
 2020 - םיסרפ תואשונ תויוליעפו תולעפהל ןונקת

 תוליעפה ןונקת

 תורדגהו םיחנומ .1

  :ןמקלדכ םדיצל תאבומה תועמשמה אהת הז ןונקתב תורדגהלו םיחנומל

 וא/ו רתאב תוליעפה תכרוע ידי לע תעל תעמ םסרופתש תורחת – "תוליעפ" .1.1

 .התושרל דמועה רחא יעצמא לכב

 תורחתה יאנתב דמע ,רתאב הכוזכ זרכוהש ףתתשמ – "תוליעפב םי/הכוז" .1.2

 ידי לע העבצהב תולוקה בורב הכזש הז אוה הכוזה תריחב .ןונקתה יאנתבו

 .רתאב םישלוגה

 ךיישה רחא תרושקת יעצמא לכ וא/ו , /https://allgood.org.il – "רתא" .1.3

 .תויתרבח תותשר תוברל ,תוליעפה תכרועל

  .הז ןונקת לש 3 ףיעסב םינוירטירקב דמועש ימ – "םי/ףתתשמ" .1.4

 טבמ -גרוב הליה לש ןופטראמסה ךרד םוליצ סרוק – "תוליעפה סרפ" .1.5

 סרפ וא תוליעפה תכרוע ידי לע ידעלב ןפואב ועבקייש םינותנו טרפמב .םלצמ

 תעמ הדי לע םסרופיש יפכ ,תוליעפה תכרוע ידי לע ידעלב ןפואב רחבייש רחא

 .רתאב תעל

 ובו תוליעפ רתאב תעל תעמ םסרפת בוט ולוכש תצובק – "תוליעפה תוארוה" .1.6

 לכוי – תוליעפה יבלש לכב דמעש ףתתשמ קר .היבלש לכו תוליעפה ןיוצ

  .תוליעפה סרפב הייכז לע דדומתהל

 תע לכב תוליעפה תכרוע ידי לע ןוכדעל ןתינ היהי רשא ,הז ןונקת – "ןונקתה" .1.7

 לש בייחמה חסונה יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל .תוליעפה תפוקת ךלהמב תוברל

 .רתאב םסרופיש יפכ רתויב ןכדועמה חסונה וניה ןונקתה

 .)ר"ע( בוט ולוכש תצובק – "תוליעפה תכרוע" .1.8

 .תוליעפ לכל סחיב רתאב םסרופתש הפוקתה – "תוליעפה תפוקת" .1.9

 תונשרפ .2

 סחייתמ ןונקתהו ,דבלב תויחונ יכרוצל וניה רכז ןושלב הז ןונקתב שומישה .2.1

 .ןיינעה יפל ,ךפיהה ןכו םיברל תסחייתמ דיחי ןושלב שומישה .הבקנל םג

 ןונקת לש ותונשרפל ושמשי אלו ,דבלב תויחונ יכרצל ןניה םיפיעסה תורתוכ .2.2

 .הז

 הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .2.3

 הנרבגת ,תוליעפה רבדב םהשלכ םירחא םימוסרפל וא/ו תוליעפה תוארוהל

 .הז ןונקת תוארוה

 תוליעפב תופתתשהה יאנת .3

 עורגל ידכב תוליעפה יאנתב ןיאו ,הז ןונקת תוארוהל ףופכב ךרעת תוליעפה .3.1

 הז ןונקת יפ לע תוליעפה תכרועל תונקומה תוכז וא/ו הנגה לכמ תונשל וא/ו

 .ןיד לכ יפ לע וא/ו



 תפוקת ךשמב התשענ םא קר הפקת היהת תוליעפב ףתתשמ לש הלועפ לכ .3.2

 תעל תעמ ומסרופיש יפכ ,תוליעפה תוארוהלו הז ןונקתל םאתהבו תוליעפה

 .תוליעפה תכרוע ידי לע רתאב

 עונמל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תוכזה תא המצעל תרמוש תוליעפה תכרוע .3.3

 אהת איה ןכו ,איהש הביס לכמ תוליעפב והשלכ ףתתשמ לש תופתתשה

 ךות הכז יכ ריבס ששח םייקש ףתתשמל סרפ תריסמ עונמל וא בכעל תיאשר

 תויטמוטוא תונכותב שומיש ,בל םות רסוח ,הריבע ,המרמ לש השעמ עוציב

 תוליעפה יללכ תא ףקע יכ ששח הלעיש וא/ו ןיד לכ וא ןונקתה תרפה ךות וא

 לדחמ וא השעמ לככ בשחיי "בל םות רסוח" ,הז ןיינעל .והשלכ רחא ןפואב

 תוהמ םע וא/ו לבוקמו ריבס תוליעפ ןפוא םע דחא הנקב דמוע ונניאש

 .תוליעפה יללכ לש יהשלכ הפיקע הווהמ וא/ו תוליעפה

 םהיתוחפשמ ינב לעו תוליעפה תכרוע ידבוע לע הרוסא תוליעפב תופתתשהה .3.4

 .הנושאר הגרדמ

 הלוכ ,תע לכב תוליעפה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש תוליעפה תכרוע .3.5

 רחא טרפ לכ וא/ו הידעומ וא/ו הילהנ וא/ו הינכת תא תונשל ןכו ,הקלח וא

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,הילא עגונה

 איהש ךרד לכב תוליעפל םוסרפ לכ לע תיארחא היהת אל תוליעפה תכרוע .3.6

 ףתתשמה דומעל םירושיק בוליש תוברל ,תוליעפב ףתתשמ ידי לע השעייש

 תשרב רחא םישלוג ןכות לכבו תועדוהל תובוגתב ,םינוש םימורופב תוליעפב

 .תוליעפב םיפתתשמה ידי לע ובלושי רשא

 ףתתשמה תויובייחתה .4

 תאצוה וב שיש וא/ו ינעגופ וא/ו בילעמ רסמ תולעהלמ ענמיהל בייחתמ ףתתשמ

 ןיינק תויוכזב העיגפ וא/ו והשלכ ןפואב רוביצה תושגרב העיגפ וא ערה ןושל

 רסמ לכ ידיימ ןפואב ריסהל תיאשר תוליעפה תכרוע .אוהשלכ 'ג דצ לש םהשלכ

 .תוליעפב שלוגה לש ותופתתשה תא לטבלו ינעגופ

 תוליעפה סרפב הייכז .5

 .תוליעפה סרפ תא לבקל יאכז היהי תוליעפב הכוזה .5.1

 תערכמ הייאר ווהי תוליעפה תכרוע ימושיר יכ ,תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .5.2

 םיטרפ וא/ו םינותנ דוביע וא/ו םיטרפה תטילק וא/ו תריסמל רושקה לכב

 אלו תוליעפה תרגסמב וא/ו תוליעפה תואצותל רושקה רחא ןיינע לכל וא/ו

 רשקב םהלשכ םיטרפ וא/ו םינותנה קויד וא/ו תונוכנ רבדב הנעט לכ עמשית

 .תוליעפה םע

 םויסב ותייכז לע תוליעפב הכוזל עידות המעטמ ימ וא/ו תוליעפה תכרוע .5.3

 םעטמ קובסייפב תימשר העדוה תועצמאב הכוזל רסמית העדוה  .תוליעפה

 םיטרפ תוליעפה תכרועל רוסמי אל תוליעפב הכוזהו הדימב .תוליעפה תכרוע

 ךרד( תועש 72 ךותב )האלמ תבותכ ,ליימיא ,ןופלט ,ז.ת ,אלמ םש( םיאלמ

 ותואכז תא דבאי הכוזה ,ךכל שקבתיש דעומהמ )רתאה /ליימ /קובסייפ דומע

 תורחתב אבה גרודמל סרפה תקנעהל הנפת תוליעפה תכרועו ,סרפב הייכזל

 .הלילח רזוחו



 הנעט לכ היהת אל הכוזלו ,תוליעפה סרפ קפס תוירחאב וניה תוליעפה סרפ .5.4

 וא/ו סרפה תקפסא יא רבדב ,אוהש ןאמ לכ וא/ו תוליעפה תכרוע יפלכ איהש

  .'וכו סרפה ביט

 .הכוזה לע לוחי ,לוחי םא ,סרפב הייכזה ןיגב ןיד יפ לע לוחי רשא ,סמ לכ .5.5

 .םאתהב הכוזל עידותו סרפה תא קינעהל דציכ טילחת תוליעפה תכרוע .5.6

 סרפ תריסמ םוקמ יכ עובקל תיאשר אהת המעטמ ימ וא/ו תוליעפה תכרוע

 .תוליעפה

 יכ תוליעפב םיכוזה וא/ו םיפתתשמה תאזב םימיכסמ תוליעפב םתופתתשהב .5.7

 םתנומת וא/ו םמש תא םסרפל ,תבייח אל ךא ,תיאשר אהת תוליעפה תכרוע

 תוברל טנרטניאב וא/ו היזיוולטב וא/ו וידרב וא/ו ןותיעב םהיטרפ וא/ו

 רחא יעצמא וא/ו הידמ לכב וא/ו רסמלטב וא/ו םרגטסניאב וא/ו קובסייפב

 סרפה תלבקל יאנת הווהי רומאכ םוסרפו ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהב

 רזוח יתלב ןפואב ףתתשמה ןתונ עצבמב תופתתשהה םצעב .תוליעפב הייכזלו

 .רומאכ שומישל ותמכסה תא

 סרפב הכזי רתאה ישלוגמ רתויב הובגה תועבצהה רפסמ תא לביקש ףתתשמ .5.8

 .רחאל הרבעהל תנתינ הניאו תישיא הניה סרפל תוכזה .תוליעפה

 .דבלב הכוזה םע השעיי סרפה תלבק םואית .5.9

 תאמ שורדל תוליעפב הכוז יאשר היהי אל הרקמ םושב יכ ,רהבוי .5.10

 .ףסכ הוושב וא ףסכב וא/ו רחא סרפב סרפה תא רימהל תוליעפה תכרוע

 ןתינ אל ןכו ,םהש הרוצו ןפוא לכב סרפה תא תונשל וא/ו רימהל ןתינ אל

 .הכוזל סרפה תריסמ דעומ ינפל רחאל סרפה תא וא/ו הייכזה תא ריבעהל

 תוירחא לכב ואשיי אל ,המעטמ ימ וא תוליעפה תכרוע יכ ,רהבומ .5.11

 קזנ לכ וא/ו ןדבא , תוברל ,הלקת לכלו תוליעפה סרפ לש ביטלו תוכיאל

 ותלבק יא ןיגב תוברל ,ומעטמ ימל וא תוליעפה סרפ לבקמל םרגיהל יושעש

  .תוליעפב הכוזה ידי לע איהש הביס לכמ ושומימ יאל וא/ו

 ףילחהל ,התעד לוקיש יפל ,תע לכב ,תוכזה הרומש תוליעפה תכרועל .5.12

 ומוקמב עיצהלו ,ושומימ ידעומ תא הז ללכבו ,תוליעפה סרפ תא תונשל וא/ו

 תוליעפב הכוזלו ,המוד ךרע לעב ,ידעלבה התעד לוקיש פ"ע ,וניהש יפולח סרפ

   .ןמעטמ ימ דגנכ וא ןדגנכ הז ןיינעב הנעט לכ היהת אל

 םיטרפה ,תוליעפה תכרוע לש ידעלבה התעד לוקיש יפלו הדימב .5.13

 הניא תוליעפה תכרוע ,םיקיודמ וא םינוכנ םניא תוליעפב ףתתשמה רסמש

 .תוליעפב ףתתשמל תוליעפה סרפ תא קינעהל תביוחמ

 תוירחאמ רוטפו רותיו .6

 ויהי אל המעטמ ימ וא/ו תוליעפה תכרוע  יכ ,תאזב שגדומ קפס רסה ןעמל .6.1

 תוביסנב תוליעפב ףתתשהל תוליעפב ףתתשמ לש החלצה יא לע תויארחא

 אלש וא ותעידיב ,)םקלח וא/ו( םיתורישל םסחנ תוליעפב ףתתשמ ותוא םהב

 תוליעפב ףתתשמה ןמ ענמת רשא תינכט הלקת לש הרקמ לכב וא/ו ותעידיב

 .רומאכ תופתתשה



 םיטנמלאו תויתרבח תותשר תוברל ,רתאה תועצמאב השענ תוליעפה לוהינ .6.2

 .תולקת וא/ו תואיגשמ הפח הניא ןתוליעפש ,)"תוכרעמה" :ןלהל( םיילטיגיד

 אל יכ םיבייחתמ םניא ,המעטמ ימ וא/ו תוליעפה תכרוע ,קפס רסה ןעמל

 תולקתל םיארחא םניא םהו תוליעפה לוהינב תולקת וא תואיגש הנייהת

 אוהש םרוג לכמ וא/ו טנרטניאה תשרמ וא/ו תוכרעמב תולקתמ תועבונה

 תעבונה הלקת לכלו ,ויתולועפו ותוליעפ לע הטילש ןיא תוליעפה תכרועל רשא

 ,ריווא גזמ יעגפ וא רורט יעוגיפ ,תומחלמ ,תותיבש תמגודכ ןוילע חכמ

 הרושקה ,העיבת וא הנעט ,השירד ,הליע לכ היהת אל תוליעפב ףתתשמלו

 לכו ויתואצות ,תוליעפה תוברל ,ליעל רומאה לכב ןיפיקעב וא ןירשימב

 .וב רושקה

 תוליעפה לש הניקתה תולהנתהב עגפת רשא יהשלכ הלקת לש הרקמב .6.3

 וא לטבל הנוצרב םאה טילחהל אלמ תעד לוקיש היהי תוליעפה תכרועל

 .תוליעפל רשקב הלועפ לכ עצבל וא ךיראהל וא רצקל וא תונשל

 ,דבלב עושעש יכרוצל הניה תורחתב תופתתשה יכ שרופמב הזב רהצומ .6.4

 ןתינ יתלבו רזוח יתלב ןפואב תוליעפב ףתתשמה ריהצמ ,ותופתתשהבו

 הנעט ,השירד לכ ,ומעטמ אבה לכלו ול היהת אלו ןיא יכ ,יוניש וא לוטיבל

 םע רשקב המעטמ ימו הידבוע ,הילהנמ תוליעפה תכרוע יפלכ העיבת וא/ו

 .תוליעפה

 יפתתשמ לש תידעלבה םתוירחא לע אהת היבלש לכ לע תוליעפב תופתתשה .6.5

 לכמ קזנ לכל תוירחאב אשית אל המעטמ ימ וא/ו תוליעפה תכרוע .תוליעפה

 םע רשקב וא/ו בקע תוליעפה יפתתשממ ימל םרגייש אוהש גוסו ןימ

 עורגל ילבמ .ונממ קלח לכב וא תוליעפב תופתתשה יא וא/ו תופתתשה

 םיקת אל תוליעפב תופתתשה יכ שרופמב הזב רהצומ ,רומאה תויללכמ

 םע ןיפיקעב וא ןירשימב הרושקה העיבת וא הנעט ,הליע לכ םיפתתשמל

 .תוליעפה

 תויטרפ לע הנגה .7

 תוארוהל םאתהב הל ורסמייש םיכוזה יטרפ לע רומשת תוליעפה תכרוע .7.1

 תכרועש ךכל ותמכסה תא תאזב ןתונ ףתתשמה ,ליעל רומאה תורמל .ןידה

 :תיאשר היהת תוליעפה

 ;םירחא םיפתתשמ לש םיסרטניאה לע ןגהל ידכ לועפל .7.1.1

 עדימבו םינותנב ,םיטרפב ,יקוויש וא/ו ימוסרפ ,ירחסמ שומיש תושעל .7.1.2

 ;תוליעפה יכרוע ידיב םייקה

 וא רישי ןפואב הלועה ,תרחא הריבס הרטמ לכל םיטרפב שומיש תושעל .7.1.3

 .הז ןונקת יאנתמ ,שרופמ

 תוליעפה סרפ קפס וא/ו תוליעפה תכרוע ,ליעל הז ןונקתב רומאב עוגפל ילבמ .7.2

 וא/ו תוליעפב ףתתשמ לש םיישיאה ויטרפ תא ,םיישילש םידדצל וריבעי אל

 םירקמב אלא ,יפוס דמעומכ וא/ו הכוזכ זרכוה אל רשא רמוח חלוש

 :ןלהל םיטרופמה



 לע הרימש ךרוצל שרדייש יפכ ,ןונקתה יאנת תא רפהש הרקמב .7.2.1

 ;תוליעפה יכרוע לש םהיתויוכז

 ;ןכ תושעל תוליעפה יכרועל הרומה תכמסומ תושר ידי לע וצ ןתנייו לככ .7.2.2

 ,השורד עדימה תפישח יכ הרובס היהת תוליעפה תכרועש הרקמ לכב .7.2.3

 ;ישילש דצ וא םיפתתשמה שוכרל וא ףוגל קזנ תעינמ ךרוצל

 יוצמה עדימה יכ ,םיבייחתמ םניא תוליעפה סרפ קפס וא/ו תוליעפה תכרוע .7.3

 םידדצ לש תישרומ יתלב השיג ינפמ ,טלחומ ןפואב ןיסח היהי רתאב

 וא/ו האצוה וא/ו קזנ לכל ,תוליעפב ףתתשמ יפלכ םיארחא םניאו םיישילש

 .תישרומ יתלב הרידח וא/ו השיגמ האצותכ ול ומרגיש דספה

 תונוש .8

 הביסמ תיקוח יתלב וא הפיכא יתלבכ הלגת הז ןונקת תוארוהמ הארוהו לככ .8.1

 םאתהב ןתינש המכ דע ףקותב וראשיי תורחאה ןונקתה תוארוה ,יהשלכ

 .ןיד לכ תוארוהל

 תוליעפה תכרוע .דבלב ילארשיה ןידה לוחי תוליעפה לעו הז ןונקת תוארוה לע .8.2

 ידעלבה התעד לוקיש יפ לע הז ןונקת תוארוה תא תונשל ,התוכז לע תרמוש

 העיבת ,הנעט לכ היהת אל ףתתשמל .ףתתשמל שארמ העדוה לכ אלל ,תע לכב

 עוציב ןיגב ,םמעטמ ימ וא/ו קפסה וא/ו תוליעפה תכרוע יפלכ ,השירד וא

 ךותו םייונישה ןיגב ,ול ומרגיש תולקת וא/ו םיקזנ ןיגב וא/ו רומאכ םייוניש

 .םעוציב ידכ

  

 תוליעפב תופתתשההו  תוליעפב תופתתשהל רשקב םידדצה תובוחו תויוכז תא הצממ הז ןונקת

 .וב רומאל האלמ המכסה הווהמ

  

 


