
 

 התומע
 

 )1980 – ם"שת ,תותומעה קוח יפ לע המושר(

 

 ןונקת
 

  התומעה םש .1

  "טרופסה לש היגולוכיספל תילארשיה הדוגאה"

  :התומעה תבותכ .2

 לארשי ,5250607 ,ןג-תמר 14 ללה אבא ךרד

 :התומעה תורטמ .3

 תוליעפהו טרופסה לש היגולוכיספה םוחתב תוליעפ םדקלו דדועל ,ןגראל חפטל ,םוזיל ,לועפל

 תינפוגה תוליעפהו טרופסה לש היגולוכיספב םיקסועה חטשהו רקחמה ישנא דוגיאל ,תינפוגה

  .לארשיב

 :התומעה תויוכמס .4

 תונמאנ תונרק ,תושורי ,תולחנ ,םיקנעמ ,המיתח ימד ,רבח ימד ,תומורת ,תונתמ לבקלו שקבל .א

 תורטמ םודיקל לכה – התושרמ םאיצוהלו םהב שמתשהל ,םלהנלו ,םיקנעמו הכימת לכו

  .התומעה

  .התומעה יניינעב ףותישו עויס רבדב םייטרפו םיירוביצ םיפוג םע רשקתהל .ב

 תורטמ תא םדקל תנמ לע ,התבוטל םורתלו ןרק לע חקפל ןכו איהש ןרק לכ להנלו לבקל ,דסייל .ג

  .התומעה

 ךרד לכב םהב לפטלו םלהנל ,םקיזחהל ,םהב תויוכז ינימ לכו ןילטלטמו ןיעקרקמ יסכנ שוכרל .ד

 .התומעה תורטמל הליעומ האריתש

 ,םפילחהל ,םעיקשהל ,םתצקמ וא םלוכ ,התומעה לש תוכז וא שוכר לכ חתפלו להנל ,ללכשל .ה

 ,םהב לפטל ללכבו ,םריבעהל ,םהל עגונב תונוישר וא תונויכז תתל ,םרכמל ,םנכשמל ,םריכשהל

  .ןוכנל אצמת התומעהש ומכ ,הרומת ילב וא םע

 ,הרומת אלל ןיבו הרומתב ןיב ,אוהש גוסו ןימ לכמ םיתוריש ינתונו םידיקפ ,םידבוע קיסעהל .ו

  .םהילא רשק וא היתורטמו התומעה יניינע םודיק ךרוצל

  .קזנו ןדבוא לכ דגנכ התומעה יסכנ תא חטבל .ז



 

 ,םהינימל םיריחס םיכמסמ לע םותחל ,םיפסכ תוולל ,תויובייחתה לבקל ,םיזוחב רשקתהל .ח

  .היתויוכמסו היתורטמ עוציבו התומעה תולועפ ןומימ ךרוצל ,םירחא םיכמסמו תויוברע

  .ךרע תוריינ רוכמלו קיזחהל ,שוכרל ןכו םיקנבב תונובשח להנלו חותפל .ט

 .םייטרפ וא םיירוביצ ,דסומ וא ףוג ,תושר לכ ינפב תגצוימ תויהלו גצייל ,עיפוהל .י

 ,ןתצקמ וא ןלוכ ,התומעה תורטמ תגשהל תויוצרו תוליעומ וארייש תורחא תולועפ ינימ לכ תושעל .אי

 ,התושעל תכמסומ לארשיב המושר התומעש הלועפ לכ תושעל ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו

  .ןתוא םדקל היושע וא התומעה תורטמל הקיז הל שיש ,דבלבו

 

 :היתוסנכהו התומעה שוכר .5

 אל םהמ קלח םושו התומעה לש היתורטמ תגשהל קרו ךא ושמשי היתוסנכהו התומעה שוכר .א

 ירבחל ,תרחא ךרד לכב ןיבו םיחוור תרוצב ןיב ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,רבעוי אלו םלושי

  .הלאכש רותב התומעה

  :הלא תורוקממ ואובי התומעה תוסנכה

  .ןיעב ןיבו םינמוזמב ןיב ,ב"צויכו ,תונובזיע ,תוקנעה ,תובצקה ,תומורת .ב

  .ןמזל ןמזמ טילחת התומעהש יפכ םירחא תורוקמ .ג

 

 :התומעב תורבח .6

 ידי לע התומעב רבחכ לבקתיש ימ לכ ןכו ,הז ןונקת לע םימותחה םידסיימה םה התומעה ירבח .א

 התומעה ירבח בור היהי אל אוהש ןמז םושבש דבלבו ,טלחומה התעד לוקיש יפל התומעה תלהנה

  .הסנכה סמ תדוקפל )2(9 ףיעס ןבומב הזל הז םיבורקה םישנאמ בכרומ

 אב ידי לע ןיבו ומצעב ןיב התושעל אוה יאשר ,הז ןונקת יפל ,התומעה ירבחמ רבח לש הלועפ לכ .ב

  .םיניינע לש םייוסמ גוסל וא םייוסמ ןיינעב םאו יללכ ןפואב םא ,בתכב הנימש וחוכ

  .התומעה לש תיללכ הפיסא לכב עיבצהלו ףתתשהל יאשר התומע רבח .ג

 ןונקתה לש )ב(1 הנקתב טרופמה חסונב השקב הלהנהל שיגי התומעב רבח תויהל ץפחה םדא .ד

  .)"יוצמה ןונקתה" :ןלהל( 1980 – ם"שת ,תותומעה קוחל תפסותב אבומה ,יוצמה

  .יוצמה ןונקתה לש 3 הנקתב טרופמכ ויהי התומעב תורבחה תועיקפ יניד .ה

 

 :התומעה תודסומ .7

  :התומעה תודסומ הלאו



 

 .תיללכ הפיסאה .א

  .דעוה .ב

  .תרוקיב תדעו .ג

 

 תיללכה הפיסאה .8

  .הלש ןוילעה דסומה תא הווהת התומעה ירבח לש תיללכה הפיסאה .א

 תאו התומעה לש התוינידמ תא תוותהל ויהי תיללכה הפיסאה לש היתויוכמסו הידיקפת .ב

 תא רשאל ,תרוקיבה תדעוו דעוה לש תוח"וד עומשל ,תעל תעמ היתורטמ תרגסמב היתומישמ

 םירחא תוכמסו דיקפת לכ ןכו ,תרוקיבה תדעוובו דעוב רוחבל ,התומעה לש םייתנשה םינזאמה

  .הז ןונקתב הל םיקנעומה

 הסוניכ רחאל שדוח רשע השימח רשאמ רחואי אלו ,הנשל תחא תוחפל סנכתת תיללכה הפיסאה .ג

 אצמי דעוהש תמיא לכ ,התומעה ירבח לש ןיינמה ןמ אלש תיללכ הפיסא סנוכת ,ןכ ומכ .הנורחאל

 תירישע לש וא ,רקבמה ףוגה לש תרוקיבה תדעוו לש בתכב השירד יפל ןכ תושעל וילעו ,ןוכנל

  .התומעה ירבח ללכמ

 ןתנית ךכ לע העדוהו ,דעוה ידי לע ועבקיי המוי רדסו המוקמ ,תיללכה הפיסאה לש הסוניכ דעומ .ד

 העדוה לביק אל רבחש הדבועה םלואו ,שארמ םימי רשע השימח תוחפל בתכב התומעה ירבח לכל

  .הפיסאב םיכילהה תא לוספת אל – הגגשב – תאזכ העדוה ול הרסמנ אלש וא תאזכ

 שאר בשוי .םירבחה בורמ תחפי אלש דבלבו ,םיחכונ רפסמ לכב םייקתהל לכות תיללכ הפיסא .ה

  .תיללכה הפיסאב םיחכונה ןיבמ רחביי הפיסאה

 הז ךרוצל הנמיש גיצנ תועצמאב הב עיבצהלו תיללכה הפיסאב ףתתשהל יאשר היהי התומעב רבח .ו

  .דעוה ר"ויל רסמיתש בתכב העדוהב

 םא אלא ,הסוניכ לע העדוהב עובקה המוי רדסב ללכנ אלש אשונב תיללכה הפיסאב ןודל ןיא .ז

  .הב םיחכונה םהיגיצנ וא םירבחהמ םיעבר השולש ךכ לע ומיכסה

 הארוה לכל ףופכב .דחא לוקל יאכז ,וגיצנ וא ,התומעב רבח לכ היהי תיללכה הפיסאב העבצה לכב .ח

 וא םירבחה בור הדעב ועיבצה םא העבצהל דמעוהש ןיינע לכב הטלחה לבקתת ,הז ןונקתב תרחא

  .םיעיבצמהו םיחכונה ,םהיגיצנ

 הלבקתנש הטלחהכ ןיינעו ךרוצ לכל הפי החוכ – התומעה ירבח לכ ידי לע המותח בתכב הטלחה .ט

  .)א(43 -ו 36 ,11 םיפיעס יפל תוטלחה טעמל ,ןידכ המייקתהו הסנכתנש תיללכ הפיסאב

 

 דעוה .9



 

 ר"וי היהי םהיניבמ ימ עבקת םג רשא ,תיללכה הפיסאה י"ע הנשב הנש ידמ ורחבי דעווה ירבח .א

  .השולשמ תחפי אל םרפסמו ,התומעב םירבח תויהל םיבייח דעווה ירבח .דעווה

 דעווה לש ויתוטלחה .דעווה ירבח בורמ תוחפ אל הב וחכנ םא םייקתהל לכות דעווה תבישי .ב

  .דעווה ידי לע ועבקיי דעווה לש הדובעה ילהנ לכ .ליגר תולוק בורב הנלבקתת

 התנפתנ ותרשמש ,דעו רבח םוקמב התומעב רבח לכ ,דעו רבחכ וילא ףרצל יאשר היהי דעווה .ג

 ותרשמש דעוה רבח לש ותנוהכ תפוקת םותל דע ודיקפתב ןהכי הזכ דעו רבחו ,איהשלכ הביסמ

 םישנא ןיבמ םג תאזו ,התומעל ריכזמו רבזג תונמל יאכז דעוה היהי ןכ ומכ .רומאכ התנפתנ

  .התומעב םירבח םניאש

 דעוה תובישיב ףתתשל ,ומוקמ אלממ תויהל דעוה ירבח ןיבמ רחא דעו רבח תונמל יאשר דעו רבח .ד

 יונימ .םייוסמ םיניינע בצמ לש ומויק ךשמל וא עובק ןמז קרפל ,ןהב עיבצהלו ומוקמבו ומשב

  .דעוה ר"ויל רסמייש בתכב השעיי רומאכ

 תוינידמה תרגסמב התומעה תורטמ תא עצבלו לועפל ויהי דעוה לש ויתויוכמסו וידיקפת .ה

  .תיללכ הפיסאה ידי לע ועבקייש תומישמהו

 

  תרוקיב תדעו .10

 תיאשר הייהת תיללכ הפיסאה םלוא ,תרוקיב תדעוו הנשב הנש ידמ רחבת תיללכה הפיסאה .א

  .ןובשח האור הנומי תרוקיב תדעו םוקמב יכ טילחהל

  .םיינשמ תחפי אל םרפסמו התומעב םירבח תויהל םיבייח ,רחבית םאב תרוקיבה תדעו ירבח

  .תרוקיב תדעו רחבית םאב ,וז התומעב תרוקיבה תדעוו לע םג ולוחי דעוה לע תולחה תוארוהה .ב

 

 :התומעה םשב המיתח .11

 ןיבו דעו ירבח םניאש ןיב ,םישנא םתוא לש םתמיתח תא אשיי התומעה תמיתח ןועטה ךמסמ לכ .א

 םאו ללכ ךרדב םא ,הז ךרוצל ןמזל ןמזמ ךכ לע טילחי דעוהש יפכ ,םהיניב בכרה ותואבו ,אלש

  .םימייוסמ םיניינעל

 תא בייחת ,התומעה תמתוח ףוריצב ליעל )א( ןטק ףיעסב רומאכ המיתח ישרומ לש םתמיתח .ב

  .ןיינעו ךרוצ לכל התומעה

 :תונובשח .12

 תוסנכהה לכ םהב ומשרייו םילבוקמ םייאנובשח תונורקע יפל תונובשחו םירפס להנת התומעה .א

  .היתויובייחתהו היתויוכז ,השוכר לכו התומעה לש תואצוההו



 

 לש היתואצוהו היתוסנכה לכ לע יפסכ ןובשחו ןיד תיללכה הפיסאל הנשל תחא שיגי דעוה .ב

 התואב היתולועפו התומעה בצמ לע יללכ ןובשחו ןיד יווילב ,הפלחש הנשל ןזאמו התומעה

  .הפוקת

 :ןונקתה יוניש .13

 ועיבצה םא לבקתת ךכ לע הטלחה לכו ,תיללכה הפיסאה ידי לע השעיי התומעה ןונקתב יוניש לכ

  .העש התואב התומעה ירבח בורמ תוחפ אל הדעב

  :התומעה קוריפ .14

 תוחפ אל ,הז ךרוצל דחוימב הסנוכש תיללכה הפיסאב ,ךכ לע וטילחה םא ןוצרמ קרופת התומעה .א

  .העש התואב התומעב םירבחה רפסממ םיעבר השולשמ

 הרוצב קלוחי אל ,היתובוח לכ וקלוסיש רחאל ,הקוריפ תובקעב ראשייש התומעה שוכר לכ .ב

 םתועמשמכ )םי(רחא )םי(ירוביצ )תו(דסומל הרומת אללו הנתמב רבעוי אלא םירבחה ןיב יהשלכ

 תורטמל תומוד וא תוהז )םה(ויתורטמש ,דעוה טילחיש יפכ ,הסנכה סמ תדוקפל  )2(9 ףיעסב

   .וז התומע

 

  



 

 תומיתח ףד

 

  :התומעה לש םינושארה םירבחהו םידסיימה םה הטמ םימותחה
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