
 ימוחתניב יטפשמ רקחמל קרב זכרמ
 םירקחמ ןומימל תושקב תשגהל ארוק לוק

 

 םייטפשמ םירקחמ לש הכירע דדועל רתיה ןיב דעונ ימוחתניב יטפשמ רקחמל קרב זכרמ
 ןומימב תופתתשהל תושקב שיגהל תאזב ןמזומ תורקוחהו םירקוחה רוביצ .םיימוחתניב
 .ט"עשת םידומילה תנשב וכרעייש םירקחמ

 לש לגס תושנ/ישנא םהש תו/םירקוח ידי-לע זכרמל הנשגות םירקחמב הכימתל תושקב
 תו/יתימע לולסמב וא הוולנה לולסמב ,ליגרה ימדקאה לולסמב תירבעה הטיסרבינואה
 :הנלולכת תושקבה .הארוה

 ;רקחמב קלח תו/םילטונה תו/םירקוחה יטרפ .א

 אוה הבש היגולודותמה ,רקחמה תורטמ ,יעדמ עקר תוברל ,שקובמה רקחמה רואית .ב
 ;בינהל יופצו בינה רבכ אוהש םימוסרפהו ךרעיי

 םייוצמ ובש רתאל תירושיק וא ,תו/םירקוחה לש םימוסרפ תמישרו םייח-תורוק .ג
 ;הלא םיכמסמ

 ;שקובמה רקחמה ביצקתב דעוימה שומישה .ד

 השקבה אשומ רקחמה ךרוצל ת/רקוחה תושרל םידמועה רקחמה יביצקת לולכמ .ה
 ;םירחא םירקחמ ךרוצלו

 ךרוצל ,תונפל הנווכ שי םהילאש וא ,ת/רקוחה הת/הנפ םהילאש םירחא תורוקמ .ו
 ;השקבה אשומ רקחמה ןומימ

 .דבלב ט"עשת םידומילה תנשב רקחמה יפסכ תא לצנל היהי ןתינ – רקחמה תפוקת .ז

 :םיאבה םילוקישה ןובשחב ואבוי ,םירקחמ ןומימב תופתתשהל תושקב תליקשב

 ;ימוחתניבה יטפשמה רקחמה םודיקל הפוצמה המורתה .א

 םהלש ןומימל השקב השגוהש םירקחמל תופידע ןתנית – םיפסונ ןומימ תורוקמ .ב
 ללכבו תורוקמ םתואמ ןתנייש וא ןתינש ןומימב בשחתת הטלחהה .םיפסונ תורוקממ
 ;רקוחה תושרל םידמועה רקחמה יביצקת

 קלח םילטונ םהבש םירקחמל תופידע ןתנית – רקחמ תו/ידימלת תופתתשה .ג
 .תירבעה הטיסרבינואב רקחמ תו/ידימלת

 םאתהב תאזו ,רקחמ לכל הצקויש םוכסה הבוג תא עבקת זכרמה לש תימדקאה הדעווה
 ןכלו לבגומ זכרמה תושרל דמועה ביצקתה .רקחמה עוציבל תושרדנה תואצוהה תכרעהל
 רקחמ ביצקת זכרמהמ לביקש ימל קנעמ ןתניי אל .רלוד 3,000 לע הלעי אל קנעמ הבוג
 הנשה וא תיחכונה הנשה ךלהמב שגות וא – השגוה םא אלא תופוצר םינש שולש ךשמב
 ןרקהמ ןומימל הכזת אל השקבה םא םג( תוינוציח תונרקמ ונומימל השקב – האבה
  .)תינוציחה

 הכז אל רשאו ,תויתועמשמ תואצוהב ךורכה רקחמ לש םירקמב ,ליעל רומאה ףא לע
 םוכסב קנעמ ןתמ םלוא .רלוד 5,000 דע עיגהל לכוי קנעמה הבוג ,ינוציח רוקממ ןומימל
 הנשה וא תיחכונה הנשה ךלהמב שגות וא – השגוה םא קר ןתניי רלוד 3,000 לע הלועה
 ןרקהמ ןומימל הכזת אל השקבה םא םג( תוינוציח תונרקמ ונומימל השקב – האבה
 רקחמ קנעמל תופסונ תושקב שיגהל לכוי אל ,וז תובייחתהב דומעי אלש רקוח .)תינוציחה
 .זכרמהמ

 ולכוי ט"עשת םידומילה תנשב ן/םהלש רקחמה ביצקת אולמ תא ולצני אלש תו/םירקוח
 רשפאתת אל ,תינוציח ןרקמ רקחמ קנעמב וכז םא םלוא ,פ"שת תנשב ולצנל שקבל
 .רומאכ הכראה

 .רקחמב הלועפ םמע םיפתשמה םישנאו זכרמב םידיקפת יאלממ םג תושקב שיגהל םיאשר
 .םיפסכה תאצקה לע תוטלחהב רבדב םיעגונה םירבחה ופתתשי אל ,הזכ הרקמב



 םהילע חוודיו רקחמה ביניש םימוסרפב רבדה תא ןייצי זכרמהמ ןומימ לביקש רקוח
 .זכרמל

 תופתתשה לע תוטלחהה .ללכב דעו 2018 רבמבונב 18 םויל דע תושקבה תא שיגהל שי
 .ןכמ רחאל ךומס םישקבמל הנרסמיתו הנלבקתת םירקחמ ןומימב

 הטלוקפב זכרמה לש תימדקאה הדעווה תזכר ,טהב לטיור 'בגל תושקבה תא חולשל שי
 קתעה םע ,)revitalb@savion.huji.ac.il( ינורטקלא ראוד תועצמאב יוצר ,םיטפשמל
 .)gparchom@law.upenn.edu( יקסבומוחרפ ןועדג 'פורפ ,זכרמה להנמל
 


