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 .)"תוכרעמ יביד" :ןלהל(
 וילע ,)"שומישה יאנת" :ןלהל( ןלהלש שומישה יאנת תא וילע לבקל םיכסמ וניא שמתשמהו הדימב
 .רתאב שומישמ ענמיהל
 רתאב שומישה יאנת  תא ריכמ וניה יכ ךכב ריהצמ וב הלועפ עצבמ וא/ו רתאב שמתשמה לכ
 ,רתאה ,תוכרעמ יביד דגנ העיבת וא השירד וא הנעט לכ ומעטמ ימל וא ול אהת אל יכו ,םלבקמו

 ימ לכ וא םהיחולש ,םהינכוס ,תוכרעמ יבידב הרשמ יאשונו םירוטקריד ,וילהנמ ,רתאה ילעב
 .ןלהלש שומישה יאנת יפ לע תוכרעמ יביד תויובייחתה תרפהב תורושקה תונעט טעמל ,םמעטמ
  .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תעל תעמ שומישה יאנת תא תונשל התוכז לע תרמוש תוכרעמ יביד

 
 יללכ
 םילעפומש ,תועבצה זוכירו תוריחב ךרעמ לוהינ יתוריש קפסמו תוכרעמ יביד ידי לע לעפומ רתאה
 ךרעמב שומיש םישועש הצקה ישמתשמ ןיבל )"םילהנמה" :ןלהל( תוריחבה ךרעמ ילהנמ ידי לע
  .)"םיתורישה" :ןלהל(  )"םירחובה" :ןלהל( הריחב יכרצל
 יביד .םירצומ תקפסמ וא תרכומ ,תקוושמ ,תרציימ הניא תוכרעמ יביד יכ שגדוי קפס רסה ןעמל
 ,דבלב םיתורישה לוהינל המרופטלפכ רתאה תא םילהנמה תושרל הדימעמ תוכרעמ
 וא/ו הקסעל דצ הניא תוכרעמ יביד . ןיפיקעב וא ןירשימב ,םניגב יהשלכ תוירחאב הבח הניא איהו
 .םירחובה ןיבו םילהנמה ןיבש ךילהתל
  תועצמאב םירחובה יפלכ םיתורישה עוציבל םיידעלבה םיארחאה םניה םילהנמה יכ ,שגדוי דוע
 תועצמאב להנמה ליעפיש הריחבה ךילהתל תיארחא היהת אלו הניא תוכרעמ יביד .רתאה
 תוכרעמ יביד יפלכ הנעט לכ לע םירתוומו שארמ םיררחשמ םירחובהו ,םירחובה יפלכ רתאה
 .רתאב הריחבה ךילהת םע רשקב
 

 םולשת יאנתו רתאב שומישה
 .םייטנבלרה רתאה יפדב תוטרופמה תוארוהל םאתהב םניה םולשתה יאנתו רתאב שומישה .1
 יאנת תא וא/ו רתאב שומישה יכרד תא איהש ךרד לכב ןכדעל וא/ו תונשל תיאשר תוכרעמ יביד .2

 תוארוה ןוכדע תועצמאב ,תמדקומ העדוהב ךרוצ אלל ,םיתורישה ריחמ תוברל ,םולשתה
 .רתאב תוארוהה ןוכדע רחאל וכרעייש תואקסע לע לוחי םולשת יאנת יוניש .רתאב םולשתה

 
 רתאב שומישל תורשכו המשרה
 םאתהב שמתשמ לכל רתאל השיג רשפאל ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תוכרעמ יביד .3

 תוארוה תא רפמ רשא שמתשמ לכ תכרעמהמ ריסהל תוכזה תא ןכו ,ידעלבה התעד לוקישל
 רפהל ,תוכרעמ יביד לש ריבסה התעד לוקישל ,לולע וא ,ןידה תוארוה וא/ו ולא שומיש יאנת
 .םולשת רזחהל יאכז היהי אל שמתשמה הזכ הרקמב .ןידה תוארוה וא/ו שומישה יאנת תא

 ,הרבעהל תנתינ הניאו תישיא הניה אמסיסהו שמתשמה םש תריצי תוברל רתאב המשרהה .4
 .הרומתב אלש וא הרומתב

 שמתשמה .רתאהמ תלבקתמה אמסיסה תא ישיא ןפואב חטבאל הבוחה הלח שמתשמ לכ לע .5
 לכל תיארחא הניא תוכרעמ יביד .ולש ןובשחה ךותמ תישענה הלועפ לכל אלמ ןפואב יארחא
 לע הרימשב שמתשמ לש תונלשר תובקעב המרגנש ןובשחל הצירפ לשב םרגייש והשלכ קזנ
 .תוכרעמ יביד תטילשב הניאש תרחא הביס לכמ וא ולש אמסיסה

 הז רתאב שמתשהל קוח יפ לע תיטפשמ תורשכ לעב וניה יכ תאזב ריהצמ שמתשמה .6
 ידי לע רתאב שומישה יכ תאזב רהבומ .ןידל םאתהב )הריכמ וא היינק( הזוחב בייחתהלו

 לככ .)"יארחאה םרוגה" :ןלהל( םהלש יקוחה סופורטופאה וא םהירוה רושיאל ףופכ םיניטק



 שומישה ינפל תושר וילע יארחאה םרוגהמ שקבל שרדנ אוה ,18 ליגל תחתמ וניה שמתשמהש
 תושר לביקש תוכרעמ יביד ינפב הרהצה הווהמ שמתשמה ידי לע רתאב שומיש םצע .רתאב
 שומישל תוירחאה .שומישה יאנת תא בר ןויעב ארק וילע יארחאה םרוגהש רחאל – רומאכ
 שמתשמהו ,דבלב וילע יארחאה םרוגהו שמתשמה לע הלח רתאב שומישהו הייפצה לע חוקיפו
 .ךכל רשקב תוירחא לכמ תוכרעמ יביד תא תאזב רטופ וילע יארחאה םרוגה וא/ו

 תא רציש ימ יכ האלמה תוירחאה דיגאתה לע ,דיגאת םשב איה רתאב המשרההש לככ .7
 שארמ תקדוב הניא תוכרעמ יביד .ןכ תושעל ןידכ תוכמסה לעב וניה דיגאתה םשב ןובשחה
 השירד וא העיבת וא הנעט לכ ןיגב תוירחא לכ תוכרעמ יבידל היהת אלו םישמתשמה תוהז תא
 .שמתשמ ותוא דגנכ ישילש דצ לש

 םע רשקב םירומא םירבד תוברל .םיקיודמו םיינכדע רציש ןובשחה יטרפ יכ אדוול להנמה לע .8
 .תנכדועמה ינורטקלאה ראוד תבותכ

 וא/ו רתאל םימושר תויהל תושרופמ ומיכסה )םירחובה( תורישל םינעמנה יכ אדוול להנמה לע .9
 תועצמאב ןהש גוס לכמ תועדוה וא/ו םינורסמ לבקל המכסה תוברל ,םיתורישל םינעמנ תויהל
 .םיתורישה

 
 תוירחא תלבגה
 תיארחא הניא תוכרעמ יביד .םירחובהו להנמה ןיב ךילהתל דצ לכ הווהמ הניא תוכרעמ יביד .1

 ומייס םישמתשמה יכ אדוול תלוכיה תא הל ןיאו ךילהתה םוסרפו םושיר קויד וא תותימא רבדב
 .החלצהב הריחבה תא ועציבו

 איהו רתאב םישמתשמה לש םתוחרזאו םליג ,םתוהז תא אדוול תלוכיה תא ןיא תוכרעמ יבידל .2
 רתאב םימסרופמה עדימ וא ןכות לש וא רתאב םישמתשמה לש תימדקמ הקידב תעצבמ הניא
 ןכותה וא םישמתשמה תוהז רבדב תיארחא הניא תוכרעמ יביד ןכ לע .רתאב םישמתשמה י"ע
 .רתאב םימסרופמה עדימהו

 יביד .ידעלבה ונוכיסו ותוירחא לע אוה רתאב שומישה יכ שרופמב תאזב םיכסמ שמתשמה .3
 יכ םיבייחתמ םניא ןכות םיקפסמה םיישילש םידדצ ,הילהנמ ,הינכוס ,הידבוע ,תוכרעמ
  .תוקספה אלב ורדסכ ןתניי וא תויועט וא תולקת רסח וא תוערפה לוטנ היהי רתאב שומישה

 ,תיקיזנ תוברל( יהשלכ תיטפשמ הנעט לכ יפ לעו הרקמ לכב ,תיארחא אהת אל תוכרעמ יביד .4
 ןירשימב ,רחא םדא לכ יפלכ וא שמתשמה יפלכ ,)דועו טפשמב אלש רשוע תיישע ,תיזוח
 תלוכי רסוח לשב וא/ו םיתורישב וא/ו רתאב שומישמ םיעבונה ,ףיקע וא רישי קזנ לכל ,ןיפיקעבו
 וא/ו שמתשמה לש ובשחמל קזנ וא/ו ותוניקת יאמ וא/ו םיתורישב וא/ו רתאב שומיש תושעל
 עדימה לש תיקלח וא האלמ הקיחממ עבונה קזנ וא/ו שמתשמה לש ובשחמב ןסחואמה עדימ
 ריהצמ שמתשמהו יופצ וניאש וא יופצ ,רחא קזנ לכלו רתאל הלעוהש עדימה וא/ו ןסחואמה
 .םירצומב וא רתאב ודי לע השעמה שומיש לכל ידעלב ןפואב יארחא וניה יכ תאזב

 ימ י"ע וא םילהנמה י"ע העצבתהש תיקוח יתלב תוליעפל תוירחאב אשית אל תוכרעמ יביד .5
 .רתאב םישמתשמהמ

  .קניל וא רושיק תועצמאב הילא רשוקמה ינוציח רתא לכל תוירחאב אשית אל תוכרעמ יביד .6
 םירתאב םינימזה רצומ וא הריכמ ,םוסרפ ,הלועפ ,ןכות לכל תוירחאב אשית אל תוכרעמ יביד .7

 .רומאכ
 ההובג היהת אל ,תוכרעמ יביד לש התוירחאו התובח ,הרקמ לכבו ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8

 תעבונה תוכרעמ יביד לש תללוכה תובחהו תוירחאה ךסו ,שמתשמ י"ע הל ומלושש םימוכסהמ
 ךשמב שמתשמ ותוא ידי לע הל ומלושש םימוכסה לע הלעת אל ,ולא שומיש יאנתל הרושקה וא
 .תוכרעמ יביד דגנכ שמתשמה ידי לע תיטנוולרה הנעטה תאלעה דעומל ומדקש םיישדוחה
 

 םינותנ ןוסחא

 יביד יתרשב ונסחואי רתאה תועצמאב ופסאנש םינותנה לכ יכ םיכסמו ןיבמ שמתשמה
 סנכוהש רחא עדימ וא םינותנ ןוסחאב לשכל וא הקיחמל תיארחא הניא תוכרעמ יביד .תוכרעמ



 ןורכיזה תומכל ןוילע לובג עובקל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תיאשר תוכרעמ יביד .תכרעמל
 .תמדקומ העדוה אלל ,תכרעמב ןסחאל תונתינה תומושרה רפסמו

 ינחור ןיינק

 ינמיס ,םירצויה תויוכז תלעב הניה תוכרעמ יבידו תוכרעמ יביד לש ידעלבה השוכר וניה רתאה .1
 תריצי ,הרבעה ,םוסרפ ,רודיש ,הצפה ,הקתעה לכ .רתאב ינחורה ןיינקה תויוכז לכו רחסמה
 ךרד לכב תוכרעמ יביד לש ינחורה ןיינקה תויוכזב העיגפ וא לוצינ ,רושיק תריצי תרזגנ הדובע
 .טלחהב הרוסא תוכרעמ יבידמ בתכבו שארמ רושיא תלבק אלל ,ןקלחב וא ןתומלשב ,איהש
 ןפואב ,ינחור ןיינק תויוכז תרפה לש האצותל םורגל הלולע ,הז ףיעסב רומאה לש הרפה לכ
 .םייחרזא וא םיילילפ תוסנק וא םישנוע רפמה לע תישהל לולעש

 ינחור ןיינק תויוכז וא רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכזב ןגומה רמוח לכ רתאב םסרפי אל שמתשמה .2
 לכל תוירחא לכב אשית אל תוכרעמ יביד .תויוכזה ילעבמ תשרופמ האשרה תלבק אלל תורחא
 םישמתשמה י"ע ועצבתהש ינחור ןיינק תויוכז תרפהל עגונה לכב אוהש גוסו ןימ לכמ קזנ
 עדימ לכ ריסהל תוכזה תא המצעל תרמוש תוכרעמ יביד .רתאב םיטקייבוא םוסרפ תועצמאב
 .הרפה רבדכ התעידיל אבוהש ינחור ןיינק תויוכז לכ רפמה רתאב

 הרוסא תוליעפ

 :טלחהב הרוסא ןלהל טרופמש יפכ רתאב שומישהו תוליעפה

 .תיקוח יתלב תוליעפ לכ הרוסא .1
 .תרחא תיקוח אל תוליעפ לכ וא םיבונג םירצומ לש הריכמ ,האנוהל הרושקה תוליעפ לכ הרוסא .2
 ,םירצוי תויוכז ,םיטנטפ ,רחסמ ינמיס ןוגכ ישילש דצ לש תויוכז הרפמה תוליעפ לכ הרוסא .3

 .אוהש גוסו ןימ לכמ ינחור ןיינק תויוכז לכ וא םיירחסמ תודוס
 .םדא לכ לש ותויטרפ הרפמה תוליעפ לכ הרוסא .4
 .םדא לכ לש הדרטה וא הצמשה ,םדא לכ לש ערה ןושל הווהמה תוליעפ לכ הרוסא .5
 .םיינעגופ וא םייפרגונרופ םינכת ליכהל יושעה םוסרפ לכ רוסא .6
 אל תוליעפ וא העיגפ וא הצירפל רחא םדא שמשל לוכיש רצומ לש הריכמ וא םוסרפ לכ רוסא .7

 .שמתשמה לש ישיא עדימ תבינג וא םינותנ ירגאמ וא בושחמ תוכרעמב תיקוח
 לולעה ינוציח טנרטניא רתאל תוכרעמ יביד רתאמ רושיק תיינפה וא תוכרעמ יביד רוכזא רוסא .8

 .ןידבש הבוח ובייחל וא רתאל קזנ םורגל
 תירחסמ( תוינפל יקוח יתלב ראוד ,לבז ראוד ,תרשרש יבתכמ תחילש יכרצל תוליעפ לכ הרוסא .9

 .איהש גוס לכמ תיקוח יתלב תרושקת וא )תרחא וא
 תמכסה אלל )םינורסמ( SMS וא/ו ל"אוד תועדוה חולשמל יכרצל הרוסא רתאב שומישה .10

 הבוח הלח להנמה לע  ,תכרעמהמ תועדוה לבקל אל שקיב ןעמנ םאב .שרופמב םינעמנה
 .הצופתה תמישרמ ידיימ ןפואב וריסהל

 היהי ,ןיד לכ תוארוה וא/ו ולא שומיש יאנת תוארוהל דוגינב לעפי רשא רתאב שמתשמ לכ .11
 ,האצוה תוברל ,ףיקע ןיבו רישי ןיב ,אוהש גוס לכמ קזנ לכ ןיגב תוכרעמ יביד יפלכ יארחא
 התעדוה דעוממ םימי 7 ךותב תוכרעמ יביד תא הצפיו ,ינוממ יתלב קזנ וא ,יפסכ ןדבוא
 .קזנל עגונב

 :תויטרפ תנגה תוינידמ

 םיטרפ רפסמ רוסמל שקבתי שמתשמה רתאל המשרהה תעב ,רתאב שומיש תושעל תנמ לע .1
 ןתינ אל .)דועו ל"אוד תבותכ ,החפשמ םש ,ישיא םש ןוגכ( תורישה ךרוצל םיצוחנה םיישיא
 רוסמל אנ .םתונוכנ לע הרהצה הווהמ םתריסמ ,םיטרפה תריסמ אלל תורישה תא קפסל
   .םינוכנו םיאלמ םיטרפ

 תנגה קוח תוברל ,קוחה תוארוהל םאתהב םירסמנה םיטרפב שומיש השעת תוכרעמ יביד .2
 .הז שומישל ותמכסה ןתונ שמתשמהו ,1981 – א"משתה ,תויטרפה



 תיאשר תוכרעמ יביד היהת ,תורישה יאנתל שמתשמה רושיאל ףופכבו ,תורישל םושירה םע .3
 תודוא ימוסרפ עדימו עדימ תרחא ךרד לכבו ינורטקלאה ראודב םעפ ידמ שמתשמל חולשל
 ףופכב שמתשמה לש ינורטקלאה ראודה תביתל חלשיי הז עדימ .םיפסונ םיתורישו תויוליעפ
 המכסהה תא לטבל ןתינ ,רומאכ הז עדימ לבקל ךישמהל ןיינועמ וניא שמתשמה םא .ותמכסהל
 .תע לכב

 לש הניה תוידוסב תורישל הסינכה רובע הרחבנש המסיסהו שמתשמה םש הרימשל תוירחאה .4
 אלל שומיש השע והשימש הלגתי ובש הרקמב תוכרעמ יבידל חוודל שמתשמה לע .שמתשמה
 ילב השענ םא וליפא ,שומישל תוירחא לטות שמתשמה לע יכ בלה תמושת אנא .המכסה
 .רחא לש המסיסב וא שמתשמה םשב שומיש תושעל אלש בייחתמ שמתשמה .ךתמכסה

 דחא הנקב הלוע אל רתאב שומישה ןפוא וא  שמתשמה תוליעפ יכ רובסת תוכרעמ יבידש לככ .5
 תוכרעמ יביד ,ןיד לכ תוארוה רפהל םהב שיש וא הז ךמסמב םיטרופמה שומישה יאנת םע
 ךרד לכב לועפל וא/ו ותמסיס לטבל וא/ו םיתורישל השיג שמתשמהמ עונמל תיאשר אהת
 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תאזו ,תרחא

 תוכרעמ יביד ,ךכל ףופכב .ןידל םאתהב שמתשמה ינותנ תויטרפ לע רומשת תוכרעמ יביד .6
 יסופדל עגונב הדי לע ףסאייש עדימבו ךדי לע ורסמנש םיטרפב שמתשהל תיאשר היהת
 ,הפצו שלג םהילא םידומעה ,שמתשמה ארק םתוא תומוסרפ וא עדימ ,שמתשמה לש שומישה
 יפ לע בייחתמכ הלש עדימה ירגאמב עדימה תא רומשלו ,הזב אצויכו ןיינעתה םהב םיתורישה
 הלש תויטרפה תוינידמל םאתהב השעיי הלא םינותנב תוכרעמ יביד השעתש שומישה .ןיד
 ,םיפסכ תייבג ,רתאה חותיפו לועפת ,םיתורישה תקפסא :תורטמל ,קוחה תוארוהל ףופכבו

 רופיש ;םימסרפמ תוברל ,םיישילש םידדצל יטסיטטס עדימ תריסמו חותינ ,תונובשח תכירע
 תריציל םג עדימה שמשי ,רומאל ףסונב .רתאב העיצמ תוכרעמ יבידש םינכתהו םיתורישה
 .שמתשמה םע רשקה

 ףותישב םיאצמנה םיישילש םידדצ ידי לע םילהונמ תויהל םייושע רתאב םיתורישהמ קלח .7
 םידדצל שמתשמה לש םיישיאה ויטרפ תא רוסמת אל תוכרעמ יביד .תוכרעמ יביד םע הלועפ
 ךילה תמלשה ךרוצלו רתאב שומיש השעי םהב םירקמב ,ותמכסהל ףופכב אלא ,םיישילש
 תוינידמל אלו וללה םיתורישה ילהנמ לש תויטרפה תוינידמל ףופכ הז עדימב שומישה .שומישה
 םהילאש םירתאב המשרהו םיטרפ תריסמ יכ ול עודי יכ רשאמ שמתשמה .רתאה לש תויטרפה
 לש תויטרפה תוינידמל הפופכ הניא רתאב םימייקה רושיק וא שומיש ךרד וא תועצמאב עיגי
 .ןיד לכ תוארוהלו םירשוקמ םירתא םתוא לש תויטרפה תוינידמל אלא תוכרעמ יביד

 ןידל תודגונמכ תוזחנה תוליעפ עוציבל ןויסינ וא עוציב ,רתאב שומישה יאנת תרפה לש הרקמב .8
 תריסמ וב הרקמ לכבו ןכ תושעל הל הרומה יטופיש וצ ןתינו הדימב ,ותועצמאב וא רתאב
 יביד ,ישילש דצ לש וא ,ךלש שוכרל וא ףוגל רומח קזנ עונמל תנמ לע הצוחנ היהת עדימה
 לוקיש יפל ,קוח יפ לע שרדנכ שמתשמה לש םיישיאה ויטרפ תא רוסמל תיאשר היהת תוכרעמ
 .התעד

 תודוא םינותנ ףוסאל תנמ לעו ףטושה ולועפת ךרוצל Cookies-ב שומיש תושעל יושע רתאה .9
 ןתנקתהל שמתשמה תמכסה לע דיעמ רתאב שומישה םצעו ,רתאב שמתשמה לש שומישה
   .ליעל רומאכ עדימב שומישל ,ןכו שמתשמה בשחמ לע

 וליבוהש םירתאל ,שמתשמה רקיב םהב םיפדל ,רתיה ןיב ,עגונ cookies ה תוליכמש עדימה .10
 ןיינועמ ךניא םא .דועו םירתאב שלגש ןמזה ךשמל ,שלוג שמתשמה םהב םירתאל ךתוא
 יוניש ידי לע ןקחמל וא ןתוא לטבל לכוי )שומיש םהב השעייש לככ( Cookies—ה תואצמיהב
   .)ןפדפדה לש הרזעה ץבוקב ךכ ךרוצל רזעיהל ןתינ( ךלש ןפדפדב תורדגהה

 העדוה ךכ לע םסרפת איהו ,תעל תעמ הלש תויטרפה תוינידמ תא תונשל תיאשר תוכרעמ יביד .11
 .הז רתאב

 תונוש

 תונשרפל שומיש לכ ןהב השעי אלו ,דבלב תואצמתהו תוחונ יכרצל ודעונ םיפיעסה תורתוכ .1
 .םכסהה



 םירחא דעס וא תוכז לכמ וערגי אל שומישה יאנתל םאתהב תוכרעמ יביד לש דעס וא תוכז לכ .2
 .ןיד יפ לע הל םימייקה תוכרעמ יביד לש

 .והשלכ ישילש דצל תוכז לכ םינקמ םניאו ישילש דצ תבוטל הזוח םיווהמ םניא ולא שומיש יאנת .3
 לע רותיוכ ובשחי אל תוכרעמ יביד ידי לע םינתינה הכרא ןתמ וא הלועפמ תוענמיה ,רותיו םוש .4

 ועגפי אלו ,רחא הרקמ לכל םידקת ווהי אלו ,ןיד לכ יפ לע וא שומישה יאנת יפ לע היתויוכז
 וא רותיו רבדב הנעט לכ עמשית אלו ,תע לכב היתויוכז תא שממל תוכרעמ יביד לש התוכזב
 .היתויוכז לש הייעשה

 טופישה תוכמס .דבלב ילארשיה ןידה אוה ,שומישה יאנת לעו רתאב תולועפה לע לחה ןידה .5
 שומיש יאנתל רשקב םישגומ תויהל םייושעה השקב וא העיבת לכב ןודל תידעלבהו תידוחייה
 .ופי ביבא-לתב ךמסומה טפשמה תיבל הנותנ הלא

 יאנת תופקת לע עיפשת אל שומישה יאנתב םיפיעסהמ רתוי וא דחא לש תופקתה רסוח .6
 בורק היהי רשא ףקת יאנתב ףלחוי ופכואל ןתינ אלש וא ףקת וניאש יאנת .םתוללכב שומישה
 .קוחה יפ לע ןתינש המכ דע ,ףילחמ אוה ותואש ירוקמה יאנתל רתויב

 הלעמ המושרה תבותכל וא רתאב טרופמש יפכ ל"אוד תועצמאב תוכרעמ יבידל ורסמיי תועדוה .7
 טעמל ,רומאכ ל"אוד תחילש דעוממ תועש 24 רחאל הרסמנכ בשחת העדוה .שומישה יאנתב
 .הניקת הניא ל"אודה תבותכ יכ הארתה לביק שמתשמה רשאכ

 


