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 08-2021 :ןוכדע

 

 יכוניחה דסומל תויחנהה ךמסמ

 

  היעבה
 דוע .ויחרזא לע ךפהתמ לארשי תנידמב ןוטלשה – רתוי קיודמ .היחרזא לע תכפהתמ לארשי תנידמ

 ,םדאה תויוכזב השונא העיגפ םיעגופ ,רוביצה לע לוכיבכ הנגהה םשב םיינוקרד תויחנהו םיקוח דועו

 .התמקהב לארשי תנידמ הססבתה וילעש יטרקומדה םייחה םקרמבו ,ונלש דוסיה תויוכזב

 

 תוקרזה דחוימבו ,םייאופר םיכילה םיעצבמ ןיידע הב םלועב תודיחיה תונידמה תחא איה לארשי

 השירד דימעמה הלוחה תויוכז קוחל תדגונמ ףאו היואר הניא תאזה הקיטקרפה .רפסה תיבב םינוסיח

 תא םכל שיו ,םכלש הטלחהל הנותנ תאזה המכסהה םירוהכ .האופרבש ךילה לכל תעדמ המכסהל

 ,ודיל הרוה אלל ,רז םדאמ הקירז לבקמ וא קדבנ םכלש דליהש בצמ עונמל הבוחה תא ףאו ,תוכזה

 תישיא המאתהב השענ רבדה םאו ,ףקות גפ אל הז םא ,דליל םיקירזמ המ לע םכלש חוקיפ אלל

  .תויטרפבו ולש יאופרה קיתל םאתהב םכלש דליל

 

 רתוי דוע רומחו .ךכ םלועב םוקמ םושב טעמכ השענ אל לארשיב רפסה יתבב םישועש המ

 םינותנ רוגאל ףאו עצבל ,)ילטנ ,י"מפ( תוינוציח תורבחל ונתינו וטרפוה הלאה םייאופרה םיכילההש

 םהידלי תא ןסחל םיארחא םירוהה םלועב ןקותמ םוקמ לכב .לארשי תנידמב םידליה לע םייאופר

 .וידלי לע רמושו חקפמ הרוההשכ ,םילוחה תפוקב השענ הזו ישיאה םבצמל םאתהב

 

 הרטמה
 םלועה תונידמ לככ גהנת לארשיש םיצור ונחנא .םייאופרה םיכילהה תא רפסה יתבמ איצוהל

 תואפרמב עוציבל םירוהה תוירחאב םיבקעמהו ,תוקידבה ,םילופיטה לכ תא ריאשתו תומדקתמה

 יבגל רפסה תיב תא םיכירעמ ונחנא .רפסה תיבב םידליב ועגייש דוע םיצור אל .םילוחה תופוקבש

 .טקשב ןושיל רוזחל םיצור ונחנא .תואירבה דרשמ לש עורז היהיש דוע םיצור אל לבא ,הרבחו ךוניח

 .ןושיל רוזחל ,תוחפל וא

 

 ?םישוע המ
 ךילה לכ עונמל קוחב תנגועמה תוכז שי לארשיב םירוהל .תיביטקפאו השוחנ לבא הטקש הכפהמ

 שי םיאלממ םירוההש תיתנשה תואירבה תרהצהבש אוה גהונה םויכ םנמא .רפסה תיבב יאופר

 תוכז תדמוע םלוא ,רפסה תיבב םייאופר םיכילהל )קוחה תא תמאות הניאש ףא לע( תינבומ המכסה

 .יאופר ךילה לכמ ענמיהל ידכ רפסה תיבל תויחנה חולשל םירוהל
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 שומיש תושעל לוכי םינגב וא רפסה יתבב םידלי ול שיש הרוה לכ )ךשמהב ןלהל( תויחנה ךמסמב

  .יכוניחה דסומב םייאופר םיכילהמ ענמיהל תשרופמ הארוה חולשלו ,ישפוח
 

 לכ תא .םיבקעמו ,תוקידב ,םינכוסמ םינוסיח ,םיידיתע םייוסינ לכמ םינגומ ונידליש אדוול לכונ ךכ

 .וידלי רובע ןוכנה ןמזב םילוחה תפוקב עצבי הרוה לכ ,ונידליל תושעל רחבנש םינוסיחהו םילופיטה

 תויהל םיכירצ םירוה .וידלי לש יאופרה עדימה תויטרפ לע הרימשבו תעדומו תלכשומ הטלחהב תאז

 .רחא יאופר ךילה לכ וא םינוסיח םילבקמ םהשכ םהידלי דיל
 

 

 םינג / רפסה יתב תרגסמב תיאופר תוברעתה תעינמ
 

  :ללוכ יכוניחה דסומל תויחנהה ךמסמ

 .)'וכו םייוסינ ,םינוסיח ללוכ( םייאופר םיניינע רובע ןפוא םושב םידליב תעגל אל היחנה -

 'ג דצל םידליה לש יאופר עדימ םוש ריבעהל אל היחנה -

 לבקמ דליהש יאופר ךילה לכב םירוהה תוחכונ תובישח לע הרהצה -

 תויחנהה עוציבל יכוניחה דסומה תוירחאל תוסחייתה -
 

 

  :תויחנהה לש ןוילעה קלחה יולימ רבסה

 ןגה / רפסה תיב םש -  יכוניח דסומ

 ןג / רפסה תיב לש רחא גיצנ לכ וא הרומ וא ת/להנמה םש -  ידיל

 דחא םדאמ רתויל ורבעוי תויחנההש רשפא םא .ןג / רפסה תיבב םרוג דועל -  קתעה

 ה/דליה םש -  ה/דימלתה

 ה/דליה לש תוהזה תדועת -  .ז.ת
 

 

 :תויחנהה לש ןותחתה קלחה יולימ רבסה

 םאה וא באה לש אלמה םשה -   םש

 באה וא םאה לש תוהזה תדועת רפסמ -   .ז.ת

 וקה לעמ םותחל -  המיתח

 המיתחה דעומב ךיראתה -   ךיראת

  ףיסוהל ןתינ ד״וע םכל ןיא םא .קתעה לבקיש םיניינועמ םתאש ד"וע לש םש -  ד״ועל קתעה

 .לגרוט רימת ד"וע - ילש םשה תא  

 

 



 
 

 3 

 

 

 תופסונ תודוקנ

 לע רושיאה קתעה תא .תויחנהה תא ורשאיש ןגל וא ס"היבל וריבעהו ךמסמה תא ואלמ -

  .דועית ולצא היהיש םיצור םתאש ד"וע לכל ריבעהל רשפא םכלש תויחנהה תלבק

 tamir@turgal.com :תבותכב לגרוט רימת ןידה ךרועל דועית ריבעהל ןתינ ,ןיינועמש ימ
 

 םיבייח ונחנא .יטירק הז יכוניחה דסומה ידי לע םכלש תויחנהה תלבקל רושיא :רתויב בושח -

 לש רושיאה ןכל .םכמ תויחנהה תא ולביק אלש ןועטל הלילח ולכויש דיתעב בצמ עונמל

 יתייאר ךרע ןיא .ןידה ךרועל קתוע ונממ ריבעהל ןתינש הזכ תויהל ךירצ ןגה וא רפסה תיב

 .הפ-לעב רושיאל
 

 .ךמסמב םוקמ לכב ,תויחנהה ךמסמ לע םהלש המיתחב רפסה תיבמ רושיאה תא לבקל ןתינ

 .ליגר בתכמב וא ,יכוניחה דסומהמ ליימיאב וא .םכל וריאשיש תילוק וא הבותכ העדוהב וא

 םוקמ ןיא ןכל תיטפשמ היאר םכל ןיא םהלש רושיאה ילב .רדסב איה תדעותמ ךרד לכ

 .רושיאה תלבק לע רשפתהל
 

 ,םושר ראודב בוש ךמסמה תא וחלש תויחנהה תלבק תא םכל רשאל םיברסמש הרוק םא -

 בתכמהש ראודהמ רושיאה תא .לבקתה בתכמהש רושיא ראודהמ םילבקמ םתאש ואדוו

 האצמה התשענש םתוא ןכדעלו רחא יארחא לכל וא להנמל חולשל ןתינ רפסה תיבל רסמנ

  .םתחלשש תויחנהה תא םייקל םהילע איה תוירחאהשו ,קמחתהל ולכוי אל התעמשו ןידכ
 

 תוחכונ אלב השעייש יאופר ךילה לכל דגנתהל םליגל םאתהב םידליה תא תוחנהל שי -

 הסנמש ימ .ןוכיס םוש תחקל אל .תודידמו תוקידב ללוכ רבד םושל םיכסהל אל .םירוהה

 םושב םיכסהל אל .השעיי הז ךכש ןיינע ול שי – םירוהה תוחכונ אלב םייאופר םיכילה עצבל

 .ןפוא
 

 .ןגל וא רפסה תיבל םידליה תא חולשל אל – ךוניחה תודסומב םינוסיח לש םימיב -
 

 םהינייעמ שארב םידליה תא םישל םינגהו רפסה יתבמ ושרדתו םכתדמע תא ועיבתש בושח -

 םינכומ אל ונחנא .ךכ םהב וגהני אלו רדע םניא ונידלי .תוכרעמה לש םיסרטניאה תא אלו

  .תופיקש אלל תויטרפ תורבח ידי לע אלש חטבו רפסה יתבב םייאופר םיכילה ועצביש
 

 ץחלה .טרפב םכידלי רובע אשונה תובישח תאו ,ללכב אשונב םכלש תוגייתסהה תא ועיבה

 םישוע ונחנא .םירוה דועו דוע וררועתו ופתשת השקבב .םירוההמ אובל ךירצ רפסה יתב לע

 .וידליל הז תא בייח יארחא הרוה לכ .ונידלי ןעמל הנידמב לודג יוניש ןאכ
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 ___________________________________:)'יכוניח דסומ' ןלהל( ןג / ס"היב ,דובכל
 

 ____________________________:קתעה   ________________________ :ידיל
 

 _______________________ .ז.ת ______________________ :ה/דימלתה ןיינעב

 

 תרגסמב תיאופר תוברעתה וא ךילה לכ תעינמל סופורטופא תויחנה

 תוידוס תרימשו יכוניחה דסומה
 

  ,נ.ג.א
 

 תיאופר תוברעתה וא ךילה רוסיא 

 המגמה חכונלו םינורחאה םישדוחה יעוריא רואל ,ה/דימלתה לש סופורטופאכ .א

 ינא יכ ריהצהלו ריהבהל ת/שקבמ ינא .לארשיב תישיאה הימונוטואה םוצמצל

 ותועצמאב ןיב ,עוציב רשפאל וא עצבל יכוניחה דסומה לע רוסיאה תילכתב ת/רסוא

 וא הרגשב הגוהנה תיאופר תוברעתה וא/ו ךילה לכ לש ,רחא םרוג תועצמאב ןיבו

 ןתמ ,םירקחמ ,םייוסינ ,םינוסיח ,תוקידב עוציב תוברל ,ה/דימלתב ןונכתב תאצמנה

 .םינותנ ףוסיאו ,רחא ענומ לופיט לכ וא העינמל תופורת

 
 תוידוס תרימש

 דסומה לע רוסיאה תילכתב ת/רסוא ינא יכ ריהצהלו ריהבהל ת/שקבמ ינא ןכ ומכ .ב

 תמגודכ( ץוח רוקימ תורבחל וא/ו 'ג דצל ה/דימלתה לש יאופר עדימ ריבעהל יכוניחה

 לש יאופר עדימ לכו ,םינוסיח ,דימלתה לש תיאופר הירוטסיה תוברל ,)ילטנו י"מפ

 תוענמיה וא עוציב יבגל ןה ,ללכ עדימ רוסמל ןיא .יכוניחה דסומל עודיה דימלתה

 .םירחא םייאופר םיכילה לכ וא/ו ,םינוסיח עוציבמ

 

 תואירב יניינעב תוברעתה תעינמ

 ךילה לכ וא ה/דימלתל םינוסיח ןתמ לע טילחא וב הרקמ לכב ריהבהל שקבא ףסונב .ג

 ת/לפוטמ הב האפרמה וא םילוחה ח"פוק תרגסמב תאז תושעל רחבא ,האופרבש רחא

 ריגב החפשמ ןב וא ,סופורטופא ,הרוהב הוולמ איה / אוה רשאכ קרו ךאו ,ה/דימלתה

  .ךכל ךרוצל

 

 טרפה תענצ לש םיניינעב יכוניחה דסומה לש תוברעתהל ףקותב ת/דגנתמ ינא

 םינוסיח תמגודכ םיינשלופ םיכילה עוציבל ןכו ,ה/דימלתה תואירב יניינעב תוברעתהו
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 ברעמה תונידמ בורב דוע הגוהנ הניא תאזה הקיטקרפה .יכוניחה דסומה תרגסמב

 ,הניקת הניא איה .דחאכ םינסחמ םניאשו םינסחמ ,םירוהה בור יניעב היואר הניאו

 .םידימלתה לש דובכלו תויטרפל תוכזב תעגופו

 

 יכוניחה דסומה תוירחא

 ינא יכוניחה דסומל ה/ותחילשב יכ ריהצהל שקבא ה/דימלתה לש סופורטופאכ .ד

 םע דחי .ה/דימלתה לש ה/ותחוורו ךוניחה ימוחתב דסומה לש ולעופב ןומא ה/עיבמ

 לכ תעינמל ה/ותוכזו ה/ותויטרפ לע הרימשל יארחאכ יכוניחה דסומב האור ינא תאז

 תויחנהה תא דבכל יכוניחה דסומהמ ת/שקבמ ינא .תינפוג תוברעתהו השילפ

 .הז ךמסמבש

 

 אשונב תורוקש "תויועט" וא םירוהה תויחנהמ תומלעתה לש םיצופנ םירקמ הברה

 תלטומ ,תווצה ישנא לעו ,וילהנמ לע ,יכוניחה דסומה לע יכ ריהבהל שקבא .הז

 תוירחא םג ליטהל היושע הז ןיינעב תולשרתה .הלא תויחנה לע דיפקהל תוירחאה

 אלש ךילה עוציבל תוירחא וא עוציב .יכוניחה דסומה ידבועמ דחא לכ לע תישיא

 .תיקיזנ הלוועו תילילפ הריבע ידכ הלועו הפיקת ונה המכסהב

 

 לע הרימשב עייסל םידימלתה לש םיסופורטופאהו םירוהה תבוח יכ שיגדא םויסל .ה

 ,תאז םע .יכוניחה דסומל הלוח ה/דימלת חולשלמ ענמיהלו םידימלתה ללכ תואירב

 ינא .הביבסל וא ינשל דחא הנכסכ אלו םיאירבכ סחייתהל שי םיאירב םידליל

 הדרפה יעצמא ,םוח תוקידב ,םידימלת לש רוטינו בקעמ עוציבל ףקותב ת/דגנתמ

 ידכ םיאירב םדא ינב ודדוב אל הירוטסיהב םלועמ .יכוניחה דסומה תרגסמב קוחירו

 ידכ םיעיגפה וא םילוחה תא דימת ודדוב - ךפהלש אלא ,םיעיגפה וא םילוחה לע ןגהל

 ןכוסמ המגמ יוניש ותרגסמב רשפאי אלש יכוניחה דסומהמ הפצמ ינא .םהילע ןגהל

 .הז
 

 .יכוניחה דסומה םעטמ יארחאה י"ע הז ךמסמ רשאל שקבא .ו
 

 :ה/דימלתה סופורטופא ,הרוה

 

 ____________________________ .ז.ת _____________________________:םש

 

  ____________________:ךיראת ______________________________ :המיתח
 

 ________________________________ :ד"ועל קתעה


