
  

      
 'א ךמסמ

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ
 6/2020 'סמ יבמופ זרכמ

 הווקת ינגב רוביצ ינבמו ךוניח תודסומב למשח תקוזחת תודובע עוציבל

 תועצה עיצהל הנמזה
 

 למשח תקוזחת תודובע עוציבל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה ,הווקת ינגב רוביצ ינבמו ךוניח תודסומב
 

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

 יכמסמ" :ןלהל( וילע םותחל שרדיי הכוזהש םכסהה חסונ ןכו םיוולנה םיכמסמה ,זרכמה יאנת תא
 ינגב 48 לילגה בוחרב םיאצמנה הצעומה ידרשמב ,ורזחוי אלש ₪ 1,000 לש ךס רובעב שוכרל ןתינ ,)"זרכמה
 יוצר( 8:00-14:00 תועשב 'ה-'א םימיב ,יראשוב רימא רמ ,הצעומה ןיינק / שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,הווקת
 .)03-5310881 ןופלטב העגה שארמ םאתל
 

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

 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 6/2020 'סמ יבמופ
 .)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



 

 'ב ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ

 6/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הווקת ינגב רוביצ ינבמו ךוניח תודסומב למשח תקוזחת תודובע עוציבל

 םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת
  
 זרכמה אושנ .1

 תקוזחת תודובע עוציבל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה .א
    .)"תודובעה" :ןלהל הווקת ינגב רוביצ ינבמו ךוניח תודסומב למשח

 ךומנ חתמ תוכרעמו למשח ינקתמ לש םינוקיתו הקזחא תודובעו למשח תודובע תללוכ תודובעה .ב
 בתכו ינכטה טרפמב רומאהמ עורגל ילבמ .הצעומה םוחתב רפס יתבו רוביצ ינבמב דאמ
 :רתיה ןיב תוללוכ תודובעה ,זרכמל ףרוצמה תויומכה

 .םישדחב )םימוגפ וא םיניקת( םימייק םילבכו םיכילומ תפלחה )1

 .ט"הע וא ט"הת )ב"צויכו ת"ב ,ז"פמ ןוגכ( םירזיבא תפלחה )2

 .תורונ וא/ו הרואת יפוג לש הפלחה וא/ו ץופיש )3

 .ט"הע וא ט"הת מ"נמו למשח תודוקנ תנקתה )4

 .םישדחב םתפלחה וא/ו םימייק למשח תוחול ץופיש וא/ו קוריפ )5

 .למשח תוחולב םירזיבא תנקתה וא/ו תפלחה )6

 .םהינימל תולקת ,םירצק ,םיקתנ ןוקיתו רותיא )7

  .םיינוציחו םיימינפ טרופס ינקתמ לש ת"גב לופיטו הלעפה דויצו תורונ תפלחה )8

 הדובע לכ עוציבב ליחתהל שרדי זרכמב הכוזה ןכ לעו ,תרגסמ זרכמ וניה זרכמה יכ רהבוי .ג
 ול רסמתש הצעומב המיתחה ישרומ ידי-לע המותח הנמזה / הדובע תלחתה וצב עבקייש דעומב
 דעומב הדובעה תא םייסלו ,הנמזהה / הדובעה לש תיביצקתה תרגסמה עבקת הב תעל תעמ
  .הנמזה / הדובע לכל יטנוולרה ז"ולה יפ לעו הצעומה י"ע עבקייש

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

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

 םאתהב ,הנממ קלח וא הנש תונב תופסונ תופוקתל תורשקתהה ךיראהל תיאשר אהת הצעומה
 5 לע הלעת אל תללוכה תורשקתהה ךשמש דבלבו ,ןיד לכל ףופכבו ידעלבה התעד לוקישל

 .םינש

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

 .הנשב )מ"עמ אלל( ₪ 300,000 לש םוכסל לבגומ הכוזה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה .ו
 ורסמי תודובעהו ,הז םוכסב תודובע הכוזל רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ ךכב ןיא יכ רהבומ
 .הצעומה יכרצל םאתהב תעל תעמ



 

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

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

 זרכמה יכמסמ .2

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

 .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

 .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
  ףס יאנתב הדימע רבדב הרהצה חסונ  -  'אי ךמסמ
   ח"ור רושיא  - 'בי ךמסמ
    דחוימ ינכט טרפמ  - 'גי ךמסמ
  תויומכ בתכ  - 'די ךמסמ

 זרכמב תופתתשה .3

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

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

  .1976 - ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל םישרדנה םירושיאה לכ לעב )2

 ףנעב ,םינלבקה םשרב ,זרכמה תשגה םויל ןוכנ ,ףקות תרב גוויס תדועת לעב םושר ןלבק )3
   .תוחפל 1-א יפסכ ףקיהב )תואלמשח( 160

 3 ךלהמב ,למשחה םוחתב םינבמ תקזחאו למשח תודובע עוציבב םדוק ןויסינ לעב )4
 לש יפסכ ףקיהב ,תוחפל תוימוקמ תויושר 2 רובע )2019 ,2018 ,2017( תונורחאה םינשה

 ישאר ןלבקכ ןויסנ ןה גיצהל ןתינ .םינשהמ תחא לכב )מ"עמ ינפל( תוחפל ח"שא 300,000
 .הנשמ ןלבקכ ןויסנ ןהו

 י"ע עובק ןפואב םיקסעומה םידבועהמ דחא וא/ו עיצמה ילהנממ דחא וא/ו עיצמה )5
 "ישאר יאלמשח" לש ףקות רב ןוישר לעב היהי - ריכב הדובע להנמ תגרדב עיצמה
  .תוחפל םינש 5 לש חכומ הדובע ןויסינ לעבו ,תוחפל

 .זרכמה יכמסמל )1(ה ךמסמ חסונב ,תופתתשהל תוברע ףריצש עיצמ )6

 .זרכמה יכמסמ תא שכרש עיצמ )7



 

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

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

 עיצמה תורהצה .4

 זרכמה יטרפ לכש רושיאו הרהצהכ םהומכ זרכמב ותופתתשהו עיצמה לש ותעצה תשגה .א
 לכ תא ןחב ,שרדנה עדימה אולמ תא לביק עיצמה יכו עיצמל םיריהנו םיעודי זרכמה יכמסמו

 םיאנתה לכ תא עדויו ןיבמ אוה יכ ,תודובעה תוהמ - הז ללכבו תודבועהו םיטרפה ,םינותנה
 הרהצהכ הומכ העצהה תשגה ,ןכ ומכ .ותעצהל םאתהב םהל םיכסהו הדובעה עוציבל םישרדנה
 לכ עוציבל םישורדה תורחאהו תויעוצקמה תולוגסהו םירושיכה ,תועידיה לכ תא עיצמל שי יכ
 לגוסמ אוה יכו ,ליעלד םירומאה םיימדקמה םיאנתה לכב דמוע אוה יכ ,זרכמה אושנ תודובעה
   .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה - זרכמה אושנ תודובעה תא עצבל איהש הניחב לכמ

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

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

 תויוגייתסהו םייוניש תסנכה רוסיא .5

   .זרכמה  יכמסמ תא תונשל וא ןקתל ,קוחמל עיצמל רוסא .א

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

 תורהבה .6

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

 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 )1531088-03 'לטב לבקתה ץבוקה יכ אדוולו דרוו ץבוקב חולשל יוצר(, 
 זרכמב םיפתתשמה לכל חלשת להנמה תבושת .15:00 העשב 8.3.2020 םוימ רחואי אל תאזו
  .תיפוס אהתו ,בתכב

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

 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 וא/ו

  .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
 יכ ,רהבומ .הצעומה לש חוטיבה ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב ,)'ו ךמסמ( םיחוטיב
 הזכ הרקמבו ,ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד לוקיש הצעומל



 

 ידיל םותח ותאצמה יאו ,זרכמה יכמסמל 'ו ךמסמכ ףרוצש קיודמה חסונל ביוחמ הכוזה
 .הצעומה יפלכ הכוזה תויובייחתה לש תידוסי הרפה הווהי ,הזוחה יאנתב שרדנכ הצעומה

 םיכמסמ .7

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

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

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

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

 םינלבק םושיר קוחל םאתהב םינלבקה םשר לצא םושר ןלבק ותויה רבדב רושיא )4
 יפסכ ףקיהב )תואלמשח( 160 ףנעב ,ויתונקתו 1969 - ט"כשת ,תויאנב הסדנה תודובעל
 .תוחפל 1 -א

 םיקסעומה םידבועהמ דחא וא/ו עיצמה ילהנממ דחא וא/ו עיצמה ןהיפל תואתכמסא )5
 לש ףקות רב ןוישר לעב אוה - ריכב הדובע להנמ תגרדב עיצמה י"ע עובק ןפואב
  .תוחפל םינש 5 לש חכומ הדובע ןויסינ לעבו ,תוחפל "ישאר יאלמשח"

 יכמסמל 'בי -ו 'אי ךמסמ חסונל םאתהב ,)4()א(3 ףס יאנתב עיצמה תדימעל עגונב ריהצת )6
 .זרכמה

 .ןלהל 8 ףיעסב טרופמכ תוברע )7

 תא ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו דיגאת אוה עיצמה םא )8
 :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

 ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו ,תופתוש וניה עיצמה םא )9
 ןידכ הטלחה תלבקו תופתושה םשב המיתחה תויוכז רבדב תופתושה ח"ור / ד"וע רושיא
 .זרכמב תופתתשהו העצהה תשגה ןיינעב תופתושה לש

 .זרכמה יכמסמ תשיכר רבדב רושיא )10

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

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



 

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

 עיצמה תעצה תחטבהו תופתתשה ךרוצל תוברע .8

 ףלא תשמח( 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
 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 ךמסמ

 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

  .ןיד י"פע שרדנש לככ תלייובמו המותח תויהל תוברעה לע .ג

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 תועצהה תשגה דעומו ןפוא .9

 עיצמ אוהש תפסותה / התחפהה רועיש תא )זרכמה יכמסמל 'ג ךמסמ( ותעצהב בוקני עיצמה .א
 'די ךמסמכ ףרוצמה תויומכה בתכב םיטרופמה םיקרפהמ דחאו דחא לכ ןיגב הצעומה יריחמל
  .)זרכמה יכמסמל

 בתכב יטנוולרה קרפה יבגל דיחא היהי םיקרפהמ דחא לכל עצומה תפסות / התחפהה רועיש .ב
 יטנוולרה קרפב םיטרופמה םיטירפה לכ ןיגב לוחיו ,תפסותה / התחפהה הנתינ וניגב תויומכה
  .תויומכה בתכב

 / תפסותה רועיש רחאל תויומכה בתכ יריחמ( עיצמה י"ע םיעצומה םיריחמה יכ ,רהבומ .ג
 ןיב תואצוהה לכ תא םיללוכ )"הרומתה" :ןלהל( ,)םיקרפהמ דחא לכ יבגל עצומה התחפהה
 .זרכמה יאנת יפ לע תודובעה עוציבב תוכורכה אוהש גוסו ןימ לכמ תוליגרה ןיבו תודחוימה



 

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

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

 טרופמכ ותעצה אלמל עיצמה לע .זרכמל םיפרוצמה םיספטה יבג לע קרו ךא שגות העצהה .ה
 )'די ךמסמ( תויומכה בתכו )'ג ךמסמ( העצהה ספוט ,)'ד ךמסמ( הזוחה יבג לע םותחלו ליעלד
 םשרתש הרעה .זרכמה יכמסמ לש ףד לכ ותמיתח לש תובית ישארב ןמסל ןכו םיקתעה ינשב
 .העצהה לוטיבל איבהל הלולע זרכמה יכמסמ ףוגב

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

 .ןכ תושעל היהי בייח עיצמהו ,ותעצה םויק תחטבהל עיצמה

 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

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

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

 הצעומה תוטלחה .11

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

 יאנתב תועצהה תדימע תא הליחת קודבת ,ךכ ךרוצל הדי לע ךמסויש ימ וא/ו םיזרכמה תדעוו .ב
  .זרכמל ועבקנש ףסה

 לע ובקננש תפסות / התחפהה רועישל םאתהב ודקוני ,ףסה יאנתב תודמוע יכ ואצמנש תועצהה .ג
 םילקשמל םאתהב )'די ךמסמ( זרכמל תויומכה בתכ יקרפמ דחא לכל עגונב םיעיצמה ידי

 .םאתהב וגרודיו ןלהל וטרופיש

 ,תועצהה ןיבמ רתויב ךומנה היהי )R( תיללכה תללקושמה החנהה םדקמש הז היהי הכוזה
  :ןלהל טרופתש החסונה פ"ע

 :)1 הנבמ( למשח ינקתמ תקוזחת תודובעל הנשמה יקרפ "לקשמ" זוכיר .א
 

A. 10%      תודוקנ  –  08.1 קרפ 



 

B. 20%     הרואת יפוג  –  08.2 קרפ 
C. 3%    הרואת יפוגל םירזיבא  –  08.3 קרפ 
D. 8%   למשח תוחולל םירזיבאו דויצ  – 08.4 קרפ 
E. 5%    םינוש םירזיבאו דויצ  –  08.5 קרפ 
F. 5%    תונורא / היצקורטסנוק  –  08.6 קרפ 

.G 10%     םיליבומ  –  08.7 קרפ 
H. 3%   תיתשת תודובעו תוחוש ,תוריפח  –  08.8 קרפ 
I. 10%     םילבכו םיכילומ  –  08.9 קרפ 
J. 3%     תוקראה  – 08.10 קרפ 

K. 15%     תונוש תודובע  – 08.11 קרפ 
L. 8%     י'גרב תודובע  – 08.12 קרפ 

 
 

  :היהת בושיחה תחסונ
 

{[0.1*(1-R1/100) + 0.2*(1-R2/100) + 0.03*1-R3/100) + 0.08*(1-R4/100) + 0.05*(1-
R5/100) + 0.05*(1-R6/100) + 0.1*(1-R7/100) + 0.03*(1-R8/100) + 0.1*(1-R9/100) + 
0.03*(1-R10/100) + 0.15*(1-R11/100) + 0.08*(1-R12/100)]-1}*100 = R% 

 
 :רשאכ
 R = תללקושמ החנה םדקמ 

R1,R2….. = המאתהב הנשמ קרפ לכל החנה. 
 

 :המגודל
R1=20% , R2=15% , R3=8% , R4=5% , R5=25 , R6=7% , R7=10% , R8=15%, R9=5%, R10=2%, 
R11=6%, R12=10% 

 
 :הפיא היהי ) R( תללקושמה החנהה םדקמ

[(0.1*0.8 + 0.2*0.85 + 0.03*0.92 + 0.08*0.95 + 0.05*0.75 + 0.05*0.93 + 0.1*0.9 + 0.03*0.85 + 
0.1*0.95 + 0.03*0.98 + 0.15*0.94 + 0.08*0.9)-1]*100 = 13.89% 

 

 ןתנית ,ןושארה םוקמב וגרודיו ההז העצה ועיצי םיעיצמהמ רתוי וא םיינש יכ אצמיש הרקמב .ד
 סיסב לע תאזו ,זרכמה תרגסמב תושקובמה תודובעה עוציבב ןויסינ רתוי ול שיש עיצמל תופידע
 .הצעומה תשקבל ואצמויש תואכמסא

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

 עצבל וא/ו דבלב תודובעה ןמ קלח עוציב לע טילחהל וא/ו זרכמה תא לטבל תיאשר הצעומה .ו
 רחואמ דעומל תודובעה ןמ קלח עוציב תייחד לע טילחהל וא/ו ןקלח וא תודובעה תא המצעב
 תושרל דומעיש ביצקתב בשחתהב וא/ו הצעומה לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,רתוי

 לוטיב לע הטילחה וב הרקמב םי/שדח םי/זרכמ םסרפל התוכז לע תרמוש הצעומה .הצעומה
 .ליעלד רומאכ זרכמה



 

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

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

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

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

 ינש רישכ .12

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

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

 ,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

 ,ךרוצה תדימב .)םישדוח 6( רומאכ ןויסינה תפוקת םות דע הפקותב דומעת ,ינשה רישכה תעצה .ד
 הפוקתל ותעצה ףקות תא ינשה רישכה ךיראי ,ךכל ןכומ אהיו הצעומה ידי לע שקבתי םא
 .תפסונ

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

 זרכמה י"פע הכוזה תבוח .13

 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 שרדנכ

 :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 םישולש( ₪ 30,000 ךסב תוברע )3
 חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ
 תפוקתלו זרכמה אושנ תודובעה עוציב תחטבהל ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע
 ,הצעומה לש התעד תחנהל ,ל"נה חסונב תוברעה תריסמ םע .2 'ה ךמסמ חסונב ,קדבה
 .ליעל 8 ףיעס תארוה יפ לע הצעומל האצמוהש תוברעה הכוזל רזחות

 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
 רשקתהל ,הארתה וא העדוה לכ תתל ילבמ ,תיאשר הצעומה אהת ,ןכ ומכ .זרכמל ותעצה
 העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל הכוזל .ידעלבה התעד לוקיש יפל תאזו רחא עיצמ םע םכסהב
   .ומוקמב רחא עיצמ םע הצעומה לש התורשקתה בקע יוציפל תוכז וא/ו

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

 ,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
 תא טלחל תיאשר אהת הצעומה יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל .האולמב זרכמב תופתתשהל
 םע רשקתת אל וב הרקמב םג האולמב עיצמה תעצה תחטבהלו זרכמב תופתתשהל תוברעה
  .הכוזה םוקמב רחא עיצמ

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

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

 הרומתה .14

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

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

 ,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



 

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

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

 ינפל( ₪ 300,000 לש םוכסל לבגומ הכוזה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה יכ שגדומו רהבומ .ו
 ,הז םוכסב תודובע הכוזל רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ ךכב ןיא יכ רהבומ ןכ .הנשב )מ"עמ
   .הצעומה יכרצל םאתהב תעל תעמ ורסמי תודובעהו

 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

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

 ןיוצמ הילע ,הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב העצהה תא
 / שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 6/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 .)םירהצב( 12:00 העשה דע 12.3.2020 םוימ רחואי אל  ,הצעומה ןיינק

 

 ה'צירלד יזיל

 הצעומה שאר


