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 'א ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמה הצעומה

 4/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הצעומה לש הצק תודיחיל וא/ו ח"סומל םילשמ דויצ תקפסאל

 תועצה עיצהל הנמזה
 

 םילשמ דויצ תקפסאל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה
 .)"ןיבוטה" :ןלהל( זרכמה יכמסמב טרופמכ ,הצעומה לש הצק תודיחיל וא/ו ח"סומל

 ןאולמב תודובעה תא םילשהל שרדיי הכוזה .הצעומה תשירדל םאתהב תעל תעמ ונמזוי ןיבוטה
 .הצעומה םע םאותמ םינמז חולל ףופכב ,הצעומה ןוצר תועיבשל

 יכמסמ" :ןלהל( וילע םותחל שרדיי הכוזהש םכסהה חסונ ןכו םיוולנה םיכמסמה ,זרכמה יאנת תא
 לילגה בוחרב םיאצמנה הצעומה ידרשמב ,ורזחוי אלש  ₪ 500 לש ךס רובעב שוכרל ןתינ ,)"זרכמה

 תועשב 'ה-'א םימיב ,יראשוב רימא רמ ,הצעומה ןיינק / שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,הווקת ינגב 48
 .)03-5310881 ןופלטב העגה שארמ םאתל יוצר( 8:00-14:00

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

 שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,םישרדנה זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב ,)םיקתוע ינשב( העצהה תא
 ינג 48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 4/2020 'סמ זרכמ - ןיוצמ הילע ,הרוגס הפטעמב
 העשה דע 12.3.2020 םוימ רחואי אל ,הצעומה ןיינק / שכרה 'חמ לצא 'ב המוק ,הווקת

 .)םירהצב( 12:00

 .הנלבקתת אל דעומב הנשגות אלש תועצה

  .תינדי הריסמ טעמל תרחא ךרד לכב תועצה חולשל ןיא

 .זרכמה יכמסמב תויוצמ תופסונ תוטרופמ תוארוה

 ה'צירלד יזיל

  הצעומה שאר
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 'ב ךמסמ
 הווקת ינג תימוקמה הצעומה

 4/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הצעומה לש הצק תודיחיל וא/ו ח"סומל םילשמ דויצ תקפסאל

 
 םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת

 יללכ
 ח"סומל םילשמ דויצ תקפסאל תועצה תאזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הווקת ינג תימוקמה הצעומה .1

 .זרכמה יכמסמב טרופמכ ,הצעומה יבחרב )"ןיבוטה " :ןלהל( הצעומה לש הצק תודיחיל וא/ו

 ,היכרצל םאתהב הצעומה תשקב יפל תעל תעמ שרדיי קפסה ןכ לעו ,תרגסמ זרכמב רבודמ יכ רהבוי .2
 .ול ורסמיש ןידכ תורשואמ תויביצקת תונמזהב ועבקייש ןיבוטה תא קפסל

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

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

 יכ רהבומ .הנשב )מ"עמ ינפל( ₪ 100,000 לש םוכסל דע אוה הכוזה םע תורשקתהה לש יפסכה ףקיהה .4
 םאתהב תעל תעמ ורסמי תונמזההו ,הז םוכסב תונמזה הכוזל רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ ךכב ןיא
 .הצעומה יכרצל

 תא לידגהל וא/ו התעד לוקיש יפ לע תורשקתהה ףקיה תא ןיטקהל תיאשר אהת הצעומה יכ רהבוי ןכ .5
 .ןידל םאתהב תורשקתהה ףקיה

 אהת הצעומה .הזוחה תמיתח דעוממ םישדוח 12 לש הפוקתל הניה הז זרכמ יפ לע תורשקתהה תפוקת .6
 ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,הנממ קלח וא הנש תונב תופסונ תופוקתל תורשקתהה ךיראהל תיאשר
  .םינש 5 לע ולעי אל תורשקתהה תופוקת לכ ךסש דבלבו ,ןיד לכל ףופכבו

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

 זרכמה יכמסמ

 יכמסמ" דוחלו דחי ןלהל וארקיו ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ דחי םלוכו ןלהל םיטרופמ זרכמה יכמסמ .7
 :"זרכמה

 .תועצה עיצהל הנמזה  - 'א ךמסמ 
 .זרכמב םיפתתשמל תוארוהו זרכמה יאנת   - 'ב ךמסמ  
 .עיצמה תעצה  - 'ג ךמסמ 
 .םכסה  - 'ד ךמסמ 
 .עיצמה תעצה תחטבה ךרוצל תוברע חסונ )1(   - 'ה ךמסמ 
 .םכסהה עוציב תחטבהל ךרוצל תוברע חסונ )2(    
 .רצומ תובח חוטיב םויק לע רושיא ללוכה םיחוטיב םויק רושיא      - 'ו ךמסמ 

 - ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ רבדב ריהצת )1( - 'ז ךמסמ
1976. 

 .1976 - ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יאנתב עיצמה תדימע ריהצת )2(
  .1953 - ג"ישת ,רעונ תדובע קוחמ תוארוה - 'ח ךמסמ 
 .םיריחמו תויומכ בתכ  - 'ט ךמסמ 



 

 3 

 ףס יאנת - זרכמב תופתתשה
 :ןלהל טרופמכ םירבטצמה םיאנתה לכב דמועש עיצמ זרכמב ףתתשהל יאכז .8

 םירושיאה לכ וידיב םימייקו ףסומ ךרע סמ קוח יפל השרומ קסוע אוהו קוחכ םירפס להנמ וניה .א
 .ןיד לכ יפ-לעו 1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח י"פע םישרדנה םיפקתה

 טרופמכ ,1976 - ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל םישרדנה םירושיאה לכ לעב .ב
  .זרכמל )2('ז-ו )1('ז םיכמסמכ םיפרוצמה םיריהצתב

 לככ ,תורשקתהה אשונ ןיינעל ,1968-ח"כשתה ,םיקסע יושיר קוח יפ לע קסע ןוישיר לעב וניה .ג
   .ןיד יפ לע שרדנש

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

 .זרכמה יכמסמ תא שכרש עיצמ .ה

 םיפקת ויהי ולא יכ ,שרדנ ,לבגומ ףקות ילעב םניה ליעל םיטרופמה תודועתה / םירושיאה וב הרקמ לכב .9
 .הזוחה תפוקת לכ ךשמב ןכו העצהה תשגה דעומב

 .ףתושמב תועצה שיגהל ןתינ אלו דבלב דחא עיצמ י"ע תשגומ תויהל העצה לכ לע יכ רהבוי .10

 םיכמסמ

 :זרכמה תרבוחב םילולכה םיכמסמל ףסונב ,ותעצהל ףרצי עיצמ לכ .11

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

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

 תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל םישרדנה םירושיאה .ג
 .זרכמה יכמסמל 'ז ךמסמ חסונב 1976 - ו"לשתה ,)סמ

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

 תרגסמב וניה זרכמה אושנ תודובעה לש ןעוציב 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 תויוכמס
 םתמיתחב דיגאתה תא בייחלו דיגאתה םשב םותחל םיכמסומה םישנאה י"ע המותח דיגאתה
 םאתהב םניה זרכמה אושנ תודובעה עוציב ןכו זרכמב תופתתשהה יכו זרכמה יכמסמ לע
 .תודגאתהה יכמסמל

 .דיגאתה ילהנמ תומש .ב

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

 .דיגאתה לש םושרה ודרשמ תבותכ .ד

 ח"ור / ד"וע רושיא ףרצל וילע ,ןפוא ותואב דגאתהל ול רשפאמ ןידהש יאנתבו ,תופתוש וניה עיצמה םא .12
 העצהה תשגה ןיינעב תופתושה לש ןידכ הטלחה תלבקו תופתושה םשב המיתחה תויוכז רבדב תופתושה
 .זרכמב תופתתשהו

 עיצמה תעצה תחטבהו תופתתשה ךרוצל תוברע

 תשמח :םילימב( ח"ש 5,000 לש ךסב תוברע ,זרכמה יכמסמ לכל ףסונב ותעצהל ףרצל שרדנ עיצמה .13
 ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח תאמ וא לארשיב עודי ירחסמ קנב תאמ )םישדח םילקש םיפלא
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 )1(ה ךמסמ חסונב ,1981- א"משתה ,חוטיבה יקסע לע חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב לארשיב קוסעל
 .17.6.2020 םויל דע ףקותב דומעת תוברעה .זרכמה יכמסמל

 תיזכרמה הכשלה י"ע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי העצהל תוברעה םוכס .14
   .זרכמל תועצהה תשגה םויב עודיה ןורחאה דדמה היהי יסיסבה דדמהשכ ,הקיטסיטטסל

 שאר לש תידדצ-דח היינפ יפ לע טוליחל היאנת יפ לע תנתינו תינתומ יתלב ,תימונוטוא היהת תוברעה .15
  .םמעטמ ימ וא/ו רבזגה וא הצעומה

 תיפוס רחביש דע הצעומה לש התשירד י"פע ,ונובשח לע ,ליעל תוברעה ףקות תא ךיראהל בייחתמ עיצמה .16
 .םכסהה לע םותחי הכוזהש דעו זרכמב הכוזה

  .העצהה יאנת יולימ יא ןיגב שארמ םימכסומו םיעובק םייוציפ שמשי תוברעה םוכס .17

 רהבומ .םדקומ יאנת לכ אלל תוברעה תא טלחל תיאשר הצעומה אהת ,םכסהה לע םותחל עיצמה ברסי .18
 הצעומה תוכזב עוגפל ידכ וא/ו הצעומה לש היתונעטו היתועיבת תא תוצמל ידכ תוברעה טוליחב ןיא יכ
 םאתהב ,העצהה םויק יא בקע ,ודי לע ומרגיש םיישממה םיקזנה ןיגב ,עיצמהמ םייוציפ עובתל
 .ןיד לכ י"פעו הז םכסה י"פע היתויוכזל

 םירקמהמ דחא לכב תופתתשהה תוברע תא טלחל תיאשר אהת הצעומה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .19
 :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(

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

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

 תולאשו תורהבה
  .עצבל קפסה לעש ןיבוטה תקפסא תודובע לש ףקיההו ביטה ,יפואה תא ראתל םתרטמ זרכמה יכמסמ .20

 / שכרה תקלחמ בל תמושתל אבות תוגייתסה לכו זרכמה יכמסמ ןיב המאתה יא וא/ו ,האיגש ,הריתס .21
 :ליימיאבו 5310878-03 :סקפ תועצמאב ,בתכב )"להנמה" :ןלהל( הצעומה ןיינק

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

 דעומה תכראהב עיצמה תא וכזי אל התלבק יא וא ומעטמ ימ וא/ו להנמה דצמ הבושתה תלבקב רוחיא .22
 לכל תרחא העצה לכ ןידכ היהי ותעצה ןידו םיזרכמה תדעו דצמ יהשלכ תובשחתהל וא ותעצה תשגהל
 .רבד

 ןקתל וא/ו זרכמב רומאל תורהבה ותמזוימ ןתיל ומעטמ ימ וא/ו להנמה ךמסומ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .23
 .זרכמה תא שכרש ימ לכל ןתנית בתכב העדוהו וב ולפנש תויועט

 אל .הצעומה תא ובייחי אל ,ונתינש לככ ,פ"עב ונתינש םירבסה וא תורהבה ,םישוריפ ,קפס רסה ןעמל .24
 לע ושענ וא ונתינש םינוקית וא/ו תורהבה וא/ו תובושת לע ךמתסה ותעצהב יכ ,עיצמה יפמ הנעט עמשת
  .ליעל רומאכ ,בתכב להנמה י"ע ונתנ הלא םא אלא ,הצעומה ידי

 דרפנ יתלב קלח ווהי ,הז קרפב רומאכ ונתינש ב"ויכו םינוקיתה ,תורהבהה ,תובושתה לכ יכ ,רהבומ .25
  .זרכמה יכמסממ

 םיחוטיב תכירע לע רושיא חסונב ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי הצעומל ,ןכ ומכ .26
 תעד לוקיש הצעומל יכ ,רהבומ .הצעומה לש חוטיבה ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב ,)'ו ךמסמ(

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

 תועצה תשגה
 זוחא רשאכ ,'ט ךמסמכ ףרוצמה תויומכה בתכ יריחממ ללוכה התחפה זוחא תא ותעצהב בוקני עיצמה .27

  .עצבל עיצמה שרדי ןתוא תודובעה ללכל דיחאו ההז היהי התחפהה

 ."0" התחפה זוחא עיצהל ןתינ

 בתכב םייוצמ אלו ודי לע םירכמנש םיפסונ ןיבוט לע ללוכ התחפה זוחא עיצהל עיצמה שרדנ ,ףסונב .28
  :תואבה תוירוגטקב תויומכה

 .יאנפו ןוניג ,ליטסקטו יונ בוציע ,םיתורישו היטבמא ירזיבא ,םייללכ תיב ילכ ,םיילמשח תיב ילכ

 םירצומה לש ףדמה יריחמ וניה םיפסונ ןיבוט תקפסאל הצעומה העבקש ילאמינימה ריחמה יכ רהבוי
 .15% לש התחפהב )מ"עמ ינפל(

 .הצעומה העבקש ילאמינימה ריחמה לע ףסונ התחפה זוחא עיצהל שרדנ עיצמה

 ןיבוטה תקפסא ןיגב ריחמה ,םיפסונה ןיבוטה תקפסא ןיגב התחפה 5%-ב בקנ עיצמה םא :אמגודל
 .20% לש התחפהב םירצומה לש ףדמה ריחמ אהי םיפסונה

 לע התחפהכ 'ג ךמסמב ודי לע םיבוקנה םיריחמל םאתהב הרומת הכוזה לבקי ,ןיבוטה תקפסא ןיגב .29
 לעופב ועצובש תודיחיה / םיביכרה רפסמ תלפכמב ,)"העצהה יריחמ" :ןלהל( תויומכה בתכב יריחמ
 .)"הרומתה" :ןלהל( הזוחה יאנתל ףופכבו ,הצעומהמ ןידכ תרשואמ תיביצקת הנמזה תלבק רחאל תאזו

 לכ תא םיללוכ םהו ,ןיבוטה תקפסא ןיגב יפוסו אלמ םולשת םיווהמ העצהה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ .30
 זרכמה יאנת יפ לע ןיבוטה תקפסאב תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב ,תואצוהה
 ,בכר ילכ ,דויצ ,םדא חוכ תוברל ,הזוחה אושנ עיצמה תויובייחתה לכל אלמ יוסיכ םיווהמו תומלשב
 ןימ לכמ םיפסונ םימוכס הלא םיריחמל ופסוותי אל יכ ,רהבומ ןכ .ב"ויכו םיחוטיב ,תולבוה ,םירמוח
 .הצעומה ידי לע םלושי רשא מ"עמ טעמל ,דדמל הדמצה ישרפה תוברל אוהש גוסו

 םאתהב לכה ,םינתשמ םיפקיהב זרכמה חוכמ ןיבוטה ןימזהל תיאשר הצעומה יכ ,תאזב רהבומ ןכ .31
 יפל ,םירחא םיקפסמ ןיבוטה תא ןימזהל הצעומה תיאשר ,ןכ ומכ .הביצקתלו היכרצל ,התעד לוקישל
 שדח זרכמ םסרפל וא/ו ללכ ןיבוט הכוזה קפסהמ ןימזהל אלש תיאשר םג אהת הצעומה .היניע תואר
  .םקלח וא הז תרגסמ זרכמב םילולכה ןיבוטה רובע

 הכוזל ןכ ומכ .ןיבוטה תקפסא דעב הכוזה יאכז הל הרומתה תא תונשל ידכ ליעלד 31 ףיעסב רומאב ןיא .32
 דבלב ןיבוטהמ קלח תקפסא תריסמ וא/ו תריסמ יא ןיגב יוציפ תוכז וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל
 ןיבוטה תקפסא תא עצבל ודצמ בייחתמ הכוזה .ןיבוטה תקפסא ןמ קלח עוציב תייחד וא/ו ודי לע עוציבל
  .ותעצה תרגסמב בייחתה םהל שרדנה ןפואבו דעומב הצעומה תושירדל םאתהב

 םירושיכה ,תועידיה לכ תא ול שי יכ ,זרכמה יכמסמ לכ תא ןחב עיצמהש ךכל היאר אהת ,השגוהש העצה .33
 םיכסמ אוה יכו ,זרכמב טרופמכ ןיבוטה תקפסא עוציבל םישרדנה תורחאהו תויעוצקמה תולוגסהו
 .זרכמה יאנתל

 עדויו ןיבמ ,םכסההו תויומכה בתכ תא ןחב עיצמה יכ ,העמשמ העצה תשגה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .34
 .ותעצה תשגה םצעב םהל םיכסהו ןיבוטה תקפסא עוציבל םישרדנה םיאנתה לכ תא

 תועט ,קפס ,תיעטומ הנבה ,העידי רסוח לע תססבתמה העיבת םוש לבקתת אל העצהה תשגה ירחא .35
 .םהיכמסמ וא/ו םכסהה וא/ו זרכמה יטרפמ םהשלכ םיטרפל וא והשלכ טרפל רשקב

 הז ללכבו זרכמב םילולכה םיכמסמה לע תורעה ריעהל וא/ו תונשל וא/ו ןקתל וא/ו קוחמל עיצמל רוסא .36
 וא ןוקית ,הקיחמ ,יוניש לכב תוארל תיאשר הצעומה .זרכמה יאנתמ והשלכ יאנת תונשל ול רוסא
 .ותעצה תא לוספלו זרכמה יאנתמ עיצמה תוגייתסה םושמ רומאכ תפסות
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 עובקה דעומהמ םוי 90 ךשמל הייתופורצו היחפסנ ,היביכרמ ,היטרפ לכ לע הפקותב דומעת העצה לכ .37
 בייח עיצמהו םיפסונ םוי 90 ךשמל הכיראהל עיצמהמ שורדל תיאשר היהת הצעומה .תועצהה תשגהל
 .ןכ תושעל היהי

 העצהה לע המיתח

 המיתחב םותחלו ותעצה אלמל עיצמה לע .זרכמל םיפרוצמה םיספטה יבג לע קרו ךא שגות העצהה .38
 לש תובית ישארב ןמסל ןכו םיקתעה ינשב ,)'ד ךמסמ( םכסההו )'ג ךמסמ( העצהה ספוט יבג לע האלמ
 .העצהה תליספל איבהל הלולע זרכמה יכמסמ ףוגב םשריתש הרעה .זרכמה יכמסמ לש ףד לכ ותמיתח

 .ולש תוהזה רפסמו ותבותכ ןויצ ךות  ,ודי לע םתחית ,דיחי ידי לע השגוהש העצה .39

 ךות ,תופתושה םשב םותחל םיכמסומה םיפתושה לכ העצהה לע ומתחי ,תופתוש ידי לע השגוהש העצה .40
 תוכז לע החכוה ףרוצת ןכ .תופתושה תמתוח ףורצבו ,םתבותכו םתוהז ירפסמ ,אלמה םמש ןויצ
 .תופתושה םושיר תדועתו תופתושה םשב המיתחה

 םמש ןויצ ךות הרבחה םשב םיכמסומה םילהנמה העצהה לע ומתחי ,המושר הרבח י"ע השגוהש העצה .41
 תוכז לע החכוה ףרוצת ןכ ומכ .הרבחה תמתוח ףורצבו הלש םושירה רפסמו הרבחה תבותכ ,אלמה
  .דיגאתה םושיר לע החכוהו דיגאתה םשב המיתחה

 עוציב םשל דחוימב רצונש ףוג וא/ו םידיחי םינלבק לש וא/ו םידיגאת לש תופתוש י"ע השגוהש העצה .42
 היגיצנ ,תופתושה םשבו םישרומה םיפתושהמ דחא לכ םשב ,העצהה לע ומתחי ,הנודנה הדובעה
 יבגל ףתוש לש תוירחאה תדימ לע ,קוחכ ל"נה תופתושה םויק לע תומיאתמ תוחכוה ףורצב םיכמסומה
 .תופתושה יגיצנ לש המיתחה תוכז לעו תשגומה העצהה

 הצעומה תוטלחה

  .יהשלכ תרחא העצה וא ,רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הצעומה .43

 :םיאבה םילקשמל םאתהב תויפסכה תועצהה תא גרדת םיזרכמה תדעוו .44

  80% – תויומכה בתכ לע התחפה זוחא .א

 )קנ 80( דוקינה אולמ תא לבקי רתויב הובגה התחפהה רועיש תא ןתיש עיצמ יכ ,רהבוי הז ןיינעל
 .רתויב הלוזה העצהה לא יסחי ןפואב וגרודי תועצהה רתיו

 20% – םיפסונ ןיבוט לע התחפה זוחא .ב

 )קנ 20( דוקינה אולמ תא לבקי רתויב הובגה התחפהה רועיש תא ןתיש עיצמ יכ ,רהבוי הז ןיינעל
 .רתויב הלוזה העצהה לא יסחי ןפואב וגרודי תועצהה רתיו

 .הכוזכ זרכותו רתויב הבוטה העצהכ רחבת ,רתויב הובגה ללקושמה דוקינה תא לבקתש העצהה ,ללככ .45

 עצבל עיצמה לש וירושכבו ונויסנב ,ילכלכה ונסוחב ,ותלוכיב ,ראשה ןיב בשחתהל תיאשר אהת הצעומה .46
 פ"ע אלמל וא/ו גיצהל עיצמה שרדנש רחא טרפ לכבו ,עיצמה לש ותעצה יריחמבו ןיבוטה תקפסא תא
 לש ורשוכ תא ןוחבל תיאשר היהת הצעומה יכ ןייוצי ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ויתוארוהו זרכמה יאנת
  .ומע םדוקה הנויסנ ךמס לע םג הז זרכמ אושנ ןיבוטה תקפסא תא עצבל עיצמה

 לכ תלבקב ןכו הצעומה ידי לע רשואמ ביצקת לש ומויקב םינתומ הפקיהו הכוזה םע תורשקתהה .47
 וא ןממל םירומאש םירחא םיפוג תאמ וא הלשממה ידרשמ תאמ תופתתשההו םייביצקתה םירושיאה
 רשואמ ביצקת הצעומל היהי אל וב הרקמב .)ןממל םירומאש לככ( ןיבוטה תקפסא ןומימב ףתתשהל
 ןיבוטה תקפסא עוציבל תואשרהה וא/ו םייביצקתה םירושיאה לכ ולבקתי אל וא/ו תודובעה עוציבל
 רשא תודובעה לש ןקלח עצובי אל וא/ו ללכ הכוזה י"ע ןיבוטה תקפסא תודובע ועצובי אל ,ליעל טרופמכ
  .ךכ בקע העיבת וא/ו הנעט לכ הכוזל וא/ו םיעיצמל היהת אלו תיביצקת האשרה וניגב הלבקתנ אל

 תקפסא עצבל וא/ו דבלב ןיבוטה ןמ קלח תקפסא לע טילחהל וא/ו זרכמה תא לטבל תיאשר הצעומה .48
 בשחתהב וא/ו הצעומה לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב לכה ,םירחא םיקפס תועצמאב םימוד ןיבוט
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 וב הרקמב םי/שדח םי/זרכמ םסרפל התוכז לע תרמוש הצעומה .הצעומה תושרל דומעיש ביצקתב
 םירחא םיקפסל ןיבוטה תקפסא תא רוסמל ןכו ליעלד רומאכ וקלח וא זרכמה לוטיב לע הטילחה
 .הצעומה םע םידבועש

 אל ,איהש הביס לכמ ,ונממ קלח וא/ו ועוציב החדנ וא ופקיה לדגוה וא ופקיה ןטקוה וא זרכמה לטוב .49
 עיצמהו ,רומאכ קזנ ול םרגי םא ףא יוציפ לכ ןיגב העיבת תוכז וא/ו העיבת לכ הכוזל וא/ו עיצמל אהת
 .ול םלושתש הרומתב יוניש לכ ךרעיי אלו גוסו ןימ לכמ יוציפל יאכז היהי אל הכוזה וא/ו

 ינש רישכ
 רישכ"כ ,הכוזה העצהה רחאל גורידב האבה הניה ותעצהש ,דחא עיצמב רוחבל תיאשר אהת הצעומה .50

  ."ינש

 הכוזה זרכמה יכמסמב התרדגהכ ןויסינה תפוקת םות דע םא זרכמב הכוזכ זרכוי "ינשה רישכ"ה .51
 .איהש הביס לכמ ,ומע םתחנש הזוחה לטוביש וא הזוח ומע םתחיי אלש וא ותעצהמ וב רוזחי ןושארה

 הרקמב ,ןושארה הכוזה םע דחי ,ףתושמב זרכמב הכוזכ ינשה הכוזה לע םג זירכהל הצעומה תיאשר ןכ .52
 .זרכמה חכמ שרדנה תורישה יפקיהב דומעל לגוסמ וניא ןושארה הכוזה יכ חכווית וב

 ידי לע שקבתי םא ,ךרוצה תדימב .רומאכ ןויסינה תפוקת םות דע הפקותב דומעת ,ינשה רישכה תעצה .53
 .תפסונ הפוקתל ותעצה ףקות תא ינשה רישכה ךיראי ,ךכל ןכומ אהיו הצעומה

 תוברל ,וז הפוקת ךלהמב ומע רשקתת אל םא הצעומה יפלכ העיבת תליע לכ היהת אל ינשה רישכל .54
 תונפל אלש תיאשר אהת איהו דבלב הצעומה תעד לוקישל הנותנ ינשה רישכה םע תורשקתה .היתוכראה
 .ףסונ / שדח זרכמ םסרפל אלא 'ב רישכל

 זרכמה י"פע הכוזה תבוח

 שגוה רשא ,'ד ךמסמכ זרכמל ףרוצמה הזוחה לע הצעומה םותחת )"הכוזה" :ןלהל( זרכמב עיצמה הכז .55
 .זרכמל ותעצה םע עיצמה ידי-לע םותח

 :םיאבה םיכמסמה תא היכזה לע העדוהה תלבק םוימ םימי 7 - מ רחואי אל הצעומל איצמי הכוזה .56

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

 ףקותב דומעת רשא ,זרכמה יכמסמל )2( 'ה ךמסמ חסונב ₪ 10,000 םוכסב ףקותב תוברע .ב
 .ןיבוטה תקפסא עוציב תפוקת לכ ךרואל

 ומצע לע לטונש תויובייחתהה םויק יא ןיגב שארמ םכסומו עובק יוציפ שמשי תוברעה םוכס  
 היתועיבת תא תוצמל ידכ תוברעה טוליחב ןיא יכ ,רהבומ .זרכמל ותעצה תשגה םע עיצמה
 םיקזנה ןיגב ,עיצמהמ םייוציפ עובתל הצעומה תוכזב עוגפל ידכ וא/ו הצעומה לש היתונעטו

 לכ י"פעו הז םכסה י"פע היתויוכזל םאתהב ,העצהה םויק יא בקע ,ודי לע ומרגיש םיישממה
 .ןיד

  .זרכמה יכמסמל 'ו ךמסמ חסונב םיחוטיב םויק לע רושיא .ג

 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
 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

 הצעומה שוכר - זרכמה יכמסמ

 תועצה תעצה תרטמל םיעיצמל םירסמנ םהו ,ידעלבה הניינקו הצעומה לש השוכר םניה זרכמה יכמסמ .57
 שמתשי אלו םתוא קיתעי אל זרכמה יכמסמ לבקמ .תרחא הרטמ םושל אלו ,הז זרכמב רומאכ ,הצעומל
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 ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה רשאמ רחואי אל הצעומל םריזחיו ,ותעצה תשגה תרטמל אלא םהב
 .ואל םא ןיבו הצעומל העצה שיגהש ןיב תאזו

 ,הרוגס הפטעמב שיגהל שי ,עיצמה י"ע םימותח ,זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב ,)םיקתוע ינשב( העצהה תא
 'חמ לצא 'ב המוק ,48 לילגה 'חרב םיזרכמה תביתב תינדי חינהלו 4/2020 'סמ יבמופ זרכמ ןיוצמ הילע
 .)םירהצב( 12:00 העשה דע  12.3.2020 םוימ רחואי אל  ,הצעומה ןיינק / שכרה

 ה'צירלד יזיל

 הצעומה שאר

 


