
 םירסממ קית – 'י לקח
  ,כן תושלע בחיי ההייש יבלמו ועתד לקושי פיל םכיסי נקבה אם      1.

 - הז לקחב ןלהל( םירממס יקת סדרהל ותחולקה את ףצרל
 דעומיה פסובט תבבכ ותחולקה שתבק ילפ אז כי ),"סדרהה"
 היהת בו תםופתתהשו רסדהל ותחולקה פורצוי נקבב הז יןיענל
 .ןללה יםטרופמה םינאלת הפופכ

 םושמילש יקת ותחולקה ולביק סדרהל ותחולקה ותפרצטה עם      5. 
 חרא הושמיל רולמס לא םביייחתמ הם וותשא ידעלהבו שיאיה
 )."יקהת" – ןלהל(

 וליאש יקהת ותעצבאמ השעית קנהב ףסניל םירמסהמ רתימס      6.
 קפונשי ספטו ביג לע םהיומכוס םירהממס ימתשר ורףצת
 םידל ותחולקה ובלקי הריהמס דעמבמ .קנהב דיי לע ותחולקל
 .רזוח שומשיל פיליח יקת

 ךסוחל דיכ ,דלבב םתיוחנול השענ רסדהה כי ותחולקל עדוי      2.
 של הריהמס תלועופ עצוילב ץחונה ןזמה שךמ את םהמ

 .נקבה קפדלב ןלהל םירטופהמ םירהממס
 ותחולקה מאת ותלקב םובי יקהת לתוכת את קובדי נקבה      7.

 תחווקלה   בוןשח   בחוייו   הכוזי   ויקתדב   יצאלממ   םהתאבו      
 .םירהממס יומכבס

 :סדרהב יםלולכה םיכהמסמ      3.

 וץח   עבבמט   או ,יאלרשי   עבבמט   םימנזומ   דתפקה13. 
ייןנעב נקבב לבוכמקו גהוכנ םכוסל עד ,םנישו ותעבבמט

 נקבה דיי לע דתיעב עקביש פיכ ,רחא םוכס או הז
 לבכ רותי הוגב םכוס דיקפלה לאש םיביחיתמ ותחולקהו 
 .םעפ 

 את יקהת רתימס םיוב נקבב ררלב הזב םיבייחתמ ותחולקה      8.   
 םהיתרועה את נקבל ידמ ריעהלו ל"כנ תולכות יקתדב ותצאות

 .הלכא היוי אם

 ןביל םינב ותעד קיולחי לש הרמק לבכ כי ותחולקה לע םכוסמ      9.
 םירהממס תמישר  בין ההתאמ  יא לש הקרמ ב תולרב ,נקבה
 ,נקבה יצאממ פי לע יקהת תלותכ ביןל יקלת םיד לע הפרצוש
 .יקהת תלוכלת הוראלכ החכוה מיושוירו נקבה יצאממ ומששי

 .ץחו עבבמט או יאלריש עבבמט יםיפסכ םירממס דתפקה23. 

 .םיכמסמ רתימס33. 

 ,אינת אלול עת לבכ תדיימ הז רסדה יקפסהל ישאר היהי נקבה.10 
 יןא הזכ הרבמקו ,חריבש דרך לבכ ותחולקל העודה ןמת ייד לע
 .השי דרוא העיתב ,הליע ,הנעט לכ קנהב יפכל תחוקולל יוה יאלו

 רוזחיו נקבל יקהת את דמי רויזחי ותחולקה סדרהה פסקתה עם
 קנבב םימקיי יוהיש םליגירה יםלהנה פיל םירממס רתימס עבצל

 .עת הותבא

 ,יםמולשת :גוןכ יאלריש עבבמט עוצבי ותראוה ןמת43. 
 ,יםלקבש ןדוקיפל   הדפקה   ,ןובשלח   בוןשחמ   העברה
 .םקייש ינקספ נתזמה

 .עת לבכו ןזמל ןזממ נקבה עדיוי ליועש רחא ךמסמ לכ53. 

 1102 ברמובנ

 דקיפהל םיביחיתמ ותחולקה ץחו עבבמט םירממס לש הרבמק      4.
 פי לע דיןכ ולבהתקש םירממס רק םירהממס יקת ותעצבאמ

 םירתיהבו 8791-ח"לתשה ץחו עבמט לע חקופיה וקחב רותהמ
 .פיו לע נותישנ




