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 תוחחפ ינוקית ךסומ יתורישל םייללכה םיאנתה ךמסמ - ישיא עדימ חפסנ

 םיכרצל קרו ךא ישיא עדימ דבעתו הלסט לש הגיצנכ לעפת TAB ,ישיא עדימ לש דוביע לכל עגונב .דוביע .1
 ,םינוקית עוציבל ץוחנה לככ קרו ךא ישיא עדימ דבעת TAB .היתוארוה יפ לעו הלסט םעטמ םילבגומו םייפיצפס
 ;תע התואב תופקתה ,הלסט לש עדימה תנגהו תויטרפה תוינידמ )ב( ;םייללכה םיאנתה ךמסמ )א( :-ל תויצ ךות
 יקוח יפ לע שרדנכ ישיאה עדימה לכל עדימ תנגהו תויטרפ תמר התוא קפסת TAB .םילח תויטרפ יקוח לכ )ג(-ו

 םיאנתה ךמסמ יפ לע הלסטל TAB ידי לע ישיא עדימ תריסמו ףוסיא םישרדנ רשאכ .םייטנבלרה תויטרפה
 רודיג( 6 ףיעס יפ לע הלסטל תויפרגואג תוטנידרואוק תריסמ ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ,תוברל ,םייללכה
 ישיא עדימ תריסמו ףוסיא תודוא םהלש הלסט תוחוקלל עידוהל TAB לע ,םייללכה םיאנתה ךמסמל )יפרגואג
 .הלסטל רומאכ

 התוא החלש הלסט הילא הנידמל ץוחמ לא ישיא עדימ ריבעת אל TAB .הנידמל ץוחמ לא הרבעה .2
  .שארמו בתכב הלסט לש התמכסה אלל ,דוביע ךרוצל TAB-ל רוקמב

 רשאו ,ישיאה עדימה תא תעדל ךרוצ םהל שיש הידבועל ישיא עדימל השיגה תא ליבגת TAB .השיג .3
 ולאל המודב ,ןידכ הפיכאל תונתינה החטבאו תוידוס ,תויטרפ תויובייחתהל תייצל בתכבו שרופמ ןפואב ומיכסה
  .םייללכה םיאנתה ךמסמ יפ לע תושרדנה

 עדימ ריבעת וא הלגת ,רוכמת אל TAB .ישיאה עדימה לכ לע תינדפק תוידוסב רומשת TAB  .יוליג .4
 וא יוליג םא אלא ,שארמו בתכב הלסט תמכסה אלל ,איהש הביס לכמ ,הנשמ ןלבק תוברל ,ישילש דצ לכל ישיא
 ףותישל וא רחא יטפשמ ךילה וא ןידל הנמזה םויק ךרוצל םישרדנ ,לחה ןידה יפ לע םישרדנ רומאכ הרבעה
 עידות ,רשפאה תדימב ,TAB ,רומאכ הרקמבו ,תורחא הלשממ תויושר וא קוחה תפיכא תויושר םע הלועפ
 יוליגל עגונב הלסט לש תוריבס תויחנה לכל תייצתו ,רומאכ הרבעה וא יוליג לכ ינפל בתכבו ידיימ ןפואב הלסטל
  .רומאכ הרבעה וא

 וא תויוכז לכל עגונב 'ג דצ קפסב רזעיהל וא הנשמ תונלבקב ריבעהל תיאשר הניא TAB .הנשמ ינלבק .5
 ותיתל ברסל תיאשר הלסט רשא ,שארמו בתכב הלסט לש התמכסה אלל ,ישיא עדימל עגונב TAB תויובייחתה
 וא תויוכזל רשקב 'ג דצ קפסב תרזענ וא הנשמ תונלבקב הריבעמ TAB רשאכ .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע
 יקוח יתואל ףופכ רומאכ 'ג דצ קפס וא הנשמ ןלבק יכ חיטבת )א( TAB ,ישיא עדימל עגונב TAB תויובייחתה
 התוא תוחפל קפסל ותוא בייחמה ,רומאכ 'ג דצ קפס וא הנשמ ןלבק םע בתכב םכסה לע םותחת )ב( וא תויטרפ
 הנשמ ינלבק לש םהיתוריש תא רוכשת TAB .םילחה תויטרפה יקוח יפ לע שרדנכ ,תויטרפ תנגה לש הדימ
 לע תולצאנה תויובייחתהה תא עצבל םילגוסמו םימיאתמ םנה יכ ריבס ןפואב הפוצ TAB רשא ,'ג דצ םיקפסו
 הנשמ ןלבק לכ םע בתכב הלש םכסהה לש קתוע רוסמת TAB ,הלסט לש התשקבל .םייללכה םיאנתה ךמסמ יפ
  .'ג דצ קפס וא

 TAB ידי לע ולבקתיש תונולת וא תושקב ,תובותכת לכ תודוא תידיימ הלסטל עידות TAB .תוינפ .6
 TAB. TAB לש התטילש וא התרומשמ ,התקזחב היהי רשא וא TAB ידי לע דבועש ישיא עדימל תועגונהו

  .רומאכ תונולתו תושקב ,תובותכתל ביגהלו לפטל תנמ לע לועפל הלסטל עייסתו הלועפ ףתשת

 םייקת ,דוביעב םיכורכה םינוכיסהו ישיאה עדימה יפוא לש ןובשחב האבה ךות ,TAB .הנגה יעצמא .7
 ;ישיאה עדימה תוידוסו תנגה תא חיטבהל )א( ודעונש םירחא החטבא יעצמא ןכו םימלוהו םיריבס הנגה יעצמא
 לע ןגת )ג(-ו ;רומאכ עדימ תומלשלו תחטבאל םייופצ םינוכיס וא םימויא לכ ינפמ ישיאה עדימה לע ןגהל )ב(

 .חוכב וא לעופב ,רומאכ עדימל םישרומ אל השיג וא הגשה וא יוליג ,שומיש ,ןדבוא ,דוביע לכ ינפמ ישיאה עדימה
TAB תויטרפ תרימש ךרוצל ,םייטנבלרה הידבועל עגונב תומלוההו תושורדה חוקיפה תולועפ לכ תא עצבת, 

  .םלוה ןפואב ישיאה עדימה תחטבאו תוידוס

 הלסט תשקב יפ לע וא ,םייללכה םיאנתה ךמסמ םויס וא תעיקפ םע דימ ישיא עדימ תדמשה וא תרזחה .8
 וא חוטב ןפואב דימשת ,הלסט לש התשקב יפ לע וא ,הדי לע הנומש ימל וא הלסטל בישת TAB ,רחא דעומ לכב
 הלסט עבקתש יפכ( הלסטל ריזחהל ריבס ןפואב יוצר אל וא ןתינ אל םא ,חונעפל ןתינ יתלבל ךופהת וא שטשטת
 וא התרומשמ ,התקזחבש ישיאה עדימה לכ לש ,איהש הידמ לכב ,קתועו רוקמ לכ ,)ידעלבה התעד לוקיש יפ לע
 תוידוס ךשמה תא חיטבת TAB ,עוציבל ןתינ וניא וא ריבס וניא ליעל רומאהש הדימב .TAB לש התטילש
 םויס וא תעיקפ רחאל ישיא עדימ לכ הלגת וא שמתשת אלו ,םייטנבלרה תויטרפה יקוח יפ לע ישיאה עדימה
  .םייללכה םיאנתה ךמסמ

 הלסט שקבתש יפכ ,םיפסונ עדימ תנגה וא תוידוס ,תויטרפ םכסה לכ לע םותחת TAB .םיפסונ םימכסה .9
 םכסה לכו םייללכה םיאנתה ךמסמ ןיב הריתס לכ לש הרקמב .םילחה תויטרפה יקוחל תויצ ךרוצל ריבס ןפואב
  .וב רומאה ישיאה עדימה דוביעל עגונב רבגי רומאכ ףסונ םכסה ,םיפסונ עדימ תנגה וא תוידוס ,תויטרפ
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 עדימל עגונב היתויובייחתהל תייצל הלוכי הניא TAB םא בתכב הלסטל עידות TAB .תייצל תלוכי יא .10
 תמר התוא קפסל התובייחתהב וא הז חפסנ יפ לע היתויובייחתהב דומעל הלוכי הניא TAB םא דוחייב ,ישיא
 ףא לע .בצמה תא ןקתל םתלוכי בטימכ םידדצה ושעי ,רומאכ הרקמב .תויטרפה יקוח יפ לע תשרדנה הנגה
 יפ לע םירחא םידעס לכל ףסונבו ,גוס לכמ השינע אללו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר הלסט ,ליעל רומאה
 ,הלסט לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,יוצרל וא ץוחנל הלסט הארתש תולועפ לכ עצבל ,םייללכה םיאנתה ךמסמ
 ישיא עדימל השיג וא TAB-ל ישיא עדימ יוליג וא תרבעה תייעשה תוברל ,השרומ יתלב דוביע לכ ןקתל וא רוצעל
  .TAB ידי לע ישיא עדימ לש ףסונ דוביע לכ לוטיבו ,TAB דצמ

  .תורדגה .11

)a( "רשא עדימ לכ עמשמ "ישיא עדימ TAB הלסט םעטמ וא -מ ,הקיזחמ וא תלבקמ ,תפסוא, 
 ,המגודל( םיוסמ םדא רתאל וא תונפל ,תוהזל תנמ לע וב שמתשהל ןתינ וא ההזמ )א( רשא ,חוקל וא רושק ףוג

 )ב( וא ,)ב''ויכו ןובשח ירפסמ ,יפרגואג םוקימ ,ל''אוד תבותכ ,ראוד תבותכ ,גהנ לש יושירה רפסמ ,םדא לש ומש
 לכ .רתוי וא תויטרפה יקוחמ דחא יפ לע ההזמ ישיא עדימ וא ישיא עדימ ,םיישיא םינותנל רחא ןפואב בשחנה
  .הלסט לש ידוס עדימ ונה ישיאה עדימה

)b( "לע וא הז םייללכ םיאנת ךמסמ לע םילחה םיקוחה לכ עמשמ "תויטרפ יקוח TAB, רשא 
 יבשות לש ישיאה עדימה תנגה וא תוידוס ,תויטרפל ןפוא לכב ,םיעגונה ,דיתעב ףקותב ויהיש יפכ וא םויכ ףקותב
  .לארשי

)c( "עגונב תועצובמה תולועפ ךרעמ וא הלועפ לכ ישיא עדימל עגונב ,עמשמ "דוביע" וא "דבעל 
 ,ןוגרא ,דועית ,השיג ,תגשה ,תשיכר ,ףוסיא ,הריצי ןוגכ ,ואל םא ןיבו יטמוטוא יעצמאב םא ןיב ,ישיאה עדימל
  .הדמשה וא יוליג ,שומיש ,ץועיי ,רוזחא ,יוניש ,המאתה ,ןוסחא

 םותח ,ךראותמ ,אלמ אוהשכ ,הלסטל הרזחב הז ךמסמ וחלש אנ ,ליעל םיאנתלו תוארוהל םכתמכסה רושיאל
 .TAB ידי לע םתחומו
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