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 6 דומעב - תיפיצפס םירויסל תוסחייתה*

 תורדגה .1

 

 .516096815 פ.ח ,מ"עב תוינברוא תויווח הפרי'ג - "תורישה ליעפמ" וא "הרבחה"

 

 השעית הרבחהמ חולשמ תנמזה לכ ,'א חפסנכ ןמוסמו הז ןונקתל ףרוצמה חסונב ךמסמ – "הנמזה ספוט"

 םולשתל םוכסה תא ,רתיה ןיב ,לולכי הנמזהה ספוט .חוקלה ידי לע םותח הנמזה ספוט יולימ תועצמאב
 .מ״עב תוינברוא תויווח הפרי׳ג תרבחמ תוריש תנמזה הווהמ הנמזה ספוט יולימ .הייבגה תרוצו

 

 תואנדס / םירויס / קוש יזגרא חולשמ - "תורישה"

 

 תורישה תא הרבחהמ לבקל םישקבמ רשא דיגאת וא/ו הלעמו 18 ליגב יטרפ םדא – "ילאיצנטופ חוקל"

051- 'לטל וא info@giraffa.me הרבחה ליימל / ןווקמה הנמזהה ספוט תא הרבחל וחלשו ואלימו

 .תילארשי יארשא תרבחמ ףקת יארשא סיטרכב םיקיזחמ רשאו 2332932

 

 קפסת איה יכו ולש הנמזה ספוט תא הלביק יכ בתכב ול הרשיא הרבחה רשא ילאיצנטופ חוקל – "חוקל"

 םיכסהו ואולמב הז ןונקת ןיבהו ארקש ימכ והוארי הנמזה ספוט הרבחל חלש רשא חוקל .תורישה תא ורובע
 .הרבחהמ תורישה תא ןימזה םרטב ויאנת לכל

 

 הרבחה תוירחאו הנמזה עוציב םע רשקב תויחנהו תוארוה .2

 

 תרמוש הרבחהו ,הנמזה ספוט אלימש ילאיצנטופ חוקל םע רשקתהל ביוחמ ונניא תורישה ליעפמ .2.1
 היה .איהש הביס לכמ ,םיילאיצנטופה היתוחוקלמ ימל תורישה תא קפסל אלש תוכזה תא המצעל
 הרבחה ונממ התבג אלש ךכל ףופכבו ,ילאיצנטופ חוקלל תורישה תא קפסל אלש הרבחה הרחבו

 ליעפמ דגנכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ ילאיצנטופה חוקלל היהת אל ,תורישה רובעב םולשת
 .ךכ ןיגב ףסכ הוושב וא/ו ףסכ ,יוציפ לכל יאכז היהי אל אוהו ךכ לשב ,ומעטמ ימ וא/ו ,תורישה

 

 תעצובמ ותועצמאב בויחה סיטרכ היפל שמתשמה םעטמ הרהצה םג הווהמ הנמזה ספוט יולימ םצע .2.2
 וניה סיטרכה יכ ,סיטרכה לעב םעטמ תשרופמ האשרה תחת לעופ אוהש וא ,שמתשמל ךייש הקסעה
 םוכסב הקסע עצבל יארשאה סיטרכ קיפנמ םע םכסה וא/ו ןיד לכ יפ לע השרומ שמתשמה יכו ףקותב
 ןידכ דגואמה דיגאת וא ,הלעמו םינש 18 ןב אוה שמתשמה יכו ,סיטרכה תועצמאב יטנוולרה הקסעה
 .ןיד יפ לע להנתמה םיאתמה םשרמב םושרהו לארשי תנידמ יקוח יפל

 

 ןיא יכ הדבועה רואלו ,םלועבו לארשיב הנורוקה תלחמ תוצרפתה םע רשקב יחכונה בצמה רואל .2.3
 ןיא ,תויושרהו הלשממה ידרשמ םעטמ תושדח תויחנהו תולבגה תואצוי םוי לכבו קשמב תואדו

 םינימז ויהי הדי לע םיקפוסמה םיתורישה וא/ו םירצומה ללכ ,ןותנ עגר לכב יכ תבייחתמ הרבחה
  .היתוחוקלל

 

 וא/ו תורישה תא קפסל תורשפא הרבחל היהת אל ,חוקלב היולת הניא רשא ,יהשלכ הביסמו הדימב .2.4
 תא לטבל תנמ לע הדי לאלש לכ השעת הרבחה ,טלחומו עובק ןפואב שמתשמה ןימזהש רצומה
 ןיא חוקלל הרומתה תבשהו רומאכ לוטיבל רבעמ .ביוחש לככו םא ,שמתשמה ביוח וב יפסכה בויחה



 יאכז היהי אל אוהו ,ךכ םע רשקב הרבחה דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ חוקלל היהת אלו
 םע רשקב הרבחה תואצוה זוזיקב ,ונממ הרבחה ידי לע ובגנש ףסכה ימוכס תבשהל רבעמ יוציפ לכל

 .ויהש לככ ,חוקל ותוא לש הנמזהה

 

 אל ,שמתשמב היולת הניא רשא ,יהלשכ הביסמו הדימב - קושהמ זגרא לש הלוכתב רבודמ רשאכ .2.5
 םיסנכנה םירצומה תמישרב עיפומה יפיצפס רצומ קפסל תורישה ליעפמ םעטמ תורשפא היהת
 ידעלבה ותעד לוקיש יפל רחא רצומב יפיצפסה רצומה תא ףילחהל ישאר היהי תורישה ליעפמ -זגראל
 .רומאכ יוניש םע רשקב הרבחהמ השירד ואו הנעט לכ היהת אל חוקללו

 

 ירמוח יאצממלו הנשה תונועל םאתהב תונתשהל היושע םיזגראה תלוכת יכ רשאמו עדומ חוקלה .2.6
 .קושב םלגה

 

 לע תוירחא לכ הל היהת אלו ןיאו ,דבלב תויוחילש יתוריש תקפסמ הרבחה יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל .2.7
 .תוחוקלה ידי לע םירצומה תכירצ תועפשה לע וא/ו תוחוקלה םינימזמ םתוא םירצומה ביט

 

 תויטרפ תוינידמו עדימ תחטבא .3

 

 ,יטרפ ,יוסח עדימ חולשמ לש האצותכ ,םרגיהל לולעה וא ,םרגנה קזנ לכל יארחא וניא םזימה ליעפמ .3.1
 .הרבחל ישיא וא

 

 םיריחמו םיתוריש תוינידמ .4

 

 תימורד / הרדחמ תינופצ םיחווטל .םיקסע ימי 5 דע אוה הרדגל הרדח ןיב םידעיל חולשמה ןמז .4.1
 .רתוי םיכורא חולשמ ינמז ונכתיי הרדגמ

 

 ץראה יקלח לכל וקפוסי תונמזהה .תבשה תסינכ ינפל העש יצח דע ודעיל עיגי ןמזוהש חולשמה .4.2
 תעמ הרבחה ידי לע ומסרופי ולאש יפכ ,הרבחה לש םיחולשמה ןוריחמ תויולעלו רומאל םאתהב
 .תעל

 

 תועצמאב הרבחל תידיימ ךכ לע עידוי ותשיכר תא לטבל ןיינועמ רשאו הנמזה עציב רשא חוקל .4.3
 .בתכב העדוהב ןכו ןופלטה

 

 .דבלב םולשתה עוציב עגרמ תחא העש ךות רשפאתי הקסעה לוטיב .4.4

 

 הדיחי לכל ₪ 100 וא 5% לש רועישב לוטיב ימד תובגל הרבחה תיאשר השיכר לוטיב לש הרקמב .4.5
 יארשא תקילס ימד ןכו םהיניבמ ךומנה יפל )הנדס / רויסב דיחי ףתתשמ / דדוב זגרא ירק( הנמזוהש
 .ובגנ םא

 

 לטבל חוקלה יאשר ,השיכרה תעב חוקלל וחטבוהש חולשמה ינמזב הדימע יא בקע הקסע לוטיב תעב .4.6
 תרבח לומ לוטיב תועצמאב הדובע ימי 8 דע רזחוי חוקלה לש ופסכ .לוטיב ימד ובגיי אלו הנמזהה תא
 .חוקלה לש יארשאה

 

 דעוממ םימי 5 ךות תירשפא הניהו םילכתמ םניאש םירצומל תלבגומ םירצומ לש הפלחה וא הרזחה .4.7
 אוהו ,רצומב שומיש השענ אלו הרבחל בתכבו שארמ העדוה ךכ לע הנתינש יאנתבו רצומה תלבק



 יאנתבו תירוקמה ותזיראב ,חוקלה ידי לע רזחוי רצומה -לוטיב לש הרקמב .תירוקמה ותזיראב אצמנ
 .םגפ םוש וב ןיאו שומיש לכ וב השענ אלש

 

 לע תולבגמ ןוגכ( הקולחה ירוזאל עגונה לכב הצפהה תורבחב םילחה םיאנתל ףופכ םירצומה חולשמ ןפוא .4.8

 תועש ,)המודכו םיצוביקו םיבשומ ךותב הקולח תדוקנל הריסמ ,קוריה וקל רבעמ ףוסיא וא/ו הקולח

 םיחולשמהו הצפהה תורבחש םיבושי ונכתי יכ רהבוי .)ראודה ףינסמ ףוסיא ןוגכ( הקולחה ןפואו ,הקולחה

 תבותכל בורקה בושיב יוצמה ראודה ףינסב קר רצומה תא לבקל לכוי חוקלהו םהב חוקלה יתבל תועיגמ ןניא

 חוקלל רסמנש הזככ בשחי רצומ .ןינעה יפל תרחא הקולח תדוקנב וא/ו חוקלה ידי-לע הרסמנש חולשמה

 םג ןכו רצומה תא תחקל עיגה אל חוקלה םא םג ,רומאכ הקולח תדוקנל וא ,רומאכ ראוד ףינסל רסמנ םא

 חולשמה תבותכב אל הריסמ לש הרקמב .חוקלה לש חולשמה תבותכ הניא רומאכ רצומה תריסמ םוקמ םא

 עגונה לכב ,ליעל םיראותמה םירקמב הרבחה וא/ו םסרפמה דגנכ הנעט לכ היהת אל חוקלל ,חוקלה לש

 .םירצומה תריסמב םיבוכיע לש הרקמ לכב תוברל ,הריסמה ןפואל

 

 ןוגכ התטילשב םניאש םיעוריאמ האצותכ םירצומ תקפסאב םיבוכיע ןיינעל תוירחא לכב אשית אל הרבחה .4.9

 ךילהת תמלשהב ועגפיש םינופלט וא/ו בושחמה תכרעמב תולקת ,עבט תונוסא ,תותיבש ,םיבוכיע ,תולקת

 תקפסא םע רשקב תויושרב םיכמסומה םימרוגה תויחנה וא ינורטקלאה ראודה תורישב תולקת וא השיכרה

 .קשמב םיתוריש

 

 

 .רצומה ריחמב םילולכ םניא חולשמה ימד .4.10

 

 .חולשמ ימד תולע לע ביוחי אל חוקלה ימצע ףוסיא םייקו הדימב .4.11

 

 תרחא ןיוצ םא אלא ,קפס רסה ןעמל .ףסומ ךרע סמ םיללוכ הרבחה רתאב םיגצומה םיריחמה .4.12
 .חולשמ ימד םיללוכ םניא םיבוקנה םיריחמה ,שרופמב

 

 אלבו תעל תעמ םיחולשמה יפירעת וא/ו םיתורישה וא םירצומה יריחמ תא ןכדעל תיאשר הרבחה .4.13
 ריחמה .הרבחה  לש קווישהו םוסרפה יעצמאב וא/ו רתאב ומסרופי םינוכדעהו תמדקומ העדוהב ךרוצ
 השיכרה ךילהת תמלשה תעב הרבחה ןוריחמב עיפוהש ריחמה וניה העצובש השיכרל סחיב ףקתה
 וא רצומ ריחמש הדימב .שמתשמה ידי-לע ל"אודה תועצמאב השיכרה תמלשה רושיא תלבק םעו

 ריחמל םאתהב ביוחיש ךכל עדומ שמתשמה ,השיכרה ךילהת תמלשה םרטב ןכדוע והשלכ תוריש
 .ןכדועמה

 

 םימסרופמה םיתורישה/םירצומה לש םיריחמהש םיבייחתמ םניא המעטמ ימ וא/ו הרבחה .4.14
 .רתויב םילוזה םיריחמה םה םימסרפמה ידי-לע תומרופטלפב

 

 תורזחהו הקסע לוטיב ;םיתורישה ןיגב םולשת .5

 

 ןיגב הרומתה .שרופמב תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,מ"עמ םיללוכ םיגצומה םיריחמה לכ - םייטרפ תוחוקל .5.1
 .תיאקנב הרבעה וא יארשא סיטרכ תועצמאב הבגת םיתורישה

 תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,מ"עמ םיללוכ םניא םיגצומה םיריחמה לכ - תורבחו םייקסע תוחוקל .5.2
 וא תיאקנב הרבעה וא יארשאה סיטרכ תועצמאב הבגת םיתורישה ןיגב הרומתה .שרופמב
 .טיב תייצקילפא תועצמאב

 



 רומאל םאתהב קרו הנמזה ספוט תועצמאב עציבש םיתוריש וא/ו ןיבוט תשיכרל הקסע לטבל יאשר חוקל .5.3

 תוארוה ללכל םיפופכ רשא ,םילוטיבהו תורזחהה יללכ תא תיצמתב טרפמ הז 5 ףיעס .ןכרצה תנגה קוחב

 קוח תוארוה ןיבל ןלהל הז 5 ףיעסב רומאה ןיב המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .ןכרצה תנגה קוח

 ביטל תוירחאה יכ ,רהבומ הז ףיעסב רומאה ףא לע  .ןכרצה תנגה קוח תארוה הנרבגת ,ןכרצה תנגה

 .דבלב םיחולשמ תוריש הווהמה הרבחה לע לוחת הניא םירצומה

 

 הקסע לוטיב ןפוא .5.4

 

 )״לוטיבה תעדוה"( תואבה םיכרדה תחאב לוטיב תעדוה חולשמ תועצמאב השעיי הקסע לוטיב .5.4.1

 info@giraffa.me תבותכל ל"אודב )1(

 רשא ינופלטה דקומב תומרופטלפה לש תוחוקלה תורישל )sms תעדוה( ןורסימב הרישי היינפ )2(

 051-2233293 ויטרפ

 יללכ - הקסע לוטיב יאנתו םידעומ .5.5

 

 :םיאבה םיאנתבו םידעומב ,איהש הביס לכמ ,הקסע לטבל יאשר שמתשמ לכ

 תלבק םוימ וא ,ןיבוטה תלבק דעוממ םימי רשע העברא דעו הקסעה עוציב םוימ - ןיבוט לש השיכרב .5.5.1

 .)םהיניבמ רחואמה יפל( ןכרצה תנגה קוחל )ב(ג14 ףיעסב םייונמה םיטרפה תא ליכמה ךמסמה

 

 תא ליכמה ךמסמה תלבק םוימ וא הקסעה עוציב םוימ םימי רשע העברא ךותב - תוריש לש השיכרב .5.5.2

 תכשמתמ הקסעב :ןלהל טרופמכ )רחואמה יפל( ןכרצה תנגה קוחל )ב(ג14 ףיעסב םייונמה םיטרפה

 הקסע הניאש הקסעבו ,ואל םא ןיבו תורישה ןתמב לחוה םא ןיב - )ןכרצה תנגה קוחב התרדגהכ(

 ובש דעומל םדוק ,החונמ ימי םניאש ,םימי ינש תוחפל השעיי רומאכ לוטיבש יאנתב - תכשמתמ

 .ןתניהל תורישה רומא

 

 לטבל ןתינ אלש תואקסע .5.6

 

 :תואבה תואקסעה לע ולוחי אל ןלהל 5.5.2 ףיעס תוארוהו ליעל 5.2.1 ףיעס תוארוה

 ;םידיספ ןיבוט תשיכרל תואקסע .5.6.1

 םימי העבש ךותב לח ןלוטיב דעומ םא ,יוליב וא שפוח ,העיסנ ,החראה יתוריש תשיכרל תואקסע .5.6.2

 ;ןתניהל תורישה רומא ובש דעומל םדוק ,החונמ ימי םניאש

 ;1995-ה"נשת ,םיבשחמה קוחב ותרדגהכ עדימ תשיכרל תואקסע .5.6.3

 ;שמתשמה רובעב דחוימב ורצוי ןיבוטה ןתובקעבש ןיבוט תשיכרל תואקסע .5.6.4

 םתזירא תא חתפ שמתשמהש ,לופכשל וא קותעשל ,הטלקהל םינתינה ןיבוט תשיכרל תואקסע .5.6.5

 .תירוקמה

 

 שדח הלוע וא קיתו חרזא ,תולבגומ םע םדא אוהש שמתשמ - הקסע לוטיב יאנתו םידעומ .5.7

 :הז 5.5 ףיעסב .5.7.1

 ;1998-ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחב ותרדגהכ - "תולבגומ םע םדא"

 ;םינש 65 ול ואלמש ימ - "קיתו חרזא"



 דרשממ הלועכ תואכז תדועת וא הלוע הדועת ול הנתינש םוימ םינש שמח ופלח םרטש ימ - "שדח הלוע"

 .הטילקהו היילעה

 העברא ךותב הקסע לטבל יאשר ,שדח הלוע וא קיתו חרזא ,תולבגומ םע םדא אוהש שמתשמ .5.7.2

 םיטרפה תא ליכמה ךמסמה תלבק םוימ וא הקסעה אושנ ןיבוטה תלבק םוימ ,העוציב םוימ םישדוח

 הקסעב תורשקתההש דבלבו ,רחואמה יפל ,ןיינעה יפל ,ןכרצה תנגה קוחל )ב(ג14 ףיעסב םייונמה

 .תינורטקלא תרושקת תועצמאב החיש הז ללכבו ,שמתשמל תומרופטלפה יגיצנ ןיב החיש הללכ

 .ליעל 5.4 ףיעסב תויונמה תואקסעה לע ולוחי אל ליעל 5.5.2 ףיעס תוארוה .5.7.3

 יגיצנ םיאשר ,הקסע לטבל שדח הלוע וא קיתו חרזא ,תולבגומ םע םדא אוהש שמתשמ שקיב .5.7.4

 וא קיתו חרזא ,תולבגומ םע םדא אוהש החיכומה הדועת םהינפל גיצהל ונממ שורדל תומרופטלפה

 םיכמסמהמ דחא תא תומרופטלפה יגיצנ ינפל גיצי שמתשמה ,רומאכ השירדל םאתהב .שדח הלוע

 תועצמאב תוברל ,ולש קתוע םהל קפסי וא ,ןיינעה יפל ,ןכרצה תנגה קוחל )ד(1ג14 ףיעסב םייונמה

 .תינורטקלא תרושקת

 

 הקסע לוטיב תואצות .5.8

 

 המאתה יא וא םגפ בקע לוטיב .5.8.1

 המאתה יא בקע וא ,שכרש ןיבוטב םגפ בקע ליעל 5.5 וא 5.2.1 םיפיעס יפל הקסע שמתשמ לטיבו הדימב

 )ב(-ו )א(ג14 וא )ב(-ו )א(א14 םיפיעס יפל ול ורסמנש םיטרפה ןיבל שכרש )תורישה וא( ןיבוטה ןיב

 תוארוהה ולוחי ,עבקנש דעומב שכרש תורישה וא ןיבוטה תקפסא יא בקע וא ,ןכרצה תנגה קוחל

 :ןלהל

 ריחממ קלח ותוא תא ,לוטיבה תעדוה תלבק םוימ םימי 14 ךותב שמתשמל ריזחת הרבחה )1(

 ול רוסמתו הקסעה לשב שמתשמה לש ובויח תא לטבת ,שמתשמה ידי-לע םלושש הקסעה

 .םהשלכ לוטיב ימד שמתשמהמ הבגת אלו רומאכ בויחה לוטיב רבדב העדוההמ קתוע

 ול ורסמנ ובש םוקמב הרבחה תושרל ודימעי אוה ,שכרש ןיבוטה תא לביק שמתשמהו הדימב )2(

 עוציב תובקעב שמתשמה לביקש םהשלכ ןיבוט יבגל ןידה אוהו ,הרבחל ךכ לע עידויו ןיבוטה

 .הקסעה

 

 המאתה יא וא םגפ בקע וניאש לוטיב .5.8.2

 ליעל 5.6.1 ףיעסב םייונמה םימעטהמ אלש ,ליעל 5.5 וא 5.2.1 םיפיעס יפל הקסע שמתשמ לטיבו הדימב

 :ןלהל תוארוהה ולוחי ,)המאתה יא וא םגפ(

 ריחממ קלח ותוא תא ,לוטיבה תעדוה תלבק םוימ םימי 14 ךותב ,שמתשמל ריזחת הרבחה )1(

 קתוע ול רסמייו לטובי הקסעה לשב שמתשמה לש ובויחשכ ;שמתשמה ידי-לע םלושש הקסעה

 לוטיב ימד תלוז ,םהשלכ ףסכ ימוכס ובגיי אל שמתשמהמ .רומאכ בויחה לוטיב רבדב העדוההמ

 םילקש 100 וא ,שכרש ןיבוטה ריחממ 5% לע הלעי אלש רועישב )תובגל טילחת הרבחהש לככ(

 .םהיניבמ ךומנה יפל ,םישדח

 תובייחתה וא האצוה לכ וא הזירא ,חולשמ לשב תובייחתה וא תואצוה תוברל - "לוטיב ימד" ,הז ףיעסב

 וא ,הקסעב תורשקתהה לשב ןהב הבייחתה איהש וא הדי-לע ואצוה הרבחה תנעטלש ,תרחא

 .הלוטיב לשב



 ןידה אוהו ,הקסע םוקמב הרבחל םריזחהל וילע ,שכרש ןיבוטה תא לביק שמתשמהו הדימב )2(

 .הקסעה עוציב תובקעב שמתשמה לביקש םהשלכ ןיבוט יבגל

 תכשמתמ הקסע לטיב שמתשמו הדימב ,ליעל 5.6.2-ו 5.6.1 םיפיעס תוארוהמ עורגל ילבמ .5.8.3

 ,היפל תורישה ןתמב לחוהש ,ליעל 5.5.2-ו 5.3 םיפיעסב רומאכ )ןכרצה תנגה קוחב התרדגהכ(

 .ול ןתינש תורישה דעב תיסחיה הרומתה תא שמתשמה םלשי

 הרבחה ,הקסעה יפל תוריש ןתמ ךרוצל שמתשמה תיבב ןיבוט הרבחה םעטמ גיצנ ןיקתהו הדימב .5.8.4

 .ח"ש 100 לע הלעי אלש םוכסב ,הנקתהה תואצוה לשב םולשת שמתשמהמ תובגל תיאשר היהת

 

 .אוהש גוסו ןימ לכמ םגפ וא/ו העיגפ אללו תירוקמה םתזיראב ורזחוי ןיבוטה יכ הצילממ הרבחה

 חוקלהמ היקזנ תא עובתל הרבחה לש התוכזמ עורגל ידכ ליעל 5.6.2-ו 5.6.1 םיפיעס תוארוהב ןיא ןכ ומכ

 .ותושרב ויהש ןמזב םבצמב תיתועמשמ הערהמ האצותכ תחפ םכרעש ןיבוט הרבחל ריזחהש הרקמב

 

  םירויס .6

 

   .שוכרב וא ףוגב קזנ ,העיצפ ,ןדבוא לכל תוירחאב אשית אל תוינברוא תויווח הפרי'ג  .6.1

 התוליעפ םצעו םיקוושה ימחתמב םייתוברתו םיירנילוק םירויס העיצמ תוינברוא תויווח הפרי'ג .6.2

 תומיעטהו םירצומה ,ןוזמה ביט לע תוירחאה .םיקוושה ימחתמב קוחכ םילעופה םיקסעה לע תססבתמ

  .םיחראתמ ונא םהב םיקסעה לע איה רויסב

 

  .תרחא הפש לכ וא תילגנאב םייקתי יכ שארמ םאותו טעמל תירבעה הפשב םייקתי רויסה .6.3

 

 אלל /ינועבט/ינוחמצ ,תורשכ תוברל( רויסה ינפל ימי 3 דע םאתל שי ןוזמה םוחתב תודחוימ תושקב 6.4

 תופולח קפסל ןתינ אל יכ חוקלה תא ןכדעל וא תומיאתמ תופולח קפסל לכות הרבחהש תנמ לע )ןטולג

 .םיוסמ רויסב

 

 הרבחה .דבלב חוקלה לע תלטומ ןוזמה םוחתב תודחוימ תושקב לע תוירחאה יכ השיגדמ הרבחה 6.5

 םרוג הניה ךא ,תוחוקלל ןטולג אלל / םירשכ / םיינועבט םיפילחת אוצמל תנמ לע ריבס ץמאמ לכ השעת

 לעב ידי לע שרופמב ןיוצ םא אלאו דבלב םתוירחאב םינותנ קסעה יתב לש םיחבטמה .דבלב ץילממ

  .יחה ןמ תונמ / ןטולג תויראש ליכהל םייושע ןכ לעו םיילירטס םניאש חינהל שי ,קסעה

 

 תושיגר ,קאילצ :לש םירקמב תויתנוזת תומאתה לע תוירחא תחקול הניאו תבייחתמ הניא הרבחה 6.6

 לע יתואירב ןוכיס תווהל הלולעש תרחא הלחמ לכ וא/ו ,ב״ויכו תויגרלא ,םיזוגאל תושיגר ,תרכס ,זוטקלל

 .םיפתתשמהמ ימ

 



 רשפאל תנמ לע ליימ / ןופלטב הרבחה גיצנ םע שארמ םאתל שי תושיגנה םוחתב תודחוימ תושקב  6.7

 .)'וכו תוטועפ תלגע ,םילגלג אסיכב ת/פתתשמ( רויסה לולסמל תיבטימ תוכרעה

 

 םע ןופלט תחיש תועצמאב ,רויסה םרט תועש 48 דע רשפאתי םיפתתשמה רפסמ ןוכדע וא/ו לוטיב 6.8

 רפסמל םאתהב השעי לעופב בויח .הרבחה םעטמ בתכב רושיאל ףופכבו הרבחה יגיצנמ דחא

 רפסמהמ ךומנ  וניא הז רפסמש יאנתבו רויסה ינפל תועש 48 דע הרבחל רבעוהש יפוסה םיפתתשמה

 טעמל ,יוכיז וא רזחהל תבייחתמ הניא הרבחה הז ןמז רחאל .יטרפ רויסל םיפתתשמה לש ילמינימה

  .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקישל ףופכב וא ןוילע חכ לש םיגירח םירקמ

 

 ינפל תועש 48 דע הרבחה גיצנ לומ םואיתב התשענש יאנתבו תולע אלל רשפאתת רויס תייחד 6.9

  .ירוקמה רויסה דעוממ םישדוח השולש לש חווטל רשפאתת הייחדה .רויסה

 

 תויטרפו תוידוס .7

 

 יכילהתב םישרדנה םיטרפה תריסמ-יא םלואו ,דיגאת וא דיחי לש םהשלכ םיטרפ רוסמל הבוח ןיא .7.1
 .הקסע לש התמלשה רשפאל אלש הלולע תומרופטלפב הריכמהו םושירה

 ,בתכבו שארמ חוקל ותוא לש ורושיא אלל ,ישילש דצל והשלכ חוקל לש םיטרפ ריבעת אל הרבחה .7.2
 ךרוצל םיטרפל םישרדנה ,הרבחל תורושק תורבח וא הנשמ ינלבק תמגודכ םיישילש םידדצל תלוז
 הרקמ תודוא םיטרפ רוסמל תיאשר אהת הרבחה ,ןכ ומכ .תורישה תא קינעהל תורשפאה ןתמ םצע
 גוסמ יטפשמ ךילה תרגסמב וא/ו והשלכ לנובירט לש הארוה ,קוח יפ-לע ךכל תשרדנ הרבחה וב
 .םירחא םיקדצומ םימעטמ וא/ו ,היסכנ וא/ו היתויוכז לע ןגהל ידכב ,והשלכ

 .תוחוקלה יטרפ תוידוס לע רומשל ידכ םילבוקמו םיריבס םיצמאמ השעת הרבחה .7.3

 הזוח תרפה ,האצוה ,תוכמתסה ,בוט םשב העיגפ ,םיחוור ןדבא ,קזנ לכל תוירחאב אשית אל הרבחה .7.4
 ,תוחוקלה יטרפ תוידוסב העיגפ לשב ,ומרגנש לככו םא ,ומרגנש - םיפיקע וא/ו םירישי - ב"צויכו
 .םיקפס יטרפ וא/ו םולשת יעצמא יטרפ תפילד

 םינורסמ וא/ו ינורטקלא ראוד ךכל ותמכסה תא ןתנש חוקלל חולשל תיאשר אהת הרבחה יכ ,רהבומ .7.5
 ,הילא תורושק תורבח וא/ו הרבחה םעטמ תוריש וא רצומ תשיכר דדועל םתרטמש םירסמ םיליכמה
 ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל 40 ןוקית יפ-לע ,"תמוסרפ רבד" הרדגהה לע םינועה ,ןינעה יפל
 רצק ןורסמב וא ל"אודב רומאכ שמתשמל חולשל תיאשר היהת הרבחה ,ףסונב .1982-ב"משתה
 ךניה .הקסע עוציב לע םיטרפ 'גודל ,םיימוסרפ םניאש םינוש םיאשונב םינוכדע לולכל יושע רשא
 לש וא/ו הרבחה לש רווידה תמישרמ ךתבותכ תא ריסהל ךנוצר לע הרבחל עידוהל ,תע לכב ,יאשר

 SMS-ב וא/ו info@giraffa.me ל"אוד תבותכ :ל העדוה תחילש ידי-לע ,הרבחל תורושקה תורבחה

 .051-2233293 רפסמל

 וא הנשמ ינלבק תמגודכ ,םיישילש םידדצל םישמתשמה תודוא עדימ ריבעהל תיאשר היהת הרבחה .7.6
 .דבלב ליעל תוטרופמה תורטמל ,תורושק תורבח

 

 תא ריבעהל רשיאש ימכ בשחי ,יפיצפס תוריש/רצומל רשקב התליאש וא הנולת שיגיש שמתשמ .7.7
 וא הרבחה לש תובייחתה םושמ רומאב ןיא .ותנולת רוריב ךרוצל ,יטנוולרה תורישה ןתונל ויטרפ
 .ללכב וא והשלכ ןפואב תונולתב לפטל הרבחה

 



 תוירחא רדעה .8

 

 היתוחוקלל תרסומ איה םתוא ןיבוטה ירכומל חוקלה ןיב השעתש תורשקתהל דצ הניא הרבחה .8.1
 .תורישה תועצמאב

 

 המאתה ,םירצומה יבגל ומסרופש םיטרפה ,הקפסאה ינמז ,םירצומה תוכיאל תיארחא הניא הרבחה .8.2
 יכרצל םירצומה תמאתה ,ינכטה טרפמה ,ומסרופש םירצומה תונומתל וקפוסש םירצומה ןיב
 לש םינרציה תוהז ,יאלב ,םינוקית ,םיריחמה תעיבק ,םירצומה ירכומ לש תורישה ,םישמתשמה
 .םירצומל ,ףיקע וא רישי ,והשלכ ןפואב םירושקה םיניינע ב"צויכו םירצומה

 

 ,דבלב השחמהל ןנה ,ועיפויש לככ תויתרבחה תותשרבו הרבחה רתאב תועיפומה םירצומה תונומת .8.3
 .םוסרפ יכרצל ,םירכומה ידי-לע הרבחל ורסמנש יפכ

 

 תמר ,םירכומה ידי-לע גצומה עדימה קויד וא/ו תונימא לע תיארחא הניאו תחקפמ הניא הרבחה .8.4
 .ב"צויכו וקפוסש םירצומל תונומתה ןיב המאתהה ,הקפסאה ינמז ,םירכומה לש תורישה

 

 ,הקוזחת ךרוצל ,ןמז קרפ לכל ,תע לכב תורישה תוליעפ תא קיספהל תוכזה המצעל תרמוש הרבחה .8.5
 וא תינמז( רומאכ תוליעפ תקספה .תרחא הביס לכמו הרטמ לכל ןכו תומרופטלפה תריגס לשב
 .םרוג ףאל םהשלכ הקמנה וא שארמ העדוה בייחת אל )העובק

 

 ,האצוה ,םיחוור ןדבא ,קזנ לכל - ףיקע וא רישי ןפואב - תוירחאב אשית אלו תיארחא הניא הרבחה .8.6
 שמתשמל ,ומרגנש לככו םא ,ומרגנש ב"צויכו יהשלכ הלווע ,הזוח תרפה ,תוכמתסה ,בוט םשב העיגפ
 שומישה ,םיתורישה ,םירצומה ,וב שומישה ,תורישה םע )ףיקע וא רישי( רשקב ,והשלכ 'ג דצ וא/ו

 תוליעפ תקספה לשב ,)םיישילש םידדצ לש תומוסרפ תועצמאב םיעצומה םירצומה תוברל( םהב
 .םיקפסה וא/ו )עובק וא ינמז ןפואב( הרבחה

 

 תונוש .9

 

 שומישה יאנת תא אורקל חוקלה לע .הז ןונקתב םיטרופמה שומישה יאנתל ףופכ תורישב שומישה .9.1
 םיווהמ שומישה יאנתש ךכל תינפומ חוקלה בל תמושת .תורישב שומישה ינפל ,הדיפקב םאולמב
 ןונקת יאנתמ יהשלכ הארוהל םיכסמ וניא חוקלהש הדימב יכו ,הרבחה ןיבל חוקלה ןיב בייחמ םכסה
 הרבחה יתורישב שומישה םצעב .הרבחה יתורישב שומיש תושעל ידיימ ןפואב קיספהל וילע ,הז
  .תעל תעמ םחסונ יפכ ,הז ןונקת יאנתל המכסה תעבומ

 

 ןכלו ,שארמ העדוה ךכ לע רוסמתש אלל ,תעל תעמ הז ןונקת תונשל תוכזה המצעל תרמוש הרבחה .9.2
 לככ .הרבחהמ םיתוריש וא/ו םירצומ תשיכר וא/ו שומיש לכ ינפל הז ןונקת יאנת תא ןוחבל שי

 יתורישב שומישה תא קיספהל אוה דיחיה דעסה ,ןונקתב והשלכ יונישל םיכסמ וניא שמתשמהש
 ןהב תונושה תומרופטלפב וא רתאב ומוסרפ םע דימ ףקותל סנכי ןונקתה יאנתב יוניש לכ .הרבחה
 .הרבחה שומיש השוע

 

 ,שמתשמה ןיבל הרבחה ןיב ףקתה דיחיה םכסהה תא םיווהמ ,תעל תעמ םחסונכ ,הז ןונקת יאנת .9.3
 םילולכ םניאש ,הפ לעב ןיבו בתכב ןיב ,תובייחתה וא המכסה ,החטבה ,גצמ לכל ףקות היהי אלו

 .הז ןונקתב

 

 תיב ידי לע יהשלכ הביסמ יקוח יתלב וא ףיכא יתלב ,ףקת אל אצמיי ןונקתב והשלכ ףיעסש הדימב .9.4
 ףיעסה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ ;ועגפיי אל םיפיעסה רתי לש םתפיכא וא םפקות ,ךמסומ טפשמ



 ןפואב ,ותרטמלו וחסונל רתויב בורקה ןפואב שרופי יקוח יתלב וא ףיכא יתלב ,ףקת אל אצמנש
  .יקוח יתלב וא ףיכא יתלב ,ףקת אל אצמיי אל אוה וזכש תונשרפ תובקעבש

 

 יאנת יפ לע הל תונקומה תויוכזהמ תוכזב שמתשהלמ התהתשה וא השמתשה אל הרבחהש הדימב .9.5
 לש תוכז ףא .היתויוכזמ תוכז לע רותיו ךכב וארי אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב ,הז ןונקת
 ידי לע הז ןונקת יאנתמ הייטס .הידי לע המותח העדוהב ,בתכב אלא רותיוול תנתינ הניא הרבחה
 הרקמ לכל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו םידקת הווהת אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב הרבחה
 .דיתעב רחא

 

 תלבקב ךרוצ אלל ישילש דצל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,הז ןונקת יפ לע היתויוכז תא בסהל תיאשר הרבחה .9.6
 בתכבו שארמ תשרופמ המכסה תלבק אלל יהשלכ תוכז בסהל יאשר וניא חוקלה .שמתשמה תמכסה
 .הרבחה תאמ

 

 .דבלב ילארשיה ןידה אוה הז תורישב רושקה לכ לע לחה ןידה .9.7

 

 .העיבתב ןודל תידעלבה תוכמסה ופי-ביבא לת זוחמ לש טפשמה יתבל אהת תקולחמ לש הרקמ לכב .9.8

 

 םושבו ,לארשי חרזא וא/ו בשות וניאש שמתשמ לע םג לח ,ליעל 8.1-8.2 םיפיעסב רומאה יכ רהבומ .9.9
 איהש תורשקתה לכ לע ליחהל שי יכ וא/ו תואנ םורופ הניא לארשי היפל הנעט עמשת אל הרקמ
 .רז ןיד תומרופטלפל הרושקה

 

 

  



 הנמזה ספוט – 'א חפסנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


