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 'א ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ

 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל

    

 תועצה עיצהל הנמזה
 

 ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה ,הצעומה יבחרבו רוביצו

 תרגסמ זרכמ הווהמ הז זרכמ ןכ לעו הצעומה יכרצ יפ לעו םינתשמ םיפקיהב ,םעפל םעפמ הנשרדית תודובעה
 איהו ,תודובע לש ילאמינימ ףקיה הכוזהמ ןימזהל תבייחתמ הניא הצעומה יכ ,רהבוי .ןלבק םע תורשקתהל
 .םירחא םינלבקמ תורחא/תופסונ תודובע עוציב ןימזהל תיאשר היהת

 ,)"זרכמה יכמסמ" :ןלהל( וילע םותחל שרדיי הכוזהש םכסהה חסונ ןכו םיוולנה םיכמסמה ,זרכמה יאנת תא
 'ב 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
 .)03-5310881 ןופלטב

 )םישדח םילקש םיפלא תשמח( ₪ 0005, לש ךסב תוברע ,זרכמה יכמסמ לכל ףסונב ,ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ
 י"פע יאנת לכ אלל הייבגל תנתינו תינתומ יתלב ,דדמל הדומצ ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע חוקיפה קוח
 17.6.2020 םויל דע ףקותב דומעת תוברעה .הצעומה תיינפ

 יבמופ זרכמ ןיוצמ הילע ,הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב העצהה תא
 ןיינק / שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,הווקת ינג 48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 11/2020 'סמ
 .)םירהצב( 12:00 העשה דע 12.3.2020 םוימ רחואי אל ,הצעומה

 

  .תינדי הריסמ טעמל תרחא ךרד לכב תועצה חולשל ןיא

 .הנלבקתת אל דעומב הנשגות אלש תועצה

 .זרכמה יכמסמב תויוצמ תופסונ תוטרופמ תוארוה

 
 

      ___________________ 
 ה'צירלד יזיל          

 הצעומה שאר                        
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 'ב ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ

 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל

    

 םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת
  

 זרכמה אושנ .1

 הרבדה תודובע עוציבל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה .א
    .)"תודובעה" :ןלהל( הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב

 שרדי זרכמב הכוזה ,ךכיפל .הצעומה יכרצ יפ לע תעל תעמ תודובע עוציבל תרגסמ זרכמ וניה זרכמה .ב
 ישרומ ידי-לע המותח הנמזה / הדובע תלחתה וצב עבקייש דעומב הדובע לכ עוציבב ליחתהל
 תא םייסלו הדובעה לש תיביצקתה תרגסמה עבקת ותרגסמב תעל תעמ ול רסמיש הצעומב המיתחה
  .הדובע לכל יטנוולרה ז"ולה יפ לעו הצעומה י"ע עבקייש דעומב הדובעה

 תלבק דעוממ הדובע ימי )5( השימח ךותב ונממ שקבתתש הדובע לכ םייסל הכוזה לע ,ללככ .ג
 .תרחא שרופמב ול רמאנ םא אלא ,הצעומהמ לבקיש הדובע תלחתה וצ / המותחה הנמזהה

 24 לש הארתהב הנעמ תתל הכוזה שרדיי ,תופוחד תודובע לש הרקמב ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ד
  .תועש

 .והשלכ יפסכ ףקיהב תודובע הכוזה עוציבל ריבעהל תבייחתמ הניא הצעומה .ה

 רהבומ .הנשב )מ"עמ אלל( ₪ 100,000 לש םוכסל לבגומ הכוזה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה .ו
 תעל תעמ ורסמי תודובעהו ,הז םוכסב תודובע הכוזל רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ ךכב ןיא יכ
 .הצעומה יכרצל םאתהב

 לידגהל וא/ו התעד לוקיש יפ לע תורשקתהה ףקיה תא ןיטקהל תיאשר אהת הצעומה יכ רהבוי ןכ
 .ןידל םאתהב תורשקתהה ףקיה תא

 .הזוחה תמיתח דעוממ םישדוח 12 לש הפוקתל הניה הז זרכמ יפ לע תורשקתהה תפוקת .ז

 םאתהב ,הנממ קלח וא הנש תונב תופסונ תופוקתל תורשקתהה ךיראהל תיאשר אהת הצעומה
  .םינש 5 לע ולעי אל תורשקתהה תופוקת לכ ךסש דבלבו ,ןיד לכל ףופכבו ידעלבה התעד לוקישל

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

 להנמה תויחנהל םאתהב ,םכסהב ןתרדגהכ ,תודובעה תא עצבל שרדיי הכוזה תודובעה יפוא חכונ .ח
  .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה ,הצעומה ןוצרו ונוצר תועיבשלו

 .הזוחה יפל ויתויובייחתה לכ םויק תחטבהלו ךרוצל םאתהב דויצו םדא חוכ דימעהל שרדיי הכוזה .ט
 םייעוצקמ ,םיסונמ ,םינמוימ ויהי תודובעה עוציבב וקסעוי רשא םידבועה לכ יכ בייחתמ הכוזה
  .ןיד לכ י"פע םישרדנה םירתיההו תונוישירה ,םירושיאה לכ ילעבו
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 זרכמה יכמסמ .2

 :זרכמה יכמסמ ,דוחלו דחי ןלהל וארקיו זרכמהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,הטמ םיטרופמה םיכמסמה

 .תועצה עיצהל הנמזה  -  'א ךמסמ
 .םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת  -   'ב ךמסמ
 .עיצמה תעצה   -  'ג ךמסמ
 .הזוח  -  'ד ךמסמ
 .עיצמה תעצה תחטבהלו זרכמב תופתתשה ךרוצל תוברעה חסונ )1(  - 'ה ךמסמ

 .קדבה תפוקתלו הזוחה עוציב תחטבהל תוברעה חסונ )2(   
 .םיחוטיב םויק רושיא   - '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
 .יללכ תוחיטב חפסנ             -   'ח ךמסמ
  .תוחיטב תרהצה             -   'ט ךמסמ
 .1953 - ג"ישתה ,רעונ תדובע קוח ךותמ תויטנבלר תוארוה  - ' י ךמסמ
  תויומכ בתכ  -  'אי ךמסמ
 םדוק ןויסינ תרהצה ספוט  - 'בי ךמסמ
 .)6()א(3 ףס יאנתב הדימע תחכוהל ןובשח האור רושיא  )1(    
 

 זרכמב תופתתשה .3

 :ןלהל םיטרופמה םירבטצמה םיאנת לכב דמועה  עיצמ זרכמב ףתתשהל יאשר .א

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

 קוח" :ןלהל( 1967 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יאנתב דמועש עיצמ )2
  .זרכמל )2(ז -ו )1(ז םיכמסמכ םיפרוצמה רושיאו ריהצתב טרופמכ ,)"תואקסעה

-ג"עשתה ,)יושיר ינועט םיקסע( םיקסע יושיר וצ תוארוהל םאתהב ףקת קסע ןוישיר לעב )3
 .תיתאורבת הרבדה – א3.3 טירפ 2013

-ג"נשתה םינכוסמה םירמוחה קוח יפל הביבסה תוכיאל דרשמהמ ףקותב םילער רתיה לעב )4
1993. 

 .הביבסה תנגהל דרשמהמ םיקרחו םימסרכמ תרבדהל השרומ ריבדמ ןוישיר לעב )5

 םינוש תוחוקל 3 רובע 2019 ,2018 ,2017 םינשה ךלהמב הרבדה תודובע עוציבב ןויסנ לעב )6
 ןויסנ ןה גיצהל ןתינ .םינשהמ תחא לכב )מ"עמ ינפל( תוחפל ₪ 100,000 לש ףקיהב ,תוחפל
 .הנשמ ןלבקכ ןויסנ ןהו ישאר ןלבקכ

 .זרכמה יכמסמל )1(ה ךמסמ חסונב ,זרכמב תופתתשהל תוברע ףריצש עיצמ )7

 .זרכמה יכמסמ תא שכרש עיצמ )8

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

 .ףתושמב תועצה שיגהל ןתינ אלו דבלב דחא עיצמ י"ע תשגומ תויהל העצה לכ לע יכ רהבוי .ג
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 עיצמה תורהצה .4

 יכמסמו זרכמה יטרפ לכש רושיאו הרהצהכ םהומכ זרכמב ותופתתשהו עיצמה לש ותעצה תשגה .א
 ,םינותנה לכ תא ןחב ,שרדנה עדימה אולמ תא לביק עיצמה יכו עיצמל םיריהנו םיעודי זרכמה
 עוציבל םישרדנה םיאנתה לכ תא עדויו ןיבמ אוה יכ ,תודובעה תוהמ – הז ללכבו תודבועהו םיטרפה
 לכ תא עיצמל שי יכ הרהצהכ הומכ העצהה תשגה ,ןכ ומכ .ותעצהל םאתהב םהל םיכסהו הדובעה
 ,זרכמה אושנ תודובעה לכ עוציבל םישורדה תורחאהו תויעוצקמה תולוגסהו םירושיכה ,תועידיה
 תא עצבל איהש הניחב לכמ לגוסמ אוה יכו ,ליעלד םירומאה םיימדקמה םיאנתה לכב דמוע אוה יכ
   .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה - זרכמה אושנ תודובעה

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

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

 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

 יכ תאזב רהבומ .עצבל עיצמה לעש הדובעה ףקיהו ביטה ,יפואה תא ראתל םתרטמ זרכמה יכמסמ .א
 םעטמ להנמה תויחנהל םאתהב םג תורחא תודובע עצבל הכוזה בייוחי ולא םיכמסמ דבלמ
 .ומעטמ ימ וא/ו הצעומה

 תקלחמ בל תמושתל אבות תוגייתסה לכו זרכמה יכמסמ ןיב המאתה יא וא/ו ,האיגש ,הריתס .ב
 :ליימיאבו 5310878-03 :סקפ תועצמאב ,בתכב )"להנמה" :ןלהל( הצעומה ןיינק / שכרה

amirb@gantik.org.il )5310881-03 'לטב לבקתה ץבוקה יכ אדוולו דרוו ץבוקב חולשל יוצר(, 
 אהתו ,בתכב זרכמב םיפתתשמה לכל חלשת להנמה תבושת .8.3.2020 םוימ רחואי אל תאזו

 .תיפוס

 תכראהב עיצמה תא וכזי אל התלבק יא וא ומעטמ ימ וא/ו להנמה דצמ הבושתה תלבקב רוחיא .ג
 העצה לכ ןידכ היהי ותעצה ןידו םיזרכמה תדעו דצמ יהשלכ תובשחתהל וא ותעצה תשגהל דעומה
 .רבד לכל תרחא

 וא/ו זרכמב רומאל תורהבה ותמזוימ ןתיל ומעטמ ימ וא/ו להנמה ךמסומ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ד
 .זרכמה תא שכרש ימ לכל ןתנית בתכב העדוהו וב ולפנש תויועט ןקתל

  .זרכמה יכמסממ קלח ווהי הז ףיעסב רומאכ ונתינש םינוקית ,תורהבה ,תובושת .ה

 תכירע לע רושיא חסונב ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי הצעומל ,ןכ ומכ .ו
 הצעומל יכ ,רהבומ .הצעומה לש חוטיבה ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב ,)'ו ךמסמ( םיחוטיב
 הכוזה הזכ הרקמבו ,ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד לוקיש
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 שרדנכ הצעומה ידיל םותח ותאצמה יאו ,זרכמה יכמסמל 'ו ךמסמכ ףרוצש קיודמה חסונל ביוחמ
 .הצעומה יפלכ הכוזה תויובייחתה לש תידוסי הרפה הווהי ,הזוחה יאנתב

 םיכמסמ .7

 :)זרכמה תרבוחב םילולכה םיכמסמל ףסונב( ותעצהל ףרצי עיצמ לכ .א

 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 וניה יכ

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

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

 .ליעל )3()א(3 'סב טרופמכ קסע ןוישיר קתעה )4

 .ליעל )4()א(3 'סב טרופמכ םילערה רתיה קתעה )5

 .ליעל )5()א(3 'סב טרופמכ השרומ ריבדמ ןוישיר קתעה )6

 ךמסמ חסונל םאתהב ,)6()א(3 ףס יאנתב הדימע תחכוהל ןובשח האור רושיאו ןויסינ טוריפ )7
 .זרכמה יכמסמל 'בי

 .ןלהל 8 ףיעסב טרופמכ תוברע )8

 תא ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו דיגאת אוה עיצמה םא )9
 :םיאבה םיכמסמה

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

 .דיגאתה ילהנמ תומש .ב

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

 .דיגאתה לש םושרה ודרשמ תבותכ .ד

 רושיא ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו ,תופתוש וניה עיצמה םא )10
 לש ןידכ הטלחה תלבקו תופתושה םשב המיתחה תויוכז רבדב תופתושה ח"ור /ד"וע
 .זרכמב תופתתשהו העצהה תשגה ןיינעב תופתושה

 .זרכמה יכמסמ תשיכר רבדב רושיא )11

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

 לכ גיצהל עיצמהמ שורדלו רוקחל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תוכזה הרומש םיזרכמה תדעוול .ג
 ותמאתהו ולש ןומימה תלוכי ,ותויחמומ ,ונויסנ ,ותורישכ תחכוהל שרדיש ףסונ ךמסמ וא/ו עדימ
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 תא הדעוול רוסמל בייח היהי עיצמה .)תוצלמה תוברל( 'בויכו זרכמה אושנ םיתורישה עוציבל
 חותינ וא רבסה ךמסמ רוסמל ברסי עיצמה וב הרקמב .התעד תחנהל םיכמסמה /עדימה אולמ
  .העצהה תא לוספל ףאו היניע תואר יפל תונקסמ קיסהל הדעווה תיאשר ,רומאכ אוהשלכ

 עיצמה תעצה תחטבהו תופתתשה ךרוצל תוברע .8

 תשמח :םילימב( ח"ש 0005, לש ךסב תוברע ,זרכמה יכמסמ לכל ףסונב ותעצהל ףרצל בייח עיצמה .א
 התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ )םישדח םילקש םיפלא
 ךמסמ חסונב ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר
 .17.6.2020 םויל דע ףקותב דומעת תוברעה .זרכמה יכמסמל )1(ה

 תיזכרמה הכשלה י"ע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי העצהל תוברעה םוכס .ב
   .זרכמל תועצהה תשגה םויב עודיה ןורחאה דדמה היהי יסיסבה דדמהשכ ,הקיטסיטטסל

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

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

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

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

 םירקמהמ דחא לכב תופתתשהה תוברע תא טלחל תיאשר אהת הצעומה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ז
 :םיאבה

 ;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 יאנתב ךכל בוקנה

 תועצהה תשגה דעומו ןפוא .9

 תויומכה בתכב הצעומה יריחמל עיצמ אוהש התחפהה רועיש תא )'ג ךמסמ( ותעצהב בוקני עיצמה .א
  .זרכמה אושנ תודובעה עוציב ןיגב  )'אי ךמסמ(

 בתכב םיטרופמה םיטירפה לכ ןיגב לוחיו ,דיחא היהי )התחפה 0% תוברל( עצומה התחפהה רועיש .ב
  .תויומכה

 לספית תויומכה בתכ יריחמל ,דיחא יתלב התחפה רועישב וא/ו תפסות רועישב בוקנת רשא העצה
   .ןודיתש ילבמ ,ףסה לע
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 ,)תעצומה התחפהה ןוכדע רחאל תויומכה בתכ יריחמ( עיצמה י"ע םיעצומה םיריחמה יכ ,רהבומ .ג
 אוהש גוסו ןימ לכמ תוליגרה ןיבו תודחוימה ןיב תואצוהה לכ תא םיללוכ )"הרומתה" :ןלהל(

 תפסות הרומתה ריחמל ףסוותת אל קפס רסה ןעמל .זרכמה יאנת יפ לע תודובעה עוציבב תוכורכה
 ורועישב ,מ"עמ הרומתל ףסוותי ליעל רומאה ףא לע .דדמל הדמצה ישרפה תוברל אוהש גוס לכמ
 .הצעומה י"ע םלושי רשא ,ןיד י"פע

 ב"ויכו הינק סמ ,ולב ,סכמ ,םייתלשממה םילטיהה לכ ,ליעל 'ג ק"סב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .ד
 .העצהבש תו/הדיחיה יריחמבו העצהה יריחמב םילולככ ובשחיי

 ליעלד טרופמכ ותעצה אלמל עיצמה לע .זרכמל םיפרוצמה םיספטה יבג לע קרו ךא שגות העצהה .ה
 ינשב )'אי ךמסמ( תויומכה בתכ ,)'ג ךמסמ( העצהה ספוט ,)'ד ךמסמ( הזוחה יבג לע םותחלו

 יכמסמ ףוגב םשרתש הרעה .זרכמה יכמסמ לש ףד לכ ותמיתח לש תובית ישארב ןמסל ןכו םיקתעה
 .העצהה לוטיבל איבהל הלולע זרכמה

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

 העצהה לע המיתחה ןפוא .10

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

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

 .תופתושה

 םילהנמה העצהה לע ומתחי ,)הז ןפואב תודגאתה רשפאמ ןידהש לככ( דיגאת י"ע שגות העצהה םא .ג
 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 תמתוח

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

 הצעומה תוטלחה .11

  .יהשלכ תרחא העצה וא ,רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הצעומה .א

 תועצהה תא גרדת םיזרכמה תדעו .ףסה יאנתב םיעיצמה תדימע תא קודבת םיזרכמה תדעוו .ב
 ךכ ,רתוי הובג היהי עצומה התחפהה זוחאש לככ רשאכ ,עצומה התחפהה זוחא יפל תורשכ ואצמיש
  .)הצעומה רובע רתוי הבוט אהת ,ירק( רתוי הובג םוקמב גרודת העצהה
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 ,ןושארה םוקמב תוגרודמה תוהז תורשכ תועצה תומייק יכ ,תועצהה גוריד רחאל ,אצמייש הרקמב .ג
  2017-2019 םינשה ךלהמב עצוממב רתוי הובג יתנש יפסכ רוזחמ לעב אוה רשא עיצמה רחבי
 .זרכמה יכמסמל ףרוצמה ח"ור רושיא יפ לע ,הרבדה תודובע עוציבב

 לכ תלבקב ןכו הצעומה ידי לע רשואמ ביצקת לש ומויקב םינתומ הפקיהו הכוזה םע תורשקתהה .ד
 ןממל םירומאש םירחא םיפוג תאמ וא הלשממה ידרשמ תאמ תופתתשההו םייביצקתה םירושיאה
 תודובעה עוציבל רשואמ ביצקת הצעומל היהי אל וב הרקמב .תודובעה עוציב ןומימב ףתתשהל וא
 אל ,ליעל טרופמכ תודובעה עוציבל תואשרהה וא/ו םייביצקתה םירושיאה לכ ולבקתי אל וא/ו
 האשרה וניגב הלבקתנ  אל רשא תודובעה לש ןקלח עצובי אל וא/ו הכוזה י"ע תודובעה ועצובי

     .ךכ בקע העיבת וא/ו הנעט לכ הכוזל וא/ו םיעיצמל היהת אלו תיביצקת

 המצעב עצבל וא/ו דבלב תודובעה ןמ קלח עוציב לע טילחהל וא/ו זרכמה תא לטבל תיאשר הצעומה .ה
 םאתהב ,רתוי רחואמ דעומל תודובעה ןמ קלח עוציב תייחד לע טילחהל וא/ו ןקלח וא תודובעה תא
 הצעומה .הצעומה תושרל דומעיש ביצקתב בשחתהב וא/ו הצעומה לש ידעלבה התעד לוקישל
 .ליעלד רומאכ זרכמה לוטיב לע הטילחה וב הרקמב םי/שדח םי/זרכמ םסרפל התוכז לע תרמוש

 דעומל תודובעה ןמ קלח עוציב תא תוחדל וא/ו דבלב תודובעה ןמ קלח עצבל הצעומה הטילחה .ו
 הצעומה .ןיינעה תוביסנב םישרדנה םייונישב ותעצה סיסב לע הזוח הכוזה םע םתחיי ,רתוי רחואמ
 התחדנ /הלטוב ןתנמזהש תודובעה קלח עוציבל םיפסונו םידרפנ םי/זרכמ םסרפל התוכז לע תרמוש
  .ליעל טרופמכ

 תודובעה יקלח תא ,רתוי רחואמ דעומ לכב ,הכוזהמ ןימזהל התוכז לע הצעומה תרמוש ,ןכ ומכ .ז
 הכוזה בייחתמ הזכ הרקמב .רומאכ החדנ ןעוציבו ירוקמה הדובעה תלחתה וצב ונמזוה אל רשא
 .הזוחב םירדגומה םיאנתבו ותעצה יריחמב תוחדנ תודובע ןתוא תא עצבל

 ,איהש הביס לכמ ,ונממ קלח וא/ו ועוציב החדנ וא ופקיה לדגוה וא ופקיה ןטקוה וא זרכמה לטוב .ח
 ,רומאכ קזנ ול םרגי םא ףא יוציפ לכ ןיגב העיבת תוכז וא/ו העיבת לכ הכוזל וא/ו עיצמל אהת אל
 .ול םלושתש הרומתב יוניש לכ ךרעיי אלו גוסו ןימ לכמ יוציפל יאכז היהי אל הכוזה וא/ו עיצמהו
 ריחמה רזחהב הכוזה וא/ו עיצמה תא תוכזל הצעומה לוקשת ,זרכמה לש טלחומ לוטיב תוביסנב
 .זרכמה יכמסמ תשיכר רובע הצעומל ודי לע םלושש

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

 ינש רישכ .12

 ,הכוזה העצהה רחאל גורידב האבה הניה ותעצהש ,דחא עיצמב רוחבל תיאשר אהת הצעומה .א
  ."ינש רישכ"כ

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

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

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

 זרכמה י"פע הכוזה תבוח .13

 שרדנכ םותח אוהשכ הצעומל וריזחהלו  - 'ד ךמסמ זרכמל ףרוצמה הזוחה 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

 חסונ יפ לע הזוחב שרדנכ םיחוטיבה תכירע לע ומעטמ חוטיב תרבח תאמ םותח רושיא )1
  .)'ו ךמסמ( םיחוטיב םויק לע רושיא

 תכירע לע רושיא חסונב ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי הצעומל
 יכ ,רהבומ .הצעומה לש חוטיבה ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב ,)'ו ךמסמ( םיחוטיב
 הרקמבו ,ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד לוקיש הצעומל
 םותח ותאצמה יאו ,זרכמה יכמסמל 'ו ךמסמכ ףרוצש קיודמה חסונל ביוחמ הכוזה הזכ
 יפלכ הכוזה תויובייחתה לש תידוסי הרפה הווהי ,הזוחה יאנתב שרדנכ הצעומה ידיל
 .הצעומה

 ךמסמה חסונ י"פע ,הצעומב תוחיטבה לע הנוממהו הכוזה ידי לע המותח תוחיטב תרהצה )2
  .זרכמה יכמסמל ב"צמה

 וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ )םישדח םילקש ףלא םירשע( ₪ 00020, ךסב תוברע )3
 חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ
 ךמסמ חסונב ,זרכמה אושנ תודובעה עוציב תחטבהל ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע
 תוברעה הכוזל רזחות ,הצעומה לש התעד תחנהל ,ל"נה חסונב תוברעה תריסמ םע .2'ה
 .ליעל 8 ףיעס תארוה יפ לע הצעומל האצמוהש

 םיכמסמה לכ ףורצבו ,שרדנכ םותח אוהשכ וריזחה אלו ,םכסהה לע םותחל שרדנש הכוז .ג
 הפרוצש תוברעה טלוחת ,ליעל רומאכ השירדה םוימ םימי 7 ךותב ,ליעל םיפיעסב םיטרופמה
 םוכס שמשי ,רחא דעס לכב עוגפל ילבמ תאזו עיצמה תעצה תחטבהו זרכמב תופתתשה ךרוצל
 תשגהב עיצמה ומצע לע לטונש תויובייחתהה םויק יא ןיגב שארמ םכסומו עובק יוציפכ תוברעה
 םכסהב רשקתהל ,הארתה וא העדוה לכ תתל ילבמ ,תיאשר הצעומה אהת ,ןכ ומכ .זרכמל ותעצה
 תוכז וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל הכוזל .ידעלבה התעד לוקיש יפל תאזו רחא עיצמ םע
   .ומוקמב רחא עיצמ םע הצעומה לש התורשקתה בקע יוציפל

 העצהה ןיב שרפהה תא הצעומל םלשל בייח הכוזה היהי – רחא עיצמ םע הצעומה הרשקתה
 תוברעה יפסכב םג שמתשהל הז ךרוצל תיאשר הצעומהו ,אוה ותעצה ןיבל הצעומה ידי לע הרחבנש
   .ליעל טרופמכ וטלוחש

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

 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

 םכסהה תופוקתב ויתויובייחתה תחטבהל תויוברע/תוברע הצעומה ידיב דיקפהל בייחתמ הכוזה .ד
 הזוחב םיטרופמה םיאנתבו םידעומב ,םימוכסבו זרכמה יכמסמל ב"צמה חסונב )תוירחאה( קדבהו
  .ויכמסמבו

       .זרכמה יכמסמבו םכסהה חסונב םיטרופמ תורשקתהל סחיב תוארוההו םיאנתה תרתי .ה

 הרומתה .14

 יוכינב תויומכה בתכ יריחמ ,ירק( ותעצה יריחמל םאתהב הרומת הכוזה לבקי ,תודובעה עוציב ןיגב .א
  .הזוחה יאנתל ףופכבו )ותעצהב ודי לע עצוהש התחפהה זוחא

 לכ תא םיללוכו ,תודובעה עוציב ןיגב יפוסו אלמ םולשת םיווהמ העצהה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ .ב
 יאנת יפ לע תודובעה עוציבב תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב ,תואצוהה
 ,דויצ ,םדא חוכ תוברל ,הזוחה אושנ עיצמה תויובייחתה לכל אלמ יוסיכ םיווהמו תומלשב זרכמה
 הלא םיריחמל ופסוותי אל יכ רהבומ ןכ .ב"ויכו םיחוטיב ,הדובע ילכ ,תולבוה ,םירמוח ,בכר ילכ
 .הזוחב רומאל םאתהבו ףופכב ,דדמל הדמצה ישרפה תוברל אוהש גוסו ןימ לכמ םיפסונ םימוכס
 .הצעומה ידי לע םלושי רשא ןיד י"פע ורועישב מ"עמ הרומתל ףסוותי ,ליעל רומאה ףא לע

 ,התובכרומל ,הדובעה תעצובמ וב םוקמל רשק אלב םיעובק םניה העצהה יריחמ יכ ,רהבומ דוע .ג
 ךרוצל שרדנ חוקיפ לש ומויקל ,העוציבל ןותנה ןמזה ךשמו העוציבב תופיחדה תדימל ,היפואל
 .ב"ויכו תעצובמ איה וב /השרדנ וב דעומלו חוקיפ רדעיה /הדובע עוציב

 םאתהב לכה ,םינתשמ הדובע יפקיהב זרכמה חוכמ תודובע ןימזהל תיאשר הצעומה יכ ,רהבומ ןכ .ד
 תועצמאב ןקלח וא תודובעה תא עצבל הצעומה תיאשר ,ןכ ומכ .הביצקתלו היכרצל ,התעד לוקישל
 .היניע תואר יפל ,םירחא וא/ו הידבוע

 ןכ ומכ .תודובעה עוציב דעב הכוזה יאכז הל הרומתה תא תונשל ידכ ליעלד 'ד ףיעסב רומאב ןיא .ה
 תודובעהמ קלח תריסמ וא/ו תריסמ יא ןיגב יוציפ תוכז וא/ו העיבת וא /ו הנעט לכ היהת אל הכוזל
 תודובעה תא עצבל ודצמ בייחתמ הכוזה .תודובעה ןמ קלח עוציב תייחד וא/ו ודי לע עוציבל דבלב
   .ותעצה תרגסמב בייחתה םהל שרדנה ןפואבו דעומב הצעומה תושירדל םאתהב

 םיכמסמ ןיב תופידע .15

 וד וא המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב .הז תא הז םימילשמכ זרכמה יכמסמ תא תוארל שי
 יפל ,םיטרפמה /םיזוחה תוארוה הנערכת ,םיטרפמה /םיזוחה תוארוהל זרכמה יאנת ןיב תועמשמ
   .ןיינעה

 
 הצעומה שוכר – זרכמה יכמסמ .16

 תועצה תעצה תרטמל םיעיצמל םירסמנ םהו ,ידעלבה הניינקו הצעומה לש השוכר םניה זרכמה יכמסמ
 שמתשי אלו םתוא קיתעי אל זרכמה יכמסמ לבקמ .תרחא הרטמ םושל אלו ,הז זרכמב רומאכ ,הצעומל
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 תאזו תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה רשאמ רחואי אל הצעומל םריזחיו ,ותעצה תשגה תרטמל אלא םהב
 .ואל םא ןיבו הצעומל העצה שיגהש ןיב

 זרכמ ןיוצמ הילע ,הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב העצהה תא
 ןיינק / שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 11/2020 'סמ יבמופ
 .)םירהצב( 12:00 העשה דע  12.3.2020 םוימ רחואי אל  ,הצעומה
 

 

__________________________ 
 ה'צירלד יזיל
 הצעומה שאר



  

 'ג ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ

 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל
 
 

 עיצמה תעצה
  

 דובכל
 הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 

 ,נ.ג.א
 

 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ :ןודנה
 

 יתעצה תאזב שיגמ יננהו זרכמה יכמסמ לכ תא ןויעב יתארק יכ ריהצמ __________________ מ"חה ינא .1
 ,)"תורישה" וא/ו "תודובעה" :ןלהל( הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל
                  .זרכמה יכמסמב ןתרדגהכ

 יכמסמ לכ ,תונותיעב םיעיצמל העדוהה םוסרפ תוברל ,זרכמה יטרפ לכ תא יתנבהו יתארק יכ ,ריהצמ יננה .2
 ,תורישה לע םיעיפשמה םירחאה םימרוגה לכו ,הדובעה תומוקמ ,תורישה יאנת ,זרכמה יאנת יכו זרכמה
 םיעגונה םיטרפה לכ תא עדוי יננה .יתעצה תא יתעבק ךכל םאתהבו םהל םיכסמ ינא ,יל םירכומו םיעודי
 לכ אלב זרכמה יכמסמב םילולכה םיאנתהו תויובייחתהה לכ תא ימצע לע לבקל עיצמ ינאו תורישה עוציבל
 בתכב םיבוקנה םיריחמה יפל ,יתעצהל םאתהב ונממ קלח לכ וא/ו תורישה תא עצבל הז ללכבו ,תוגייתסה
   .יתעצהב יתנייצש התחפהה זוחא יוכינב ,תויומכה

 :יכ תאזב בייחתמ םיכסמ ריהצמ  ינא .3

 תודובעה עוציבל םישורדה םירושיכהו םירתיהה ,תונוישירה ,תורישכה ,תויחמומה ,עדיה לעב יננה .א
 .זרכמה יכמסמ לכל םאתהב ,תיעוצקמ הניחבמ םג ןומימה תניחבמ םג ,זרכמה אושנ

 יפכ לכה הצעומה יבחרב תודובעה עצבל תעל תעמ שרדא ותרגסמב תרגסמ זרכמב רבודמ יכ ,יל עודי .ב
 תא ועבקי רשא םעפל םעפמ ,הצעומה ידי לע יל ורסמייש עוציבל הנמזה / הדובע תלחתה וצב עבקייש
 ףקיהב תודובע רוסמל תבייחתמ הניא הצעומה יכ יל עודי .הנמזהה / הדובעה לש תיביצקתה תרגסמה
 .והשלכ

 ימי )5( השימח ךותב ינממ שקבתתש הדובע לכ םייסל ילע היהי ,הכזאש הדימב ,ללככ יכ יל עודי .ג
 יל רמאנ םא אלא ,הצעומהמ לבקאש הדובע תלחתה וצ/תרשואמה הנמזהה תלבק דעוממ הדובע
 .תרחא שרופמב

 24 לש הארתהב הנעמ תתל שרדא ,תופוחד תודובע לש הרקמב יכ יל עודי ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ
  .תועש

 לככ ליבקמב תודובע רפסמ הז ןמז קרפב עצבל ןכו ,ולא םינמז תוחולב דומעל לכוא יכ ריהצמ יננה
 .ייתויובייחתהב דומעל יל רשפאתש תומכב םידבוע קיסעהל בייחתמ יננה ,ךכ ךרוצל .ךכל שרדאש

 יכו הזוחה תמיתח דעוממ םישדוח 12 לש הפוקתל הניה הז זרכמ יפ לע תורשקתהה תפוקת יכ יל עודי .ד
 םאתהב ,הנממ קלח וא הנש תונב תופסונ תופוקתל תורשקתהה ךיראהל תיאשר אהת הצעומה
 .םינש 5 לע הלעת אל תללוכה תורשקתהה ךשמש דבלבו ,ןיד לכל ףופכבו ידעלבה התעד לוקישל
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 לכב הכוזה םע תורשקתהה תא לטבל הצעומה לש התוכזב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא  יכ ,יל עודי ןכ
 טרופמכ לכה ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םוי 30 תב שארמ העדוהב ,תורשקתהה תפוקת ךלהמב תע
 .הז זרכמ יכמסמב

 לש םוכסל לבגומ אהי אהת יתיא תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה ,זרכמב הכזאש הדימב יכ ,יל עודי .ה
 םוכסב תודובע יל רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ ךכב ןיא יכ יל עודי ןכ .הנשב )מ"עמ אלל( 100,000

 .הצעומה יכרצל םאתהב תעל תעמ ורסמי תודובעהו ,הז

 תא לידגהל וא/ו התעד לוקיש יפ לע תורשקתהה ףקיה תא ןיטקהל תיאשר אהת הצעומה יכ יל עודי ןכ
 .ןידל םאתהב תורשקתהה ףקיה

 .זרכמה יכמסמל 'ב ךמסמב 3 ףיעסב םיטרופמה םיאנתה לכב דמוע יננה .ו

 ,ויכמסמו זרכמה תוארוה יפ לע תויובייחתההו תושירדה לכ תא עצבל ,איהש הניחב לכמ ,לגוסמ יננה .ז
 לכו ןמוימה םדאה חוכ תועצמאב ,תונימזו ,תדובעה עוציבל עבקיש םינמזה חולב הדימע תוברל
 תורשקתהב ירקיעו ידוסי יאנת וניה הז יאנת יכ יכ עודי .םכסהב טרופמכ לכה ,םישרדנה םיעצמאה
   .זרכמה אושנ

 שורדה יעוצקמה דויצהו ןמוימה םדאה חוכ לכ תא גישהל יתוחוכב וא יתושרב ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .ח
 םאתהב  ןמוימו יעוצקמ םדא חוכו םידבוע קיסעמ ינאו זרכמה אושנ תודובעה תא עצבל תנמ לע
  .ויכמסמו זרכמה תושירדל

 אושנ תודובעה תא עצבא ,םכסהב יתיא רשקתת הצעומהו זרכמב הכזאו הדימב יכ בייחתמ יננה .ט
 םיריחמה יפל ,ןיד לכ תוארוהו תוחיטבה תוארוה ,זרכמה יכמסמל םאתהב ,ןתומלשב זרכמה
   .הצעומהו להנמה לש אלמה םנוצר תועיבשל ,יתעצהב םיבוקנה

 םכסהה חכמ ייתויובייחתה תחטבהל תויוברע/תוברע הצעומה ידיב דיקפהל בייחתמ יננה ףסונב .י
  .ויכמסמבו הזוחב םיטרופמה םיאנתבו םידעומב ,םימוכסבו זרכמה יכמסמל ב"צמה חסונב

 שרופמב הרכזוה אל םא םג ,הזוחב הז ללכבו וז זרכמ תרבוחב העיפומה תובייחתה לכ יכ יל עודי .אי
  .יתוא תבייחמ ,הז קלחב

 אושנ תודובעה עוציב ךרוצל ןקת וא/ו ןיד לכ י"פע םישרדנה םיאנתה לכב דומעל בייחתמ ינא ןכ ומכ .בי
  .זרכמה

 תודובעה תא םייסלו זרכמב םיעובקה םינמזה תוחולב דומעל לוכי ינא יכ הרהצהכ הומכ יתעצה תשגה .גי
 .הצעומה ןוצר תועיבשל ,זרכמב םיעובקה םידעומה ךותב ןאולמב זרכמה אושנ

 
 יוכינב תויומכה בתכב םיעיפומה םיריחמה םה זרכמה אושנ תודובעה עוציב רובע ידי לע םיעצומה םיריחמה .4

 טירפ לכ ןיגב לחו ,דיחא וניה ידי לע עצומה התחפהה רועיש .ןלהל בוקנכ ידי לע עצומה התחפהה רועיש
   .תויומכה בתכב בוקנה

 םיללוכו יתעצהב טרופמכ םה זרכמה אושנ תודובעה עוציב רובע ידי לע םיעצומה םיריחמה יכ ריהצמ יננה .5
 יאנת יפ לע תודובעה עוציבב תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב ,תואצוהה לכ תא
 ,בכר ילכ ,דויצ ,םדא חוכ תוברל ,הזוחה אושנ עיצמה תויובייחתה לכל אלמ יוסיכ םיווהמו תומלשב זרכמה
 ןיבמ יהשלכ הדובע עוציב תלחתה ךרוצל תובייחתמה תומאתהה ,םיחוטיב ,הדובע ילכ ,תולבוה ,םירמוח
  .זרכמה אושנ תודובעה עוציבל שורדה רחא רבד לכו ב"ויכו ,תודובעה

 רבעמ ,הב ךורכה לכ לע ,זרכמה אושנ תודובעה עוציב ןיגב תפסונ הרומת לכ םלושת אל יכ תאזב יל רהבומ
 רשא ,ןיד י"פע ורועישב ,מ"עמ ףסוותי הרומתל .דדמל הדמצה ישרפה תוברל ,ידי לע םיעצומה םיריחמל
  .הצעומה ידי לע םלושי
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 תודובעה עוציב לע דיתעב ולוחי רשא וא םילחה ,אוהש גוס לכמ ,הבוח םולשת ,לטיה ,סמ לכ יכ יל רהבומ ןכ
 הילעש םוכס לכ ונל ועיגיש םימוכסהמ הצעומה הכנת ,ךכ ךרוצל .ידי לע ומלושיו יילע ולוחי ,הז הזוח י"פע
 .יל םולשת הווהת יאכזל ולא םימוכס תרבעהו ,ןיד לכ יפל תוכנל

 ךרוצל וא ףקיהל רשק אלל הדובעה וא/ו טירפה וא/ו ףיעסה תוהמ ןיגב העבקנ הרומתה יכ ילע םכסומו עודי .6
 לש ומויקל ,םעוציבל ןותנה ןמזה ךשמל ,םעוציבב תופיחדה תדימל ,םייפואל ,םתובכרומל ,םישרדנ םה וב
 .ב"ויכו םיעצובמ םה וב /ושרדנ וב דעומל ,חוקיפ רדעיה /םעוציב ךרוצל שרדנ חוקיפ

 ךמסמ חסונב )םישדח םילקש םיפלא תשמח( ₪ 0005, לש םוכסב המותח תוברע ב"צמ יתעצה םויק תחטבהל .7
 .17.6.2020 םויל דע ףקותב ,זרכמה יכמסמל )1(ה

 ךיראתמ םימי 7 ךות תאזו ,ןמקלדכ תוטרופמה תולועפה לכ תא עצבל בייחתמ ינירה ,לבקתת יתעצה םא .8
 :זרכמב יתייכז רבדב םכתעדוה

 .ןידכ םותח אוהשכ הצעומל וריזחהלו הזוחה לע םותחל .א

 ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ תוברע םכל איצמהל .ב
 עוציב תחטבהל ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל
 יכמסמל 2'ה ךמסמ חסונב )םישדח םילקש ףלא םירשע( ₪ 00020, ךסב ,זרכמה אושנ תודובעה
  .הזוחב טרופמכ לכה ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ היהת תוברעה .הזוחה תושירדל םאתהבו זרכמה

 .הזוחהו זרכמה יכמסמב טרופמכ ,םיחוטיב םויק רושיא םכל איצמהל .ג

 ךמסמב טרופמכ ,הצעומב תוחיטבה לע הנוממה ידי לעו ידי לע המותח תוחיטב תרהצה םכל איצמהל .ד
  .זרכמה יאנת

 ,ליעל 8 ףיעסב תויונמה תולועפה תא עצבא אל םא וא/ו יתעצהמ יב רוזחא םאש יל עודי יכ תאזב ריהצמ ינא .9
 תודובעה עוציבל יתוכז תא דבאא ,וז זרכמ תרבוחב הלולכה תרחא יהשלכ תובייחתה לכ וא ,ןתצקמ וא ןלוכ
 תודובעה עוציבל רחא ןלבק םע רשקתהלו וז יתעצהל תפרוצמה תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הצעומהו
 וא תוכז לכב עוגפל ידכ אהי אל תוברעה טוליחבש יל עודי ןכ .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה ,יתעצה אושנ

 יננה .זרכמל יתעצה תשגה םע ימצע לע לטונ ינאש תויובייחתהה תרפה בקע הצעומה תושרל ודמעיש דעס
 רחא עיצמ םע הצעומה תורשקתה בקע יוציפל תוכז וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ יל היהת אל יכ ריהצמ
 הל םלשל יילע היהי ,ליעלד רומאכ רחא עיצמ םע הצעומה רשקתת וב הרקמב יכ בייחתמ יננה ןכ .ימוקמב
 תוברעה יפסכב הז ךרוצל שמתשהל תיאשר הצעומהו ,יתעצה ןיבל הדי לע הרחבנש העצהה ןיב שרפהה תא
 .ליעלד טרופמכ וטלוחש

 יאנת ךמסמל 7 ףיעסב טרופמכ ,ףסה יאנתב יתדימע תחכוה ךרוצל םישרדנה םיכמסמה לכ תא ףרצמ יננה .10
 םיטרופמה ןמ רושיא וא/ו ךמסמ ףרצא אלו הדימב יכ יל עודי .)ליעלד 'ב ךמסמ( םיפתתשמל תוארוהו זרכמה
 .יתעצה לוספל הלולע םיזרכמה תדעו ,ליעל

 שרדייש ףסונ ךמסמ /עדימ לכ גיצהל ינממ שורדלו רוקחל תוכזה הרומש םיזרכמה תדעוול יכ יל עודי דוע
 ב"ויכו ,תוצלמה תוברל ,תודובעה עוציבל יתמאתה ,ןומימה תויורשפא ,יתויחמומ ,ינויסינ ,יתורישכ תחכוהל
 רבסה ,ךמסמ רוסמל ברסא םא .התעד תחנהל ,םיכמסמה /עדימה אולמ תא הדעוול רוסמל בייח היהא ינאו

 .העצהה תא לוספל ףאו היניע תואר יפל תונקסמ קיסהל הדעווה תיאשר ,רומאכ אוהשלכ חותינ וא
 :ןמקלדכ ילע םכסומו עודי .11
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 ידי לע רשואמ ביצקת לש ומויקב םינתומ הפקיה ןכו ימיע תורשקתהה ,ןנד זרכמב הכזאו הדימב .א
 םיפוגהו הלשממה ידרשמ לש תופתתשההו םייביצקתה םירושיאה לכ תלבקב ןכו הצעומה תורבזג

   .םנשיש לככ ,תודובעה עוציב ןומימב ףתתשהל וא ןממל םירומא רשא םירחאה

 םירושיאה לכ ולבקתי אל וא/ו תודובעה עוציבל רשואמ ביצקת הצעומל היהי אל וב הרקמב .ב
 עצובי אל וא/ו ידי לע תודובעה ועצובי אל ,ליעל טרופמכ תודובעה עוציבל תואשרהה וא/ו םייביצקתה
 בקע העיבת וא/ו הנעט לכ יל היהת אלו תיביצקת האשרה וניגב הלבקתנ  אל רשא תודובעה לש ןקלח
  .ךכ

 זרכמה  תא לטבל תיאשר איה יכו ,הקלח וא הלוכ ,איהש העצה לכ לבקל תבייחתמ הנניא הצעומה .ג
 םסרפל תיאכז הצעומה ןכ .ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,תודובעה ןמ קלח עוציב לע טילחהל וא/ו

 .הלטוב ןתנמזהש תודובע ןתוא עוציבל םי/פסונו םי/דרפנ םי/זרכמ

 הלצופ וא ,וקלח וא ולוכ ,ועוציב החדנ וא ופקיה לדגוה וא זרכמה לש ופקיה ןטקוה וב הרקמב יכ .ד
 החנה תוברל( יתעצה סיסב לע הזוחה ימע םתחיי ,ליעל רומאה תוברל ,איהש הביס לכמ ,וחוכמ הייכזה
 תודובעה תא עצבל בייחתמ יננהו ,ןיינעה תוביסנב םישרדנה םייונישב ,)ידי לע תאזכ הנתינ םא תיללכ
 .ולא םיריחמל םאתהב

 יתגצהש רחאל אלא ירוביצ ןג וא ךוניח דסומל ימעטמ דבוע לכ סנכיי אלו סנכא אל יכ בייחתמ ינא .ה
 תודסומל ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב דבועה יבגל הרטשמ רושיא הצעומל
 .הצעומב ןוחטבה ףגא רושיא דבועה רובע ןתינש רחאלו 2001 – א"סשת ,םימייוסמ

 םע רשקב וא/ו עגונה לכב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ יל היהת אל יכ תושרופמ תאזב ריהצמ יננה .12
 תודובעה ףקיה יוניש וא וחוכמ הייכזה לוציפ ,ועוציב תייחד ,ופקיה תלדגה ,ופקיה תנטקה ,זרכמה לוטיב
 אל ,ליעלד רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .ליעלד טרופמכ ,איהש הביס לכמ ,אוהש ןמז לכב ועוציבל תורבעומה
  .קזנ יל םרגי םא ףא ךכ ןיגב יוציפ לכ תלבקל יאכז היהא

 
 )'אי ךמסמ( תויומכה בתכב םיבוקנה םיריחמב זרכמה אושנ תודובעה תא עצבל עיצמ יננה .13

  .)זוחא __________ :םילימבו( _______% ךסב התחפה רועיש יוכינב

  .תויומכה בתכב  םיטרופמה םיטירפה לכ לע לוחתו הדיחא הניה ידי -לע תעצומה התחפהה
 

 תויומכה בתכ יריחמל תפסות ליחת רשא העצה .התחפה 0% תוברל דבלב דיחא התחפה זוחא עיצהל ןתינ(
  .)ןודיתש ילבמ ,ףסה לע לספת םידיחא אל התחפה ירועיש ליחת וא/ו

 
 ידי לע םלושי רשא ,מ"עמ ףסוותי ליעל בוקנכ ידי-לע תעצומה התחפהה יוכינב תויומכה בתכ יריחמל
     .הצעומה

  
 יפכ תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ םימי 90 לש הפוקת ךשמב יתוא בייחתו ףקותב היהת וז יתעצה .14

 העצה םא .םיפסונ םימי 90 ךשמל יתעצה לש הפקות ךראוי הצעומה שורדתו הדימב .זרכמה יאנתב רדגוהש
 לכבו ,דוחל םהמ דחא לכו דחיב הטמ םימותחה לכ תא תבייחמ איה ,דחא םדאמ רתוי ידי לע המתחנ וז

 לעו דחיב הטמ םימותחה לכ ידי לע אבוה וליאכ ותוארל שי דיחי ןושלב אבומ וז העצה יטרפמ טרפש םוקמ
 .דוחל םהמ דחא לכ ידי

 יתוא תבייחמו הפקותב תדמוע איהו ,ןוקיתל וא יונישל ,לוטיבל תנתינ יתלבו תרזוח יתלב איה וז העצה .15
 .ליעלד רומאכ

 :עיצמה תמיתח
 

 __________________________________________________ :עיצמה םש
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 _________________________  :טרפל אנ )רחא וא תופתוש ,הרבח ,םדא( ורואית
 

 _____________/____________ :פ.ח / .ז.ת
 __________________________________________________ :תבותכ
 __________________________________________________  :ןופלט
 

 _______________________________________ :ינורטקלא ראוד תבותכ
 

 :עיצמה םשב םותחל םיכמסומה םישנאה לש יוהיזה רפסמו תומש
____________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ :תומיתח
 .)'ב ךמסמ – זרכמה יאנתל 10 ףיעסב תומיתחל תושירד טורפ האר(
 

 ._____________________  :ךיראת
 
 

 )'בויכו תופתוש ,הרבח ,יטפשמ דיגאת אוה עיצמהשכ( :המיתח רושיא
 

 :י"ע םתחנ ליעלד ךמסמה יכ תאזב רשאמ ח"ור/ד"וע ,_________ מ"חה ינא
 

 )םדא אוה עיצמהשכ אלומי( ___________ .ז.ת __________ ה"ה .1
 

 )דיגאת אוה עיצמהשכ אלומי(____________ .ז.ת__________ ה"ה .2
 
 .ינפב הז ךמסמ לע ומתח יכו ,דיגאתה תא בייחלו _________ :דיגאתה םשב םותחל םיכמסומ הלא יכו
 
 _______________   ________________ 
 המיתח     ךיראת           



- 18 - 

 
 
18 

 

 'ד ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ

 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל
 
 

 הזוח
 _____ תנש  ___________ שדוחל  ___________  םויב הווקת ינגב םתחנו ךרענש

 
      הווקת ינג תימוקמה הצעומה          :ןיב

    הווקת ינג 48 לילגה 'חרמ    
 ;דחא דצמ        )"הצעומה" :ןלהל(    

 
 ____________ .פ.ח /.ז.ת ,_______________        :ןיבל

 _______________ .ז.ת _____________ רמ ומעטמ השרומה תועצמאב   
 _________ סקפ ____________ 'לט _____________________ 'חרמ    
 )"ןלבקה"  :ןלהל(               
  ;ינש דצמ                                                                                                           
 
  

  תודובע עוציבל תועצה תלבקל 11/2020  'סמ יבמופ זרכמ הצעומה המסרפ   __________  םויבו :ליאוה
 ;)"זרכמה" :ןלהל( הצעומה יבחרב רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה

 
 ;זרכמה י"פע הכוזכ ןלבקה תא עובקל הצעומה שאר טילחה םיזרכמה תדעו תצלמהב ןויע רחאלו ליאוהו
 
 וניה יכ ,זרכמה יכמסמב םילולכה תושירדהו םיאנתה םרושאל ול םירורבו םיעודי יכ ,ריהצמ ןלבקהו ליאוהו

 לש הנוצר תועיבשל לעופב ןעצבל םישורדה םיעצמאהו תלוכיה תא ול שי יכו ,תודובעה תא עצבל ןכומ
 ;הז םכסהל םאתהב הצעומה

 
 ;תוידדהה םהיתויוכזו םהיתויוביוחמ תא הזוחב ןגעל םידדצה ןוצרבו ליאוהו
 

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו ,רהצוה ךכל יא
 

 :אובמה

 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ויכמסמ רתי לכו הז הזוחל אובמה .1

 

 תורדגה

 הנווכ םא אלא( ןדיצב תורדגהה ,ןלהל םיחנומל ויהי הזוחהמ קלח םיווהמה םיכמסמה לכבו הז הזוחב .2
 :)ןיינע לש ופוגמ תעמתשמ תרחא

 .ומעטמ וא ומשב אוביש ימ לכ תוברל  - "הצעומה רבזג" .א

 .הווקת ינג תימוקמה הצעומה    - "הצעומה" .ב
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 הארוה הנתינ רשא ,תויומכה בתכו זרכמה יכמסמב טרופמכ תונוש הרבדה תודובע - "תודובעה" .ג
 ןהש דבלבו תעל תעמ ןלבקל ואצמויש הדובע תלחתה יווצב טרופמכ ןעוציבל
   .הזוחה יכמסמב ראותמכ לכה ,תיביצקת הנמזהב תורשואמ

 .הז הזוח ךרוצל להנמכ שמשל הצעומה ידי לע ךמסוהש ימ - "להנמה" .ד

 ומעטמו ומשב לעופש ימ לכ ןכו ,םיכמסומה וישרומו ןלבקה לש ויגיצנ תוברל - "ןלבקה" .ה
 .תורישה ןתמב

 ורכשוי םהיתורשש הלא וא ודי לע םיקסעומה וא/ו ויחילש וא/ו ןלבקה לש וידבוע   - "ןלבקה ידבוע" .ו
 רשקב וא תודובעה עוציבב ויחילש ידי לע וא וידבוע ידי לע וא ודי לע ושכרי וא
   .וילדחמל וא וישעמל ןיד לכ יפ לע יארחא ןלבקהש ימ לכו ןהילא

 הזוחה יכמסמ .3

 .הזוחהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םידדצה ידי לע םימותח ,זרכמה תרבוחב םתרדגהכ ,זרכמה יכמסמ .א

 הרורב הארוה ןיבל הזוחה תוארוהמ הארוה לש הנוש שוריפ וא המאתה יא ,הריתס לש הרקמ לכב .ב
 וא/ו להנמה תאמ תרחא הייחנה רדעיהבו ,הזוחל םיחפסנה םיכמסמהמ רחא ךמסמב תשרופמו

 .הזוחב הרומאה הארוהה לש החוכ לע עירכמו ףידע םיחפסנבש וז לש החוכ ,חקפמה

  הזוחה ףקיה .4

 ,םילכה ,םירמוחה ,םדא-חכ תאצמה תוברל ונובשח לעו קפסה י"ע תודובעה עוציב לע תולח הזוחה תוארוה
   .ךכ םשל ץוחנה יערא ןיבו עובק ןיב רחא רבד לכו םינקתימה ,תונוכמה ,דויצה

 עוציבל תובייחתה .5

 הצעומה תורבזג ידי לע רשואמה הביצקתל ףופכב ,היכרצ יפ לע ,קפסל תאזב תרסומ הצעומה .א
 םאתהב לכה ,יאמצע ןלבקכ תודובעה עצבל ומצע לע תאזב לבקמ קפסהו התעד לוקישל םאתהבו
 אלמיו ,להנמה לש תטלחומה ותעד תחנהל ,םירחאה זרכמה יכמסמלו תויומכה בתכ ,הזוחה תוארוהל
  .ויתוארוה לכ רחא הז ךרוצל

 הנמזהה תלבק דעוממ הדובע ימי )5( השימח ךותב ונממ שקבתתש הדובע לכ םייסי ןלבקה ,ללככ .ב
 .תרחא שרופמב ול רמאנ םא אלא ,הצעומהמ לבקיש הדובע תלחתה וצ/תרשואמה

 חקפמה וא/ו להנמה תוארוהל םאתהב תופוחד תודובע עצבל ןלבקה בייחתמ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ג
    .תועש 24 לש הארתהבו םמעטמ ימ וא/ו

 הזוח חוכמ ןלבקה םע הצעומה תורשקתה יכ שרופמב תאזב רהבומו םכסומ רהבומ קפס רסה ןעמל .ד
 םירושיאה לכ תלבקב ןכו הצעומה תורבזג ידי לע רשואמ ביצקת לש ומויקב םינתומ הפקיה ןכו הז
 ףתתשהל וא ןממל םירומא רשא םירחאה םיפוגהו הלשממה ידרשמ לש תופתתשההו םייביצקתה
   .םנשיש לככ ,תודובעה עוציב ןוממב

 רבדהש לככ ,הצעומה םעטמ טקייורפה להמ ול הרויש יפכ ןמז יקרפל ותדובע קיספהל שרדיי ןלבקה .ה
 .טקייורפה להנמ לש ומעטל שרדנ

 תא ותועצמאב עצבל אלש תיאשר הצעומהש ול עודי יכ שרופמב תאזב ריהצמו םיכסמ ןלבקה .ו
 וא/ו הרומת לכל יאכז אהי אוהש ילבמ ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,ןקלחב וא ןאולמב ,תודובעה
 שרופמב תאזב רתוומ ןלבקה ,קפס רסה ןעמל .רומאכ ועצוב אלש תודובעה ןיגב רחא דעס וא/ו יוציפ
 .ועוציבל ורסמנ רשא תודובעה ףקיהל עגונב הנעט תוברל ,רומאה םע רשקב העיבת וא/ו הנעט לכ לע
 לכב ,הצעומה ןוצר תועיבשל ההובג המרבו תונדקשב ,תונמאנב תודובעה עצבל ןלבקה בייחתמ דוע
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 הז הזוח יפל הרומתה ,קפס רסה ןעמל .ותעצה יריחמבו הצעומה תוארוהל םאתהבו ,שרדיש ףקיה
  .הז הזוח י"פע הצעומה תונמזהל םאתהב לעופב ועצובש תודובעה פ"ע קר עבקת

 תלחתה דעומו תומכה ,הדובעה גוס וטרופי הנמזהב .להנמה י"ע המותח הנמזה יפ לע עצובת הדובע לכ .ז
  .עוציבה תפוקתו עוציבה

 יתש ןלבקה ידיל ריבעהל תיאשר אהת הצעומה יכ תאזב רהבומ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילב דוע .ח
 וב תונושה תודובעה תא עצבל שרדיי ןלבקהו ,םידרפנ םירתא ינשל סחיב ליבקמב הדובע תונמזה
  .הז הזוחב העובקה הרומתל רבעמ תפסונ הרומת תלבקל יאכז אהיש אלב ,םירתא ינשב תינמז

 התוא עוציב תא רוסמל תיאשר היהת הצעומה ,ליעלד רומאכ תודובעה עוציבב ןלבקה ליחתי אל םא .ט
 ותוא ידי לע הדובעה לכ עוציב תואצוהב ןלבקה תא בייחלו המצעב העצבל וא רחא ןלבק ידיל הדובע
 תאזו ,ןלבקה תעצהב הדובעה ריחמ לע ולעי הדובעה יריחמ םא םג ,תוולנ תואצוה תוברל ,רחא ןלבק
  .ןיד לכל םאתהבו הז הזוח י"פע הצעומה לש היתויוכז רתימ עורגל ילבמ

 תא עדייל וילע אהי ,הז םכסה חכמ תודובעה עוציב ךלהמב ירוביצ שוכרל קזנ םורגי ןלבקהש לככ .י
 ,ותומדקל ירוביצה שוכרה בצמ תא ריזחהלו ויתואצוהו ונובשח לע ונקתלו םרגנש קזנה רבדב להנמה
  .רחא דעומ לע הרוה להנמה םא אלא ,להנמל העדוהה םוימ םוי 14 ךות

 םיקזנה ןוקית תא עצבלו ןלבקה ילענב סנכיהל תיאשר הצעומה אהת ,וז ותובייחתה ןלבקה רפי
 .המצעב

 יידיב דיקפהש עוציבה תוברעמ וא/ו ןלבקל העיגמה הרומתהמ זזוקת הצעומה עצבתש ןוקיתה תולע
 .הצעומה

 המצעב עצבל ,להנמה תעד תווח יפל םידחוימ םירקמב ,תוכזה הרומש הצעומל ,ליעל רומאה ףא לע
 .ליעל טרופמכ ןלבקה לע בויחה תא תישהלו קזנה ןוקית תא

 .ןלבקה י"ע חווד אלו להנמה י"ע הלגתה קזנהש הרקמב םג לוחי ליעל רומאה לכ

 רחאל אלא ירוביצ ןג וא ךוניח דסומל ומעטמ שיא תסינכ השרי אלו סנכיי אל יכ תאזב בייחתמ ןלבקה .אי
 תקסעה תעינמ רבדב קוחל םאתהב שקבמה רבדב הרטשמה רושיא הצעומה םעטמ להנמל גיצהש
 ןוחטבה ףגא רושיא ןלבקה לצא לבקתהש רחאלו 2011-א"סשתה םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע
  .רומאכ הסינכ רשאמה הצעומב

 תוכז תרבעה הזוחה תבסה .6

 לבק םא טרפ ,רחאל ויפ לע האנה תבוט לכ וא ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא ריבעי אלו בסי אל ןלבקה .א
  .שארמו בתכב הצעומה תאמ ךכל המכסה הליחת

 אלא ,רחאל הז םכסה יפל הצעומהמ והשלכ םוכס תלבקל ותוכז תא תוחמהל יאכז היהי אל ןלבקה .ב
  .הצעומה רבזג תאמ שארמו בתכב ךכל המכסה לבק םא

 הנשמ ינלבק .7

 ןקלח וא תודובעה עוציב תא רוסמל יאשר וניא ןלבקה ,הזוחה תוארוה רתיב רומאב עוגפל ילבמ .א
  .להנמה לש בתכבו שארמ ורושיא תא הליחת לביקש ילב ,הנשמ ןלבקל

 םהילע םיללכה לכ יפ לע לועפל ביוחיו קפסה תא גציי הנשמה ןלבק ,'א ק"סב רומאה ןמ עורגל ילבמ .ב
 .ומעטמ הנשמ ינלבק תקסעה בקע הרומת תפסות לבקי אל ןלבקה .ןלבקה םותח

 .הצעומה תאמ םיפסכ ןלבקל וא ול ועיגי םא ףא ןובכיע תוכז לכ היהת אל הנשמה ןלבקל .ג
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 ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשת אלו רוטפת אל ,הנשמ ןלבקל ןלבקה לש יהשלכ תובייחתה תריסמ .ד
 תוטמשהה ,תואיגשה ,תולועפה לכל יארחא ראשנ ןלבקהו הזוחה יפ לע ויתובוחמ יהשלכ הבוחמו

 י"ע ושענ וליאכ םניד היהיו ,ותולשרתה תמחמ ומרגנש וא ,הנשמ ןלבק י"ע ומרגנש םיקזנהו תוערגמה
 .ודי לע ומרגנ וא/ו ןלבקה

  תוריהזו תוחיטב יעצמא .8

 ןפואב תוחיטבב תודובעה עוציב םשל םישורדה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל תאזב בייחתמ ןלבקה .א
  .שוכר וא םדא ןוכיסל םורגי אלש

 תעצה יריחמב תולולכ הז ףיעסב תוטרופמה תובוחה יולימ ןיגב תובייחתמה תואצוהה ,קפס רסה ןעמל .ב
  .ולא תואצוה ןיגב תדרפנ הרומת לכ ןתנית אלו ,ןלבקה

 תורישה עוציבב םיתואנ תוחיטב יעצמא תטיקנ .ג

 הז הזוח אושנ ויתויובייחתה עוציבב לועפל בייחתמו ריהצמ ןלבקה ,הזוחה תוארוה ראשב עוגפל ילבמ
 תוברל ,ןיד לכל םאתהב ,רחא ףוגו םדא לכו וידבוע לש םמולשו םתחוור תרימשל ,יתוחיטב ןפואב
 קוח" ןלהל( 1954 – ד"ישתה ,הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח יפ לע תוברל הדובעב תוחיטבה יקוח
 )"תוחיטבה 'קפ" :ןלהל( 1970 – ל"שתה ,)שדח חסונ( הדובעב תוחיטבה תדוקפו )"חוקיפה ןוגרא
 ריהצתל םאתהב ,הדובעה דרשמב ישארה הדובעה חקפמ תויחנהל םאתהב ,םהיפ לע תונקתהו

 ,זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה , יללכ – תוחיטב חפסנל םאתהב ,ודי לע םותחה תוחיטבה
 עוציבב קפסה ליחתי םרטב ונתניש יפכ ,הדובעב תוחיטב לע הנוממה תויחנהו ךורדתל םאתהבו

  .תעל תעמו הז הזוח אושנ ויתויוביחתה

 ויתויוביחתהמ והשלכ קלח עצבלמ ענמיהל בייחתמו ריהצמ ןלבקה הזוחה תוארוה ראשב עוגפל ילבמ .ד
 לש הארוה לכ עציב ,הצעומב תוחיטבה לע הנוממה לצא תוחיטב ךירדת רובעי םרטב הז הזוח חכמ
 תוחיטבה לע הנוממה י"ע העבקנ רשא הארוה הווהמה ,וזכ הנשיו הדימב ,תוחיטבה לע הנוממה
 תוחיטב תרהצה לע וינפב םתח ,זרכמה תרגסמב תורישה עוציב תלחתה ינפל עצבל שיש הארוהכ
 הנוממהו הדימב .להנמלו הנוממל התוא שיגהו ןנד זרכמה יכמסממ קלחכ ב"צמה הרהצהה תמגודכ
 קפסה לוכי תורישה ןתמ תלחתהל ורושיאל יאנת הווהמ העוציב רשא הארוה ןתנ תוחיטבה לע
 הנוממה תוארוה תא םילשהש רחאל קר ,הזוחה תוארוה ראשב עוגפל ילבמ ,תורישה עוציבב ליחתהל
     .הנוממה לש האלמה ונוצר תועיבשל תוחיטבה לע

  השיג תוכז .9

 רחא םוקמ לכלו ,הדובעה םוקמל הסינכ תוכז אהת להנמה ידי לע ךכל השרוהש םדא לכלו חקפמל ,להנמל
 רשפאל בייח ןלבקהו ,הדובעה עוציבל םהשלכ םיצפחו תונוכמ ,םירמוח ונממ םיאבומ וא ,הדובע תישענ ובש
 .וז השיג תוכז

 האנה תויוכז תרומת םולשת .10

 תוכז וא ,רצומ תשיכר יכרוצל  :ןוגכ ,והשלכ שומיש וא האנהה תוכז תלבקב הדובעה עוציבל ךרוצ אהי םא
 יפכ התרומת םולשתהו ,הילעבמ הרומאה תוכזה לבקל ןלבקה לע אהי ,המוד תוכז לכ וא ,שומיש וא רבעמ
  .דבלב ןלבקה לע לוחי ןלבקה ןיבל םילעבה ןיב םכסויש

 ןלבקה םוקמב תולועפ תושעל תיאשר הצעומה .11

 האלימ אל אוהו הזוחה יפל וילע תלטומה תובייחתה לכ ןכו , עציב אל אוהו עצבל בייחתה ןלבקהש הלועפ לכ
 ןכ ינפל וילא החלשנש דבלבו ,ונובשח לעו ומוקמב םתושעלו ויתחת רחא ןלבק םישל הצעומה תיאשר –
 יכ רהבומ .העדוהב עבקנש ןמזה ךות ויתויובייחתה תא אלמל ונממ תשרודהו ,להנמה ידי לע בתכב העדוה
 .ןיד לכל םאתהבו הז הזוחל םאתהב הצעומה לש היתויוכזמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא
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  ןובכע תוכז תלילש .12

 י"פע הדובעה עוציב ךרוצל ךרדב /הנבמב/םוקמב יהשלכ הקזח תוכז ןלבקל היהת אלו ןיא יכ הזב םכסומ
 וא/ו ךרדב /הנבמב/םוקמב יהשלכ ןובכע תוכז ןלבקל היהת אלו ןיא יכ םכסומ ןכ .הז הזוח יאנתו תוארוה
 ,ןיד לכ י"פע ול תינקומה ןובכע תוכז לכ לע שרופמב הזב רתוומ אוהו ,םהילע אצמנה לכבו הלא לש קלח לכב
 .וזכ תוכז ול תינקומ םא

   םייתעינמ םידעס לע רותיו .13

 ךילה לכב ,הדובעה םע רשקב םיתוריש ול ןתונה וא ומעטמ דחא לכ דגנו הצעומה דגנ טוקני אל ןלבקה
 ךשמהב וא/ו םודיקב יהשלכ הערפה וא העיגפ םמע שיש יתרהצה ךילה וא/ו השע וצ ,העינמ וצ לש יטפשמ
 םיכילה תרגסמב ,ללכב םא ,הצעומה יפלכ יאכז ןלבקה אהי םהל םידיחיה םידעסה .תודובעה עוציב
 .דבלב םייפסכ םידעס ויהי ,םייטפשמ

 רוביצה תוחונב העיגפ .14

 לכ היהת אלו רוביצה תויחונב הערפה וא העיגפ לכ היהת אל הדובעה עוציב ידכ ךות יכ בייחתמ ןלבקה
 תוכזב וא ,ב'ויכו ליבש ךרד שיבכב ,הכרדמב םדא לכ לש רבעמהו שומישה תוכזב ,ךרוצל אלש ,הערפה
 .והשלכ ירוביצ שוכרב הקזחההו שומישה

 תא עצבל ןלבקה לע ךכשמ ,רוביצה תא םישמשמו םיירוביצ םיחטשב םיבצומ םינקתמה יכ ,ןלבקל עודי
  .רוביצה ןוחטב לע רומשלו הריהז ,הבידא הרוצב ותדובע

 םירחא םינלבק תוליעפ .15

 תודובע עצבל םהידבועל ןכו הרשיא הצעומהש רחא ףוג וא םדא לכל רשפאל ןלבקה בייח ,להנמה תוארוה יפל
 שומישה תא םהל רשפאלו םתא הלועפ םאתל ןלבקה בייחתמ ןכ .וילא ךומסב וא הדובעה םוקמב ןהשלכ
 הרומתכ ריבס םולשת שורדל יאשר אהיו ,ודי לע ונקתוהש םינקתמבו םיתורישב ,ירשפאהו יוצמה תדימב
 ,ןלבקה לש םינקתמבו םיתורישב שומיש דעב םולשתה רבדב תועד יקוליח לש הרקמב .רומאה שומישה דעב
  .ןלבקה תא בייחתו תיפוס היהת ותעיבקו םולשתה לש ורועיש תא להנמה עבקי

 הדובעה םוקמ ןויקינ .16

 תא הקני הדובעה רמג םע דימו ,תלוספהו םירמוחה יפדוע תא ,הדובעה םוקממ ,ןמזל ןמזמ ,קלסי ןלבקה
 גוס לכמ םייעראה םינבמה ,תלוספה ,םירמוחה ירייש ,םייעראה םינקתמה לכ לא ונממ קלסיו הדובעה םוקמ
 ןלבקה  .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ,םתרטמל םימיאתמו םייקנ םהשכ הדובעהו רתאה תא רוסמיו אוהש
 תלוספ רתאל תלוספ תרבעה לע הדועת ,הזוחה חכמ תיפיצפס הדובע לש עוציב רמג םע דימ ,הצעומל איצמי

 תלוספה תומכ לכל סחיב תלוספה רתאל םולשת עוציב לע תודיעמה תולבק הצעומל איצמי ןכו רדסומו רכומ
  .רתאל הרבעוה רשא

   )קדב( תוירחאה תפוקתלו הזוחה עוציבל תוברע .17

 הצעומל ןלבקה רסומ ,הקלח וא הלוכ ,םכסהה תפוקתב הזוחה יפ לע ויתויובייחתה יולימ תחטבהל .א
 תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ תוברע ,הזוחה תמיתח םרטב
 ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש
 חסונב ,)"תוברעה" :ןלהל( )םישדח םילקש ףלא םירשע :םילימב( ח"ש 00020, לש םוכסב ,הדומצ
  .הצעומה רבזג לש ותעד תחנהל ,זרכמה יכמסמל )2(ה ךמסמ

 םויס דעוממ םישדוח 6 תב ,קדב תוברעכ תורשקתהה תפוקת ךלהמב שמשת הזוחה עוציבל תוברעה .ב
 .תורשקתהה
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 תוברעכ םג ושמשי תורומאה תויוברעה .ןלבקה לע הנלוחת תויוברעה ןתמב תוכורכה תואצוהה .ג
  .ויתונובשחב תויועטמ םיעבונה םימוכסהו םישרפהה תא הצעומה ידיל בישהל ןלבקה תובייחתהל

 יפלכ ויתויובייחתהו ויתובוח לכ יוליממ ןלבקה תא רטופ וניא ליעלדכ תוברעה ןתמ יכ ,תאזב רהבומ .ד
 ,הקלח וא הלוכ ,יהשלכ תוברע לש השומימו התייבג וליאו ,ןיד לכל םאתהבו הז הזוח י"פע הצעומה
 םידעס לכ ןכו םיפסונ םידספהו םיקזנ לכ ןלבקהמ עובתל הדצמ העינמ ווהי אל ,הצעומה ידי לע
  .ןיד י"פע וא/ו הז הזוח י"פע םירחאו םיפסונ

 טלחל תיאשר אהת הצעומהו שארמ םכסומו עובק יוציפכ שמשי הצעומה ידי לע הבגנש תוברעה םוכס .ה
 רומגה הנינקל ךופהיו ,םרגייש קזנה תדימל וא/ו קזנ הל םרגנש ךכל רשק אללו האולמב תוברעה תא
 רבזג וא הצעומה שאר וא הצעומה יפלכ אובל יהשלכ תוכז ןלבקל אהתש ילבמ הצעומה לש טלחומהו

 הזוחה יפ לע הצעומה לש היתויוכזמ ערגי הז רבדש ילבמו ,ךכל רשקב ןהשלכ תונעמו תונעטב הצעומה
  .םכסהה תרפה ןיגב ןיד לכ יפ לע וא/ו

 תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרופמ אוהש יפכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל תודומצ היהת תוברעה .ו
 לע המיתחה דעומב עודיה ןורחאה דדמה וניה ליעל םידדמהמ דחא לכב יסיסבה דדמה .הקיטסיטטסל
  .הזוחה

 דח היינפ יפל ,הקמנהב ךרוצ אלב תידימ השממל אהי ןתינו תינתומ יתלב ,תימונוטוא היהת תוברעה .ז
 תודובעה תא ןלבקה עציב אל םתעיבק יפלש הרקמ לכב הצעומה רבזג וא הצעומה שאר לש תידדצ
 םימוכס לש הרקמב וא הז םכסה י"פע ויתויובייחתה /ותובייחתה רחא אלימ אל וא רפה וא ןקלח וא/ו

 ידי לע טלוחת תוברעהו היה .ןלבקה תונובשחב תויועטמ םיעבונה םישרפה ןיגב הצעומל םיעיגמה
   .הטלוחש תוברעל םיהז םיאנתב השדח תוברע ןלבקה איצמי ,לטובי אל הזוחהו הצעומה

 תורשקתהה תפוקת ךלהמב תע לכב יכ ,אדוולו גואדל בייחתמ ןלבקה יכ ,תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .ח
 .)2(ה ךמסמ חסונב תו/הפקת תוי/תוברע הצעומה ידיב הני /היהת ,קדבה תפוקתו םידדצה ןיב לעופב

 יעוצקמ חרוא .18

 תודובע .להנמה לש האלמה ונוצר תועיבשל ,ןוכנ יעוצקמ חרואב ,הזוחל םאתהב הנעצובת תודובעה לכ .א
 הנעצובת ,תוכמסומ תויושר םעטמ תוארוה וא תויחנה ,םיללכ ,תונקת ,םיקוח םימייק ןהיבגלש
  .ןיד לכל םאתהב ןכו ,הלא תוארוהו תויחנה ,םיללכ ,תונקתל ,םיקוחל םאתהב

 יכ םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לש ותבוחמ ,תיתנשה וא/ו תישדוחה הקידבה עוציב תעב .ב
  .ינכטה טרפמב שרדנכ 1498 ןקתל םאתהב התשענ ותקידב

  םירמוחו םינקתמ דויצ תקפסא .19

 ,םינקתמה ,דויצה לכ תא ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה ,הזוחה תוארוה רתימ עורגל ילבמ .א
 הדובעה לש ליעיה העוציבל םישורדה ןמוימה םדאה חוכו םירזיבאה ,תונוכמה ,םילכה ,םירמוחה
  .שורדה בצקב

  :םירצומו םירמוח .ב

 םימלשו םישדח ויהי תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקה ידי לע וקפוסיש םירצומהו םירמוחה לכ )1
 םיילארשיה םינקתה תושירדלו הזוחה תוארוהל תוניחבה לכמ םהיתונוכתב ומיאתיו

 ידי לע ורשואיש תואמגודל ומיאתיש םירצומו םירמוח הלא ויהי ,םינקת רדעהב .םינכדועמה
  .להנמה

 םירמוחב ולגתיש םייוקילהו תוערגמה ,םימגפה לכל יארחא ןלבקה יכ ,שרופמב םכסומ )2
 תוקידבב ודמע םירצומה וא םירמוחה םא ףא ,הדובעה עוציבל םהב שמתשהש םירצומבו

  .להנמה ידי לע ורשוא וא/ו םיילארשיה םינקתה
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   היחמצו םיצע תריקע .20

 בתכב רושיא לביק םא הלא הדובעה רתאב ועטינש וא םימייק היחמצבו םיצעב עגפי אלו ןלבקה רוקעי אל
 תיאשר היהת היחמצב וא םיצעב רושיא אלל העיגפ לש הרקמ לכב .הצעומב ךכל ךמסומה םרוגמ שארמו

 יוציפ םוכס תפסותב ,קזנה אולמ תא ןלבקל םיעיגמה םימוכסה ןמ תוקנלו קזנה תא םקשל הצעומה
 רומאב ןיא .הסרהנש הניג לש ר"מ 100 לכל ₪ 5,000-ו רושיא אלל רקענש ץע לכל ₪ 1,000 ךסב םכסומ
 .ןיד לכ י"פע וא/ו הז הזוח י"פע הצעומה תושרל תדמועה תוכזמ עורגל ידכ הז ףיעסב

  הלוספ הכאלמו םילוספ םירמוח קוליס  .21

 לש ידעלבה ותעד לוקיש יפלו ,הדובעה ךלהמ ידכ ךות ,ןמזל ןמזמ ,ןלבקל תורוהל יאשר היהי חקפמה .א
  :ךכ ןיגב תפסונ הרומת לכ ןלבקל םלושתש אלבו חקפמה

 הרקמ לכב ,הארוהב ןיוצת רשא ןמז תפוקת ךות הדובעה םוקממ םהש םירמוח קוליס לע )1
  .םתרטמ /םדיקפתל םימיאתמ םירמוחה ןיא חקפמה תעדלש

  .)1( הקספב םירומאה םירמוחה םוקמב םדיקפתל םימיאתמ םירמוח תאבה לע )2

 םירמוחב שומיש ידי לע השענש הדובעהמ והשלכ קלח לש שדחמ ותיישעו ותסירה ,וקוליס לע )3
 תוארוהל דוגינב וא/ו הזוחה יאנתל דוגינב וא המיאתמ יתלב הכאלמב ,םימיאתמ יתלב
   .חקפמה

 לכ ףא לעו חקפמה ידי לע הכרענש הקידב לכ ףא לע רבד לכל הפי )א( ןטק ףיעס יפל חקפמה לש וחוכ .ב
  .םירומאה הכאלמו םירמוחל רשקב עצובש םייניב םולשת

 ןובשח לע העצבל תיאשר הצעומה אהת )א( ןטק ףיעס יפל חקפמה תוארוה רחא ןלבקה אלימ אל .ג
 ןתוכנל וא ןתובגל תיאשר אהת הצעומהו ,הארוהה עוציבב תוכורכה תואצוה לכב אשי ןלבקהו ,ןלבקה
  .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ןתובגל תיאשר אהת ןכו ,אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס לכמ

   םהיתוביס תוריקחו םימגפ .22

 ונקתישו םגפה תוביס רחא רוקחיש ןלבקהמ שורדל חקפמה יאשר ,העוציב ןמזב ,הדובעב םגפ הלגתנ .א
 ןיד לכ י"פע וא/ו הזוחה יפל ול יארחא ןלבקה ןיאש הזכ םגפה היה .חקפמה ידי לע רשואתש הטיש יפל
 וא/ו הזוחה יפל ול יארחא ןלבקהש הזכ םגפה היה .הצעומה לע ןוקיתהו הריקחה תואצוה ולוחי –
 םגפה תא אוה ונובשח לע ןקתל בייח ןלבקה אהי ןכו ,ןלבקה לע הריקחה תואצוה ולוחי – ןיד לכ י"פע
 הצעומל םייוציפ םולשתב בייח ןלבקה היהי ןוקיתל ןתינ וניא םגפה להנמה תעדל םא .וב ךורכה לכו

  .להנמה ידי-לע עבקיי םהבוגש

 י"פעו הז הזוח יפל הצעומה תויוכזמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא יכ תאזב שרופמב רהבומו םכסומ .ב
 .ןיד לכ

 הזוחה תפוקת .23

  .םידדצה ינש י"ע ותמיתח םוימ םישדוח 12 ךשמל וניה הז םכסה לש ופקות .א

 לככ ,םכלהמבו ,ןויסינ תפוקת ויהי םכסהה תמיתח רחאל םינושארה םישדוחה 6 ,ליעל רומאה ףא לע .ב
 ןלבקה םע םכסהה תא םייסל תיאשר הצעומה אהת ,זרכמה חכמ ויתויובייחתהב דומעי אל הכוזהש
 וא/ו זרכמה תוארוהל םאתהב ינש רישככ זרכוה רשא ןלבקה םע רשקתהלו םוי 14 תב שארמ העדוהב
 .ןיד לכ יפל הל תדמועה תרחא ךרד לכב גוהנל וא/ו שדח זרכמ םסרפל

 ,תופסונ תופוקתל תורשקתהה ףקות תא ךיראהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר אהת הצעומה .ג
 .םינש 5 לע הלעת אל תורשקתהה תפוקת לכ ךסש דבלבו ,םעפ לכב הקלח וא הנש

 .ןינעה יפל ,םיביוחמה םייונישב הז הזוח יאנת לכ הכראהה תפוקתב ולוחי ,רומאכ הזוחה ךראוה
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 ךלהמב תע לכב הכוזה םע תורשקתהה תא לטבל הצעומה לש התוכזב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא .ד
 .ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םוי 30 תב שארמ העדוהב ,תורשקתהה תפוקת

  ןיקיזנב יופישו תוירחא .24

 יארחא ןלבקה ,המלשה תדועת ןתמ דעו )םהינבמ םדקומה( רתיה וא/ו הדובע תלחתה וצ ןתמ םוימ .א
 תלחתה וא/ו הז םכסה תמיתחל םדוק ועצובש תודובעל תוברל ,תודובעה רתאו תודובעה תרימשל
 תודובעה רתאל וא/ו תודובעל קזנ לש הרקמ לכב .םהילע החגשהלו ,ןלבקה ידי לע תודובעה עוציב
 םעש ךכ ידיל איבהלו ירשפאה םדקהב ונובשח לע קזנה תא ןקתל ןלבקה לע היהי יהשלכ הביסמ
 לכב תומיאתמהו  הצעומה ןוצר תועיבשלו שומישל יוארו ןיקת בצמב תודובעה הנייהת ןתמלשה
 .הזוחה תוארוהל ןהיטרפ

 וא/ו םהידבוע וא/ו הנשמה ינלבק וא/ו ןלבקה ידי לע םרגיש קזנ לכ לע םג הנלוחת הז  ףיעס תוארוה
 .קדבה תפוקתב םדי לע קדבו ןוקית תודובע עוציב ידכ ךות והשלכ ישילש דצ

 ,ןלבקה תאמ לבקל  הצעומה תיאכזו  תיאשר ,הז קרפ יפ לע םיקזנל יארחא היהי ןלבקהש הרקמ לכב .ב
 רובעו   הצעומה העבקש דעומב ונקות אלש םיקזנ רובע  םיאלמ םיוציפ ,בתכב הנושאר השירד יפל
 לכהו ,ןוקיתל םינתינ םניאש וא/ו ונקותי אלש טלחומה התעד לוקיש יפל הטילחה הצעומהש םיקזנ
 . תויפוס הנייהת  היתועיבקו הצעומה ידי לע ועבקיש םימוכסב וא םוכסב

 וא/ו םיעבונה םיקזנ תוברל לוקלק וא/ו ןדבא וא/ו הלקת וא/ו קזנ לכל  הצעומה יפלכ יארחא ןלבקה .ג
 םיעבונה םיקזנ תוברל ןמע רשקב וא תודובעה עוציב ידכ ךות ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב םירושקה
 ותמאתה רסוח וא/ו הצעומה תושירדל םתמאתה רסוח וא/ו םירמוחב וא/ו  דויצב םגפ וא/ו יוקילמ
 הידבוע וא/ו  הצעומה לש שוכרל וא/ו ףוגל ומרגי רשא , םירמוחה וא/ו דויצה ןמ םישרדנה םינקתל
 ימ וא/ו ןלבקה לש ויחולש וא/ו  וידבועל וא/ו ןלבקל וא/ו  תודובעל  וא/ו המעטמ ימ וא/ו היחולש וא/ו

 םע רשקב וא/ו ןיגב והשלכ ישילש דצ  וא/ו תודובעה עוציב םוקמב םיאצמנה םישנא וא/ו   ומעטמ
 וידבוע וא/ו ןלבקה לש לדחמ וא השעמ בקע ומרגיש דספה וא/ו קזנ וא/ו ןדבוא לכל וא/ו תודובעה
  .םתעינמל םיעצמאה לכב טוקני אוהו ,ומעטמ לעופש ימ לכ וא/ו

 וא אצמנה רואיתו גוס לכמ דויצל לוקלק וא קזנ ,ןדבאל הצעומה יפלכ יארחא היהי ודבל ןלבקה .ד
 . תודובעה םע רשקב ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ודי לע אבוהש

 ,לועית ,בויב ,םימ תשר ,ליבש ,הכרדמ ,ךרד ,שיבכל םרגייש לוקלק וא/ו קזנ לכל יארחא ןלבקה .ה
 םייעקרק תת וא/ו םייעקרק לע םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצו ןופלט ,ףרגלט ,למשח
 יחרכה השעמ ויהש ןיבו יארקאב ומרגנ לוקלקה וא/ו קזנהש ןיב ,תודובעה עוציב ידכ ךות ,ב"ויכו
 ןפואב , ונובשח לע רומאכ לוקלקה וא/ו םיקזנה  ןוקיתל גאדי  ןלבקה .תודובעה עוציבל שארמ יופצו
 קוזינש שוכרב לופיטה לע חקפל םיכמסומה תושר וא םדא לכ לשו הצעומה ןוצר תועיבשלו רתויב ליעי
 - תתה םיווקה לכ לע תוינכדע תוינכת תוכמסומה תויושרהמ לבקל שארמ גואדל  ןלבקה לע .רומאכ
 . תודובעה רתאב םירבועה םייעקרק

 וא/ו קזנ לכל תוירחאמ המעטמ ימ לכ וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו  הצעומה תא רטופ ןלבקה .ו
 טעמל ,ןיד יפ לע וא/ו הז םכסה יפ-לע ןלבקה לש ותוירחאב םהש שוכרל וא/ו ףוגל הלבח וא/ו הנואת
 .ןודז תנווכב קזנל םרגש ימ יפלכ

 תלבקמ םימי 7 ךות המעטמ םילעופה תא וא/ו הצעומה תא תוצפל וא/ו תופשל בייחתמ ןלבקה .ז
 םוכס לכ לעו המעטמ ימל וא/ו הצעומל םרגייש קזנ לכ לע ,בתכב הצעומה לש הנושארה התשירד
 רשקב תורחאו תויטפשמ תואצוה תוברל רומאכ םיקזנ בקע םלשל  המעטמ ימ וא/ו הצועמה בייוחתש
 ןגהל ךרוצה תדימבו ןנוגתהל ול רשפאתו ל"נכ הדגנ שגותש העיבת לכ לע ןלבקל עידות הצעומה .ךכל
  .ןלבקה לש ונובשח לע  ,הינפמ הצעומה לע
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 תרחא הביס לכמ וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז ןלבקה רשא םימולשתה ןמ זזקל תיאשר הצעומה .ח
 לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע הצעוממ םיעבתנ רשא םימוכס
 לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ תמחמ הצעומל ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ליעל רומאכ ןלבקה
 .ליעל רומאכ ןלבקה

 חוטיב .25

 ןיד לכ יפ לע יארחא אוה םהל םיקזנל ותוירחאמו הז הזוח יפ לע ןלבקה תויובייחתהמ עורגל ילבמ .א
 לע , ויפלכ ןידבש תוירחא תמייק דוע לכו םכסהה תפוקת לכ ךשמב חטבל ,ומצעב ,ןלבקה בייחתמ
 ותחפי אלש   דבלבו ,ותעד לוקיש יפל רומאכ תוירחא תחטבהל םימיאתמ םיחוטיב ,אוה ונובשח
 קלח הווהמה 'ו חפסנ ,םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוטב םיטרופמה םיאנתהו תוירחאה תולובגמ
  .) "םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט" :ןלהל( הז םכסהמ דרפנ יתלב

 תרבח ידי לע ןידכ םותח אוהש םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט תא איצמי ןלבקה םכסהה תמיתח םע .ב
 רושיאה תא איצמיו רוזחיו ,לארשיב חוטיבב קוסעל חוטיבה לע חקפמה םעטמ יושיר תלעב חוטיב
 לש תיפוסה הריסמה דע וא/ו תודובעה תפוקת וא/ו הז םכסה לש ותולח ןמז לכ ךשמב הנש ידימ
 םויק לע רושיאה ספוט תאצמה .הצעומה דצמ יהשלכ השירד תלבקב ךרוצ ילבמ תאזו ,תודובעה
�.םכסהב יתוהמ יאנת הווהמ ,ןלבקה יחטבמ םעטמ ןיקתו םותח םיחוטיב

�.חוטיבה תוסילופב םיבוקנה תימצעה תופתתשהה ימוכסו תוימרפב ומצעב אשיי ודבל ןלבקה .ג

 ןיפיקעב וא ןירשימב שמשמה בכר ילכ לכל חוטיב ,ךרענש אדווי וא ךורעי ןלבקה -בכר ילכ חוטיב  .ד
 לע החטבל הבוחש תובח לכ ינפמ תורשקתהה תפוקת ךרוא לכל םיתורישה ןתמ וא/ו תודובעה עוציבל
 ינפמ ןכו )הבוח חוטיב( םילבגומ יתלב תוירחא תולובגב ףוג יקזנ ינפמ תוירחא חוטיב תוברל ןיד יפ
 תוירחא לובג םוכסב הבוח חוטיבב םיסוכמ םניא רשא ףוג יקזנל יוסיכ ללוכה שוכרל קזנ ןיגב תובח
 ,םירוטקרט ,תוזגלמ ,םיפונמ ללוכ "בכר ילכ" חנומה יכ םכסומ קפס ןעמל . ₪ 600,000 -מ תחפי אלש
�.גוס לכמ םיענוממ םיענ םילכ ןכו םיררוג ,םירפחמ

 םג ורובע ךרעי הבוח חוטיבב וחטבל תיקוח הבוח ןיא רשא ,רומאכ יסדנה ינכמ דויצו "בכר ילכ" .ה
 .הרקמל  ₪ 2,000,000-מ ותחפי אלש תוירחא תולובגב דחוימ ףוג יקזנ ינפמ תוירחא חוטיב

 בייחתמ הז הזוחב רומאה ןיבל ןלבקה יחוטיב תכירע רושיאב רומאה ןיב המאתה יא לש הרקמ לכב .ו
 ןיא יכ שרופמב הזב םכסומ .הז הזוח תוארוהל ומיאתהל תנמ לע רומאה חוטיבה יונישל םורגל ןלבקה
 תוירחא ליטת אלו ותמאתה רבדב רושיא תווהל ידכ ויונישב וא/ו ותאצמהב ,רומאה חוטיבה תכירעב
 תא םצמצת אלו םמעטמ םיאבה לע וא/ו חקפמה לע וא/ו םיינוריע םיפוג לע וא/ו הצעומה לע יהשלכ
�.ןיד יפ לע וא/ו הז הזוח יפ לע ןלבקה לש ותוירחא

 בייחתמ הז הזוחב רומאה ןיבל ןלבקה יחוטיב תכירע רושיאב רומאה ןיב המאתה יא לש הרקמ לכב .ז
 ןיא יכ שרופמב הזב םכסומ .הז הזוח תוארוהל ומיאתהל תנמ לע רומאה חוטיבה יונישל םורגל ןלבקה
 תוירחא ליטת אלו ותמאתה רבדב רושיא תווהל ידכ ויונישב וא/ו ותאצמהב ,רומאה חוטיבה תכירעב
 תא םצמצת אלו םמעטמ םיאבה לע וא/ו חקפמה לע וא/ו םיינוריע םיפוג לע וא/ו הצעומה לע יהשלכ
�.ןיד יפ לע וא/ו הז הזוח יפ לע ןלבקה לש ותוירחא

 ןכ .ןדעומב תוימרפה םלשלו הז הזוח יפ לע םיכרענה םיחוטיבה לכ יאנת תא םייקל בייחתמ ןלבקה .ח
 הצעומה םע הלועפ ףתשלו קזנ עוריא תורק לע הצעומלו חטבמל בתכב דימ עידוהל ןלבקה בייחתמ
�.םהיפ לע םיינוריע םיפוג וא/ו הצעומה תויוכז לש שומימו הרימש םשל

 םרגיש  קזנ לכב אשיי ןכו םיחוטיבב לחה תימצעה תופתתשהה םוכסב ,הרקמ לכב ,אשיי ןלבקה .ט
 וניאש םמעטמ אבש ימ לכו םהידבוע ,הנשמה ינלבק ,ןלבקה לש לדחמ וא/ו השעמ בקע הדובעל
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 ןיגב יארחא ןלבקה .ומעטמ  הנשמ ינלבק ןלבקה וא/ו ןלבקה לש חוטיבה תוסילופ ידי לע הסוכמ
�תוסילופב העובקה תימצעה תופתתשהה םוכסל תחתמ םהש םיקזנ תוברל םיחטובמ יתלב םיקזנ

 דע תופקת הנייהתש ךכ ,ךרוצה יפל םעפב םעפ ידמ חוטיבה תוסילופ תא ךיראהל בייחתמ ןלבקה .י
 יפ לע הקזחאו םינוקית ,הקוזחתה תפוקת לכ ךלהמב תופקת הנייהת ןכו יפוס ןובשח םולשת דעומל
�.ןיד לכ יפ לע וא/ו הזוחב העובקה ןלבקה תוירחא

 הז הזוח יפל ותבוח וא/ו ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשי אלו ערגי אל ,הז ףיעסב רומאכ ןלבקה יחוטיב .אי
� .ןיד יפ לע וא/ו

 תא עיקפמה ןפואב תוסילופה תוארוה תא ןלבקה רפה וב רשא ,הרקמב םג יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .בי
 ילבמ ידעלבו אלמ ןפואב םיקזנל יארחא ןלבקה אהי ,תוסילופה יפ לע הצעומה תויוכז וא/ו ויתויוכז

�.תאז בקע ול םרגיש רחא וא/ו יפסכ קזנ לכ לע הצעומה יפלכ יהשלכ הנעט ול היהתש

�.הנשימ ינלבק ידבוע תוברל תודובעב םיקסעומה םידבוע לע ימואלה חוטיבל חוודל יארחא ןלבקה .גי

  ןלבקהמ םיפסכ יוכינ .26

 ןיגב וא/ו תוברעהמ וא/ו הצעומה תאמ ,ןלבקל ועיגיש וא ,םיעיגמה םיפסכהמ תוכנל תיאשר אהת הצעומה
 יפיעסמ והשלכ ףיעס תרפה וא םויק יא בקע םמלשל ,ביוחת וא שרדית ,רשא םימוכסה לכ תא ,ןיינעו רבד לכ
 לעש וא/ו הז םכסהל םאתהב ןלבקהמ הצעומל ועיגי רשא יופיש וא/ו יוציפ וא/ו םוכס לכ וא/ו םכסהה
 וא/ו ויקסעומ וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה  ילדחמ וא /ו ישעמ ןיגב 'ג דצ י"ע עבתתש תמחמ םהב תאשל הצעומה
 וניא הז ףיעסב רומאה  .אוהש רוקמ וא םכסה חכמ ןלבקה תאמ הצעומל עיגהל יושעה לכ וא/ו ומעטמ ימ
  .תרחא ךרד לכב הידי לע ומלושש םיפסכה תרזחה תא עובתל הצעומה לש היתויוכזמ ערוג

 זוזיק .27

 לכ וא/ו הז םכסהל םאתהב ןלבקה תאמ הצעומל עיגהל יושעה יופיש וא/ו יוציפ וא/ו םוכס לכש הזב םכסומ
 הצעומה לעש םוכס לכ וא/ו םכסהה יפיעסמ אוהש לכ ףיעס תרפה וא םויק יא בקע תוברל אוהש רוקמ
 ומעטמ ימ ואו ויקסעומ וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה ילדחמ וא/ו ישעמ ןיגב 'ג דצ י"ע עבתתש תמחמ םהב תאשל
 לכ יכ םכסומ ןכ  .ןלבקל םלשל הצעומה לעש רחא םוכס לכמ וא ,הרומתהמ תוכנל וא/ו זזקל היהי ןתינ
 רומאה .רומאכ םימוכס יוסיכל םג ראשה ןיב שמשת ,הז םכסהל רשקהב ןלבקה ידי לע הנתינש תוברע
 תדמועה תרחא ךרד לכב הדי לע ומלושש םיפסכה תרזחה תא עובתל הצעומה תויוכזמ ערוג וניא הז ףיעסב
  .הז םכסה י"פע וא/ו ןיד י"פע התושרל

 דיבעמ דבוע יסחי םויק יא .28

 דיבעמ דבוע יסחי רוציל ידכ  ויאנתמ יאנתב וא הז םכסהב ןיא יכו יאמצע ןלבק וניה יכ תאזב ריהצמ ןלבקה
 רוציל ידכ הז םכסהב ןיא יכו וידבוע לש דיבעמה אוה  יכ ןלבקה תאזב ריהצמ ,ןכ ומכ .הצעומה ןיבל וניב
 רובעו ומצע רובע םלשל בייחתמ ןלבקה .ומעטמ ימ וא/ו וידבועמ ימ ןיבל הצעומה ןיב דיבעמו דבוע יסחי
 ,וידבוע ,ןלבקה ןיאו םלשל שרדייש רחא םולשת וא סמ לכו ימואלה חוטיבה הסנכהה סמ ימולשת תא וידבוע
 ןיד לכ י"פע םיעיגמה םהש תויוכז וא/ו םולשת לכ הצעומה ןמ לבקל םיאכז ומעטמ םילעופה וא/ו וישרומ
 םרוקמש ,וידבועמ וא/ו ןלבקה ןמ אוהש לכ םוכס םלשל עבתת הצעומהו הדימב .ודיבעממ דבועל גהונ וא/ו
 םוכס לכ תוכנל תיאשר הצעומהו רומאכ םוכס לכ ןיגב התופשל ןלבקה בייחתמ ,דיבעמו דבוע יסחי תנעטב
 לש חוטיבה תבוחמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא יכ תאזב רהבומ .ןלבקל העיגמה הרומתה ןמ רומאכ וב בייוחתש
 .זרכמה יכמסמב רומאכ ןלבקה

  הרומתה .29

 הז הזוחב טרופמכ דעומבו ןפואב תונובשח תשגהו הצעומה ןוצר תועיבשל לעופב תורישה עוציב דגנכ .א
 העובק הרומת ןלבקל הצעומה םלשת ,ויחפסנ לע הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה אולמ יולימ דגנכ ןכו
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 בקננש התחפהה זוחא יוכינב תויומכה בתכ יריחמ ,ירק( זרכמה יכמסמל 'ג ךמסמב ותעצהל םאתהב
�.לעופב ועצובו המותח תיביצקת הנמזהב ונמוזהש תויומכה תלפכמב )ותעצהב ןלבקה ידי לע

 )מ"עמ אלל( ₪ 100,000 לש םוכסל לבגומ ןלבקה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה יכ ,שגדוי .ב
 ורסמי תודובעהו ,הז םוכסב תודובע ןלבקל רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ ךכב ןיא יכ רהבומ .הנשב
 .הצעומה יכרצל םאתהב תעל תעמ

 תא לידגהל וא/ו התעד לוקיש יפ לע תורשקתהה ףקיה תא ןיטקהל תיאשר אהת הצעומה יכ רהבוי ןכ
 .ןידל םאתהב תורשקתהה ףקיה

 ןימ לכמ ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב ,תואצוהה לכ תא תללוכו ,תטלחומו העובק ,תיפוס הניה הרומתה .ג
 תויובייחתה לכל אלמ יוסיכ םיווהמו תומלשב זרכמה יאנת יפ לע תורישה ןתמב תוכורכה ,אוהש גוסו

 עוציב םשל תושורדה הדובעה תועש ,םדא חוכ ,םירתיהו יושיר ,םיחוטיב ,בכר ילכ תוברל ,קפסה
� .דדמל הדמצה ישרפה תוברל  ,ב"ויכו קפסה תויובייחתה

�.הצעומה ידי לע םלושי רשא ןיד י"פע ורועישב מ"עמ הרומתל ףסוותי ,ליעל רומאה ףא לע .ד

 דיתעב ולוחי רשא וא םילחה ,אוהש גוס לכמ ,הבוח םולשת וא לטיה ,סמ לכ יכ ,שרופמב רהבומ דוע .ה
 םיעיגמה םימוכסהמ הכנת הצעומה .ודי לע ומלושיו קפסה לע ולוחי ,הז הזוח י"פע תורישה עוציב לע
 יאכזל םתרבעהו ,הבוח ימולשתו םילטיה ,םיסימ תאז ללכבו ,ןיד לכ יפל תוכנל הילעש םוכס לכ קפסל
 .קפסל םולשת הווהת

 תוסנקה ,םימוכסה לכ תא קפסל עיגמה םולשת לכמ תוכנל תיאשר אהת הצעומה יכ ,םכסומ דוע .ו
�.הז הזוח תרגסמב ונממ שרדנה לכ לש תומלשב עוציב יא בקע וילע ולוחי רשא תודרוההו

-לע ןידכ תורשואמ תונמזה יפ לע לעופב הדובעה עוציבב הנתומ הפקיהו הרומתה םולשת יכ ,רהבומ ןכ .ז
�   .ולא תודובעל להנמה רושיא תלבקב ןכו הצעומה לש המיתחה ישרומ ידי

   בושיחה ןפואו תונובשח תשגה .30

 הדובע תנמזה יפ-לע הדובע לכ עוציב םותב םולשתל "רוקמ" סמ תינובשח הצעומל שיגי ןלבקה .א
  .הצעומה לש המיתחה ישרומ ידי-לע המותח

 דעוממ )תינובשחה תלבק שדוח = ףטוש שדוח( 45 + ףטוש דע לש םולשת יאנתב םלושת תינובשחה .ב
 .םולשתל תינובשחה תא להנמה רושיא

 ,הדובע ימי 14 לעמ בוכיע .הצעומה דצמ תפסונ תובח לכ אלל רוריבל דע בכועת תרשואמ אל תינובשח .ג
  .בתכב הקלחמה/ףגאה להנמל וא/ו קפסל ךכ לע עידוהל בכעמה םרוגה תא בייחמ

 ,הז םכסה אושנ תודובעה לע ,דיתעב ולוחי רשא וא םילחה גוס לכמ ,הבוח םולשת וא לטיה ,סמ לכ .ד
 לכ יפל תוכנל וילעש םוכס לכ ןלבקל ועיגיש םימוכסהמ הכני להנמה .ודי לע ומלושיו ןלבקה לע ולוחי
 לכ לש ומולשת ינפל להנמל ןלבקה איצמי םא אלא הבוח ימולשתו םילטיה ,םיסימ תאז ללכבו ,ןיד
 םימוכסה לש םתרבעהו ,רומאכ יוכינה רועיש תנטקה לע המושה דיקפ לש בתכב תוארוה ל"נכ םולשת
 .ןלבקל םולשת הווהי יאכזל

 .סמ תינובשח תלבק דגנכ קרו ךא הצעומה י"ע ועצובי םימולשתה לכ .ה

 היתויוכז יפל םולשתהמ םיקלח בכעל ןכו ןלבקל םולשתהמ םיזוזיק עצבל תיאשר הצעומה יכ ,רהבוי .ו
 .ןיד לכ י"פעו הז הזוחב

 תופסונ תודובע .31

 .ןידה תוארוהל םאתהב זרכמה ףקיה תא לידגהל הדובעה עוציב ךלהמבו ,ידכ ךות ,תיאשר הצעומה .א
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 תאמ בתכב ךכ לע הארוה הליחת לביק ןכ םא אלא ,הדובעב תופסוה וא םייוניש ךורעי אל ןלבקה .ב
 הנתינ םא אלא ,םינמז חולל סחיב תויטסו םירוחיאל הליע ווהי אל רומאכ תופסוהו םייוניש .להנמה
  .ךכ לשב בתכב הכרא

 תא עצבל בייחתמ ןלבקה - הדובעב תופסוה וא םייוניש עוציבל להנמה לש בתכב רושיא ןתינש לככ .ג
 ,להנמה ידי לע עבקית הלא תולועפ ןיגב הרומתה .להנמה ןוצר תועיבשל רומאכ הפסוהה וא/ו יונישה
 :ןמקלדכ

 יפל םכרע עבקיי ,הארוהבש הלאל םיהז םיטירפ תויומכה בתכב םילולכ להנמה תעדל םא )1
  .תויומכה בתכבש הדיחיה יריחמ

 תויומכה בתכב םיעיפומ םניאש תודובע / םיטירפ / םירצומ הארוהב םילולכ להנמה תעדל םא )2
 הלעת אל תופסונה תודובעה ןיגב הרומתה ,)"תפסונ הדובע" :ןלהל( םכסהב ריחמ םרובע ןיאשו
 .םכסההו זרכמה יכמסמב טרופמכ תורשקתהה לש ללוכה יתנשה יפסכה ףקיהמ 25% לע
  .חקפמה וא להנמה ידי לע בתכבו שארמ רושיא תלבק רחאל קר ועצובי וא תופסונ תודובע

 רשואמה ןוריחמ יפ לע ,להנמה י"ע תפסונ הדובע לש הכרע עבקיי הזכ הרקמב יכ ,הזב םכסומ )3
 גוסו ןימ לכמ תפסות לכ אלל תאזו 15% לש התחפהב "לקד" ןוריחמ תמגודכ דיגאתה ידי לע
  .)"לקד ןוריחמ" :ןלהל( אוהש

 לקד ןוריחמבש םיריחמה תא ןחב ןלבקהש ,ךכל היאר הווהת םכסהה לע ןלבקה תמיתח
 .לקד ןוריחמ יבגל העיבת וא/ו הנעט לכ לבקתת אלו ,םהל םיכסמו

 תחא י"פע תפסונ הדובע לש הכרע עבקיי ,ליעל רומאכ תפסונ הדובעל "ןוריחמ" ןיאו הדימב )4
 :להנמה לש ותעד לוקיש יפל ,תואבה תופולחהמ

 רושיאל ףופכ היהי הדובעה עוציבו ,שארמ הדובעה ריחמ חותינ להנמל שיגי ןלבקה )א
 .רומאכ שארמ ריחמה חותינל להנמה

 היהי ןלבקה לעו ,תפסונה הדובעה תא עצביש קפסה וא/ו ןלבקה היהי ימ עבקי להנמה )ב
 ןיגב ןלבקל םלושתש הרומתה .תפסונה הדובעה עוציבל הז קפס וא/ו ןלבק םע רשקתהל
 .12% + לעופב תודובעה ריחמ היהת ולא תודובע

 רשאו ,ןלבקה ידי לע להוניש הדובעה ןמויב חקפמה ידי לע ומשרנש תודובע קר יכ ,תאזב רהבומ )5
 םלושת ןהילעש תופסונה תודובעה רדגב ובשחיי ,ליעל רומאכ בתכבו שארמ רושיא ולבקי

  .רומאכ הרומתה

 םעצבל וילעו ,םכרע תעיבק יא תמחמ תופסותה וא םייונישה עוציב תא בכעל יאשר אהי אל ןלבקה .ד
  .להנמה תאמ הארוהה תלבק םע דימ

 העיגמה הרומתה תא ידעלב ןפואב חקפמה עבקי ,שארמ רושיא הרובע ןתינ אלש תפסונ הדובע ןיגב .ה
 .ןלבקה תא בייחת ותעיבקו עוציבה דעב

 הדובעה םויסל הכרא .32

 תמחמ תמייוסמ הדובע םויסל דעומה תכראהל םוקמ שי יכ ,ידעלבה ותעד לוקיש י"פע ,להנמה רובס .א
 הכראה ןתמ ,להנמה תעדל םיבייחמה םידחוימ םיאנת וא ,ןוילע חכ תמחמ וא ,תופסוה וא םייוניש
   .ידעלבה ותעד לוקיש יפל הפוקתל הדובעה םויסל בתכב הכראה להנמה ןתי

 /השעמל הצעומה תוירחאב תודוהל ידכ רומאכ דעומ תכראהב ןיא יכ שרופמב תאזב שגדומו רהבומ .ב
 ןיגב יהשלכ הרומת לבקל יאכז היהי אל ןלבקה ףסונב יכו ,דעומ תכראה הנתינ םניגב והשלכ לדחמ
 .רומאכ דעומ תכראה
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 ידי לע וזרכוהש תותבשה וא תותיבש הדובע תוקספה ,םיגח ,םימושג םימי ךמס לע הכרא לכ ןתנית אל .ג
 ןיא .הדאפיתניא ,םיחטשב רגס ,םייעוצקמה םהינוגרא וא םהידבוע וא ולש הנשמ ינלבק ,ןלבקה
 הזוחב טרופמכ הנשמ ינלבק וא/ו םידבוע תקסעהל עגונב ןלבקה תובוחמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב
   .הז

 םימכסומ םייוציפ .33

 וא/ו הדובעה תנמזהב עבקנש דעומב יהשלכ תובייחתה וא/ו הדובע עוציב ןלבקה םייסי אל םא .א
 ,שארמ םיעובקו םימכסומ םייוציפכ ח"ש 500 הבוגב םוכס הצעומל ןלבקה םלשי ,להנמה תארוהב
 הדובעה םויס דעומ ןיבל הדובעה םויסל עבקנש יפוסה דעומה ןיבש רוחיא לש םוי לכ דעב רוחיאה ןיגב
  .הנמזהה תולע לש ילמיסקמ סנק דעו השעמל

 קזנ םניה ,הז ףיעסב תוברל ,הזוחב םיבוקנה םימכסומה םייוציפה ימוכס יכ םיריהצמ םידדצה .ב
 .הזוחה לע המיתחה תעב הרפהה לש תרבתסמ האצותכ ותוא םיאור םידדצהש

 אהת ןכו אוהש ןמז לכב ,ןלבקל עיגיש םוכס לכמ ל"נה םייוציפה םוכס תא תוכנל תיאשר הצעומה .ג
  .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ותובגל הצעומה תיאשר

 תוכז לכמ עורגל ידכ וב ןיאו הז םכסה י"פע ויתויובייחתהמ ןלבקה תא ררחשי אל םייוציפה םולשת .ד
 .ןיד לכל םאתהבו הז הזוח י"פע הצעומה תושרל םידמועה רחא דעס וא/ו

 םכסה תרפה .34

   :תואבה תולועפהמ תחא לכ תושעל להנמה וא/ו הצעומה םיאשר הז םכסה תוארוהמ הארוה ןלבקה רפה

 ןיגב הז הזוח פ"ע ןלבקה תויובייחתה יולימלו עוציבל ןוחטבכ הצעומל הנתינש תוברעה תא שממל .א
  .ןיינעה יפל ,הכראהה וא/ו הזוחה תפוקת

 שומיש ךות ,הז םכסה פ"ע םעוציבב בייח ןלבקהש תודובעה תא םירחא תועצמאב וא םמצעב תושעל .ב
 ןלבקה תא בייחלו ,תפסונ הרומתל יאכז היהיש ילבמ ןלבקה י"ע ושענש תודובעו תולועפב הלבגה אלל
             .ךכב תוכורכה תואצוהה לכב

 םיזוחה קוח הז ללכבו ןיד לכ פ"ע וא/ו הז םכסה פ"ע הפורת וא דעס לכמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .ג
 ישממה קזנה לכ תא עובתל הצעומה תוכז הז ללכבו 1970 – א"לשת – )הזוח תרפה לשב תופורת(

  .הרפההמ האצותכ ןיפיקעב ןהו ןירשימב ןה הל םרגי וא/ו הל םרגנש

     ןלבקה די קוליס .35

 הזוח לש תידוסי הרפהכ ובשחי םיאבה םיעוריאה יכ םידדצה ןיב םכסומ ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .א
 תידוסי הרפה לש הרקמב ןיד לכ י"פעו םכסהה י"פע  הל תונקומה תויוכזה לכב הצעומה תא וכזיו הז
 סופתל ,הזוחה תא לטבל ,בתכב העדוהב ,תיאשר הצעומה אהת ןלהלד םירקמהמ דחא לכב הז ללכבו

 ,תרחא ךרד לכב וא ,המצעב הדובעה תא םילשהלו ונממ ןלבקה לש ודי תא קלסלו ,הדובעה םוקמ תא
 ,דויצה ,םירמוחה לכב ךכ םשל שמתשהלו ,ךכב תוכורכה תואצוהב ןלבקה בייחלו ןוכנל אצמתש
 םקלח וא םלוכ םירומאה םינקתמהו דויצה תאו םירמוחה תא רוכמל ןכו הדובעה םוקמבש םינקתמה
 ,רחא וא הז הזוח יפל ןלבקהמ הצעומל עיגהל לולעה וא עיגמה םוכס לכ יוסיכל םתרומתב שמתשהלו

 רהבומ .הב בוקנה דעומב לטובמ הזוחה אהי רומאכ העדוה הרסמנ .תודובעה תמלשהל שורדה וא
 הרומת תלבקל תוכז לכ ןלבקל תונקהל ידכ הב ןיא ליעלד םיטרופמה םידעצה ןמ דעצ תטיקנ יכ תאזב
 :הצעומה תאמ יהשלכ

 וא םיסכנ סוניכ וצ ודגנ ןתינשכ וא לגר תטישפ תשקב ודגנ השגוהש וא לגר טשופ ןלבקהשכ )1
 וא ןוצרמ קוריפ לע הטלחה ודי לע הלבקתנ ,םקלח וא םלוכ ויסכנ יבגל דיגאת לש הרקמב
 םלוכ וישונ םע רודיס וא הרשפל עיגה אוהש וא קוריפ וצ ודגנ ןתינ וא קורפל השקב ודגנ השגוהש
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 תדוקפל םאתהב םתא רדסה ןעמל הרשפ וא הכרא לבק ןעמל וישונל הנפ אוהש וא ,םקלח וא
 . 1983 – ג"משת )שדח חסונ( תורבחה

 אלל הדובעה עוציבב הנשמ ןלבק קיסעמ וא רחאל ,ותצקמ וא ולוכ הזוחה תא בסמ ןלבקהשכ )2
  .שארמו בתכב הצעומה תמכסה

  .להנמה לש ותעד תחנהל ,הזוחה עוציבמ קלתסמ ןלבקהשכ )3

 וניא אוהש וא העוציב ךלהמ תא קיספמ אוהשכ וא ,תמייוסמ הדובע עוציבב ליחתמ ןלבקה ןיאשכ )4
 שורדה בצקב תודובעה עצבמ וניאש וא ,חקפמה י"ע רשואו עבקנש ז"ול יפל תופיצרב העצבמ
 ,הדובעה עוציבב ךישמהל וא ליחתהל להנמהמ בתכב הארוהל תייצמ וניאו דעומב ןתמלשהל
 חול יפל וא/ו שורדה בצקב תופיצרב העצבל וא ,"עתפ תאירק"ל םאתהב הדובע עוציב תוברל
 םכסהב תורומאה תויובייחתההמ רתוי וא תחא ורפה ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה רשאכ וא ,םינמזה
 וא ,הארתהב בקננש ןמזה ךות להנמה תאמ ךכ לע הארתה ולביקש רחאל הרפהה תא ונקית אלו
 ,ןתצקמ וא ןלוכ ,םהידי לע תועצובמה תודובעה יכ ומעטמ ימ וא/ו ןלבקב הרתה להנמה רשאכ
 עוציב רופישל םיתואנ םידעצ וז הארתה תלבק םע דיימ טקנ אל אוהו ונוצר תועיבשל ןניא
  . תודובעה

  .הזוחה עוציבב ןודזב לשרתמ ןלבקהש ותעד תחנהל תוחכוה להנמה ידיב שישכ )5

 עיצה וא ןתנ ,ןלבקה לש ומשב רחא םדא וא ןלבקהש ,התעד תחנהל תוחכוה הצעומה ידיב שישכ )6
 עוציבב ךורכה רבד לכ וא הזוחל השקב יהשלכ האנה תבוט וא ןורוד קנעמ ,דחוש והשלכ םדאל
  .הזוחה

 שמתשמ וניא וא/ו תודובעה עוציבב היואר תוכיאב םניאש דויצ וא/ו םירמוחב שמתשמ ןלבקה )7
 .םישורדה םירמוחב וא/ו דויצב

 ךות וא/ו ריבס ןמז ךות ויתושירדל הנענ אלו להנמה וא/ו חקפמה תוארוה תא אלממ וניא ןלבקה )8
   .הארוהה ןתונ י"ע ךכל עבקנש ןמזה

 וא/ו ויתוינמ ילעבמ ימ דגנ וא/ו ןלבקה דגנ םיילילפ םיכילה וטקננ וא תילילפ הריקח החתפנ םא )9
  .וילהנמ

 ןלבקהש וא ,הנוכנ הניא הז םכסה תמיתח םע רשקב הנתנש ןלבקה לש יהשלכ הרהצה יכ ררבתה )10
  .ןלבקה םע תורשקתה לע עיפשהל ידכ הב היה להנמה תעדל רשא תיתוהמ הדבוע הליג אל

 תרגסמב םיקייודמ םניאש תוחוד וא/ו םינותנ וא/ו הרהצה הצעומל רסמ ןלבקה יכ ררבתה )11
  .ודיקפת

 ,23-25 ,21 ,14-19 ,5-10 :תוידוסי תוארוהכ םיבשחנה םיאבה הזוחה יפיעסמ ףיעס רפה ןלבקהשכ )12
28. 

 תויובייחתה לוטיב םושמ הב ןיא ליעל 'א ןטק ףיעס יפל ונממ ןלבקה די קוליסו הדובעה םוקמ תסיפת .ב
  .רומאכ ולוטיב דעומ דע ןלבקה

 אלא ,הצעומה ידי לע הזוחה לוטיבכ ןיד י"פע וא/ו הזוחה י"פע היתויוכזב הצעומה שומישב וארי אל .ג
 הזוחה יפ לע ויתויובייחתה לכב דומעל בייח היהי ןלבקהו ,בתכבו שרופמב ךכ לע העידוה הצעומה םא
 .הזוחה לוטיב לע העדוה ול הנתינ אל דוע לכ

 פ"ע תע לכב להנמה לש בתכב הארוהב םכסהה לטבל תיאשר אהת הצעומה ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ד
 וליאכ םכסהה תא וארי הזכ הרקמב .םימי 30 לש הארתהב תאזו ,להנמה לש ידעלבה ותעד לוקיש
 הצעומה ידי לע םכסהה לוטיב לשב ןלבקה יתוריש וקספוה .העדוהב בוקנה דעומל דע שארמ םתחנ
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 ןיגב ,הזוחה יאנתל םאתהב ,ול העיגמה הרומתה תלבקל יאכז ןלבקה היהי ,הז ףיעסב רומאכ
 תעדוה י"פע תורישה תקספה דעומל דעו התנמזה יפ לע הנוצר תועיבשל לעופב הל קפיסש םיתורישה
 םאתהב וא/ו הז םכסהל םאתהב תיחפהל וא/ו זזקל תיאכז איה םתוא םיפסכה לכ יוכינב ,הצעומה
 וא/ו תושירד וא/ו תונעט לכ ןלבקל הנייהת אל ,םייוכינה רחאל ,ל"נה הרומתה תלבק דגנכ .ןיד לכל
 הדובעה תקספהמ האצותכ ,ןיטינומב העיגפ רובע ללוכ ,ול ומרגנש םידספה וא/ו םיקזנ ןיגב תועיבת
   .םכסהה לוטיבו

 םכסהב הל ונקוהש תויוכזהמ יהשלכ תוכזב וא ,תויוכמסהמ יהשלכ תוכמסב הצעומה השמתשה .ה
 לכ ןלבקל ויהי אל ,ותצקמ וא ולוכ ,ועוציב תא הקיספה וא ,ותצקמ וא ולוכ ,םכסהה תא הלטיבו

 .ןיטינומב העיגפ ללוכ ול ומרגנש םידספה וא/ו םיקזנ ןיגב תרחא השירד לכ וא/ו תועיבת וא/ו תונעט
 תפסותב םג תורומאה תואצוהל ףסונב אשי אוהו ןלבקה ןובשח לע ויהי תודובעה תמלשה תואצוה
 תונובשחהו הצעומה ירפס .תורחאו תויללכ דרשמ תואצוהל הרומתכ תואצוהה םוכסמ 5% רועישב
 דעומו המלשהה תואצוה רועישל ,םדעומו ןלבקל ומלושש םימולשתל עגונה לכב הרואכל היאר ושמשי

 וא/ו יוציפ עובתל הצעומה תוכזב עוגפל ידכ ליעלד תורכזנה תואצוהה םולשתב ןיא יכ רהבומ .ןתאצוה
 ,הדובעה תקספהמ האצותכ הל ומרגנ רשא םיקזנ ןיגב ףסונ דעס לכ וא/ו תופתתשה וא/ו יופיש
     .ןיד לכ י"פע וא/ו הז םכסה י"פע התושרל תודמועה תויוכזל םאתהב

  תויוכז תרימש .36

 הז הזוח יפ לע הל תינקומה יהשלכ תוכז תלעפהמ וא/ו הצעומה לש הלועפמ תוענמיה וא לדחמ וא רותיו םוש
 תרחא ךרדב וא תוגהנתה תמחמ קתשה וא/ו תועינמ הדגנכ תורצויה תודבועכ בשחת אל ,ןיד לכ יפ לע וא/ו
  .שרופמבו בתכב התוכז לע הצעומה הרתיו ןכ םא אלא ףקות לכ הל אהי אלו ,ןלבקה םע היסחיב

 תופורת .37

 לש הרקמב ןיד לכ פ"ע םהל םיעיגמה הפורת וא/ו דעס לכל םידדצה תויוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא
  .הזוחה תרפה

 תוידוס .38

 וילא העיגהש העידי לכ ,םדא לכ תעידיל איבהל וא רוסמל ,עידוהל ,ריבעהל אלו דוסב רומשל בייחתמ ןלבקה
 וא/ו הידבועב וא/ו הצעומב רושקה אשונו ןיינע לכל תסחייתמהו ,תודובעה עוציב ידכ ךות וא/ו רשקב
 .ומעטמ לעופה לכ וא/ו וידבוע ידי לע םג םייוקת וז הארוה יכ אדוול ןלבקה בייחתמ ןכ .המעטמ םילעופב

 יללכ .39

 אל םכסהל דצ יכו ,םידדצה ןיב םכסומה אולמ תא תופקשמ ,ויחפסנ לע ,הז הזוח תוארוה יכ הזב םכסומ
  .הזוחה תמיתח ינפל ,ללכב םא ,ושענש תויובייחתהו תוחטבה ,םיגצמב רושק היהי

  תועדוה .40

 בשחיי ליעל ונעמ יפל והנשמל םידדצה י"ע חלשיש בתכמ לכ .הז םכסהל אובמב טרופמכ םה םידדצה תבותכ
 .םושר ראוד רבדכ חלשנש םוימ תועש 72 ןעמנה י"ע לבקתנ וליאכ

 

 
 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 
 

_______________________     ______________________ 
 הצעומה            ןלבקה         
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  )1( ה ךמסמ
      

 עיצמה תעצה תחטבהלו זרכמב תופתתשהל תוברע חסונ
 

 ___ /___ /__ : ךיראת                                                                   
 

  דובכל
 הווקת ינג תימוקמה הצעומה

 
 ,.נ.ג.א

 
                    

 ________________'סמ תוברע : ןודנה
  
         

 ללוכ םוכסל דע אוהש םוכס לכ םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא )"שקבמה" ןלהלו( ____________ תשקב יפ לע
 יבמופ זרכמל רשקב שקבמה תאמ ושרדתש )"תוברעה םוכס" :ןלהל( )םישדח םילקש םיפלא תשמח( ₪ 0005, לש
  .הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל 11/2020 'סמ
 

 לכ וא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמש יפכ ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי תוברעה םוכס
  . )"דדמה" – ןלהל( המוקמב אוביש רחא ימשר דסומ
 

 אהי וז תוברע ןיינעל שדחה דדמה .זרכמל תועצה תשגה דעומב עודיה דדמה ונה תאז תוברע ןיינעל סיסבה דדמ
  .וז תוברע יפ לע םכתשירד תלבקל םדוק הנורחאל םסרופש דדמה
 
 םכל םלשנ ונא הצעומה רבזג וא/ו הצעומה שאר י"ע המותח ,בתכב הנושארה םכתשירד דעוממ םיקסע ימי 5 ךות
 חיכוהל הבוח םכילע ליטהל ילבמ הדמצה ישרפה תפסותב ,תוברעה םוכסל דע םוכס לכ ,הז תוברע בתכ תרזחה םע
  .שקבמה תאמ הליחת םולשתה תא שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא
 

  .תלטובמו הלטב היהת הז ךיראת רחאלו 17.6.2020 םויל דע ףקותב היהת וז תוברע
 

 .םמעטמ ימ וא/ו הצעומה רבזג וא/ו הצעומה שאר ידי לע תידדצ דח הכראהל תנתינ וז תוברע
 

 .איהש הרוצ לכב הרבעהל וא הבסהל תנתינ הניא וז תוברע
 
 
 

  ,בר דובכב                                                                   
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  )2(ה ךמסמ
 
 

 קדבה תפוקתלו הזוחה םויקל תוברע חסונ
 
   __/__/___ ךיראת                                                                 

  דובכל
 הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 

 ,.נ.ג.א
 
                     

 ________________ 'סמ תוברע  :ןודנה
 
 

 ללוכ םוכסל דע אוהש םוכס לכ םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא )"שקבמה" :ןלהל( ____________ תשקב יפ לע
 שקבמה תויובייחתה יולימ תחטבהל ושרדתש )"תוברעה םוכס" :ןלהל( )םישדח םילקש ףלא םירשע(  ₪ 00020, לש
 רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ חכמ הזוח םע רשקב קדבה תפוקתלו
 .הצעומה יבחרבו
 

 לכ וא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמש יפכ ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי תוברעה םוכס
  . )"דדמה" :ןלהל( המוקמב אוביש רחא ימשר דסומ
 

  .הזוחה לע המיתחה דעומב עודיה דדמה וניה וז תוברע ןיינעל יסיסבה דדמה
 

  .וז תוברע יפ לע םכתשירד תלבקל םדוק הנורחאל םסרופש דדמה אהי וז תוברע ןיינעל שדחה דדמה
 

 םכל םלשנ ונא הצעומה רבזג וא/ו הצעומה שאר י"ע המותח ,בתכב הנושארה םכתשירד דעוממ םיקסע ימי 5 ךות
 חיכוהל הבוח םכילע ליטהל ילבמ הדמצה ישרפה תפסותב ,תוברעה םוכסל דע םוכס לכ ,הז תוברע בתכ תרזחה םע
  .שקבמה תאמ הליחת םולשתה תא שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא
 

 הלטב היהת הז ךיראת רחאלו  __________תנש________שדוחל________ םויל דע ףקותב היהת וז תוברע
  .תלטובמו
 

 .םמעטמ ימ וא/ו הצעומה רבזג וא/ו הצעומה שאר ידי לע תידדצ דח הכראהל תנתינ וז תוברע
 

 .איהש הרוצ לכב הרבעהל וא הבסהל תנתינ הניא וז תוברע
 
 
 
  ,בר דובכב                                                                                  
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 'ו ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ

 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל

 
  םיחוטיב םויק לע רושיא ספוט

 דובכל
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 הוקת ינג , 48 לילגה
 ) "הצעומה" :ןלהל(
 

 ,.נ.ג.א
 

 רשקב וא/ו ןיגב )"ןלבקה": ןלהל( ______________________לש םיחוטיב םויק לע רושיא :ןודנה
  _________ םכסה םע רשקב  םיוולנ םיתורישו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציב  םע
 )"תודובעה" :ןלהל(

 
 :ןלהלדכ תאזב םיריהצמ מ"עב חוטיבל הרבח _______________ מ"חה ונא
 
 :ןלהל טרופמכ ,תודובעה עוציב םע רשקב םיחוטיבה תא תומייק תוסילופב ונללכ וא/ו ןלבקל  ונכרע ונא .1
 
 ) __________________רפסמ הסילופ( )ישילש דצ חוטיב( רוביצה יפלכ תיקוח תוירחא חוטיב
 

  :תוירחא לובג
 תיתנש חוטיב תפוקתו הרקמ ,עבות

2,000,000 ₪  
 

 וא/ו  ןלבקה לש לדחמ וא  השעמ ןיגב  ןיד יפ לע ןלבקה לש ותוירחא :יוסיכ רואת
 לכו םהידבועו הנשמ ינלבק תוברל ודי לע םיחלשנה םידבועה לש
 םע רשקב וא/ו םיתורישהמ האצותכ ,ןלבקה לש ומעטמו ומשב לעופה
 .םיתורישה

 לדחמ וא השעמ םע רשקב וא/ו ןיגב הנימזמה לש התוירחא יוסיכ .1 תופסונ תובחרה
 .ומעטמ םילעופהו ןלבקה לש

 .תבלוצ תוירחא .2
 יפלכ ימואל חוטיבל דסומה לש ףולחת תועיבת ןיגב יוסיכ .3

 .הנימזמה
 .המרה ירישכמו הניעטו הקירפ ןיגב יוסיכ .4
 רשקב דויצה לש קוריפו המקה יתוריש םע רשקב יוסיכ .5

 .םיתורישל
 תולובגל לעמ בכר ילכ ידי לע םימרגנה שוכר יקזנל יוסיכ .6

 ףוג יקזנל ןכו בכרה ילכ תסילופ לש םיטרדנטסה תוירחאה
 .הבוח בכר חוטב ידי לע םיסוכמ םניאש

 ולעפ וב שוכר שרופמבו תוברל ישילש דצכ בשחיי הנימזמה שוכר .7
 תחפי אל  ןירשימב ולעפ וב שוכרה ןיינעל תוירחא לובג . ןירשימב
  ₪ 500,000 ךסמ

 
 40,000 לע הלוע הניא( .חוטיב הרקמ לכל ₪ ______________  ךס :תימצע תופתתשה

 ) ח"ש
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 ) _________________ רפסמ הסילופ( םידיבעמ תובח חוטיב
  :תוירחא לובג

  ,עבות
 תיתנש חוטיב תפוקתו הרקמ

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
  :יוסיכ רואת
 

 ומרגנש עוצקמ תולחמו הדובע תונואת ןיגב ןיד לכ יפ לע תוירחא
 עוציבב ןלבקה ידי לע םיקסעומה לכלו הנשמ ינלבק ,ןלבקה ידבועל
 .םיתורישה

 דיבעמכ תוירחא הילע לטותו היה הנימזמה תא לולכל בחרומ חוטיבה :תופסונ הבחרה
 .ןלבקה ידבועל ומרגנש עוצקמ תולחמו הדובע תונואתל

 20,000 לע הלוע הניא( .חוטיב הרקמ לכל ₪ ______________  ךס :תימצע תופתתשה
 ) ח"ש

 
 ) _________________ רפסמ הסילופ( תיעוצקמ תוירחא חוטיב 
 
  :תוירחא לובג

 תיתנש חוטיב תפוקתו הרקמ ,עבות
 

1,000,000 ₪  
  :יוסיכ רואת
 

 ימ וא/ו וידבוע וא/ו תורישה ןתונ לש ןיד  לכ יפ לע תוירחא יוסיכל
 םייפסכ םיקזנו שוכרל םיקזנ ,ףוגל םיקזנ ןיגב וא/ו ןדבא ןיגב ומעטמ
 והשלכ ישילש דצל ומרגיש שוכרל וא/ו ףוגל םיקזנמ םיעבונ םניאש
 הבוח רפהמ האצותכ המעטמ ימלו הידבועלו הנימזמל תוברל
 םיווהמה הטמשה וא תועט לדחמ וא/ו השעמב הרוקמש תיעוצקמ
  .תודובה עוציב םע רשקב וא/ו ךלהמב תיעוצקמ הבוח תרפה

 )ב(  ,םידבוע רשוי יא  )א( :ןיגב םיקזנ תוסכל בחרומ חוטיבה .1 :תופסונ הבחרה
  םיכמסמ ןדבוא )ג( תוכמסמ בל םותב הגירח

 .םישדוח 6 תב תכראומ חווידו יוליג תפוקת ללוכ חוטיבה .2
 תרפה םע רשקב וא/ו ןיגב הנימזמה תוירחא תא הסכמ חוטיבה .3

 .תודובעה עוציבב ומעטמ ימו  ןלבקה לש תיעוצקמ הבוח
 םיתוריש ןתמ תלחתה דעומ וא__________ יביטקאורטר ךיראת
 .םהיניבמ  םדקומה ,הנימזמל םייעוצקמ

 60,000 לע הלוע הניא( .חוטיב הרקמ לכל ₪ ______________  ךס :תימצע תופתתשה
 ) ח"ש

 
  .)ללוכ( _______________ דעו ________________ -מ לחה איה חוטיבה תפוקת .2

 
  .תודובעה םע רשקב ,הצעומה וא/ו ןלבקה – היהי תוסילופב "חטובמה" ל"נה תוסילופה תורטמל .3

  .ל"נה לש םילהנמו םידבוע תונב תורבח  וא/ו הוקת ינג תימוקמ הצעומ – הז רושיא תרטמל "הצעומ"ה
 

 :םיאבה םיפיעסה םיללכנ תורכזנה תוסילופה לכב .4
 .ןווכתמב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל , הצעומה יפלכ ףולחתה וא/ו בובישה תוכז לוטיב .א
 . תבלוצ תוירחא ףיעס .ב
 ןלבקל רוסמנש רחאל אלא ,הערל ןהיאנת יונשל וא/ו ונתמזיב וא/ו ןלבקה תמזויב לוטיבל םינתינ ויהי אל םיחוטיבה .ג

 .שקובמה יונישה וא/ו לוטיבה דעומ ינפל תוחפל םוי 60 ,םושר בתכמב ,בתכב העדוה הצעומלו
 דעומב תופקתה חוטיב ללכ תצובק לש " טיב" תוסילופ יפ לע יוסיכה ףקיהמ תחפי אל תוסילופב יוסיכה ףקיה .ד

  .לטובמ םייקו לככ יתבר תונלשר גירח . םיחוטיבה תלחתה
 

  .ןהב תועובקה תוימצעה תויופתתשהה םולשתלו תוסילופה לכ רובע חוטבה ימד םולשתל יארחא ודבל ןלבקה .5
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 לעפוי אל רחא חוטיב םייק רשאכ ונתוירחא תא יהשלכ ךרדב ליבגמ וא ןיטקמ וא עיקפמה )הזכ שי םא( תוסילופב ףיעס לכ .6

 הצעומה תא הכזמה ,"ינושאר חוטיב" אוה ל"נה תוסילופה יפ לע חוטיבה הצעומה יבגלו ,היחטבמ יפלכו הצעומה יפלכ
 הצעומה יחטבממ העיבת תוכז ונל היהתש ילבמ הצעומה יחוטיבב תופתתשה תוכז אלל ,ויאנת יפל עיגמה יופישה אולמב
 לש הנעט לע םירתוומ ונא ,קפס רסה ןעמל .1981 – א"משת חוטיבה הזוח קוחל 59 ףיעסב רומאכ בויחה לטנב ףתתשהל
 .היחטבמ יפלכו הצעומה יפלכ לפכ חוטיב
 

 דבלבו הז רושיאב שרופמב ונוש אלש המכ דע תוירוקמה תוסילופה יאנתל םאתהב םניה הז רושיאב םיטרופמה םיחוטיבה .7
 .תוירוקמה תוסילופה ףקיהמ םצמצל ידכ רומאה יונישב ןיאש

 
 
 

 
 

_______________  _________________  ________________________ 
 חוטיבה תרבח תמתוח       םימתוחה תומש           ךיראת 
 המיתח השרומ תמיתח               
 
 
 
 

 ___________________:ל"אוד__________________ ןופלט __________________:חוטיב ןכוס
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 1'ז ךמסמ
 

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ

 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל
  דובכל
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 
 

 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת
 

 יתרהזוהש רחאל ,_________ תבותכמ ___________ 'סמ תוהז תדועת ת/אשונ , ____________ ,מ"חה ינא
 :ןמקלדכ תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו תמא רמול ילע יכ

 םיפוג תואקסע קוח" :ןלהל( 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב הז ריהצת השוע יננה .1
 רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל 11/2020 'סמ יבמופ זרכמב העצהמ קלחכ ,)"םיירוביצ
 .הצעומה יבחרבו
 .םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב םהל הנותנה תועמשמה היהת הז ריהצתב םיטרופמה םיחנומל

 ונעשרוה אל ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב םתרדגהכ ,ילא הקיז לעבו מ"חה ינא תורשקתהה דעומל דע .2
 קוח יפל וא/ו )"םומינימ רכש קוח" :ןלהל( 1987 – ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל תוריבע יתשמ רתויב
 םידבוע קוח" :ןלהל( 1991 – א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע
  .)"םירז

 וא/ו םומינימ רכש קוח לע תוריבע יתשמ רתויב עיצמה ונעשרוה יילא הקיז לעבו מ"חה ינא םא ,ןיפוליחל .3
  .הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח זרכמב העצהה תשגה דעומב - םירז םידבוע קוח

 :הלאמ דחא םייקתמ יכ ,ריהצמ ינירה  .4
 ןויווש קוח" :ןלהל( 1998-ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה )א

 .יילע תולח ןניא )"תויוכז
 קוחל )2()א(1ב2 ףיעסב טרופמכ ,ןמייקמ ינאו יילע תולח תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה )ב

  .םיירוביצ םיפוג תואקסע
 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש והז יכ ה/ריהצמ יננה .5

 

    _____________       ____________________ 

 עיצמה תמיתח                                 ךיראת  

 רושיא

 בוחרב ידרשמב ינפב ה/עיפוה ____________________ םויב יכ תאזב ת/רשאמ ________ד"וע מ"חה ינא
 .ז.ת תועצמאב המצע/ומצע התהיז/ההיז רשא ____________ 'בג/רמ _________________________
 עיצמב ________________דיקפתב שמשמה :המושר תופתוש וא דיגאת וניה עיצמהו הדימב[ _________'סמ
 היהת/היהי יכו תמא ריהצהל הילע/וילע יכ הי/ויתרהזהש רחאלו ,]המעטמו המשב הז ריהצת תושעל תכ/ךמסומהו
 .ינפב וילע המ/םתחו ליעלד ה/וריהצת תונוכנ תא ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ

           ___________________ 

 ד"וע תמתוחו המיתח                                        
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 2'ז ךמסמ
 
 

 1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא
 

 םיפוג תואקסיע קוחב ותועמשמכ "השרומ דיקפ" _____________________________ מ"חה ינא .1
 :יתעידי בטימל יכ תאזב חוודמ ,*סמ ץעוי / *ןובשח האור / *1976-ו"לשת ,םיירוביצ

_______________  __________________________ 
 םדא ינב רבח םושר 'סמ/תוהז 'סמ   םש            

 סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע להנל וילעש תומושרהו תונובשחה יסקנפ תא *להנלמ רוטפ/*להנמ .א
 .1975-ו"לשת ,ףסומ ךרע

 ךרע סמ קוח יפל סמ ןהילע לטומש תואקסע לע מ"עמ להנמלו ויתוסנכה לע המושה דיקפל חוודל גהונ .ב
 .ףסומ

 תדעו ינפב יהשלכ הרוצב בייחל ידכ וב ןיא ,תונובשחה יסקנפ תוליבק ןיינעל אתכמסא הווהמ וניא הז רושיא .2
 תונוכנ וא םתשגה ידעומ ,תוח"ודה לש םתוניקתל סחיב הדמע עבוק אוה ןיאו ,טפשמה תיב ינפב וא ררע
 .םהיפ לע ומלושש םימוכסה

 .**_____________________________ םויל דעו ותקפנה םוימ רושיאה ףקות .3

 
 

___________          _______________         _____________                     ________________ 

 המיתח        ןוישר 'סמ    ראות         םש       

 
 

 ____________________ :ךיראת
 
 .רתוימה תא קחמ *
 .רושיאה קפנוה הב הנשה רחאלש הנשה לש סרמב 31 םוימ רחואי אלו ,דעומה תא םושר **



  

 'ח ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ

 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל

 

 יללכ תוחיטב חפסנ

 ןלבקה תרהצה

 ינפל הז זרכמ אושנ תודובעה עוציבב ליחתהל טלחומ רוסיא וילע לחש ול עודי יכ ,ריהצמ ןלבקה .1
 םיעגונה םייתוחיטב םיאשונב הכרדה לביקו ךמסומ תוחיטב הנוממ לצא תוחיטב ךירדת רבעש
 ינפב )'ט ךמסמ( הרהצה לע םתחו ןנד יללכה תוחיטבה חפסנ תא ןיבהו ארק ,התביבסו הדובעל
 .תוחיטבה לע הנוממה

 לע ,תוהגהו תוחיטבה יללכ יפ לע הז זרכמ אושנ תויובייחתהה לכ תא אלמל בייחתמו ריהצמ ןלבקה .2
 .יללכ תוחיטבה חפסנו תוחיטבה לע הנוממה תוארוהו תויחנה ,ןידה תוארוה יפ

 םישגד :תוחיטב יאשונ

 תוברל הדובעב תוחיטבה יקוח לכל םאתהב לועפל הז זרכמ אושנ ויתויובייחתה תרגסמב ןלבקה לע .3
 תוחיטבה תדוקפו )"חוקיפה ןוגרא קוח" :ןלהל( 1954-ד"ישת ,הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח יפ לע
 .םהיפ לע תונקתהו )"תוחיטבה תדוקפ" :ןלהל( 1970-ל"שת ,]שדח חסונ[ הדובעב

 םמולש םתחוור תרימשל ,יתוחיטב ןפואב הז זרכמ אושנ ויתויובייחתה יולימב לועפל ןלבקה לע .4
 ילהנו תוארוה לכ תא םייקל ,אוהש ףוג וא/ו םדא לכו הצעומה ידבוע ,וידבוע לש םתואירבו

 .תוחיטבה לע הנוממה תוארוהל םאתהבו ךכ םשל םישרדנה תוחיטבה

 ,תודובעה עוציב בקע ותביבסו הדובעה עוציב םוקמב םימייקה םינוכיסה םהמ אדוויו רתאי ןלבקה .5
 גאדי ,שומישב םנה רשא םירמוחהו דויצה ,םינבמה ,םיכילהתה ,תודובעה ביטל רשקהב רתיה ןיב
 ינפל םאתהב וידבוע תא ךירדיו רוביצה םולש תרימשל םיבייחתמה תוחיטבה יעצמא תטיקנל
 .הדובעה תליחת

 םכסה אושנ תודובעל רשקב יארחא ןלבקה יכ ,רהבוי ןנד חפסנהו םכסהה תוארוה רתיב עוגפל ילבמ .6
 עוציבל םילעופהו םיקסעומה ראשו םהידבועו הנשמה ינלבק ,וידבוע םולשלו תוחיטבל ,הז
 .זרכמה אושנ תויובייחתהה

 הרהזא יטלשבו טלוב ןפואב ןמסל ,םיחתפ תוסכל הבוחה הלח ןלבקה לע ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .7
 םילולעה ,הדובעה ךלהמב םירצונה וא/ו םימייקה םינוש םינוכיסו םיעגפמ םינבומו םימיאתמ
 הדובע יכילהתו דויצ ,םירמוח ,תונוכמ רדגל ,אוהד ןאמ לש ושוכרל וא/ו ופוגל ןוכיס תווהל
 ןכו הרעב תוטשפתה תעינמל ,םירמוח תוחקלתה תעינמל םישורדה םיעצמאה לכב טוקנלו ,םינכוסמ
 םדא לכ לש ומולש תחטבהל םיקפסמו םיתואנ תוחיטב יעצמאב טוקנל ןלבקה בייחתמ ןכ .היוביכל
 .הקלד תעשב

 תושירדל םאתהבו ךכ לע ןומאה ומעטמ ימ י"ע ןכות רשא תוחיטב תינכתל םאתהב לועפל ןלבקה לע .8
 .םורח יבצמל תוחיטב ילהונ תללוכה ,ןידה
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 םייוצמה הדובעה ילכו דויצהש תנמ לע םישורדה םיעצמאה לכב טוקנלו אדוול בייחתמ ןלבקה .9
 םילולעה םייוקיל וא םימגפ אלל ,ןיקתו בוט בצמב ,הבוט תוכיאב ויהי הז םכסה תרגסמב שומישב
 .םידעוימ םה המשל הרטמל קרו ךא ושמשי יכו ,אוהד ןאמ ןכסל

 אצמיהל ךירצ םדאש םוקמ לכל םיחוטבו םיתואנ השיג יעצמא לש םמויקל גואדל בייחתמ ןלבקה .10
 .הז םכסה אושנ תודובעה עוציב תרגסמב וב

 םדאב העיגפ תעינמל וא/ו תוצצופתה תעינמל םישרדנה םיעצמאה לכב טוקנל בייחתמ ןלבקה .11
 ןידה תוארוהל םאתהב לכה ,אוהד ןאמב עוגפל הלולעה תוצצופתה תושחרתהמ האצותכ שוכרבו
 .תוחיטבה יללכו

 לש ושוכרב וא/ו ופוגב העיגפל םורגל היה לולע וא/ו םרג רשא עגפמ וא/ו הנואת השחרתה וב הרקמב .12
 חקפמל וא/ו להנמל ,תוחיטבה לע הנוממל ידיימ ןפואב הרקמה לע חוודל ןלבקה בייחתמ אוהד ןאמ
  .)ןיד לכ יפ לע שרדנ רבדהו הדימב( הדובעה דרשמ םעטמ חקפמלו הז זרכמ אושנ םכסהב ותרדגהכ

 ךות תוחיטבה לע הנוממל עוריאה לש אלמ חווד שיגהל ןלבקה לע ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .13
 .דיתעב םימוד םיעוריא תורק תעינמל תוצלמהו תונקסמ תקסה תוברל עוריאה דעוממ תועש 72

 תובייחתה רפמ ןלבקה יכ ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב תוחיטבה לע הנוממה אצמיו הדימב .14
 ןתיל חקפמה וא/ו להנמה תועצמאב הצעומה לכות ,ןנד חפסנה אושנ ויתויובייחתהמ איהשלכ
 תלבק דעוממ םימי 7 ךות שרדנכ הרפהה ןקית אל ןלבקהו היה .ןלבקל רומאל עגונב הארתה
 תוחיטבה לע הנוממה תויחנה יפ לעו ,חקפמה וא/ו להנמה תועצמאב הצעומה לכות ,הארתהה
 היהי תורשקתהה םויס דעומו ,הז םכסה יפ לע ןלבקה םע התורשקתה תא קיספהל ותעד לוקישו

 .העדוהה תלבק דעומ

 תופורתהו םידעסה רתימ עורגל אלו ףיסוהל תואב הז ףיעס תוארוה יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל .15
 .ןידה תוארוה פ"עו הז םכסה תרגסמב הצעומה תושרל םידמועה

 תווהל ידכ תוחיטבה לע הנוממה ךירדתבו ,הז חפסנ תוארוהב ןיא יכ ,רהבוי קפס לכ רסה ןעמל .16
 יולימ תרגסמב ןלבקה לע םילחה תוהגהו תוחיטבה תושירד לכ לש תטלחומו תיפוס המישר
 .הז םכסה אושנ ויתויובייחתה

 תובוחה ןמ ותוא תרטופ וא/ו תררחשמ הניא ל"נה תושירדל םאתהב ןלבקה תלועפ יכ שגדוי ,ןכ ומכ .17
 .ןיד לכ יפ לע וילע תולחה

 ישיא ןגמ דויצ

 םאתהב טרפבו ןיד לכ תוארוהל םאתהב ,ישיא ןגמ דויצ וידבוע תושרל דימעהל בייחתמ ןלבקה .18
 תנמ לע ,)"ישיא ןגמ דויצ תונקת" :ןלהל( 1997-ז"נשת ,)ישיא ןגמ דויצ( הדובעב תוחיטבה תונקתל
 רוציי ךילהתב ,רמוחב ,דויצב שומישמ םיעבונה תואירבו תוחיטב ינוכיס ינפמ םידבועה תא חיטבהל
 בייחתמ ןכ .הז םכסה אושנ תודובעה עוציב יא / עוציבל רשקבו תודובעה םוקמב רחא םרוג לכב וא
 .וב ושמתשי וידבוע יכ אדוולו ,דויצב שומישל הכרדה יטלש ןיקתהל ןלבקה

 הנבמ לעב ,התואנ תוכיאב ,ליעל רומאכ שורד רבדה רשאכ ישיא ןגמ דויצ תקפסאל גאדי ןלבקה .19
 שרדנה ןקת לכ יפ לעו ,עונמל אב אוה םתואש םינוכיסה ינפמ התואנ הנגה ןתמל םישרדנה תונוכתו
 ."ישיא ןגמ דויצ" תונקתבו ןידה תוארוהב
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 וידבועל ריבסהלו ןכדעל ,ךירדהל גאדיו ןיקתו יקנ בצמב קזחומ ישיאה ןגמה דויצ יכ אדווי ןלבקה .20
 םהמ ןכו ,הז םכסה תרגסמב םתדובע עוציבב םיכורכה תוהגהו תואירבה תוחיטבה ינוכיס םהמ
 .ל"נה םינוכיסה עונמל תנמ לע טוקנל םהילע רשא םיעצמאה

 לכמ ונגיו וחיטבי רשא ,ןיד לכ פ"ע םיתואנ החוורו תוהג יאנתו ינקתה לש םמויק אדווי ןלבקה .21
 יכילהתב ,הדובעה יאנתב תוברל הדובעה םוקמב ויקסעומ וא/ו וידבוע תואירב לע איהש הניחב
 .הז םכסה אושנ ויתויובייחתה יולימ תרגסמב ,דויצבו םירמוחב ,םינבמב ,םינקתמב ,הדובעה

 חקפמה וא/ו להנמה תועצמאב הצעומה לכות ,הז ףיעס יפ לע ויתויובייחתה אלמי אל ןלבקהו הדימב .22
 ךות האלומ אל רשא תובייחתה עוציבל הארתה ןתמ רחאל ,תוחיטבה לע הנוממה תוארוהל םאתהב
 .ןלבקה תדובע תא קיספהל ,םימי 7

 ךמסומ קדוב לש תויתפוקת תוקידב בייחמה דויצ

 המרה תונוכמ הז ללכבו ב"ויכו הדובעה ילכ םירזיבאה ,תונוכמה ,דויצה לכש ךכל גואדל ןלבקה לע .23
 י"ע תוניקת תקידב רובעל םיכירצ ,"תוחיטבה תדוקפ" תוארוה טרפבו ,ןידה תוארוהל םאתהבש
 טירפו הדימב .דעומבו שרדנכ ךמסומ קדוב י"ע וקדבי ,תוחיטבה תדוקפב ותרדגהכ ךמסומ קדוב
 גואדל ןלבקה לע ,ךמסומ קדוב תקידבב םירישכו םיניקת יתלב ואצמנ ב"ויכו רזיבא ,הנוכמ ,דויצ
 .ךמסומ קדוב לש תרזוח הקידבב םיניקת ואצמיו ורשכויו ונקותי רשא דע שומיש ללכמ ואצויש ךכל
 לכ לש שוכר וא/ו ףוגל קזנ לכל תוירחאב אשי ןלבקה הז חפסנו םכסהה תוארוה ראשב עוגפל ילבמ
 .הז ףיעסב טרופמל םאתהב ויתויובייחתה יולימ יאמ האצותכ םרגנה םדא וא/ו םרוג

 םייוצמה ב"ויכו םירזיבאה ,דויצה ,תונוכמה לכ יכ אדוול ןלבקה לע הבוח ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .24
 לע הפוקת ידמו םוי ידמ וקדבי הז םכסה תוארוה עוציב יא / עוציבל רשקב ותקזחב וא/ו ותולעבב
 ל"נה רושכמה קודבל םיכמסומה םימרוגה י"ע יתוחיטבו רישכ ,ןיקת בצמב םה יכ אדוול תנמ
 תאזב רהצומ םכסהה תוארוהב עוגפל ילבמ .םילבוקמ עוצקמ יללכו ןרציה ,ןידה תוארוהל םאתהב
 יולימ יאמ האצותכ םרגנה םדא וא/ו םרוג לכ לש שוכר וא/ו ףוגל קזנ לכל תוירחאב אשי ןלבקה יכ
 .הז ףיעסב טרופמל םאתהב ויתויובייחתה

 ףוגה וא/ו ךמסומ קדוב( םיכמסומה םימרוגה לש םירושיא תוחיטבה לע הנוממל איצמהל ןלבקה לע .25
 ,דויצה יכ ךכ לע םידיעמה )ב"ויכו ךמסומ יאלמשח ןוגכ הקידבה עוציב לע ןומאה יעוצקמה
 םיפיעסב תובוקנה תושירדל םאתהב ,ךמסומה םרוגה י"ע ,דעומב וקדבנ ב"ויכו םירזיבאה ,תונוכמה

 םרוגל ןוכיס םורגל םילולעה םייוקיל וא םימגפ אללו םירישכו םיניקת ואצמנו ליעל 23-ו 22
 .אוהשלכ

 תודיינ תוילמשח תוכרעמו םילכ ,דויצ ,תונוכמ תלעפה

 םייוצמה ב"ויכו תוכרעמה ,םילכה ,םירזיבאה ,דויצה ,תונוכמה לכ יכ אדוולו גואדל ןלבקה לע .26
 לע שרדנכו "חטבל םינגוממ" ויהי הז םכסה אושנ תויובייחתהה עוציב יא/עוציב תרגסמב שומישב
 ,םירזיבאה ,דויצה ,תונוכמה לכ יכ אדוולו גואדל ןלבקה לע ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ןיד לכ יפ
 הז םכסה אושנ תויובייחתהה עוציב יא/עוציב תרגסמב שומישב םייוצמה ב"ויכו תוכרעמה ,םילכה
 .םהב שומישהמ האצותכ למשחתהל אהי ןתינ אלו ,תולמשחתה תנכס ינפמ ןיטולחל םיחוטב ויהי

 ןגמ קספמ ךרד היהת םתלעפהו לופכ דודיב וללכי םיילמשחה דיה ילכ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .27
 .רתי סמועל ןגמו )תחפ( ףלד םרזל
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 רשאכ יאלמשח ןוישיר ילעב תויהל תורחא וא/ו למשח תודובע עוציבב םיקסעומה ןלבקה ידבוע לע .28
 וא/ו ןלבקה .)ב"ויכו קדוב ,ךמסומ יאסדנה( תועצבתמה תודובעה גוסל םיאתמה ,ןידב שרדנ רבדה
 .םתשירד יפ לע םהיתונוישיר תא חקפמל וא/ו תוחיטבה לע הנוממל וגיצי וידבוע

 ינלבק י"ע תוברל ,ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ודי לע תועצבתמה למשחה תודובע לכ יכ בייחתמ ןלבקה .29
 הדובעב תוחיטבה תונקת ,ויפ לע תונקתהו למשחה קוח תוברל ןיד לכ תושירד יפ לע ועצובי ,הנשמ
 .1953-ג"ישת ,םינקתה קוחב ותועמשמכ למשח םניינעש םילארשי םינקתו 1990-ן"שת ,)למשח(

 יאמ האצותכ םרגת רשא אוהשלכ שוכרל וא/ו ףוגל ,םדאל העיגפ וא/ו קזנ לכל יארחא אהי ןלבקה
 .ןנד ויתויובייחתה עוציב

 יפ לע ועצובי למשח ינקתמב וא/ו םייח םיכילומ תברקב ועצובי רשא תודובע יכ אדווי ןלבקה .30
 .ויפ לע תונקתהו למשחה קוח תוארוהל םאתהבו םיתואנ תוחיטב יאנתב ,ןידה תוארוה

 ןיד לכ פ"ע ךמסומה םרוג ידי לע קרו ךא ולעפוי "תוחיטבה תדוקפ"ב ןתרדגהכ המרה תונוכמ .31
 .ותשירד פ"ע הצעומה גיצנל וגצוי תודועתה .ךכ לע תודיעמה תופקת תודועת ותושרבו םתלעפהל
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 'ט ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 011/202 'סמ יבמופ זרכמ

 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל
 

 תוחיטב תרהצה

 ,ידי תמיתחב תאזב רשאמ  ______________ .ז.ת 'סמ _______________ הטמ םותחה ינא .1
 ותומלשב ואלמל בייחתמ ינאו ,ואולמב וב בותכה תא יתנבה  ,"יללכ תוחיטב חפסנ" תא יתארקש
 .וחורכו

 ןקלח וא/ו הז זרכמ אושנ תודובעה עוציבב ליחתהל אל תאזב בייחתמ יננה ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ
 .ךמסומ תוחיטב הנוממ לצא ךורדת תא יתרבעש ינפל

 םיתואנ םירושיכ ילעב ,םייעוצקמ םידבוע י"ע הז זרכמ אושנ ייתויובייחתה תא עצבל בייחתמ יננה .2
 ,עצבל םהילעש הדובעה תוהמ לע התואנ הכרדה ולבק רשא ,םכסהה אושנ תויובייחתהה עוציבל
 עוציבו םינוכיסה תעינמ חיטבהל מ"ע טוקנל ושרדי םהב םיעצמאהו הב םיכורכה םינוכיסה
 .םיתואנ תוחיטב יאנתב תודובעה

 תודובעה עוציבב םיתואנ תוחיטב יאנת תחטבהל הצעומה תסחיימש הנוילעה תובישחל עדומ יננה .3
 תוהג ,תוחיטב יאשונל יתועמשמ שגד ןתמו ,ךכל היואר בל תמיש ךות לועפל תאזב בייחתמ ינאו
 ןאמ לש ושוכר וא/ו ופוגל םיקזנו םיעגפמ עונמל מ"ע יתורשפאב רשא לכ השעאו ,שא תוחיטבו
 .הצעומה םעטמ ימ תוברל ,אוהד

 םאתהב טרפבו ןיד לכ יפ לע הז םכסה אושנ ייתויובייחתה עוציבב לועפל תאזב בייחתמ יננה .4
 ,)שדח חסונ( הדובעב תוחיטבה תדוקפו 1954-ד"ישת ,הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח תוארוהל
 .םהיפ לע תונקתהו 1970-ל"שת

 

 ____________________ :המיתח  ____________________ :ךירדתה לבקמ םש

 

 ___________________________ :טרפל אנ )רחא וא תופתוש ,הרבח ,םדא( ורואת

 

 ___________________ / _________________ .פ.ח / .ז.ת
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 תוחיטבה לע הנוממה תוארוה/רושיא
 

 ךירדת ילצא רבע ל"נה ןלבקה יכ ת/רשאמ ,תוחיטבה לע הנוממה ,___________רמ ,מ"חה ינא .1
 עצבל ןלבקל יתירוה ,ןכ ומכ .זרכמה אושנ תודובעה עוציבב ליחתיש ךכל ת/דגנתמ יניא יכו תוחיטב
 .יתבקנ וב ןמזה קרפבו ;ןלהל תובוקנה תויחנהה תא

 

_____________________________________ 

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 :ןיפולחל

 

 ךירדת ילצא רבע ל"נה ןלבקה יכ ת/רשאמ ,תוחיטבה לע הנוממה ,_____________ רמ ,מ"חה ינא .2
  :עוציבל ןמקלדכ תוארוה ול ונתינ ובו תוחיטב

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 אושנ תודובעה עוציבב ליחתהל לכוי םרטב ,האלמה ינוצר תועיבשל ייתוארוה עצבל ןלבקה לע
 .ןנד זרכמה

 ________________ :המיתח

 _________________ :ךיראת

 

 תא בייחלו םותחל ךמסומ רשא םרוגה תיטפשמ תוישיא לש הרקמבו זרכמב הכוזה עיצמה םותחי תוחיטבה תרהצה
 .ותמיתחב ןנד תוישיאה

 .תוחיטבה ךירדת רחאל ,תוחיטבה לע הנוממה תוחכונב םתחית וז הרהצה
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 'י ךמסמ             

 9531 -ג"ישתה ,רעונ תדובע קוח ךותמ תויטנבלר תוארוה   
 
 

  ]ח"נשת ,)2(ב"לשת :ןוקית[ תנכסמ הדבעה .33

  - הלאמ דחאב רענ דיבעמה

  ;ןחוכמ ןתינש רתיה תוארוהל דוגינב וא 4 וא א2, 2 םיפיעס תוארוהל דוגינב   )1(

  ;ונכסל הלולע וב רענ לש הדובע יכ ,5 ףיעס תוארוהל םאתהב ,עבק החוורהו הדובעה רשש םוקמב   )2(

 ,םהב רענ תדבעה ליבגה וא רסא החוורהו הדובעה רשש הדובע תומוקמב וא רוציי יכילהתב ,תודובעב   )3(

  ;6 ףיעס תוארוהל םאתהב

  ;וליגב הב ודיבעהל ןיא 7 ףיעס יפל תונקתב עובקה יפ לעש ,הדובעב   )4(

 קוחל )2()א(61 ףיעסב עובקה סנקה ןמ יצחו דחא יפ סנק וא הנש רסאמ - וניד ,14 ףיעס תוארוהל דוגינב   )5(

 .)ןישנועה קוח - ןלהל( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה

 

 ]ח"נשת :ןוקית[ תרחא הרוסא הדבעה .א33

  - הלאמ דחאב רענ דיבעמה

 תוקידב ןנינעש ,א11 ףיעס יפל ןתינש רתיה תוארוהל דוגינב וא 12 וא 11 םיפיעס תוארוהל דוגינב   )1(

  ;תויאופר

 תועש ןנינעש ,25 ףיעס יפל ןתינש רתיה תוארוהל דוגינב וא ,24-ו 20, 21, 22 םיפיעס תוארוהל דוגינב   )2(

  ;החונמו הדובע

 תעיבק ןינעב תוארוה תוברל ,4 וא ,א2, 2 םיפיעס יפל אלשו הז קוח יפל ןתינש רתיה תוארוהל דוגינב   )3(

  .הלילב הדובע וא הדובעב תוקספה ,תיעובש החונמ ,הדובע תועש לש יברמ רפסמ

 .ןישנועה קוחל )2()א(61 ףיעסב רומאכ סנק וא םישדוח השיש רסאמ - וניד

 
 



  

 'אי ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 11/2020 'סמ יבמופ זרכמ

 הצעומה יבחרבו רוביצו ךוניח תודסומב הרבדה תודובע עוציבל
 

 רפסמ הדובעה טורפ ריחמ

 1 ןג רפ ריחמ םידלי ינג תרבדה - םיקיזמ דגנ לופיט 225

 2 ס"יב רפ ריחמ, ס"יתב תרבדה - םיקיזמ דגנ לופיט 720

 תאירקל ריחמ - )םיבשות(םישותי תרבדה - םישותי דגנ לופיט 325
 תורש

3 

 4 לופיט ריחמ ,םינמטומ תרבדה - םיקיזמ דגנ לופיט 75

 5 תורש תואירק ללוכ ןקל ריחמ ,םירובד / תוערצ דגנ לופיט 225

 ץע רפ ריחמ ,ץע לכל הקרזה י"ע לופיט - ןרואה לש הכולהתה יאווט 50
 )םיצע 500-כ כ"הס(

6 

 7 )םיצע 500-כ( ץעל ריחמ ,העמגהב לופיט - לקדה תינוקדח 50

 םיקראפ - םימ ירגאמל ביבסמ םישותי תרבדה - םישותי דגנ לופיט 465
 לופיטל ריחמ - םיירוביצ

8 

  .םיקיזמ - ךמסומ ריבדמ תוריש תאירק 210
 ךמסומ ריבדמ לש תיעוצקמ ד"ווח וא/ו יתדוקנ לופיט ללוכ

9 

  .םימסרכמ - ךמסומ ריבדמ תוריש תאירק 210
 ךמסומ ריבדמ לש תיעוצקמ ד"ווח וא/ו יתדוקנ לופיט ללוכ

10 

 .רוביצ תודסומ - םיקיזמ דגנ לופיט 210
 .ר"מ 500 דע הנבמ / דסומ רפ לופיטל ריחמ
 

11 

  .הלכאה תובית - םימסרכמ 170
 ךלהמב תרוקיב ,םילער ,תונויתיפ ,הבית תבצה ללוכ ,הביתל ריחמ
 ךרוצה תדימב םילערו תונויתיפ שודיחו שדוחה

12 

 ךרוצה תדימב תודוכלמ תחנהו םילער רוזיפ - םימסרכמ דגנ לופיט 210
 לועפתה להנממ שארמ רושיאו

13 

 .תדוכלמל ריחמ - םיבובזל תודוכלמ תחנה הדיחיל 100
  .הנקתהו רמוח ,תודוכלמ ללוכ

14 

230 
 

 15 )בושיב םנוד 50 הכרעה( .םנודל ריחמ יפל - בושיב הייבשעב לופיט
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 'בי ךמסמ
 

 'ב ךמסמל )6()א(3 ףס יאנתב עיצמה תדימע תחכוה ספוט

 

 :ןמקלדכ ריהצמ יננה

 ,תוחפל םינוש תוחוקל 3 רובע 2019-ו 2018 ,2017 םינשה ךלהמב הרבדה תודובע עוציבב ןויסנ לעב ינא
  .םינשהמ תחא לכב )מ"עמ ינפל( תוחפל ₪ 100,000 לש ףקיהב

 .הנשמ ןלבקכ ןויסנ ןהו ישאר ןלבקכ ןויסנ ןה גיצהל ןתינ

 עוציב דעומ תודובעה תוהמ
 תודובעה

 ורובע חוקלה םש תורשקתהה םוכס
 תודובעה ועצוב

 םש – רשק שיא
 רשק תריציל ןופלטו

     

     

     

     

     

 
 )1('בי ךמסמ חסונב ןובשח האור רושיא ףרצל שי
 

 קפסא –  םיזרכמה תדעו ידי לע שרדאש לככ .םיקייודמו םינוכנ םניה הז ךמסמב םיטרפה יכ ריהצמ ינירה
 הרבחה ח"ור רושיא ,תוינובשח ,תורשקתה יזוח תמגודכ ,ל"נה טוריפה תחכוהל תופסונ תואתכמסא
 .ב"צויכו
 
 
    _____________       ____________________ 
 עיצמה תמיתח םש                ךיראת  
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 )1('בי ךמסמ

 
 )6()א(3 ףס יאנתב הדימע תחכוהל ןובשח האור רושיא

  

 

 :ןמקלדכ רשאל ונירה )"חוקלה" :ןלהל( _________________________ תרבח תשקבל

 .םויה דעו ________ תנשמ לחה ,חוקלה לש ןובשחה יאורכ םישמשמ ונא יכ רשאל ונירה .א

 ךלהמב הרבדה תודובע עציב עיצמה יכ םירשאמ ונא ,םירוקס/םירקובמה םייפסכה תוחודל םאתהב .ב
 )מ"עמ ינפל( תוחפל ₪ 100,000 לש ףקיהב ,תוחפל םינוש תוחוקל 3 רובע 2019-ו 2018 ,2017 םינשה
  .םינשהמ תחא לכב

 

 ,בר דובכב

_________________________ 
 )ח"ור תמיתחו תמתוח(

 


