
25/08/2016 :הגוצת ךיראת

 ץועייל ףילחת וא/ו יטפשמ ץועיי תווהל ידכ רתאה ייונמל ןתינה תורישב וא "*סמ לכ*" רתאב עיפומה עדימב ןיא

.יטפשמ

גוזימ תרגסמב תילארשי הרבחל ל"וחב המושרה הרבחמ טנטפ תרבעה

:הלאשה

 וזה הרבחב טנטפה םושיר .טנטפב הקיזחמ (BVI) םייטירבה הלותבה ייאב המושרה הרבח
 הסנכה סמל החוויד הרבחה .)םירחתמל תוינמה ילעב יוליג יא( םייקסע םיכרצל קר השענ
 רשפא םאה .תילארשי הרבחל טנטפה תא ריבעהל תניינועמ הרבחה תעכ .תילארשי הרבחכ
 ראשית תילארשיה הרבחה קרש ךכ( תורבחה יתש ןיב גוזימ תרגסמב טנטפה תא ריבעהל
 רחאל ההז ראשייו ההז אוה תורבחה יתשב תוינמה ילעב בכרה יכ ןייצל שי ?)גוזימה רחאל
?סמב תובח אלל תילארשיה הרבחל טנטפה תרבעהל םיכרד דוע תומייק םאה .גוזימה

:בישמ ןהד בקעי ח"ור ד"וע

 תדוקפ יפ לע תויטנוולר תורדגה המכ ןלהל טרפא ,ןודינה ןיינעב עקר טעמ איבהל ידכ ,הליחת
.)"הדוקפה" :ןלהל( 1961-א"כשתה ,)שדח חסונ( הסנכה סמ

:ןמקלדכ עבוק הדוקפל 103 ףיעס

– 'גוזימ'"

 הרבח" :ןלהל) תורבח רפסמ לש וא הרבח לש תויובייחתההו םיסכנה לכ תרבעה  (1)
 ,קוריפ אלל הריבעמה הרבחה לוסיחו ,("תטלוק הרבח" :ןלהל) תרחא הרבחל ("הריבעמ
;תורבחה קוחב ינימשה קלחב ןושארה קרפל םאתהב וא גוזימ וצל םאתהב

 תויוכזה ןמ תוחפל 80% לש הרבעה ,[תוינמ תפלחה לש ךרד לע גוזימ] כ103 ףיעס ןינעל  (2)
 תוינמל הרומתב תרחא הרבחל ("תרבענ הרבח" :ןלהל) תורבחהמ תחא לכב וא הרבחב
 וריבעהש ,םהל םירושקה םידדצהו תויוכזה ילעבש דבלבו ,תרחאה הרבחב וצקויש
 תרחאה הרבחל ,רומאכ הרבעהב םהיתויוכז לכ תא וריבעה ,תרבענה הרבחב םהיתויוכז
;("תטלוק הרבח" תרחאה הרבחה םג ארקית ןלהל)

;םיגוזימ תרשרש עוציב  (3)

(ד"י – רוקמב הניא םיעבורמה םיירגוסב תפסותה)

 ןיב ,תוקזחומ וא תויואר האנה תבוט וא תוכז לכו ,ןילטלטימ ןיבו ןיעקרקמ ןיב ,שוכר לכ - 'סכנ'
";לארשיל ץוחמ םהש ןיבו לארשיב םהש

:עבוק ,תורבח גוזימ תעב םיסממ רוטפב ןדה ,הדוקפל ב103 ףיעס

 וא הריבעמ הרבח יסכנ תרבעהו ,גוזימ בגא הריבעמ הרבחב תויוכז תריכמ (א) .ב103"
 םימואיתה קוח יפל ,וז הדוקפ יפל סמב וביוחי אל ,גוזימ בגא תטלוק הרבחל היתויובייחתה
"...ןיעקרקמ חבש סמ קוח יפל וא היצלפניא לשב

 אוהש ןיב ,הסנכה סמ תדוקפ יפ לע סכנ הווהמ "טנטפ" יכ אוה ליעל רומאה לש אצוי לעופ
.לארשיל ץוחמ אוהש ןיבו לארשיב

 יפ לע םייתוהמ םיאנת המכב דומעל שי ,סמ עוריא לוחי אל תורבחה גוזימ תעבש ידכ ,תאז םע
:הז ףיעסב םיניוצמ רשא םיאנתהמ קלח ןלהל .הדוקפל ג103 ףיעס
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 איה גוזימה לש תירקיעה הרטמהו תילכלכו תיקסע תילכתל גזמתהל תושקבמ תורבחה   .1
.ןהיקסע לש דחואמ לועפתו לוהינ רשפאל

.גוזימה לש תוירקיעה תורטמהמ ןניא התואנ אל סמ תתחפה וא סממ תוענמיה   .2

 תורבחהמ תחא לכמ גוזימה תרגסמב תטלוקה הרבחה לא ורבעוהש םיסכנה בור   .3
 השענו ,תשרדנה הפוקתב ורכמנ אל גוזימה ברע התושרב ויהש םיסכנה בורו תוריבעמה
.הרבחה יקסע ךלהמב ,ןיינעה תוביסנב ,לבוקמ שומיש הרומאה הפוקתב םהב

 לכב התייהש תירקיעה תילכלכה תוליעפה ,תשרדנה הפוקתב ,תכשמנ תטלוקה הרבחב   .4
.גוזימה ברע תוגזמתמה תורבחהמ תחא

 הרבחב תויוכזה ילעב לכל תויוכז תווש תוינמ תטלוקה הרבחה התצקה גוזימה ךלהמב   .5
 תפסונ הרומת הנתינ אלו ,הריבעמה הרבחב תויוכזה ללכב יסחיה םקלח יפ לע הריבעמה
 ןיבו ןירשימבש ןיב ,רחא םדא לכ תאמ וא תטלוקה הרבחה תאמ גוזימה ךלהמב יהשלכ
.ןיפיקעבש

 קוח ;תורבחה תדוקפ יפל לארשיב הדגאתהש לארשי תבשות איה תטלוקה הרבחה   .6
.תורבחה

 יכ הארנ ,לארשי תבשות הרבח איה ,ליעל הלאשב ןיוצש יפכ ,תטלוקה הרבחהש לככ ,עמשמ
 הרבח םע גוזימ עוציב םשל לועפל ןתינ הדוקפל ג103 ףיעסב םיטרופמה םיאנתה םייקתהב
 עוריא לוחיש ילבמ תאזו ,)תילארשי הרבחכ הסנכה סמל החווד ףא רומאכ הז הרקמבש( הרז
.סמ

 המגודל ,אוצמל ןתינ סמב תובח אלל תילארשיה הרבחל טנטפה תרבעהל תופסונ םיכרד
 ףיעס יפ לע וא דיחי תוינמ לעב שי ובש הרקמב הסנכה סמ תדוקפל א104 ףיעסב ,דבלב

.תרחא הרבחל סכנ תרבעה לע רבודמו תוינמ ילעב המכ שי ובש בצמב ב104

.םירקמה לכ תא ליכהלמ העיריה הרצק םלוא ,רומאה תא עצבל תופסונ םיכרד ןנשי ,ןבומכ

 איבהל ידכ יוסימב החמתמה ןובשח האורב וא ןיד ךרועב ץעוויהל יחרכה ףאו דואמ יוצר
 םנשי םאה ,תורבחה בכרה תא ןחובה - ןוכנה לולסמה תא תונבלו ילמיסקמ סמב ןוכסיחל
.דועו דועו םירבעומ םידספה

 םוחת תא בלשמה יעוצקמ ןויסינ לעב ,יסנניפהו ירחסמה םיסמה םוחתב קסוע - בישמה
 גוצייו יוויל לע שגדב ,םיילארשיה סמה ינידב בר ןויסינו עדי לעב ,תואנובשחהו טפשמה
 המוש יכילהב ,תואכרעבו םיילהנמ םיבלשב ,תוטילקרפו רקח תויושר ,סמה תויושר לומ
ןבל ןוראווצו ןוה תנבלה ,סמה םוחתב םיילילפ םיכילהבו םייחרזא

 תכרעמה וא םיבישמה םיחמומה ןיאו ,יטפשמ ץועייל ףילחת תווהמ ןניא תובושתה
 ןתינה תורישב וא "סמ לכ" רתאב עיפומה עדימב ןיא .ןהב שומישה תואצותל םיארחא
 תווהל ידכ רומאב ןיאו יטפשמ ץועייל ףילחת וא/ו יטפשמ ץועיי תווהל ידכ רתאה ייונמל
 סחיב הדמע עיבהל וא העד תווחל ,תויפיצפס וא/ו תויטרקנוק הרקמ תוביסנל הנעמ
םיוסמ הרקמל

 ץועייל ףילחת וא/ו יטפשמ ץועיי תווהל ידכ רתאה ייונמל ןתינה תורישב וא "*סמ לכ*" רתאב עיפומה עדימב ןיא

.יטפשמ
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