ  – ילאירוטקס ףינסב ,םירבחה רפסמו תסנכל תונורחאה תוריחבב הגלפמל
 .דבלב וב םידגואמה םירבחה רפסמ היהי
 

 עובקל תיאשר אהת רשא ,הגלפמה תלהנה לש רושיא הנועט ףינס לש ותריגסו ותמקה .52
 ריכזמ ,ףינס ר"וי לכ ידיל ריבעי הגלפמה ל"כזמ .ןונקתב ועבקיי םיטרפ .הז ןיינעל םיאנת
 עדימה לכו תומישרה תא ,תילפיצינומ העיס ר"וי ןכו םירחבנ םורופו הביטח שאר ,ףינס
 ימוחתב ןהיגוסל תוריחבה תוכרעמב םירחובו םיכמות ,םידקפתמל רשאב יתגלפמה
 תגהנה ר"וי לש ותושרל דימעיו ,)'וכו תורדתסה ,תילפיצינומ תושר ,תסנכ( ףינסה
 לולכיש ,םיפינס תגהנה םורופ םקוי .ודיקפת יולימל קוקז אוה ול עדימה לכ תא םיפינסה
 .םיפינסה לכ לש םירבזגהו םיריכזמה ,שארה יבשוי תא
 

 הנכמ וא הפקשה ,ךויש סיסב לע םירבח לש תודגאתהל תרגסמ ועמשמ "םורופ" חנומה .53
 ןיוצ םא אלא ,הגלפמה תודסומב גוצייל תוכז הנקמ הניא םורופל תוכייתשה .ףתושמ
 .ןונקתב וא הקוחב תרחא שרופמב

  
  תודסומב ףינסה תוגיצנל גוצייה דדמ - 'י קרפ

 .הגלפמה תדיעווב ףינס גוצייל דדמה תעיבקב ןובשחב אבוי תסנכל עיבצמ לכו דקפתמ לכ .54
  .ןונקתב ועבקי הגלפמה תדיעווב ףינס לכל גוצייה דדמל עגונב םיטרפה
 

 דבלבו ףינסכ דגאתהל יאכז אהי ,םיעיבצמ 300 ןיפוליחל וא ,םידקפתמ 50 לכ לש זוכיר .55
  .בושיב דחא ףינסמ רתוי םקוי אלש
 

 .הדעו ידי-לע עבקי תודסומב תיצוביקה העונתה גוציי .56
 

  .לטוב .57

  םירחבנ םידיקפתל הגלפמה ידבוע תודמעומ - א"י קרפ

 רחבנ דיקפתל תוריחבב תודדומתה חוכמ םדיקפתב םינהכמ םניאש הגלפמ ידבוע .58
 ןוניצ תפוקת רחאל אלא ,הגלפמה תא םילהנמה םיפוגל רחביהלמ םיעונמ ויהי ,הגלפמב
 .ןונקתב עבקתש הריבס

  םלוה גוציי - ב"י קרפ

  .הגלפמה תודסומב םינימהמ דחא לכל 40% לש רועישב גוציי חטבוי .59
 

 היישימח לכל סחיב םג הלח ,60 ףיעסב רומאכ גוצייה תחטבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .60
 .)הגלפמה ר"וי ללוכ אל( תסנכל הגלפמה תמישרב
 

-העש תארוה  
-ד"עשת ןוקית  

2014 

 



 6 

 םיגיצנ .רעונב ורחביש "צרמ רעונ" יגיצנל הגלפמה תדיעוב 2% לש רועישב גוציי חטבוי .61
 .רעונה תדיעו ידי-לע הנשל תחא ורחבי הלא
 

 ןפואב ורחביש ,םיטנדוטסה יגיצנל הגלפמה תדיעו ירבחמ 2% לש רועישב גוציי חטבוי .62
  .םיטנדוטסה תוריכזמ ידי-לע עבקיש

  רעונו םיריעצ ,םיקיתו - ג"י קרפ

 .הגלפמב תוימונוטוא תוביטח ויהי הגלפמה רעונו הגלפמה יריעצ ,הגלפמה יקיתו .63
  .וללה םיפוגב רשואיש ןונקתהו הקוחה תוארוהל תופופכ הנייהת תוביטחה
 

 הגלפמה ןונקת ,רעונה וא םיריעצה ,םיקיתוה ןונקתל הגלפמה ןונקת ןיב הריתס התלגתה .64
 .בייחמ

  תוילפיצינומ תוריחב - ד"י קרפ

 רשא ,תוריחבל תוריחב ןיב ןכו תוילפיצינומ תוריחב תפוקתב לעפיש ,תוערכה תווצ םקוי .65
 :םיאבה םיאשונב עירכהלו לפטל ותוכמסב
 

 .תוילפיצינומה תוריחבב הגלפמה דדומתת ןהב םירעה / תוצעומה •
 .הצעומ / ריע תושארל תודדומתה •
 .םייטילופ םיפוריצ  •
 .היצנדקה ךשמ הנממו היצילאוקל האיציו הסינכ יבגל הטלחה •
 .הגלפמה ילהונו ןונקתמ וא הגלפמה תודמעמ הגירח שי םהב תומוקמב תוברעתה •

 
 תוקידב יפ-לע םוקמ לכב תודדומתהה יכרד יבגל ויתוטלחה תא ססבי תוערכהה תווצ .66

  .תימוקמה תושרל םידמעומהו תומישרה לאיצנטופ תא ונחביש ,םירקס וא/ו
 

 .תעל תעמ ויתוטלחה לע הלהנהל חוודי תוערכהה תווצ  .67
 
 

  תורדתסהב העיסה - ו"ט קרפ 

 .תורדתסהה תודסומב היגיצנ תריחב ילהנ תא עבקת תורדתסהב תבחרומה העיסה .68
 גוהנכ גוציי תחטבה סיסב לע ,הדיעוה ירבח םניהש תורדתסה ירבח קר רחביהל ולכוי
 .הגלפמב
 

 .תורדתסהב העיסה .69
 

 הקוחה תוארוהל הפופכ אהת העיסה .ימונוטוא ףוג הניה תורדתסהב הגלפמה תעיס )א
 .הב רשואיש ןונקתהו
 

 .בייחמ הגלפמה ןונקת ,תורדתסהב העיסה ןונקתל הגלפמה ןונקת ןיב הריתס התלגתה )ב
 
 ורשואי םתריחב ןפואו תורדתסהב הגלפמה יגיצנ תא רוחבל תוכזה ילעב יבגל תוטלחה )ג
  .הנושארה הדיעוה סוניכמ הנש ךות ,הדיעוב
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  הקוחה תוביצי - ז"ט קרפ

 הקוח יונישל שורדה בורה .הקוח יונישב ןוידל תדחוימ הדיעו תבישיב השעי הקוחה יוניש .70
  :ולאמ דחא היהי
 

 .הדיעוה ירבח לש בור )א
 

 םיפתתשמה רפסמ תחפ אלש דבלבו ,הדיעוב העבצהב םיפתתשמה ןמ 60% לש בור )ב
 סנכתת ,הדיעוה ירבח ללכמ 25% םיחכונ אל םא .הדיעוה ירבח ללכמ 25% -מ העבצהב
 .יקוח םורווק הווהי סנכתיש םירבח רפסמ לכו אשונ ותואב ןוידל םיישדוח ךות הדיעוה

  תונוש תוארוה - ז"י קרפ

 תא רידסי רשא ןונקת הגלפמה תדיעוב רשואי 2004 תנש ךלהמב - הגלפמה ןונקת .71
 .הקוחה םושיימ םיבייחתמה םינושה םיילהונה םיאשונה
 

 המישרה תריחב ךרד לע העצה שיגת תדחוימ הדעו :תסנכל המישרה תריחב תטיש .72
 .הגלפמה תדיעו לש דחוימ בשומל דוסייה תדיעו סוניכ דעוממ הנש יצח ךותב ,תסנכל
 

 ךרדל העצה הגלפמה לש הקוחה תדעו שבגת דוסייה תדיעו סוניכ דעוממ הנש ךותב .73
 לש תימלועה תירבה ,תינויצה תורדתסהה ,תורדתסהה תודסומל הגלפמה יגיצנ תריחב
 .הגלפמה
 

 ברקמ הדיעולו הלהנהל םירבח לש ריבס ףוריצ לע טילחהל הגלפמה תלהנה תוכמסב .74
 .הגלפמל רובחל ןוצר ולגיש םיפוג וא תוצובק ,םישיא
 

 .הגלפמה ןונקתב טרופמכ םהיתויוכמסל םאתהב ולעפי הגלפמה תודסומ .75


