
RFI הליהקל להקמ םתכיפהל תונושה תוליהקה תלעפהו לוהינ ,םיבשות תוברועמ םודיקל תכרעמ.DOC 
 

       

     

 
  הווקת ינג תימוקמ הצעומ

 

 עדימ תלבקל השקב

(Request For Information) 
 

 ,םיבשות תוברועמ םודיקל תכרעמ תוליעפ ןיינעב
 להקמ םתכיפהל תונושה תוליהקה תלעפהו לוהינ

 הליהקל
 הווקת ינגבש תימוקמה הצעומב 

 
 

 

 2020 טסוגוא 

 



- 2 - 

 הווקת ינג תימוקמ הצעומ

  (R.F.I) עדימ תלבקל השקב

 תוברועמ םודיקל תכרעמל תפטוש הכימתו העמטה,המקהל תורשקתה
  הליהקל להקמ םתכיפהל תונושה תוליהקה תלעפהו לוהינ ,םיבשות

 

 יללכ
 םילגוסמה םיפוג רבדב עדימ תלבקב תניינועמ )"הצעומה" :ןלהל(  הווקת ינג תימוקמ הצעומה
 תושירדה לכ םהב םימייקתמ רשאו ,ןלהל םיעצומה םיאנתב םיטרופמה םיתורישה תא קפסל םיניינועמו

 .ןלהל תוטרופמה תוימדקמה

 ןיבל הצעומה ןיב תירשפא תורשקתה לש תונכתיה תקידבו עדימ ףוסיא םשל תישענ וז תימדקמ השקב
 ותוידוחיי ,תשרדנה תכרעמה יאנת לש םתוידוחיי רואל תאז ,םירומאה םיתורישה םע רשקב ינוציח ףוג

 .ב"צויכו )םוזו פסאטאוו תמגוד( תוכרעמ ןיב שרדנ ןורנכיס ,םישרדנה םיתורישה אושנ קוסיעה םוחת לש

 ותוא ןמזלו ,וז השקבל הנענש ימ לכמ ףסונ עדימ וא תומלשה ,תורהבה שקבל תיאשר היהת הצעומה
 .ןוכנל הארתש יפכ לכה ,הינפב ןוידל

 הניא איהו עדימ ףוסיא לש ןושאר בלש הווהמ עדימ תלבקל וז השקב יכ ,תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל
 זרכמ םסרפל הצעומה לש יהשלכ תובייחתה םושמ הב ןיאו ,רחא בייחמ ךילה וא יבמופ זרכמ רדגב
 .הנעמה חלושל ןורתי תונקהל ידכ וז השקבל תונעיהב ןיאו ,רחא ךילה לכב לועפל וא ,וז היינפ אשונב

 הילע ,הרוגס הפטעמב תינדי רוסמל שי ,ףרצל ץפח בישמה רשא ךמסמ לכ ףוריצב הנעמה ספוט תא
 לוהינ ,םיבשות תוברועמ םודיקל תכרעמל ןורתפ ןיינעב  (R.F.I)עדימ תלבקל השקבל הנעמ" םשריי
 ידרשמב רוסמלו ,הווקת ינג תימוקמב הצעומב הליהקל להקמ םתכיפהל תונושה תוליהקה תלעפהו

 אל תאזו  ,לארשי חמצ תיפוח/יראשוב רימא ידיל ,'ב המוק ,הווקת ינג 48 לילגה בוחר םייוצמה הצעומה
 .20.8.9 םוימ רחואי

 תוימדקמ תושירד .1

 :ןלהל םיטרופמה םיאנתהו תושירדה לכב דמועש ימ הז ךילהב ףתתשהל יאשר

 קוחכ םירפס להנמ אוהש רושיא ףרצל וילעו מ"עמ ךרוצל השרומ קסוע תויהל עיצמה לע .א
  .רוקמב סמ יוכינ לע רושיא ןכו

 תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסעה קוח יפל םישרדנה םירושיאה לכ לעב תויהל עיצמ לע .ב
  .1976 – ו"לשתה ,)סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ

 תויושרב המוד תוריש וא/ו שקבתמה תורישה ןתמ לש חכומ ןויסינ לעב תויהל עיצמה לע .ג
 תעמטהב ןויסינ םע ,םימוד םיירוביצ תודסומב וא/ו תוינוריע תורבחב וא/ו תוימוקמ
 .הכימת יתוריש ןתמ ללוכ ,וז היינפב טרופמכ תיגולונכט תכרעמ

 ,תיגולונכט הניחבמ ןה שרדנכ תורישו הכימת קפסל תילכלכה תלוכיה לעב תויהל עיצמה לע .ד
 הירגטניא תניחבמ ןהו רצומה לש תפטוש הכימתו הלעפה תניחבמ ןה ,תיביטקילפא
 .תושרב םייקתהל תודיתעו תומייקה תויגולונכט תוכרעמל
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 תכרעמה טוריפ .2

 תונושה תוליהקה תלעפהו לוהינ ,םיבשות תוברועמ םודיקל תכרעמל רשקב הניה וז הינפ .א
 תיביכרה תא לולכל ךירצ ןורתפה .הווקת ינגש תימוקמב הצעומב הליהקל להקמ םתכיפהל
 םילדומ ללוכהשו הצעומב תונושה תוליהקל םאתומה ידועיי יביטקארטניא לטרופ :םיאבה
 לוהינ תכרעמ ,תעל תעמ םילועה םיכרצל המאתהו תושימג תלוכי ילעב םינבומ םייתליהק
 תידיימ רסממ תכרעמב ילאוטריו ידועי יתליהק רזוע ,בושיב םינושה תוליהקה ילהנמל תידועיי
 .)"המרופטלפה" :ןלהל(הנימזו

 .הווקת ינג תייסולכוא ללכ תוליהקה ילהנמ וניה דעיה להק .ב

 ןתמ ,התעמטה ,המרופטלפה תיינב לע יארחא אהי )"תורישה ןתונ" :ןלהל( רחבייש םרוגה .ג
 .תושרה תושירדל המאתהב םיש"וש עוציב ללוכ ןימאו יעוצקמ ןפואב םיפטוש הכימתו תוריש

 היינב )א( :ןהיניבו תוידוחיי תולוכי ןווגמ הליהקה ילהנממל רשפאתי המרופטלפה תרגסמב .ד
 תומזוי דודיע )ב( ;יזיפהו ילטיגידה םלועב םינווגמ םייתליהק םילדומ תרזעב הליהק חותיפו
 תלבקו הליהקה יכרצ יבגל תונבות רשפאמה םינותנ חותינ )ג( ;תיתרבח תוברועמ תרבגהו

 )ה( ; תויצמוטוא תועצמאב תוליהקה תלעפהו לוהינב תוליעי )ד( ;םינותנ תוססובמ תוטלחה
 םירטמרפ יפל הליהקה ירבח םע תוידימ רסממ תוכרעמ תססובמו תיטמוטוא תיתשת תיינב
 לוהינב תויטרפה תנגהו עדימה תחטבא )ו( ;'וכו ןיינע ימוחת ,רדגמ ,ליג ,תבותכ ןוגכ םינוש
 המב - תוארנו חילצמ גתומ )ז( ;הנכותב רגאיו רצווייש עדימל הצעומה תאמ םישרומ םימרוג
 תריציל םיירשפא םילדומ )ח( ;המרופטלפה םע תרבוחמה תויתליהק תויונגראתהו תומזויל
 םיירחסמ םיפוג םע הלועפ יפותישו םיימוקמ םיקסע ףותיש תועצמאב הליהקה ךותב תוסנכה
 :ןלהל(  המרופטלפה ךותב םולשתב םיעוריא תמקה תעב תנבומ הקילס תלוכי )ט( ;םירחא
 תמגוד םיבשותה לצא תומייקה תוצופנה תויצקילפאל םאתות המרופטלפה )י( ;)"הנכותה"
 .ב"צויכו פסאטאוו ,קובסייפ

 םולשתב םייתצובק םיעוריא המרופטלפל תולעהל ולכוי תוליהקה ילהנמ וא הצעומה .ה
  .המרופטלפה םע וקשממתיש

 שמתשמ לכ בייחיי ןכו לארשיב םילבוקמה תויטרפה תנגה יקוחב דומעל שרדיי תורישה ןתונ .ו
  .תכרעמב שומישה יאנת תא רשאל

 תנמ לע תכרעמב ורבטצייש םינותנל םירדגומ םינותנ ילעבל האלמ השיג רשפאי תורישה ןתונ .ז
    .תכרעמהמ םישמתשמה לש ךרעהו תוישומישה תא םסקמל תושרל רשפאל

 יפ לעו שרדנכ תורישה תקפסא םשל יעוצקמ םדא חוכ תקסעה לע יארחא אהי תורישה ןתונ .ח
 םייעוצקמ םידבוע תויהל ושרדי ,תורישה ןתמב וקסעוי רשא םידבועה יכ ,רהבוי .ךרוצה
  .תולקת אלל ההובגו תיעוצקמ המרב תורישב ךומתלו םינמוימו

 היהי אלו ,ןיינעו רבד לכל יאמצע ןלבקכ תורישה תא קפסל שרדיי תורישה ןתונ ,קפס רסה ןעמל .ט
 ןתונ ,ןכ ומכ .הצעומה ןיבל וניב דיבעמ דבוע יסחי רוציל ידכ הצעומה ןיבל וניב םתחייש םכסהב
 רוציל ידכ הצעומה ןיבל וניב םכסהב ןיא יכו וידבוע לש דיבעמה אוה יכ ריהצהל שרדיי תורישה
 תורישה ןתונ שרדיי ,המאתהב .ומעטמ ימ וא/ו וידבועמ ימ ןיבל הצעומה ןיב דיבעמו דבוע יסחי
 םולשת וא סמ לכו ימואלה חוטיבה הסנכהה סמ ימולשת תא וידבוע רובעו ומצע רובע םלשל
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 ןמ לבקל םיאכז ומעטמ םילעופה וא/ו וישרומ ,וידבוע ,תורישה ןתונ ןיאו םלשל שרדייש רחא
   .ודיבעממ דבועל גהונ וא/ו ןיד לכ י"פע םיעיגמה םהש תויוכז וא/ו םולשת לכ הצעומה

 :השקבל הנעמה .3

 ,םתושרב יוצמה יטנבלרה עדימה תא הצעומה ינפב איבהל םיניינועמה םיפוגל תינפומ השקבה .א
 ליעל םיעצומה םיאנתב זרכמ םייקל םוקמ שי םא הטלחה שבגל הרבחל עייסל ידכ וב שי רשא
 .תירשפא ןכא גצומה הוותמב תורישה תלבק םאו

 ןמזומ ,ל"נה םיתורישה לכ תא קפסל לגוסמו ןיינועמה וא רומאכ עדימ איבהל ןיינועמה םרוג לכ .ב
 ,הצעומה לש םיזרכמה תביתב חינהלו ליעל םיעיפומה םידעומבו תבותכב ,הרבחל תונפל
 ,שרדנכ אלמ אוהשכ וז השקבל 1 חפסנכ ףרוצמה ספוטה תא הווקת ינג 48 לילגה 'חר תבותכב
 לע קפוסמה תורישה תא הצעומה ינפב טרפל תנמ לע ףרצל ץפח אוה רשא םיכמסמה לכ תא ןכו
 .הצעומה ידי לע שקובמה תורישל עגונב ותעד תא וא ודי

  .תוליעפה עוציבל תויפסכ תועצה הצעומל ריבעהל אלש םישרדנ ךילהב םיפתתשמה .ג

 

 

            _______________ 

 ןיל הילד                    
 הצעומה ל"כנמ
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 1 חפסנ
 
 

 :השקבל הנעמ חסונ
  

  __________________   פ.ח 'סמ ______________________ :ןיינעתמה ףוגה םש  .א
 

 _____________ :סקפ ___________ :'לט _______________________ :תבותכ
 
 

 :)ןופלטו םש( רשק שיא יטרפ .ב
_________________________________________________________________ 
 
 
 :טרפל אנ ,םימוד םיתוריש תקפסאב ןיינעתמה ףוגה ןויסינ .ג
 

 ........................................... : ללוכה ןויסינה ףקיה
 

 :וז היינפב רכזומה תורישל םימוד םיתוריש וקפוס םהל םירחא םיפוג וא תוימוקמ תויושר יטרפ
  

               __________________________ :תבותכ ______________ :ףוג/תושרה םש )1
 ____________________ :ןופלט 'סמ _______________ :רשק שיא     

               __________________________ :תבותכ ______________ :ףוג/תושרה םש )2
 ____________________ :ןופלט 'סמ _______________ :רשק שיא     

               __________________________ :תבותכ ______________ :ףוג/תושרה םש 3
 ____________________ :ןופלט 'סמ _______________ :רשק שיא   
 
 

   :םיקפוסמ / וקפוסש םיתורישה תוהמ
1( ______________________________________ 
2( ______________________________________ 
3( ______________________________________ 
  

 :םיתורישה ןתמ ךרוצל ןיינעתמה ףוגה י"ע וקסעוה רשא םידבועה 'סמ
1( _______________________________________ 
2( _______________________________________ 
3( _______________________________________ 
 

 
 :)טרפמ( תעצומה המרופטלפה יביכר טוריפ .ד

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 :תעצומה המרופטלפל עגונב תורישה ןתונ ידי לע םינתינה הקוזחתו תוריש טוריפ .ה
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 :הצעומה ינפב איבהל ןוכנל ןיינעתמה ףוגה האריש יפכ םיפסונ םינותנ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ 
 

 תיפסכ העצה לולכי אל הנעמה

 .רומאה תורישה תונכתיה רבדב עדימ קפסל לוכי רשא הוולנ ךמסמ לכ ףרוצי הנעמה ספוטל


