
 

 'א ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 3/2020 'סמ יבמופ זרכמ
  למשח ירזיבא תקפסאל

 
  תועצה עיצהל הנמזה

 

 הצעומה רובע למשח ירזיבא תקפסאל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה
  .)"ןיבוטה" :ןלהל( זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה ,הווקת ינג תימוקמה

 זרכמ הווהמ הז זרכמ ןכ לעו הצעומה יכרצ יפ לעו םינתשמ םיפקיהב ,םעפל םעפמ שרדית ןיבוטה תקפסא
 .קפסה םע תורשקתהל תרגסמ

 םיקפסמ ןיבוט ןימזהל תיאשר היהת איהו ,ןיבוט לש תילמינימ תומכ הכוזהמ ןימזהל תבייחתמ הניא הצעומה
 .םירחא

 ,)"זרכמה יכמסמ" :ןלהל( וילע םותחל שרדיי הכוזהש םכסהה חסונ ןכו םיוולנה םיכמסמה ,זרכמה יאנת תא
 המוק ,הווקת ינגב 48 לילגה בוחרב םיאצמנה הצעומה ידרשמב ,ורזחוי אלש ₪ 500 לש ךס רובעב שוכרל ןתינ
 העגה שארמ םאתל יוצר( 8:00-14:00 תועשב 'ה-'א םימיב ,יראשוב רימא רמ ,הצעומה ןיינק / שכרה 'חמ לצא 'ב
 .)03-5310881 ןופלטב

 תאמ ,)םישדח םילקש םיפלא תשמח( ₪ 5,000 ךסב תוברע ,זרכמה יכמסמ לכל ףסונב ,ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב
 תיינפ י"פע יאנת לכ אלל הייבגל תנתינו תינתומ יתלב ,דדמל הדומצ ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע חוקיפה
 .17.6.2020 םויל דע הפקותב דומעת תוברעה .הצעומה

 הילע ,הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב )םיקתוע ינשב( העצהה תא
 'חמ לצא 'ב המוק ,הווקת ינג 48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 3/2020 'סמ יבמופ זרכמ ןיוצמ
 .)םירהצב( 12:00 העשה דע 12.3.2020 םוימ רחואי אל ,הצעומה ןיינק / שכרה

 .הנלבקתת אל דעומב הנשגות אלש תועצה

  .תינדי הריסמ טעמל תרחא ךרד לכב תועצה חולשל ןיא

 .זרכמה יכמסמב תויוצמ תופסונ תוטרופמ תוארוה
 

 

 ה'צירלד יזיל

 תימוקמה הצעומה שאר
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 'ב ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 3/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 למשח ירזיבא תקפסאל

 םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת

  יללכ .1

 רובע למשח ירזיבא תקפסאל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה .א
 .)"ןיבוטה" :ןלהל( זרכמה יכמסמב טרופמכ ,הווקת ינג תימוקמה הצעומה

 לעו הצעומה יכרצל םאתהב תעל תעמ ןיבוטה תא קפסל שרדיי הכוזה ןכ לעו תרגסמ זרכמ וניה זרכמה .ב
  .ןידכ תורשואמ תויביצקת הדובע תונמזהל םאתהבו הביצקת יפ

 .המעטמ ימ וא/ו הצעומה י"ע עבקיש םוקמב )שרדנש לככ( הנקתהו הקירפו הלבוה תללוכ ןיבוטה תקפסא .ג

 תאצוה דעוממ םיקסע ימי 3 ךות ,הנמזהב םיטרופמה ןיבוטה ללכ תא קפסל שרדי זרכמב הכוזה ,ללככ .ד
 .הנמזהב םינוש הקפסא ידעומ הצעומה העבק םא טעמל ,הנמזהה

 .הזוחה תמיתח דעוממ )1( הנש לש הפוקתל הניה הז זרכמה יפ לע תורשקתהה תפוקת .ה

 םאתהב ,הנממ קלח וא הנש תונב תופסונ תופוקתל תורשקתהה תא ךיראהל תיאשר אהת הצעומה
 לע הלעת אל )תוכראה תוברל( תללוכה תורשקתהה ךשמש דבלבו ,ןיד לכל ףופכבו ידעלבה התעד לוקישל
 .םינש )5( שמח

 תפוקת ךלהמב תע לכב הכוזה םע תורשקתהה תא לטבל הצעומה לש התוכזב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא
  .הז זרכמ יכמסמב טרופמכ לכה ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םוי  30 תב שארמ העדוהב ,תורשקתהה

 .הנשב )מ"עמ אלל( ₪ 100,000 לש םוכסל לבגומ זרכמה יפ לע הכוזה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה .ו
 .והשלכ ףקיהב ןיבוט הכוזהמ ןימזהל תבייחתמ הניא הצעומה יכ ,שגדומו רהבומ קפס רסה ןעמל

 לכ עוציב תא םג ומכ ,ןיבוטה לש הנקתהו ,הקירפ ,הלבוה ,השיכר תללוכ ןיבוטה תקפסא יכ ,רהבומ .ז
  .ךכב תוכורכה תוכאלמה

 תוכז וא/ו העיבת לכ עיצמל אהת אל ,איהש הביס לכמ זרכמה לטוב .זרכמה תא לטבל תיאשר הצעומה .ח
 .קזנ ול םרגי םא ףא יוציפ לכ ןיגב העיבת

 זרכמה יכמסמ .2
 דוחלו דחי ןלהל וארקי םהו ,ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ דחי םלוכ ,ןלהל םיטרופמ זרכמה יכמסמ .א

 :"זרכמה יכמסמ"
 .תועצה עיצהל הנמזה   'א ךמסמ

 .זרכמב םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת   'ב ךמסמ

 .עיצמה תעצה   'ג ךמסמ

 .םכסה   'ד ךמסמ

 .)תופתתשה תוברע( עיצמה תעצה תחטבהל תוברע חסונ )1(  ה ךמסמ

 .םכסהה עוציב תחטבהל תוברע חסונ )2(

 .1953 – ג"ישת ,רעונ תדובע קוחמ תוארוה   'ו ךמסמ

 .1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת )1(   'ז ךמסמ

 םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא )2(

 .1976 - ו"לשתה ,םיירוביצ 
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 .םיחוטיב םויק לע רושיא   'ח ךמסמ

 תוחיטב תרהצהו תוחיטב תוארוה  'ט ךמסמ

  .ןוריחמ /תויומכ בתכ   'י ךמסמ

 ףס יאנת – זרכמב תופתתשה .3
 :ןלהל טרופמכ םירבטצמה םיאנתה לכב דמועש עיצמ זרכמב ףתתשהל יאכז .א

 רוקמב סמ יוכינ לע םירושיאה לעבו קוחכ תונובשח ירפס להנמ ,מ"עמ ךרוצל השרומ קסוע .1
 .המושה דיקפ םעטמ

 םיכמסמב טרופמכ ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח תושירד לכב דמועש עיצמ .2
 .זרכמה יכמסמל )2('ז -ו )1('ז

 .זרכמה יכמסמל )1('ה ךמסמ חסונב ,ותופתתשה תחטבהל תוברע ףריצ רשא עיצמ .3

  .זרכמה יכמסמ תא שכרש עיצמ .4

 .תורבח/םיעיצמ רפסמ י"ע ףתושמב תועצה שיגהל ןתינ אל .ב

 שרדנ ,לבגומ ףקות ילעב םניה ליעלד םיטרופמה תודועתה /םירושיאה וב הרקמ לכב יכ שרופמב רהבומ .ג
 .ןיינעה יפל ,הכראהה /הזוחה תפוקת לכ ךשמב ןכו העצהה תשגה דעומב םיפקת ויהי ולא יכ

 עיצמה תורהצה .4

 םיעודי זרכמה יכמסמו זרכמה יטרפ לכש רושיאו הרהצהכ םהומכ זרכמב ותופתתשהו עיצמה תעצה תשגה .א
 רשקב תודבועהו םיטרפה ,םינותנה לכ תא ןחב ,שרדנה עדימה אולמ תא לביק עיצמה יכו ול םיריהנו
 םירושיכה ,םילכה ,םדאה חכ ,תועידיה לכ תא עיצמל שי יכ ,הרהצהכ הומכ העצהה תשגה ,ןכ ומכ .זרכמל
 םיימדקמה םיאנתה לכב דמוע אוה יכ ,זרכמה אושנ תודובעה עוציבל םישורדה םירחאהו םייעוצקמה
 טרופמכ לכה - זרכמה אושנ ןיבוטה תקפסא תא עצבל איהש הניחב לכמ לגוסמ אוה יכו ,ליעלד םירומאה
   .זרכמה יכמסמב

 אלב לכהו ,הזוחה תוברל ,ויכמסמ לע ,זרכמה יאנת לכל שארמ המכסה הווהמ עיצמה םעטמ העצהה תשגה .ב
 .תפסות וא/ו יוניש לכ

 זרכמה יטרפמ םהשלכ םיטרפל וא והשלכ טרפל רשקב העידי רסוח וא/ו הנבה יא וא/ו תועט רבדב הנעט לכ .ג
 .עיצמה תעצה תשגה רחאל לבקתת אל ,זרכמה יכמסמב עיפומ וניאש רבד וא/ו ויחפסנ לע םכסהה וא/ו

 תויוגייתסהו םייוניש תסנכה רוסיא .5
 .זרכמה יכמסמ תא תונשל וא ןקתל ,קוחמל עיצמל רוסא .א

   יאנתמ עיצמה תוגייתסה םושמ ,רומאכ ןוקית וא הקיחמ ,יוניש לכב תוארל תיאשר אהת הצעומה .ב
  .עיצמה תעצה תא לוספלו ,םכסהה/זרכמה

 תורהבה .6
 / שכרה תקלחמ  בל תמושתל אבות תוגייתסה לכו זרכמה יכמסמ ןיב המאתה יא וא/ו ,האיגש ,הריתס .א

 :ליימיאבו 5310878-03 :סקפ תועצמאב ,בתכב )"להנמה" :ןלהל( הצעומה ןיינק
amirb@gantik.org.il )תאזו ,)5310881-03 'לטב לבקתה ץבוקה יכ אדוולו דרוו ץבוקב חולשל יוצר 

 .תיפוס אהתו ,בתכב זרכמב םיפתתשמה לכל חלשת להנמה תבושת .8.3.2020 םוימ רחואי אל

 ותמזוימ ןתיל ,זרכמל תועצהה תשגה דעומל םדוק ,תע לכב ,להנמה ךמסומ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ב
 יכמסמ תא שכרש ימ לכל ודי לע ןתנית בתכב העדוהו וב ולפנש תויועט ןקתל וא/ו זרכמב רומאל תורהבה
  .זרכמה
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 םא ףא( ליעל רומאכ ,להנמה ידי לע ורסמיש תורהבהה וא/ו תובושתה תא ותעצהל ףרצל שרדנ עיצמ לכ .ג
 הז ףיעסב רומאכ ונתניש םינוקיתו תורהבה ,תובושתו )ודי לע ולאשנש תולאשל תובושת הלא ויה אל
 .זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח ווהי

 ובייחי םיעיצמה ללכל וחלשיו בתכב להנמה ידי לע ונתני רשא תובושת וא/ו תורהבה וא/ו םירבסה קר .ד
   .זרכמה תרגסמב

 ,תובושת .םהב רומאל תורהבה תתל וא/ו םתמזויב זרכמה יכמסמ תא ןקתל םיאשר להנמהו הצעומה .ה
 .זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח ווהי ,המעטמ ימ וא/ו הצעומה ידי לע ונתינ רשא םינוקיתו תורהבה

 םיכמסמ .7
 :זרכמה תרבוחב םילולכה םיכמסמל ףסונב ,ותעצהל ףרצי עיצמ לכ .א

 וניה יכ המושה דיקפמ וא ךמסומ ןובשח האורמ רושיאו מ"עמ תונוטלש תאמ השרומ קסוע תדועת .1
 .)ח"ור/ד"וע י"ע תמואמ רוקמל רשואמ קתעה/רוקמ( קוחכ םירפס להנמ

 י"ע תמואמ רוקמל רשואמ קתעה/רוקמ( המושה דיקפ םעטמ רוקמב סמ יוכינ לע רושיא .2
  .)ח"ור/ד"וע

 -ו )1('ז ךמסמ חסונב 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל םימותח ריהצתו רושיא .3
 .זרכמה יכמסמל )2('ז

  .זרכמה יכמסמל )1('ה ךמסמ חסונב ,זרכמב תופתתשהל תירוקמ תיאקנב תוברע .4

 .זרכמה יכמסמ תשיכר רבדב רושיא .5

 םיכמסמה תא ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו דיגאת אוה עיצמה םא .6
 :םיאבה

 ,דיגאתה תויוכמס תרגסמב הניה ןיבוטה תקפסא יכ ךכ לע דיגאתה ח"ור וא ד"ועמ רושיא .א
 המותח דיגאתה תעצה יכ ,הז זרכמ יאנת י"פע העצה שיגהל ןידכ הטלחה לביק דיגאתה יכ
 יכמסמ לע םתמיתחב דיגאתה תא בייחלו דיגאתה םשב םותחל םיכמסומה םישנאה י"ע
 יכמסמל םאתהב םניה זרכמה אושנ ןיבוטה תקפסא ןכו זרכמב תופתתשה יכו זרכמה
  .תודגאתהה

 .דיגאתה ילהנמ תומש .ב

 .דיגאתה תא תבייחמ םתמיתחשו דיגאתה םשב םותחל םיכמסומה םישנאה תומש .ג

  .דיגאתה לש םושרה ודרשמ תובתכ .ד

 /ד"וע רושיא ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו ,תופתוש וניה עיצמה םא .7
 ןיינעב תופתושה לש ןידכ הטלחה תלבקו תופתושה םשב המיתחה תויוכז רבדב תופתושה ח"ור
  .זרכמב תופתתשהו העצהה תשגה

 םיפקת ויהי ולא יכ ,שרדנ ,לבגומ ףקות ילעב םניה ליעל םיטרופמה תודועתה/םירושיאה וב הרקמ לכב .ב
 .הזוחה תפוקת לכ ךשמב ןכו העצהה תשגה דעומב

 .םיזרכמה תדעו י"ע לספיהל הלולע ליעל םיטרופמה םירושיאהו םיכמסמה לכ הילא ופרוצי אלש העצה .ג

 .ףתושמב תועצה שיגהל ןתינ אלו דבלב דחא עיצמ י"ע תשגומ תויהל העצה לכ לע יכ רהבוי .ד

 עדימ לכ גיצהל עיצמהמ שורדלו רוקחל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תוכזה הרומש םיזרכמה תדעוול .ה
 עוציבל ותמאתהו ולש ןומימה תלוכי ,ותויחמומ ,ונויסנ ,ותורישכ תחכוהל שרדיש ףסונ ךמסמ וא/ו

 /עדימה אולמ תא הדעוול רוסמל בייח היהי עיצמה .)תוצלמה תוברל( 'בויכו זרכמה אושנ תודובעה
 ,רומאכ אוהשלכ חותינ וא רבסה ךמסמ רוסמל ברסי עיצמה וב הרקמב .התעד תחנהל םיכמסמה
 .העצהה תא לוספל ףאו היניע תואר יפל תונקסמ קיסהל הדעווה תיאשר
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 עיצמה תעצה תחטבהו תופתתשה ךרוצל תוברע .8

 ירחסמ קנב תאמ )םישדח םילקש ףלא תשמח :םילימב( ₪ 5,000 ךסב תוברע ותעצהל ףרצל בייח עיצמה .א
 חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי
 תיינפ י"פע יאנת לכ אלל הייבגל תנתינו תינתומ יתלב ,דדמל הדומצ ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע
  .17.6.2020 דע הפקותב דומעתש ,הצעומה

   .זרכמה יכמסמל )1('ה ךמסמ חסונכ היהי תוברעה חסונ .ב

 דדמהשכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה י"ע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ אהי תוברעה םוכס .ג
 דדמה היהי עבוקה דדמהו זרכמל תועצהה תשגהל ןושארה דעומב עודיה ןורחאה דדמה היהי יסיסבה
 .וז תוברע יפל טוליחה תשירד דעומב עודיה ןורחאה

 .ןיד י"פע שרדנש לככ תליובמו המותח תויהל תוברעה לע .ד

 שאר לש תידדצ-דח היינפ יפ לע טוליחל היאנת יפ לע תנתינו תינתומ יתלב ,תימונוטוא היהת תוברעה .ה
  .םמעטמ ימ וא/ו רבזגה וא הצעומה

 תיפוס רחביש דע הצעומה לש התשירד י"פע ,ונובשח לע ,ליעל תוברעה ףקות תא ךיראהל בייחתמ עיצמה .ו
 .םכסהה לע םותחי הכוזהש דעו זרכמב הכוזה

  .העצהה יאנת יולימ יא ןיגב שארמ םימכסומו םיעובק םייוציפ שמשי תוברעה םוכס .ז

 אהת ,הזוחה עוציב תחטבהל תוברע דיקפהל וא/ו םכסהה לע םותחל הלבקתנ ותעצהש עיצמה ברסי .ח
 תא תוצמל ידכ תוברעה טוליחב ןיא יכ רהבומ .םדקומ יאנת לכ אלל תוברעה תא טלחל תיאשר הצעומה
 םיקזנה ןיגב ,עיצמהמ םייוציפ עובתל הצעומה תוכזב עוגפל ידכ וא/ו הצעומה לש היתונעטו היתועיבת
 .ןיד לכ י"פעו הז םכסה י"פע היתויוכזל םאתהב ,העצהה םויק יא בקע ,ודי לע ומרגיש םיישממה

 דחא לכב תופתתשהה תוברע תא טלחל ,תבייח אל ךא ,תיאשר אהת הצעומה - ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ט
 :םיאבה םירקמהמ

 ;םייפכ ןויקינ רסוחב וא תונסיסכתב ,המרעב זרכמה ךלהמב גהנ עיצמה םא )1

 ;קיודמ יתלב יתוהמ עדימ וא העטמ עדימ םיזרכמה תדעוול רסמ עיצמה םא )2

 תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ףולח רחאל זרכמל שיגהש העצההמ וב רזח עיצמה םא )3
 ;זרכמב

 דעומב םייטנוולרה םיחפסנה לכו םותח הזוח ריזחה אלו זרכמב הכוזכ רחבנ עיצמה םא )4
 .זרכמה ךכל בוקנה

 תובייחתהה תרפה בקע הכוזה דגנכ הצעומה תושרל ודמעיש דעס וא תוכז לכב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא .י
 .זרכמל ותעצה תשגה םע עיצמה ומצע לע לטנש

 עוציב תחטבהל העובק תוברעב זרכמב תופתתשהל תוברעה תא הכוזה ףילחי םכסהה לע המיתחה תעב .אי
 .זרכמה יכמסמל )2('ה ךמסמ חסונב םכסהה יאנת יפל זרכמה אושנ הזוחה

 תועצהה תשגה דעומו ןפוא .9
 ,ותעצה תא )'י ךמסמ( "ןוריחמ /תויומכ בתכ" ךמסמבו )'ג ךמסמ( "עיצמה תעצה" ךמסמב םושרי עיצמה .א

 זוחא רשאכ ,'י ךמסמב םיטרופמה למשחה ירזיבא ןוריחמ לכל ללוכה החנהה/התחפהה זוחא תא ירק
  .קפסל שרדיי םתוא ןיבוטה ללכל ההז היהי התחפהה

 ןיב תואצוהה לכ תא ללוכ )ןוריחמה ריחמ לע התחפהה זוחא( עיצמה ידי-לע עצוי רשא ריחמה יכ ,רהבומ .ב
 ףסוותי אל יכו זרכמה יאנת יפ לע ןיבוטה תקפסאב תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ תוליגרה ןיבו תודחוימה
 .דדמל הדמצה ישרפה תוברל ,)מ"עמ םולשת טעמל( אוהש גוסו ןימ לכמ םיפסונ םימוכס הז ריחמל

 ,םילחש לככ ,ב"ויכו הינק סמ ,ולב ,סכמ ,םייתלשממה םילטיהה לכ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
 .העצהה יריחמב םילולככ ובשחיי
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 האלמ המיתחב םותחלו ותעצה אלמל עיצמה לע .זרכמל םיפרוצמה םיספטה יבג לע קרו ךא שגות העצהה .ג
 לכ ותמיתח לש תובית ישארב ןמסל ןכו םיקתעה ינשב ,)'ד ךמסמ( םכסההו )ג ךמסמ( העצהה ספוט יבג לע
  .העצהה תליספל איבהל הלולע זרכמה יכמסמ ףוגב םשריתש הרעה .זרכמה יכמסמ לש ףד

 זרכמ ןיוצמ הילע ,הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב העצהה תא .ד
  ,הצעומה ןיינק /שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 3/2020 'סמ יבמופ
 .)םירהצב( 12:00 העשה דע 12.3.2020 םוימ רחואי אל

 .ליעלד רומאכ תינדי הריסמ הנניא רשא ךרד לכב תועצה חולשל ןיא .ה

  .הז ףיעסב רומאכ דעומה רחאל הלבקתנש העצה ןודית אלו לבקתת אל .ו

 עובקה דעומהמ םוי 90 ךשמל היתופורצו היחפסנ ,היביכרמ ,היטרפ לכ לע הפקותב דומעת שגותש העצה לכ .ז
 הצעומה הרותש יפכ תפסונ הפוקתל הכיראהל עיצמהמ שורדל תיאשר היהת הצעומה .תועצהה תשגהל
 בייח עיצמהו ,ותעצה םויק תחטבהל עיצמה י"ע תנתינה תוברעה ףקות תא ,ונובשח לע ,ךיראהל הז ללכבו
 .ןכ תושעל היהי

 העצהה לע המיתחה ןפוא .10
 םוליצו ותמיתח תא ףרציו ולש תוהזה רפסמ ,ותבותכ ןויצ ךות עיצמה םותחי ,דיחי ידי לע שגות העצהה םא .א

 .ולש תוהזה תדועת

 םיפתושה לכ העצהה לע ומתחי ,)רומאכ תודגאתה רשפאמ ןידהש לככ( תופתוש ידי לע שגות העצהה םא .ב
 תמתוח ףורצבו ,םתבותכו םתוהז ירפסמ ,אלמה םמש ןויצ ךות ,תופתושה םשב םותחל םיכמסומה
 .תופתושה םושיר תדועתו תופתושה םשב המיתחה תוכז לע החכוה ףרוצת ןכ .תופתושה

 םילהנמה העצהה לע ומתחי ,)הז ןפואב תודגאתה רשפאמ ןידהש לככ( דיגאת י"ע שגות העצהה םא .ג
 תמתוח ףורצבו ולש םושירה רפסמו דיגאתה תבותכ ,אלמה םמש ןויצ ךות דיגאתה םשב םיכמסומה
 .דיגאתה םושיר לע החכוהו דיגאתה םשב המיתחה תוכז לע החכוה ףרוצת ןכ ומכ .דיגאתה

 תקפסא םשל דחוימב רצונש ףוג וא/ו םידיחי םינלבק לש וא/ו םידיגאת לש תופתוש י"ע שגות העצהה םא .ד
 םיפתושהמ דחא לכ םשב העצהה לע ומתחי ,)רומאכ תודגאתה רשפאמ ןידהש לככ( זרכמה אושנ תורישה
 לע ,קוחכ ל"נה תופתושה םויק לע תומיאתמ תוחכוה ףורצב םיכמסומה היגיצנ ,תופתושה םשבו םישרומה
   .תופתושה יגיצנ לש המיתחה תוכז לעו תשגומה העצהה יבגל ףתוש לש תוירחאה תדימ

 הצעומה תוטלחה .11

 לוקיש יפל תיאשר איהו יהשלכ תרחא העצה וא ,רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הצעומה .א
 .ריחמ תניחבמ הריבס יתלב איהש ,העצהב בשחתהל אל ,ידעלבה התעד

 יאנתב תודמוע יכ אצמנש תורשכה תועצהה ןיבמו ףסה יאנתב םיעיצמה תדימע תא ןחבת םיזרכמה תדעו .ב
 עצומה התחפהה זוחאש לככ רשאכ ,עיצמ לכ י"ע עצומה התחפהה זוחא יפ לע תועצהה תא גרדת - ףסה
 .רתוי בוט םוקמב העצהה גרודת ,)רתוי לוז הצעומל ריחמה ,ירק( רתוי הובג

 וירושיכבו ונויסנב ,ילכלכה ונסוחב ,ותלוכיב ,ראשה ןיב בשחתהל תיאשר אהת הצעומה ,תועצה תניחב תעב .ג
 עיצמה שרדנש רחא טרפ לכבו ,עיצמה לש ותעצה יריחמבו ,הלועמ ביטב תודובעה תא עצבל עיצמה לש
 תיאשר היהת הצעומה יכ ןיוצי ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ויתוארוהו זרכמה יאנת פ"ע אלמל וא/ו גיצהל
  .ומע םדוקה הנויסינ ךמס לע םג הז זרכמ אושנ ןיבוטה תא קפסל עיצמה לש ורשוכ תא ןוחבל

 לכ תלבק ךות הכוזה םע התורשקתה תא לידגהל תיאשר הצעומה אהת ,ןיד לכ יפ לעו ,הכוזה תמכסהב .ד
  .רומאכ םירושיא םישרדנש לככ ,ךכל םישרדנה םירושיאה

 וא/ו םיעיצמל אהת אל ,איהש הביס לכמ ,ונממ קלח וא/ו ועוציב החדנ וא ופקיה ןטקוה וא זרכמה לטוב .ה
 ,רומאהמ האצותכ קזנ םהל םרגי םא ףא יופיש וא/ו יוציפ ןיגב העיבת תוכז וא/ו העיבת לכ הכוזל
  .םהמ ושכריש ןיבוטה ריחמב יוניש לכ ךרעי אלו גוסו ןימ לכמ יוציפל םיאכז ויהי אל הכוזה וא/ו םיעיצמהו

 םירושיאה לכ תלבקב ןכו הצעומה ידי לע רשואמ ביצקת לש ומויקב םינתומ הפקיהו הכוזה םע תורשקתהה .ו
 ףתתשהל וא ןממל םירומאש םירחא םיפוג תאמ וא הלשממה ידרשמ תאמ תופתתשההו םייביצקתה
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 לכ ולבקתי אל וא/ו ןיבוטה תקפסאל רשואמ ביצקת הצעומל היהי אל וב הרקמב .ןיבוטה תקפסא ןומימב
 היהת אלו ,ללכ הכוזה י"ע ןיבוטה וקפוסי אל ,ליעל טרופמכ תואשרהה וא/ו םייביצקתה םירושיאה
  .ךכ בקע העיבת וא/ו הנעט לכ הכוזל וא/ו םיעיצמל

 ינש רישכ .12
 רישכ"כ ,הכוזה העצהה רחאל ינשה םוקמב הגרוד ותעצהש ,דחא עיצמב רוחבל תיאשר אהת הצעומה .א

  ."ינש

 ןושארה הכוזה ,זרכמה יכמסמב התרדגהכ ןויסינה תפוקת םות דע םא זרכמב הכוזכ זרכוי "ינשה רישכ"ה .ב
 .איהש הביס לכמ ,ומע םתחנש הזוחה לטוביש וא הזוח ומע םתחיי אלש וא ותעצהמ וב רוזחי

 וב הרקמב ,ןושארה הכוזה םע דחי ,ףתושמב זרכמב הכוזכ ינשה הכוזה לע םג זירכהל הצעומה תיאשר ןכ .ג
 יפקיהב דומעל לגוסמ וניא ןושארה הכוזה יכ ,זרכמה יכמסמב התרדגהכ ןויסינה תפוקת  םות דע חכווית
 .זרכמה חכמ שרדנה תורישה

 ידי לע שקבתי םא ,ךרוצה תדימב .רומאכ ןויסינה תפוקת םות דע הפקותב דומעת ,ינשה רישכה תעצה .ד
 .תפסונ הפוקתל ותעצה ףקות תא ינשה רישכה ךיראי ,ךכל ןכומ אהיו הצעומה

 תוברל ,וז הפוקת ךלהמב ומע רשקתת אל םא הצעומה יפלכ העיבת תליע לכ היהת אל ינשה רישכל .ה
 תונפל אלש תיאשר אהת איהו דבלב הצעומה תעד לוקישל הנותנ ינשה רישכה םע תורשקתה .היתוכראה
 .ףסונ/שדח זרכמ םסרפל אלא 'ב רישכל

 זרכמב הכוזה תבוח .13
 שרדנכ םותח אוהשכ הצעומל וריזחהלו – 'ד ךמסמכ זרכמל ףרוצמה םכסהה לע םותחל שרדיי הכוזה .א

 .זרכמב ותייכז רבדב הכוזל הצעומה תעדוה ךיראתמ םימי 7 ךות ,ןיד י"פע

 :םיאבה םיכמסמה תא ודי לע םכסהה תמיתח דמעמל דע הצעומל איצמי הכוזה .ב

 .ודי לע ןידכ םותח ,הצעומה יכמסמל 'ד ךמסמכ ףרוצמה םכסהה תא )1

 תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ )םישדח םילקש םיפלא תרשע( ח"ש 10,000 םוכסב תוברע )2
 יקסע לע חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח
 ,הצעומה תיינפ י"פע יאנת לכ אלל הייבגל תנתינו תינתומ יתלב הדומצ ,1981- א"משתה ,חוטיבה
 .ןיבוטה תקפסא עוציב תפוקת לכ ךרואל ףקותב דומעת רשא ,זרכמה יכמסמל )2('ה ךמסמ חסונב

 עיצמה ומצע לע לטונש תויובייחתהה םויק יא ןיגב שארמ םכסומו עובק יוציפ שמשי תוברעה םוכס
 לש היתונעטו היתועיבת תא תוצמל ידכ תוברעה טוליחב ןיא יכ ,רהבומ .זרכמל ותעצה תשגה םע
 לע ומרגיש םיישממה םיקזנה ןיגב ,עיצמהמ םייוציפ עובתל הצעומה תוכזב עוגפל ידכ וא/ו הצעומה
 .ןיד לכ י"פעו הז םכסה י"פע היתויוכזל םאתהב ,העצהה םויק יא בקע ,ודי

  .זרכמה יכמסמל 'ח ךמסמ חסונב םיחוטיב םויק לע רושיא )3

 םיחוטיב תכירע לע רושיא חסונב ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי הצעומל
 לוקיש הצעומל יכ ,רהבומ .הצעומה לש חוטיבה ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב ,)'ח ךמסמ(

 חסונל ביוחמ הכוזה הזכ הרקמבו ,ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד
 ,הזוחה יאנתב שרדנכ הצעומה ידיל םותח ותאצמה יאו ,זרכמה יכמסמל 'ח ךמסמכ ףרוצש קיודמה
 .הצעומה יפלכ הכוזה תויובייחתה לש תידוסי הרפה הווהי

 םיטרופמה םיכמסמה לכ ףורצבו ,שרדנכ םותח אוהשכ וריזחה אלו ,םכסהה לע םותחל שרדנש הכוז .ג
 תופתתשה ךרוצל הפרוצש תוברעה טלוחת ,ליעל רומאכ השירדה םוימ םימי 7 ךותב ,ליעל םיפיעסב
 םכסומו עובק יוציפכ תוברעה םוכס שמשי ,רחא דעס לכב עוגפל ילבמ תאזו עיצמה תעצה תחטבהו זרכמב
 הצעומה אהת ,ןכ ומכ .זרכמל ותעצה תשגהב עיצמה ומצע לע לטונש תויובייחתהה םויק יא ןיגב שארמ
 .ידעלבה התעד לוקיש יפל תאזו רחא עיצמ םע םכסהב רשקתהל ,הארתה וא העדוה לכ תתל ילבמ ,תיאשר
 רחא עיצמ םע הצעומה לש התורשקתה בקע יוציפל תוכז וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל הכוזל
 .ומוקמב
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 לע הרחבנש העצהה ןיב שרפהה תא הצעומל םלשל בייח הכוזה היהי – רחא עיצמ םע הצעומה הרשקתה
 טרופמכ וטלוחש תוברעה יפסכב םג שמתשהל הז ךרוצל תיאשר הצעומהו ,אוה ותעצה ןיבל הצעומה ידי
   .ליעל

 שמשי ,תוברעה םוכסמ ןטק הכוזה לש ותעצה ןיבל הצעומה ידי לע הרחבנש העצהה ןיבש שרפהה היה
 זרכמב תופתתשהל תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הצעומהו ,שארמ םכסומו עובק יוציפ תוברעה םוכס
 זרכמב תופתתשהל תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הצעומה יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל .האולמב
  .הכוזה םוקמב רחא עיצמ םע רשקתת אל וב הרקמב םג האולמב עיצמה תעצה תחטבהלו

 תרפה בקע הכוזה דגנכ הצעומה תושרל ודמעיש דעס וא תוכז לכב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא
  .זרכמל ותעצה תשגה םע עיצמה ומצע לע לטנש תויובייחתהה

 .זרכמה יכמסמבו םכסהה חסונב םיטרופמ תורשקתהל סחיב תוארוההו םיאנתה תרתי .ד
  הרומתה .14

 רובע הכוזל הצעומה םלשת ,ןדעומבו ןאולמב הכוזה תויובייחתה לכ עוציבו ןיבוטה תקפסא תרומת .א
 ןוריחמב םיטרופמה םיריחמה :ירק ,ותעצה יריחמב )תויומכו םיטרפ( לעופב ודי לע וקפוסיש ןיבוטה
 העצוה רשא החנהה ןנתית ןהילעשכ לעופב הכוזה ידי לע וקפוסש תויומכה תלפכמב ,'י ךמסמב ףרוצמה
 .ודי לע

 ,התעד לוקישל םאתהב לכה םינתשמ םיפקיהב זרכמה חוכמ ןיבוט ןימזהל תיאשר הצעומה יכ רהבומ ןכ .ב
 תריסמ וא/ו תריסמ יא ןיגב יוציפ תוכז וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל הכוזל .הביצקתלו היכרצל
 ןיבוטה תא קפסל ודצמ בייחתמ הכוזה .ןיבוטה תקפסא תייחד וא/ו ודי לע עוציבל דבלב הקפסאהמ קלח
  .ותעצה תרגסמב בייחתה םהל שרדנה ןפואבו דעומב הצעומה תושירדל םאתהב

 יפוסו אלמ םולשת םיווהמ )ןוריחמה ריחמ לע התחפהה זוחא תדרוה רחאל( העצהה יריחמ יכ ,רהבומ .ג
 תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ תוליגרה ןיבו תודחוימה ןיב תואצוהה לכ תא םיללוכו ,ןיבוטה תקפסא ןיגב
 אוהש גוסו ןימ לכמ  םיפסונ םימוכס הז ריחמל  ףסוותי אל יכו זרכמה יאנת יפ לע ןיבוטה תקפסאב
 .דדמל הדמצה ישרפה תוברל ,)מ"עמ םולשת טעמל(

 .הנשב )מ"עמ אלל( ₪ 100,000 לש םוכסל לבגומ זרכמה יפ לע הכוזה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה .ד
 .והשלכ ףקיהב ןיבוט הכוזהמ ןימזהל תבייחתמ הניא הצעומה יכ ,שגדומו רהבומ קפס רסה ןעמל

  םיכמסמ ןיב תופידע .15
 ןיב תועמשמ וד וא המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב .הז תא הז םימילשמכ זרכמה יכמסמ תא תוארל שי

  .ןיינעה יפל ,םיטרפמה/םיזוחה תוארוה הנערכת ,םיטרפמה/םיזוחה תוארוהל זרכמה יאנת

 הצעומה שוכר - זרכמה יכמסמ .16
 זרכמל תועצה תשגה תרטמל םיעיצמל םירסמנ םהו ,ידעלבה הניינקו הצעומה שוכר םניה זרכמה יכמסמ
 ,ותעצה תשגה תרטמל אלא םהב שמתשי אלו םתוא קיתעי אל זרכמה יכמסמ לבקמ .תרחא הרטמ םושל אלו
 םא ןיבו זרכמל העצה שיגהש ןיב תאזו – תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה רשאמ רחואי אל הצעומל םריזחיו
  .ואל

 

 ה'צירלד יזיל
 הצעומה שאר

 


