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  הנורוק יעוריא

 זרכמה תא תועשהל וא לטבל ךרוצ היהיש לככ תועיבתו תונעט הנייהת אל זרכמב הכוזלו םיעיצמל
 לש תעד לוקיש וא תוירוטלוגר תויחנה תמחמ תאזו ,אוהש בלש לכב ,ויתובקעב תורשקתהה תא וא
 ,ויחפסנבו זרכמב תרחא הארוה לכ לע תרבוג וז הארוה .הנורוקה רבשמל רשקהב הטיסרבינואה
  .תורשקתהה הזוחב תוברל
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  2 דומע 

 

.הבקנ ןושלל םג איה הנווכהו דבלב תוחונ יכרצל וניה רכז ןושלב שומישה  
 

 אובמ .א

 יללכ .1

 םיעיצמ תאזב הנימזמ )"הטיסרבינואה" :ןלהל( )ר"ע( ןליא רב תטיסרבינוא .1.1
 ןתלעפהלו הפק תולגע תבצהל העצה שיגהל ןלהל וטרופיש תושירדב םידמועה
  .ויחפסנבו הז זרכמב טרופמכ ,ןג תמרב הטיסרבינואה סופמק יבחרב

 ,םיטלס ,םיפאמ ,םיכירכ תמגודכ( לק הוורפ/יבלח ןוזמ ורכמי הפקה תולגעב .1.2
 תוכזה הרומש הטיסרבינואל .הרקו המח הייתש ,)'דכו םיקתממ ,םיפיטח
  .םירצומ תפסוה/יונישל

 2-ו תויבלח תוירטיפק /תודעסמ 4 ,הפק תולגע 6 הטיסרבינואב תולעפומ םויכ .1.3
 .הטיסרבינואה לש תובייחתה םושמ ולא םינותנ תריסמב ןיא .תוירשב תודעסמ

 טרפמב טרופמכ ,הטיסרבינואה ידי לע ורדגויש םירתאב ובצוי הפקה תולגע .1.4
 .)1 חפסנ( םיתורישה

 וא הפק תולגע ףיסוהל התעד לוקיש יפ לע תע לכב תיאשר היהת הטיסרבינואה .1.5
 .ןרפסמ תא םצמצל

 2 דע לש תופסונ תופוקתב הכראהל היצפוא םע ,םינש 5 הניה תורשקתהה תפוקת .1.6
 ץופיש עוציבב תורשקתהה תכראה תא תולתהל תיאשר היהת הטיסרבינואה .םינש
  .תורשקתהה םכסהב 4.4 ףיעסב טרופמכ הפקה תולגע

 םיעובק ןויכיז ימד הטיסרבינואל םלשי קפסה הפקה תולגע תלעפהו תבצה תרומת .1.7
 תוריכמה רוזחממ זוחא רועישב ןויכיז ימד וא הלגע לכל שדוחל ₪ 5,000 לש רועישב
 הובגה יפל ,8% -מ תוחפ אלו )מ"עמ ללוכ אל( הפקה תולגעמ א"כ לש יתנשה
  -מ תחפי אל רשא םייתנשה ויתוריכמ רוזחממ זוחא ותעצהב עיצי עיצמה .םהניבמ

 ויהי אל ףאו ,שדוח רפ עצובי אלו יתנש היהי תוריכמה רוזחממ זוחא בושיח .8%
  .הנשל הנשמ תויונבשחתה

 עיצמה תעצהל םאתהב רוזחמהמ זוחא תעצה{ לש יפסכה יוושה בשוחי רוזחמה ןמ .1.8
 הנשל יפסכה יוושהו היה .)"יפסכה יוושה" :ןלהל( םיזוחאה }זרכמב הכוזה
 ינש ןיב שרפהה תא קפסה םלשי ,הנש התוא ןיגב המלושש הרומתהמ הובג תמיוסמ
 יוושהו הדימב .רוזחמה ח"וד תרבעה םוימ םימי 14 – מ רחואי אל ךות םימוכסה
 הטיסרבינואה ידיב המלושש הרומתה רתווית ,הרומתהמ ךומנ היהי יפסכה
 .האולמב
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 זרכמל םינמז חול .2

  :זרכמה תכירעל םינמזה חול ןלהל .2.1

 ךיראת תוליעפ

 21.5.2020 זרכמה םוסרפ דעומ

 12:00 העשב 31.5.2020 הרהבה תולאשל ןורחא דעומ

 12:00 העשב 15.6.2020 םיזרכמה תביתל תועצה תשגהל ןורחא דעומ

 30.9.2020 העצהה ףקות

 
 םייוניש .3

 ךורעל תיאשר הטיסרבינואה ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומה ףלח אל דוע לכ .3.1
 ,ויפ לע וא זרכמב ועבקנש םינושה םידעומב ןכו זרכמה יאנתב תומאתהו םייוניש
 דעומה תא תוחדל ןכו תורהבה ןתמל דעומה תא תונשל ,טעמל ילבמ ,הז ללכבו

  .תועצהה תשגהל ןורחאה

 רתאב וא זרכמה םסרופש ןפואב םסרופת רומאכ תומאתהו םייוניש רבדב העדוה .3.2
 עיצמ לכ לע .הטיסרבינואה לש התעד לוקיש יפל ,הטיסרבינואה לש טנרטניאה
  :תבותכב םיזרכמה ףד תא תעל תעמ קודבל

http://tiful.biu.ac.il/michrazim  

 יהשלכ העדוה תודוא עדי אל וא לביק אל יכ העיבתו הנעט לכ היהת אל עיצמל .3.3
  .ליעל 3.2 ףיעסב רומאכ המסרופש

 תועצמאב םותחי עיצמה .זרכמה יאנתמ דרפנ יתלב קלח הנווהת הלא תועדוה .3.4
 יכמסממ קלחכ ותעצהל התוא ףרציו רומאכ העדוה לכ לע ומעטמ המיתחה ישרומ
 .זרכמה

 םיחפסנ .4
 :םה ,ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,הז זרכמל םיחפסנה

 ;םיתורישה טרפמ  –  1 חפסנ .4.1

 ;תורשקתה םכסה  –  2 חפסנ .4.2

 ;העצהה תרבוח  –  3 חפסנ .4.3
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   ףסה יאנת .ב

 יללכ .5
 םיאנתה לכ לע העצהה תשגה דעומב םינועה םיעיצמ קר ףתתשהל םיאשר זרכמב .5.1

 םיטרופמה םיאנתה לכב םידמוע םניאש העצה וא עיצמ .ןלהל הז קרפב םיטרופמה
 .ולספי - ןלהל

 ףס יאנת םויק .ומצע עיצמב םייקתהל םיכירצ עיצמל םיסחייתמה ףסה יאנת .5.2
 הדימעכ בשחיי אל רחא םרוג לכב וא תוינמ לעבב ,עיצמה לש ןוגראב רושק דיגאתב
 .ףסה יאנתב

  .ףתושמב םימרוג רפסמ ידי לע העצה שיגהל ןיא .5.3

 םייללכ ףס יאנת .6
 םשר :ןוגכ( רבדב עגונה םשרב םושרה ,לארשיב דגואמ יטפשמ ףוג וניה עיצמה .6.1

 .השרומ קסוע וא ,)תויופתושה םשר ,תורבחה

 ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םיאבה םירושיאב קיזחמ עיצמה .6.2
 ףיעסל םאתהב םיריהצת )ב( ;ןידכ םירפס לוהינ לע ףקת רושיא )א( :םיפקת םהשכ
 שרדנל םאות חסונב ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל 1ב2 ףיעסלו ב2
 .)2('ב3 -ו )1('ב3 יחפסנב

 םייעוצקמ ףס יאנת .7
 3 תוחפל ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומל דעו 1/7/2017 םוימ תוחפל ליעפמ עיצמה .7.1

 ."הוורפ /יבלח טירפתב םירתא"

 יפסכ ףקיהב "הוורפ /יבלח טירפתב רתא" תלעפהמ יתנש םיפסכ רוזחמ עיצמל .7.2
 םינשה שולש ךותמ םייתנשב ,)מ"עמ ללוכ אל( ₪ 1,250,000-מ תחפ אלש יתנש

  .רבטצמב םירתאה ללכמ 2019-ו 2018 ,2017

 ,הוורפ /יבלח ןוזמ רכממל םי/רתא - עמשמ "הוורפ/יבלח טירפתב םי/רתא"
  .הירטיפק וא ןונזמ ,הפק תיב ,הפק תלגע תוברל
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:ףסה יאנתב ותדימע תחכוה ךרוצל ,םיאבה םיכמסמה תא ותעצהל ףרצי עיצמה  

 החכוהה השירד רואית ףיעס

 םייללכ ףס יאנת

 םושר דיגאת וא דיחי 6.1
 .ןיד יפ לע לארשיב

 עגונה םשרב דיגאת םושיר תדועת לש ימוליצ קתעה
  .םיסמה תושרמ השרומ קסוע תדועת לש וא ,רבדב
 קתעה איצמהל שרדנ םושר דיגאת אוהש עיצמ :הרהבה
 יד אלו ,םידיגאתה םשרב םושירה תדועת לש ימוליצ
 .השרומ קסוע תדועת תאצמהב

6.2 
 תואקסע קוח יפל םירושיא
-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג

1976. 

 .ןידכ םירפס לוהינ לע ףקת רושיא לש ימוליצ קתעה .א
 סמ יוכינ לע רושיא קפסה איצמי ,הכזיש לככ[
 .]הרומתה םולשת ךרוצל

 ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םיריהצת ינש .ב
 זרכמל )2('ב3-ו )1('ב3 יחפסנ חסונב ,1976-ו"לשתה
 .רוקמ תומיתחבו ,הז

 םייעוצקמ ףס יאנת

 .2 ףיעס )3 חפסנ( העצהה תרבוחב עיצמה ןויסינ טוריפ .עיצמה ןויסינ 7.1

 .'א3 חפסנ חסונב השרומ סמ ץעוי וא ח"ור רושיא .עיצמה לש יפסכ רוזחמ 7.2
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  זרכמב הערכהה .ג

 זרכמל תועצהה תניחב .8
 :םיאבה םיבלשה יפ לע להנתת זרכמב תועצהה תניחב  

 ףסה יאנתב םיעיצמה לש םתדימע תא הטיסרבינואה ןחבת ,ןושארה בלשב .8.1
 .אבה בלשל רובעי ,ףסה יאנתב דמעש עיצמ .זרכמב תופתתשהל

 25( תוכיא לש םידדמ יפ לע ףסה יאנתב ודמעש םיעיצמה וגרודי ,ינשה בלשב .8.2
 םהל ונתנייו ןלהל 9 ףיעסב תוכיאה יפיעס תלבטב טרופמכ ,)100 ךותמ תודוקנ
  .םימיאתמ םינויצ

 תלבטב 4 ףיעסב )תודוקנ 15 ךותמ תודוקנ 12( תוחפל 80 לש ןויצ לביקש עיצמ קר .8.3
 יכ תאזב רהבומ .אבה בלשל רובעי )עיצמה ירתא ןיבמ דחאב רויס( ןלהל תוכיאה
 לוקיש יפל הטיסרבינואה תיאשר ,80 ןויצ ףס תא ורבעי תועצה 2-מ תוחפש הרקמב
 .75-מ ךומנ אל ךא 80-מ ךומנ ןהלש תוכיאה ןויצש תועצה לוספלמ ענמיהל התעד

 ןויצ תא ולביקש םיעיצמה לש ריחמה תועצה תופטעמ וחתפיי ,ישילשה בלשב .8.4
 ךותמ תודוקנ 75( ןלהל 10 ףיעסב טרופמכ וגרודי ןהו שרדנה ילמינימה תוכיאה

100(. 

 תודוקנה רפסמ לש רוביח סיסב לע עצובי בושיחה :תועצהה גוריד - יעיבר בלש .8.5
 העצהה הלביקש תודוקנה רפסמ םע ,)ינשה בלשה( תוכיאה ידדמב העצהה הלביקש
 היהת רתויב הובגה יפוסה דוקינה תלעב העצהה .)ישילשה בלשה( ריחמה יפיעסב
  .)הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעוו רושיאל ףופכב( הכוזה העצהה

 היהת רתוי הובג גרודתש העצהה ,ההז ללוכ דוקינ הנלבקת תועצה רפסמו היה .8.6
 .ןהינבמ רתוי הובגה ריחמה דוקינ כ"הס תא הלביק רשא העצהה

 רחא זרכמב תאצל וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה .8.7
 ,התעד לוקישל םאתהב הכוזה םע םכסה לע םותחל אל וא/ו רומאה תורישה ןתמל
  .תוביסנ יוניש תורקב וא/ו היכרצל וא/ו היצוליאל

 הנושארה האצותה איהש ההז תללקושמ העצה תולעב רתוי וא תועצה יתש םא .8.8
 קוחל ב2 ףיעסב ותועמשמכ השיא תטילשב קסע לש איה תועצההמ תחאו גורידב
 ריהצתו רושיא העצהה תשגה תעב ךכ לע ואצמוהו ,1992-ב"נשת ,םיזרכמה תבוח
 רשא ,ההז תללקושמ העצה ינפ לע תומידק וז העצהל ןתנית ,ל"נה ב2 ףיעסב שרדנכ
  .רומאכ השיא תטילשב קסע הניא
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 תודוקנ 25 כ"הס - )תוכיא( ינשה בלשב תועצהה גוריד .9

 יאנתב תודמועה תועצהה תא גרדת ,)םיזרכמה תדעו י"ע םקותש( םיזרכמ תדעוול הנשמ תדעו
 :ןמקלדכ הדימ תומא יפל ףסה

 

  

 תודוקנ רואית ןוירטירק 'סמ

 ןויסינ  .1
 עיצמה

 םחתמ ותואב הוורפ /יבלח טירפתב םירתא
 דעו 1/7/2017 םוימ ליעפמ עיצמהש הוורפ /יבלח טירפתב םירתאה 'סמ
 עיצמ לשמל( םחתמ ותואב םימקוממה תועצה תשגהל ןורחאה דעומל
 תטיסרבינוא סופמק לש םחתמב תחא הירטיפקו הפק תולגע 2 ליעפמש
 .)ןג תמרב ןליא רב
 /יבלח ןוזמ רכממל םי/רתא - עמשמ "הוורפ /יבלח טירפתב םי/רתא"
 .הירטיפק וא ןונזמ ,הפק תיב ,הפק תלגע תוברל ,הוורפ
 .'קנ 2 - םחתמ ותואב הוורפ /יבלח טירפתב םירתא )ללוכ( 5 דע
 .'קנ 5 - םחתמ ותואב הוורפ /יבלח טירפתב םירתא 5 לעמ
 ,םחתמ ותואב הוורפ /יבלח טירפתב םירתאה 'סמ ןובשחב חקליי :הרעה
 תשגהל ןורחאה דעומל דעו 1/7/2017 םוימ לחה לעפוהש רתויב לודגה
 .תועצהה

5 

 טירפתב םירתא ינש תוחפל םילעפומ םהב תוחוקל/םימחתמ 'סמ  .2
 הוורפ /יבלח
 ובש םחתמ לכ רובע ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומל דעו 1/7/2017 םוימ
 הדוקנ עיצמה לבקי הוורפ /יבלח טירפתב םירתא ינש תוחפל םילעפומ
  .םימחתמ השימחל 'קנ 5 דעו תחא

5 

 דחאב רויס  .3
 ירתא ןיבמ
 עיצמה

 דחא רתאב יאמצע עתפ רוקיב ךורעי הטיסרבינואה םעטמ הקידב תווצ
 העדוה אלל ךרעיי רוקיבה .ותעצהב עיצמה גיציש םירתאה ןיבמ תוחפל
 תא גרדל שקבתי הקידבה תווצמ דחא לכ ותרגסמבו תמדקומ
 :םיאבה םינוירטירקב עיצמהמ ותומשרתה

 שגומה ןוזמה תוכיאו תוירט .א

 רתאה תוארנו םירצומה תשגה ןפוא .ב

 עצומה םירצומה ןווגמ .ג

 רתאה ןויקינ .ד

 העפוהו שובל ,תוחוקלל סחי ,תויתוריש :רתאב תווצה .ה
 ,הבוט - 2 ,הכומנ - 1( תומשרתהל תודוקנ 3 דע לש לקשמ ןוירטירק לכל
 לכב תודוקנה רוביח היהי עיצמ לכל ןתנייש ןויצה .)דואמ הבוט - 3
 .הקידבה תווצב םיגרדמה ינויצ ןיב עצוממו םינוירטירקה
 עוציב םע הלועפ ףתשל רתאה ליעפמ לע יכ תאזב רהבומ :הרעה
 יכ עיצמה םעטמ רשקה שיאל קדובה עידוי ,ןכ השע אל .עתפה תרוקיב
 עיצמה רשפא אל .הקידבה תא עצבל ונוצרב יכו רתאב אצמנ אוה
 תליספל הליע ךכב היהת - רומאכ העדוה רחאל רתאה לש הקידב
 .ותעצה

15

 ןויצ
 ילמינימ
 - שרדנ

'קנ 12

 25 כ"הס
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  8 דומע 

 

 תודוקנ 75 כ"הס - )ריחמ( ישילשה בלשב תועצהה גוריד .10

 א"כ לש יתנשה תוריכמה רוזחממ זוחא רועישב ןויכיז ימד ותעצהב עיצי עיצמה .10.1
 .8% -מ תוחפ אלו )מ"עמ ללוכ אל( הפקה תולגעמ

 :אבה ןפואב עצבתת ריחמה תועצה תאוושה .10.2
 החסונה יפ לע ריחמ ןויצ בשוחי םילשמלו ,עצומה זוחאל 100%-ל םילשמה בשוחי

  :האבה

 רתויב ךומנה םילשמה זוחאה * 75
 קדבנה םילשמה זוחאה  ריחמ ןויצ =

 

 ונתניי תועצהה ראשלו )תודוקנ 75( 100% לש ןויצ לבקת רתויב הלוזה העצהה .10.3
 .הילא סחיב םינויצ
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  9 דומע 

 

 זרכמה תולהנתה ןפוא .ד

 זרכמה יכמסמב ןויע .11
 לש טנרטניאה רתאמ זרכמה יכמסמ תא דירוהל םיעיצמה תורשפאב .11.1

  .זרכמל הנעמה תשגה וא/ו ןויע ךרוצל ,הטיסרבינואה

 ןיינבב ,ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ידרשמב םג ירשפא זרכמה יכמסמב םניח ןויע .11.2
 :ןופלטב שארמ םואתב( 09:00-13:00 תועשה ןיב 'ה דע 'א םימיב ,209 רדח ,408

03-5318552(. 

  תורהבהה ךילה .12
  .זרכמב לופיטה תא זכרי רשא ,ומעטמ רשק שיא תוצקהל שרדיי עיצמ לכ .12.1

 יאשר 12:00 העשב )ף"שת ןויס 'ח( 31.5.2020 םויל דעו זרכמה םוסרפ םוימ לחה .12.2
 ראודב וא 03-5318552 סקפ תועצמאב בתכב הטיסרבינואל תונפל עיצמ לכ
 וא תוגייתסה ,הרהבהל השקב לכ תולעהלו michrazim.log@biu.ac.il  ינורטקלא
 ןתינ אל הז ךיראת רחאל .ויתובקעב אובתש תורשקתהב וא זרכמב הרושקה הלאש
  .תופסונ תולאש וא תויוגייתסה תולעהל

 ףיעסה יטרפ תא ,זרכמה רפסמו םש תא ,ויטרפ ןייצל עיצמה לע ,רומאכ הינפ לכב .12.3
  .תוגייתסהה תוהמו

 זרכמה יכמסמב תוגייתסה וא הרעה ,הקיחמ ,תפסות ,יוניש לכ םושרל ןיא :רהבוי .12.4
 םורגל הלולע וז השירדב הדימע יא .הטיסרבינואהמ שארמ רושיא תלבק אלל
 .העצהה תליספל

 .תובושתה ןתמב אלמ תעד לוקיש היהי הטיסרבינואל .12.5

 שגפמו( תורהבהה ךילה תובקעב – )הרהבה תולאשל הנעמ( – תובושת ךמסמ .12.6
 תולאשה ,תוינפה תא זכרי רשא ,םכסמ ךמסמ ןכוי ,)םייקתיש לככ ,םיעיצמ
 .םיעיצמל םישגדו םיאשונ ןכו  תויוגייתסההו

 ףושחל ילבמ תאזו הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתאב םסרופי תובושתה ךמסמ .12.7
 .הינפה ןכות תפישחל רשאב תעד לוקיש היהי הטיסרבינואל .הנופה תוהז תא

  .תובושתה ךמסמ תלבק תא אדוול םיעיצמה תוירחאב .12.8

 תוברל ,עיצמ לכ לעו ,זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמ תובושתה ךמסמ .12.9
 ידי לע םותח אוהשכ ,זרכמה יכמסמל ,תורהבהה ךילהב קלח חקל אל רשא עיצמ
 .ותאירק רושיא תואל עיצמה

 תועצמאב םתח םא ןיב ,תובושתה ךמסמב רומאב ביוחמ עיצמה יכ רהבומ ,םלוא .12.10
  –ואל םא ןיבו ,ותעצהל ופריצו רומאכ תובושתה ךמסמ לע ומעטמ המיתחה ישרומ
 ,ותעצהל ופרצלו תובושתה ךמסמ לע םותחל שורדל תיאשר היהת הטיסרבינואהו

 .ותעצהב ןכ השע אלש לככ ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומה רחאל ףא
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 העצהה תנכה יבגל תוארוה .13
 טרפמ ,)תועצה עיצהל הנמזהה( זרכמה בתכ תא תללוכ "העצהה" ,קפס רסה ןעמל .13.1

 העצהה תרבוח ,2 חפסנכ ףרוצמה תורשקתהה םכסה ,1 חפסנכ ףרוצמה םיתורישה
 תעל תעמ תוחלשנש תורהבהה ,הלא לכל תופורצהו םיחפסנה ,)3 חפסנ( היחפסנו
 שיגהל ,איצמהל עיצמה לעש ףסונ ךמסמ לכ ןכו ,הטיסרבינואה ידי לע םיעיצמל
 עיצמה תדימע תחכוה םשל ץוחנה ךמסמ לכ ןכו הטיסרבינואל הלא לכ יפל רוסמלו
 .ןויצהו העצהה תניחב יבלשב ודוקינ םשל וא ףסה יאנתב

  .דבלב תילגנאה וא תירבעה הפשב אלומת העצהה .13.2

 תובית ישארב וא האלמ המיתחב דומעו דומע לכב ,עיצמה ידי לע םתחת העצהה .13.3
 .)דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתבו(

 ךות ,םאולמב זרכמה יכמסמב יולימל םידעוימה תומוקמה לכ תא אלמי עיצמה .13.4
  .3 חפסנכ זרכמל תפרוצמה העצהה תרבוח יולימל דחוימ שגד ןתמ
 ןפואב םיכמסמה ושרופי ,זרכמה ףוג ןיבל העצהה תרבוח ןיב הריתס לש הרקמב
 .זרכמה תרטמ תא םייקמה

 ,תוגייתסה וא/ו ,העצהה יכמסמב והשלכ ףיעסל תוסחייתה רדעה וא ןותנ רדעה .13.5
  םילולע – ומסרופש יפכ העצהה יכמסמ חסונמ תוגירח וא/ו תופסות ,םייוניש
  הטיסרבינואה תעד לוקיש יפל ,העצהה תליספל םורגל

 הטיסרבינואהו ,רומאכ הנשי וא/ו גורחי ,גייתסי ,ףיסוי עיצמה םא ףא ,םוקמ לכמ .13.6
 קר םידדצה תא בייחי יזא  -  העצהה תא לוספל אלש התעד לוקיש יפ לע טילחת
  .םייונישו תוגירח ,תויוגייתסה ,תופסות םתואמ םלעתהב העצהב שקבתה רשא

  .זרכמה יפ לע םישרדנה םיריהצתהו םירושיאה לכ תא ותעצהל ףרצי עיצמה .13.7

 העצהה תשגה .14
 זרכמה םש טעמל ,ינוציח יוהיז אלל ,תורוגס תופטעמ יתשב שיגהל שי העצהה תא .14.1

 :ןמקלדכ ,זרכמה רפסמו

  :לולכתש "תוכיאו ףס יאנת" ןמוסתש תחא הפטעמ .14.1.1

 ריחמה תעצה טעמל( רוקמב שיגהל שיש העצהה יכמסמ לכ תא .א
 ;)תדרפנ הפטעמב שגותש

 לע המותחה העצהה לש הקירס וללכיש תבשחוממ הידמ / רוטילקת .ב
  .ריחמה תעצה טעמל ,היחפסנ לכ

  :לולכתש ,"ריחמ תעצה" :ןמוסתש הינש הפטעמ .14.1.2

 ;רוקמב ,המותח )3 חפסנמ ריחמה תעצה תלבט( ריחמה תעצה .א

  .ריחמה תעצה לש הקירס ליכמה רוטילקת .ב

  .הנושארה הפטעמה ךותב שיגהל שי )ריחמ תעצה( היינשה הפטעמה תא .14.1.3

 תוברע ,ףס יאנת( רמוחה ראשמ קלח וא לכ םע דחי תשגומ ריחמה תעצה הב העצה .14.2
 .לספיהל הלולע )'וכו תוכיא

 ןויס ג"כ( 15.6.2020 םוימ רחואי אלו תורהבהה ךילה םויס רחאל שגות הפטעמה .14.3
 ,שכרה ןיינבב ,ןג תמר סופמקב תבצומה םיזרכמה תביתל 12:00 העשב )ף"שת
  .209 רדח ,408 'סמ ןיינב

 .ומש תאו זרכמה רפסמ תא ןייצל שי הפטעמה לע .14.4
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 אל םיזרכמה תדעו .םיעיצמה תוירחא לע איה ליעל ןיוצמה דעומב העצהה תשגה .14.5
 .תועצה תשגהל ןורחאה דעומב םיזרכמה תבית ךותב אצמת אל רשא העצהב ןודת
 תבית .תועצה תשגהל ןורחאה דעומל רחואמ דעומב העצה תשגה רתות אל
 ענמי ,רתויב לקה ולו ,רוחיאש ךכ השגהה םויב קוידב 12:00 העשב לענת םיזרכמה
 ךרדב םרגיהל םילולעש םיבוכיע ןובשחב איבהל עיצמה לע .העצהה תשגה תא
 הינח תאיצמל שרדייש ןמזה ךשמ תא ןכו ,)העונת יסמוע ,ריוא גזמ יעגפ לשב לשמל(

 םינוש םיבוכיע הזב אצויכו ,םיזרכמה תבית לא העגהלו הטיסרבינואה תברקב
 .ךכל בל םישב דעומ דועבמ בטיה ךרעיהל עיצמה לעו – עראל םילולעש

 תשגה ךרוצל בכר תועצמאב הטיסרבינואה חטשל םיעיצמ תסינכ רשפאתת אל .14.6
  .העצהה

 .סקפב וא ינורטקלא ראודב תועצה שיגהל ןיא הרקמ םושב .14.7

 ןיבה ,זרכמה יכמסמ ללכ תא ארק עיצמהש ,ךכל היאר הווהמ המותח העצה תשגה .14.8
 .תגיוסמ יתלבה ותמכסה תא םהל ןתנו םהב רומאה תא

 יטנוולר עדימ לכו תורשקתהה יאנתו הנמזהה יאנת תקידבל יארחא היהי עיצמה .14.9
 ,םייטנוולרה םינקתהו םינידה תוברל ,וז הנמזה יפ לע תורשקתהה עוציבל רושקה
 וא/ו העידי יא תנעט לכ לע רתוומו רומאכ םיאנתל םיכסמ אוה ותעצה תשגהבו

 .המאתה יא וא/ו תועט

 היהי ןתינ אלו ,לוטיבל תנתינ יתלבו תרזוח יתלב ,תיפוס אהת שגותש העצה לכ .14.10
 הטיסרבינואה םא וא/ו זרכמה יכמסמב תרחא בתכנ םא אלא ,הנקתל וא/ו התונשל
 הפוקתל עיצמה תא בייחת איהו ,םיכמסמב תיתועמשמ תועט הלפנ יכ הרשיא
 .העצהב טרופמכ

 םיעיצמ םע תועצה וא/ו םיריחמ םאתל םהמ ימ וא/ו םיעיצמה לע רוסיא לח .14.11
 םילאיצנטופ םיעיצמ וא עיצמ םע םירדסהב אובל וא/ו ,םהמ ימ וא/ו םירחא
 דוגינב הלועפ לכש שגדוי .ב"ויכ לכו םדי לע השגה תעצה תעינמל עגונב רומאכ
 .לבוכ רדסה רדגב התויהב רתיה ןיב תילילפ הרבע תווהל הלולע ליעל רומאל
 םייק הב העצה לכ לוספל טלחומה התעד לוקיש יפ לע תיאשר אהת הטיסרבינואה
  .רומאכ לוספ םואתל ששח התעדל

 .ףסה לע החדת – והשלכ ףס יאנתב דומעת אלש העצה .14.12

 .הריחמ תניחבמ הריבס יתלב איהש העצה תוחדל תיאשר הטיסרבינואה .14.13

 וא ,העצהמ םיקלח לבקל וא ,העצה ףא לבקל אלש טילחהל תיאשר הטיסרבינואה .14.14
 לש היכרצו היצוליא ,אלמה התעד לוקישל םאתהב לכהו ,םיבלשב השממל
 הטילחה .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו הז זרכמ תוארוהל ףופכב ,הטיסרבינואה
 העיבת לכ םהמ ימל וא/ו םיעיצמל היהת אל ,ליעל רומאכ לועפל הטיסרבינואה
 לעופה רחא ףוג וא/ו םדא יפלכ וא/ו הטיסרבינואה יפלכ הנעט וא/ו השירד וא/ו
 העצהה תשגהב םירתוומ םהמ ימ וא/ו םיעיצמה ,ןיפוליחלו ,המעטמ וא/ו המשב
 .רומאכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע

 ,איהש העצה לכ וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הטיסרבינואה .14.15
 םסרפל וא/ו זרכמה ףקיה תא ביחרהל וא/ו םצמצל וא/ו לטבל תיאשר היהת איהו

 זרכמה תא לצפל תיאשר היהת ןכו - זרכמה עוציב דעומ תא תוחדל וא/ו שדח זרכמ
 לכהו – הז זרכמ יפ לע םיתורישה ןתמ/תודובעה עוציבל דחא הכוזמ רתוי רוחבלו
 הז זרכמ תוארוהל ףופכב ,הטיסרבינואה לש היכרצו היצוליא ,התעד לוקיש יפל
 היהת אל ,ליעל רומאכ לועפל הטיסרבינואה הטילחה .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו
 וא/ו הטיסרבינואה יפלכ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ םהמ ימל וא/ו םיעיצמל
 ימ וא/ו םיעיצמה ,ןיפוליחלו ,המעטמ וא/ו המשב לעופה רחא ףוג וא/ו םדא יפלכ
  .רומאכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע העצהה תשגהב םירתוומ םהמ
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 העצהה ףקות .15
 העצהכ תרחא העצה הרחבנ םא םג 30.9.2020 םויל דע הפקותב דומעת העצהה .15.1

 תורשקתההש וא ותעצהמ וב רוזחי זרכמב הכזש עיצמה ובש הרקמל תאזו ,הכוזה
 הביס לכמ הנמז םרט םייתסת וא איהש הביס לכמ ףקותל סנכת אל ותיא תיזוחה
   .איהש
 הירחא האבה תיבטימה העצהה לעבב רוחבל םיזרכמה תדעו תיאשר הלא תוביסנב
 רותב אבה עיצמב םייקתהל םיכישממ הזרכהה דעומבש דבלבו ,זרכמב הכוזכ רותב
 לעב לע ולוחי זרכמה יאנת לכ .זרכמב תופתתשהל ףס יאנת וויהש תורישכה יאנת
 הז זרכמב םיטרופמה םימדקומה םיאנתה יולימל הפופכ וז הריחב .האבה העצהה
   .הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעו רושיאלו
 הצר אל וא םישרדנה םיאנתב האבה תיבטימה העצהה לעב עיצמה דמע אל
 אבה עיצמל תונפל תיאשר םיזרכמה תדעו היהת ,הז זרכמ יפ לע םכסהב רשקתהל
  .האלה ןכו וירחא

 םוי 30 -ב רותב האבה העצהה תריחבל דעומה ךיראהל תיאשר םיזרכמה תדעו .15.2
  .התעד לוקיש יפל םיפסונ

 םכסהה לע המיתח .16
 םימי 5 ךות זרכמל ףרוצמה םכסהה לע םותחל הכוזה תא ןימזת הטיסרבינואה .16.1

 לע עבקייש רחא ןמז ךות וא ,הייכז לע העדוהה תריסמ םוימ ,)הדובע ימי השימח(
  .הדי

 איצמהל הכוזה ושרדיי ,הטיסרבינואה ידי לע םכסהה תמיתחל יאנתכ .16.2
 ,םיכמסמה לכ תא ,השירדה תעדוהב עבקייש דעומה ךותב ,הטיסרבינואל
 הפקת היהתש עוציב תוברע תוברל ,םכסהב םיטרופמה םירושיאהו תויובייחתהה
  .םיחוטיב םויק לע ףקת רושיאו תודובעה עוציב ךשמ לכל

 הווהמ ךכל בצקוהש דעומה ךותב םכסהה לע המיתח יא וא/ו םיכמסמה תאצמה יא .16.3
 לוטיב לע זירכהל תיאשר םיזרכמה תדעו היהת הזכ הרקמב .זרכמה יאנת לש הרפה
 העצהל עיצמה ידי לע הפרוצש תוברעה תא טלחל ןכו ,זרכמב עיצמה לש ותייכז
 ערפיהל הטיסרבינואה לש התוכזמ עורגל ילבמ תאז לכ .)וזכ תוברע השרדנש לככ(

 .הרפההמ האצותכ הל םרגייש ףסונ קזנ לכ ןיגב עיצמהמ
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 יללכ .ה

 תורהבה וא ףסונ עדימל השירד .17
 וא בתכב תורהבה זרכמה לש בלש לכב עיצמ לכמ שקבל תיאשר םיזרכמה תדעו .17.1

 תושירדל םיסחייתמה םירושיא וא תוצלמה ,רסח עדימ תמלשה וא ,העצהל הפ לעב
 לכ עצבל ןכו ,זרכמה יאנתב עיצמה לש ותדימע תניחב ךרוצל ,זרכמב תוטרופמה
 עיצמל רשפאל ידכ ךכב היהי אלש דבלבו העצהה תניחבל השורדה תרחא הלועפ
 תורהבהה .םירחא םיעיצמ לע ןגוה יתלב ןורתי ול קינעהל וא ותעצה תא תונשל
 .העצההמ דרפנ יתלב קלח ויהי

 ,םגפה לע גילבהל וא העצהב לפנש םגפ ןוקית לע תורוהל תיאשר םיזרכמה תדעו .17.2
 תא תתרשמ וז הטלחה יכ וא םיעיצמה ןיב ןויוושב עוגפל ידכ ךכב ןיא יכ האצמ םא
 .הז זרכמ לש ותילכת

 תינתומ וא תגיוסמ העצה .18
 תושירד םע דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב התוא הנתי וא ותעצה תא גייסי אל עיצמ .18.1

 םלעתהל וא תינתומ וא תגיוסמ העצה לוספל תיאשר היהת הטיסרבינואה .זרכמה
 .ומשרייש םימעטמ ,יאנתהמ וא גייסהמ

 תינסיסכת העצה .19
 יכ הלוע הלש חותינמש העצה וא בל םות רסוח םושמ הב שיש וא תינסיסכת העצה .19.1

  .לספית – וריבסהל ןתינש קצומו רורב ילכלכ סיסב הל ןיאש וא תידספה איה

 בתכב תילילש תעד תווח תובקעב הליספ .20
 םע רבעב דבע רשא עיצמ ףסה לע לוספל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה .20.1

 שרדנה תורישה לש םיטרדנטסב דמע אלו ןוזמ םחתמ לש ליעפמכ הטיסרבינואה
 ןתנית הז ןיעמ הרקמב  תורישה ביט לע בתכב תילילש תעד תווח ויבגל תמייקש וא
 ינפל הטיסרבינואה לש התעד לוקיש יפל הפ-לעב וא בתכב ןועיט תוכז עיצמל
 המכסה ,עיצמה ידי לע העצה תשגהב האור הטיסרבינואה .ןיינעב תיפוסה התטלחה
  .הז יאנתל

 םיכמסמב הטיסרבינואה ןיינק .21
 לש ןה ,הז זרכמל םכסהל םיפרוצמה םיכמסמה לכבו הז זרכמב תויניינקה תויוכזה .21.1

 תרחא הרטמ םושל ולא םיכמסמב שמתשהל יאשר וניא עיצמה .הטיסרבינואה
 .הז זרכמל העצה תכירע דבלמ

 זרכמה יכמסמב  ןויע .22
 עיצמו הדימב ,ןכל .הכוזה העצהה יכמסמב ןויע תוכז םיעיצמל שי ,ןידל םאתהב .22.1

 ןויע לכ רשפאתי אל יכ שקבמ אוה רשא ותעצהב םייוסח םיקלח םנשי יכ רובס
 ,ותשקב תא לוקשת םיזרכמה תדעוו ,העצהה יכמסמ תרגסמב םטרפל וילע - םהב
 םייוסח םיפיעס ןייציו הדימב יכ ןובשחב תחקל עיצמה לע .הלבקל תבייח הניאו
 תועצהב םיליבקמה םיפיעסב ןייעל ןויעה תוכז תרגסמב ,ונממ ענמיי ,ותעצהב
   .תורחתמה

  .יוסח טרפ רדגב ,היהת אלו ,הניא ריחמה תעצה ,ליעל רומאה תורמל .22.2

 זרכמה תואצות םוסרפ .23
 הייכזה םוכסו הכוזה םש ,זרכמה תואצות םסרפל תוכזה תרמוש הטיסרבינואה .23.1

  .הז םוסרפל המכסה הווהמ העצהה תשגה .הלש םיזרכמה רתאב

 טופיש תוכמס .24
 טפשמה יתבל הנותנ הז זרכמב התלעש הנעבותב ןודל תידעלבה טופישה תוכמס .24.1

  .ביבא לת זוחמב םיכמסומה
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 זרכמל 1 חפסנ
 םיתורישה טרפמ

 אובמ .1

  .לגס ישנא 5000-כו ,םיטנדוטס 17,000 - כ שי הטיסרבינואב

 הטיסרבינואה יבחרב םילעפומ דועו םיחרוא ,םידבוע ,םיטנדוטס ,הטיסרבינואה יאב תחוורל
 תונוכמ ,תוירטפק ,תוירשב תודעסמ ,תויבלח תודעסמ :ןוגכ ,םינוש םיגוסמ ןוזמ ימחתמ
 םיפסונ םימחתמל ףסונב תאז ,הייתשו ןוזמ רכממל תולגע ,ןוזמ / הייתש רכממל תויטמוטוא
 .סופמקה תברקב םימקוממה

 .תוירשב תודעסמ 2-ו תויבלח תוירטיפק /תודעסמ 4 ,הפק תולגע 6 הטיסרבינואב תולעפומ םויכ
 .הטיסרבינואה לש תובייחתה םושמ ולא םינותנ תריסמב ןיא

 ןייכזה תוליעפ תליחת .2

 העדוה תלבק רחאל םיירדנלק םימי 30 - מ רחואי אל ןליעפיו תולגעה תא ןיקתי ןייכזה
 תוימדקמה ויתויובייחתה תא אלימש ךכל ףופכבו ,תורישה ןתמל רחבנ אוה יכ הטיסרבינואהמ
 םישרדנה םירושאה לכב הקזחהו הגשה ,םכסהה לע המיתח ,תויוברע ,םיחוטיב( םכסהה יפ לע
 .)םכסהה יפ לעו ןיד יפ לע

 .ומעטמ הנשמ ינייכז תועצמאב תוליעפה תא עצבי אל זרכמב הכוזה ןייכזה יכ רהבוי

 היופצה תולגעה תסירפ .3

 תולגע רפסמ )ןיינב( רתא

 1 ץ"כ

 1 )הדמע רופיש( ךוניח

 1 )הדמע רופיש( *לגיינ

 1 וקיסקמ

 1 הסדנה

 5 כ"הס

 

 םואיתב תאזו ןתפלחהו ןמוקימ ,תורישה תולגע רפסמ תא תונשל תיאשר אהת הטיסרבינואה
  .ןייכזה םע שארמ

 .שרדנה יונישה לע העדוהה תריסמ דעוממ םוי 14 ךותב ןייכזה תא בייחת וז הטלחה

 רהבוי .הטיסרבינואה לוקיש יפל ,הסינכה תמוקב וא 1 סונימ תמוקב םקומת לגיינ ןיינבב הלגעה*
 .הטיסרבינואה ידי לע עבקיי םיניינבה ךותב תולגעה םוקימ יכ

 םתואב ,הלכלכ ןיינבל ךומס יזכרמה ליבשב תינוציח הלגע ףיסוהל תוכזה הרומש הטיסרבינואל
 .זרכמה יריחמבו םיאנת

 .בתכבו שארמ הטיסרבינואה רושיאל םירמוח טרפמ ללוכ תולגעה לש הימדה גיצי הכוזה
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 םיילמינימ תוליעפ ינמז .4

 םידומילה חולל םאתהב ,הלוכ הנשה ךלהמב םייקתת תורישה תולגע תרגסמב הריכמה תוליעפ
 .לארשי יגחו הטיסרבינואב םיימדקאה

 .ףוצר ןפואב ,19:00 - 7:30 תועשה ןיב :לוח ימיב

 .ףוצר ןפואב ,13:00 - 7:30 :גח יברעו ישיש ימיב

 .תיתקוזחת הלועפ לכ ןהב השעית אלו ,תולגעה ולעפוי אל לארשי ידעומבו תותבשב

 לועפל ןתינ רטסמסה תושפוחב .ליעל םימושרה םינמזב תולעופ תולגעה םידומילה תנש ךלהמב
 .הטיסרבינואב תושרה ירב לע יארחאה בתכב רושיאו שארמ םואיתב תומצמוצמ תועשב

 .הטיסרבינואב תושרה ירב לע יארחאה לומ םואיתב ועצובי תוליעפה ינמזב םייוניש ,הרקמ לכב

 הרוחסב תודייטצה .5

 וידבוע תסינכל עגונה לכב ןלהל 19 ףיעסב תוטרופמה תוארוהה יפ לע לעפי ןייכזה .5.1
 .הרוחס יקפס תסינכו

 ןוזמ יטירפ( הריכמה תועש לכ ךרואל םיטירפ לש תומאות תומר םויק אדווי ןייכזה .5.2
 .)'וכו רכוס ,םינשחב ,תוסוכ ןוגכ רחא דויצו ,'וכו םיכירכ ,םיפאמ ןוגכ

 ןוכיס וענמי רשא ,םיחוטב םיעצמאב עצובת הריכמ ירתא ןיב םיטירפ תרבעה .5.3
 .הטיסרבינואה יאב רתיו תוחוקלה ,םידבועה

 .ותוירחאבו ונובשח לעו ןייכזה איביש ילועפת בכר תועצמאב הרוחס ענשל ןתינ .5.4

 םיטירפ ןוסחא .5.5
 .הרוחסו דויצ ןוסחא ךרוצל סופמקה ימוחתב דחא ןסחמ קפסת הטיסרבינואה א

 טירפב רסוח ענמיש ןפואב הפקה תולגעב יאלמה תומר תא להנל שרדיי ןייכזה ב
 .םימייקה םיידימה ןוסחאה יחטשב שומיש ךות ,והשלכ

 תולגעה ירתאב םייוניש עוציב .6

 בתכבו שארמ רושיא אלב תולגעה תובצומ םהב םירתאב יוניש לכ עצבי אל ןייכזה
 .הטיסרבינואהמ

 בצמה תא בישהל ןייכזהמ שורדל תיאשר הטיסרבינואה אהת ,רומאכ יוניש עצוביו הדימב
 תוכז וידיב אהתש אלבו ןייכזה לש ונובשח לע תאז לכו ונכ לע בצמה תא ריתוהל וא ,ותומדקל
 .יונישה ןיגב יוציפ עובתל

 יפ לע הטיסרבינואה ידיל רבעוי הז יוניש עוציב תרגסמב ןייכזה ידי לע ןקתויש יעצמא לכ
 .התשירד

 םיעוריא תרגסמב רכממל תולגע תלעפה .7

 םיעוריא תרגסמב תוינמז הריכמ תודמע ליעפהל ןייכזל תורוהל תיאשר אהת הטיסרבינואה
 .)דועו הטיסרבינואה ידבועל םיעוריא ,םיטנדוטס יעוריא תוברל( הטיסרבינואב

 .הטיסרבינואה תושירדל םאתהב ,ןייכזה תוירחאבו ןובשח לע הניה םיעצמאהו הדמעה תנקתה
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 םישרדנ םיעצמאו דויצ .8

 :תוברל ,רתאה תלעפה ךרוצל שרדנה דויצה לכ תא ונובשח לעו ותוירחא לע ,ביצי ןייכזה

 .ןימזמה ידי לע רשואיש םגד יפ לע – דויצל האישנ תלגע .8.1

 .'וכו בויח יסיטרכ ,יארשא יסיטרכ ןוגכ םולשת יעצמא תוברל ,תמשור הפוק .8.2

 םימ ,ףצקומ בלח ,ךופה ,וסרפסא( וירצומו וסרפסא הפק תנכהל תיעוצקמ הפק תנוכמ .8.3
 .)'וכו םיחתור

 .הפק תניחטו ןוסחאל ןקתמ .8.4

 .הפק סייא תנכהל הנוכמ .8.5

 .הלק הייתשל ררקמ .8.6

 .םינוחרקו םינוגלש ,תודילגל איפקמ .8.7

 יאנת ,םישרדנ הקזחה יאנת רומשל ןקתמה לע – םיפאמ / םיכירכ תרימשל ןקתמ .8.8
 .)'וכו שוטיע יניגמ( הנייגהו ןויקינ

 .םומיחל לגורקימ רישכמ .8.9

 .רתאל םאתהב טוהירו תונחלוש ,תואסיכ .8.10

 םוכס ,תוימעפ דח תוסוכ ,יתוכאלמ קיתממ ,רכוס ,םינשחוב ,תויפמ ,תוסוכ יקיזחמ .8.11
 .שרדנ הלכתמ דויצ לכו ימעפ דח

 .הטיסרבינואה רושיא יפ לע ,תלוספה ףוסיאל םיחפ .8.12

 םות םע דימ רתאהמ הנופיו ,ןייכזה לש ותוירחאבו ותולעבב היהי תורישה רתאב בצויש דויצה
 .ןימזמהמ השירד תלבק םע וא ,תורשקתהה תפוקת

  .קוחה תושירדל םאתהב הדובעל רשואמו ןקת ות לעב היהי תורישה ירתאב בצויש דויצה לכ

 /הלקת הרקמב .יקנו יתוחיטב ,ןיקת בצמב םיעצמאהו דויצה לכ תרימש לע יארחא היהי ןייכזה
 .ידימ ןפואב שדח דויצב ופילחי ,והשלכ יעצמא לש רבש

 םואיתב \ונובשח לעו ןייכזה ידי לע ועצבתי םימהו למשחה תוכרעמל ןייכזה לש דויצה רוביח
 .הטיסרבינואה לש חוקיפו

 דויצה תקוזחת .9

 עצבי וז תרגסמב .תורישה ירתאב בצומה דויצה תוניקת לע ידעלבה יארחאה היהי ןייכזה
 .דויצה ינרצי תורדגה יפ לע ,תענומ הקוזחת שרודה דויצב תענומ הקוזחת

 .תוחוקלל תוריש קפסמ וניא ןהב תועשב הקוזחתה תוליעפ תא עצבי ןייכזה

 םולשת יעצמא .10

 םולשתה יעצמאב הפקה תלגעב םירצומ שוכרל םינוקל רשפאל בייחתמ ןייכזה .10.1
 .₪ 15 לעמ השיכרב יארשא יסיטרכ תוברל ,קשמב םילבוקמה

 .החנה םיאשונה ,שארמ םינעטנ בויח יסיטרכ רוכמל יאשר ןייכזה ,ןכ ומכ .10.2
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 תורישה ירתא ןויקינ .11

 היהי )םירדח ךותב( םימחותמ םירתאב .תורישה ירתא ןויקינ לע יארחא היהי ןייכזה .11.1
 לע יארחא היהי םימחותמ םניאש םירתאב ,הסינכה תביבסו רדחה ןויקינ לע יארחא
 .תוחפל םירטמ 5 לש סוידרב ותביבסו רתאה ןויקינ

 ןוגראב לופיטה םות םע דימ וקפוסש םיטירפ לש תואספוקו תוקיר תוזירא הנפי ןייכזה .11.2
 .רתאה

 בגניו ואלמתישכ דימ םיחפה תא הנפיו הפשא ףוסאי ,םירתאה ןויקינ לע דיפקי ןייכזה .11.3
 .תידיימ ולפנש םיטירפו וכפשנש תואקשמ ימתכ

 ידי לע ורדגויש הרוצתבו ףקיהב ,תוריש רתא לכב םיחפ רפסמ ביצי ןייכזה .11.4
 .הטיסרבינואה

 יפ לע םינושה דויצה יטרפ לש ןויקינ ןייכזה עצבי ,רתאה לש ףטושה ןויקינל רבעמ .11.5
 .םינושה דויצה ינרצי תויחנה יפ לעו ךרוצה

 ורתווייו הדימב .תורדגומ ףוסיא תודוקנו םיחפל תרבטצמה תלוספה תא הנפי ןייכזה .11.6
  .הקלחהו ךולכל ,חיר יעגפמ תעינמל ידימ ןפואב םבגני ,הפשאה תויקשמ הליזנ ינמיס

 היזיוולט ירודיש תנרקהו הקיסומ תעמשהל םיעצמא תלעפה .12

 וא וידר רודישמ ןיב ,והשלכ גוסמ הקיזומ הלגעה חטשב עימשהל אלש בייחתמ ןייכזה .12.1
 ,ל"וחמ ןיבו ץראה תרצותמ ןיב ,רחא יעצמא וא ,םירוטילקת ,תוטלקמ ןיבו ,היזיוולט
 ירבחמל הז ללכבו ,םירצויה תויוכז ילעב לכל םימולשתה תא רידסהש רחאל אלא
 .רוביצב הקיזומה תעמשהל םישורדה םירתיהה תא לביקו ,היעצבמלו הקיזומה
 וא  ,ואדיו תוטלק וא ,היזיוולט תוינכת רדשל וא גיצהל אלש בייחתמ ןייכזה , ןכ ומכ
 רחאל אלא ,הלגעה חטשב טנרטניאה תשרל ולעוהש םינוטרס וא DVD ירוטילקת
 .היזיוולטה תוינכתו תוטלקה לש רוביצב רודיש וא/ו הגצהל רתיה לביקש

 תוארוה תרפה לשב הל םרגייש קזנ לכ לע הטיסרבינואה תא תופשל בייחתמ ןייכזה
 וא תוררוב קספ ,ןיד קספ תובקעב םלשל הילע היהיש םוכס לכ הז ללכבו ,הז ףיעס
 .תויטפשמ תואצוהו ,הרשפ רדסה

 תעמשהב םיכורכה םימולשתהו םירתיהה תא רידסהל ןייכזה תבוחמ עורגל ילבמ .12.2
 עימשהל יאשר היהי אל ןייכזה יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ ,ליעל רומאכ הקיסומ
  .ןיינבב תוליעפל עירפהל ידכ וב היהיש ןפואב הקיסומ הלגעב

 ידכ הקיזומה תעמשהב שי םא עובקל תידעלבה תוכמסה הטיסרבינואל יכ םכסומ .12.3
 .רוערעל תנתינ יתלבו תיפוס היהת התעיבקו ,ןיינבב תוליעפל עירפהל

 תולגעב ורכמייש םיטירפה .13

 רוסיא קוחל םאתהב לארשיל תישארה תונברה םעטמ רושיא תע לכב קיזחי ןייכזה .13.1
 .הריכמ תלגע לכ רובע )1983( ג"משת תורשכב האנוהה

 רשא םיפסונ םיטירפו )'א1 חפסנב םינמוסמה( "םיחקופמ םיטירפ" לולכת הלגע לכ .13.2
  .זרכמה תרגסמב הטיסרבינואה העבק ותוא יברמ ריחמב ורכמיי
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 טירפו הדימב .עובק ןפואב תולגעב םימייק "םיחקופמ םיטירפ"ש אדוול ןייכזה לע .13.3
 ריחמל ההז ריחמב םלוה ףילחת קפסל ביוחמ היהי ןייכזה ,יאלמב רסח חקופמ
 אל הלגעב םייקש רתוי רקי טירפ ,)איהשלכ הביסמ( חקופמ טירפ רדעהב .חקופמה
 רתוי רקיה טירפה תא רוכמל ןייכזה ץלאיי הז הרקמבו חקופמ טירפל ףילחת הווהי
 .חקופמה ריחמב

 םא ןיבו חקופמ ןיב ,טירפ לש ריחמ תולעהל יאשר היהי אל ןייכזה ,קפס רסה ןעמל .13.4
 .הטיסרבינואה לש בתכבו שארמ רושיאב אלא ,ואל

 .ןיד לכ יפ לע שרדנכ םייתנוזת םיכרעו םיביכר טורפ וליכי םיזוראה ןוזמה יטירפ .13.5

 היגוסל המח הייתש א

 הנטק טירפ
)6Oz( 

  ליגר
)8Oz( 

  ינוניב
)10Oz( 

   + ךורא  ,  רצק וסרפסא
   + לופכ וסרפסא
   + רצק וטאיקמ
   + לופכ וטאיקמ

 + + + רוחש הפק
 + + + לוטנ  /  וני'צופק

 + +  וקוש

 + +  ונקירמא

 + +  לינו , םיזוגא ץנרפ

 + +  הפק סנ

 + +  בלח לע סנ

 + +  ליגר הת

 + +  םימעט רחבימב הת

 + +  ) ףרוחב ( הטלוקוש

 + +  וני'צופק סייא

    וסרפסא תפסות
    היוס בלח תפסות
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 םיפסונ םיטירפ ב

  

 תורעה טירפה רואית

 הפאמ ירבד
םיירט  

 סקרוב /סניפאמ /םימעט רחבמב הגוע
 המדא חופת וא הניבג

 / סינוארב / דלוקוש תגוע לש הסורפ - רקוב תגוע
 .'וכו םיזופת
 לש לקשמב 'וכו םידקש / דלוקוש / ליגר - ןוסאורק

 .תוחפל םרג 120
 'וכו ןומניק ,ע"ופת ,ואקק ,הניבג - םירמש הפאמ
 .תוחפל םרג 120 לש לקשמב
 תוחפל םרג 50 לינו / דלוקוש - סניפאמ
 140 לש לקשמב רתוי בחר ןווגמל תורשפא - סקרוב
 .תוחפל םרג
 לצערפ / ינמור הלגייב

 לכ ,ןוזמ
 םיכירכה
 ןרצי לש
 רשואמ
 םיזורא
 שארמ
 םניאו

 םינכומ
םוקמב  

 םימעט רחבמב ךירכ
 םרג 120 = הינמחל
 םרג 25 = חרממ
 םרג 60 + םרג 60 ירקיע ביכרמ = יולימ
 םייולק/םיירט תוקרי

 אלל 28% הבוהצ / תירגלוב / הנוט / הניבג / התיבח 
 טסוט / תיתפצ / השק הציב / חיבס / יחמצ ןובלח
 :םימחל ןווגמב 

 / אלמ / ליגר חמקמ םחל / טסוטל הלגייב / היינמחל
 הטב'ג

 

הלק הייתש  / יספפ / הלוק הקוק - תזגומ הייתש 
 רחא

  'וכו זופת ,ןומיל – םינוש םימעטב ,ויגוסל טאיד ללוכ

  - םימ  הדוס / םיילרנימ םימ
 רטיל 0.25 קובקב - הדוס

 רחא / יספפ  / הלוק הקוק זגומ תיחפ
  רטיל 0.33 םימעטה לכ

  'וכו זופת ,ןומיל – םינוש םימעטב ,ויגוסל טאיד ללוכ

 / םימעטב םימ קובקב
 ,םיחופת ,םיזופת :ירט טוחס ץימ
 המודא תילוכשא ,תוילוכשא

 םינוש םימעטב רטיל 1/2 לש קובקב

 םינוש םימעטב רטיל 1/2 לש קובקב רחא / יט זויפ / יט סייא – רק הת

םיפיטח  :ןוגכ םיחולמ / םיקותמ םיפיטח םיחולמ / םיקותמ 
 יפיטח ,םיקיטסמ ,הבמב ,ילסיב ,םילפו ,דלוקוש
 'וכו תואירב יפיטח ,היגרנא
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 לש שארמ רושיאב ליעל טרופמה ןווגמל םיפסונ םיטירפ ףיסוהל יאשר היהי ןייכזה
 .הטיסרבינואב תושרה ירב לע יארחאה

 םיטירפ ןווגמו םיריחמ ןוכדע .13.6

 רשא ,ןוילע ריחמ ףר הטיסרבינואה העבק תולגעב םיעצומה םיטירפהמ קלח רובע
 הלבטב תפרוצמ הלא םיטירפ תמישר .ונממ הובגה םוכס שורדל לכוי אל ןייכזה
  .'א-1 חפסנבש

 םיטירפה יריחמ תאלעה א

 תורקייתה רועיש וב הרקמב אלא ,םיטירפה יריחמ תא הלעי אל ןייכזה
 תואתכמסא תגצה רחאל תאזו ,רבטצמב 10% לע הלע םינרציה לצא םירצומה
 .הטיסרבינואל תוימשר

 ימי 45 מ רחואי אלו דבלב ץיקה תשפוח תפוקתב עצבתי םיריחמה ןוכדע
  .הברקה םידומילה תחיתפ ינפל םיקסע

 .הטיסרבינואה לש בתכבו שארמ רושיא אלב ולעוי אל םיטירפה יריחמ

 םיטירפה ןווגמ ןוכדע ב

 ירתאב םירכמנה םיטירפה ןווגמ תא ביחרהל ןייכזה ןיינועמ וב הרקמב
 תוברל תעצומה םיטירפה תמישר תא הטיסרבינואה רושיאל שיגי ,תורישה
 .םהיריחמ

 םתוא רוכמי ןייכזה ,םיטירפה תמישר תא הטיסרבינואה רשאתו הדימב
 .הטיסרבינואה הרשיאש םיריחמב

 תלבק אלב תורישה ירתאב םירכמנה םיטירפה ןווגמ תא םצמצי אל ןייכזה
 .בתכבו שארמ הטיסרבינואה רושיא

 :ןוגכ ,םיטירפ תריכמ תרבגהל םינווגמ םיעצבמ גיהנהל יאשר היהי ןייכזה .13.7

  םוי ףוס יעצבמ א

 לזומ ריחמב )הייתשו ךירכ / הפאמו הפק( םיבוליש תריכמ ב

 )1+ 5 לשמל( – הייסיטרכ ג

 לזומ ןעטנ סיטרכ ד

 תורעה טירפה רואית

 תודילג
 םיקיטראו

םהיגוסל  

 טאיד ללוכ םינוש םימעטב םינוחרק

 / לינו-וקוש( םינוש םימעטב םינוגלש
 טאיד ללוכ )םידחוימ / םיזוגא / תוריפ

  םינוש םילדגב םינוליט

  תוטסק

  סוכב תנמש תודילג
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 תחוורל םיפסונ םיעצבמ םויקל םיטנדוטסה תדוגא לומ לועפל יאשר היהי ןייכזה
 .םיטנדוטסה

 םיטירפה תוירטו ביט .14

 םישרדנה תונקתהו םינקתה לכ יפ לע רוצייה תעב ולעפי תורישה ירתאב ורכמיש םיטירפה ינרצי
 .ןוזמ ירצומ תקפסאו רוצייב םיקסועה לארשיב

 יאנתב תורישה ירתאל וקפוסי ,דואמ ההובג ביט תמרב ויהי תורישה ירתאב ורכמיש םיטירפה
 תועש לכ ךשמב הריכמל םיטירפ תואצמיה ורשפאיש תוקיפסמ תויומכב ,םיתואנ הלבוה
 .תוליעפה

 תורשכ .15

 ודמעיו ,דבלב הוורפו יבלח תקזחב םירצומ ויהי תורישה ירתאב ורכמיש םירצומה .15.1
 .לארשיל תישארה תונברה חוקיפ תחת

 וא ,ונובשח לע תורשכ חיגשמ קיזחהל ןייכזל תורוהל תיאשר אהת הטיסרבינואה .15.2
 תא אדוול ידכ המעטמ תורשכה חיגשמב רזעיהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ןיפוליחל
  .תורשכה יאנתב ןייכזה תדימע
 תשירד יפל ,תורשכה חיגשמ תואצוה תא הטיסרבינואל םלשי ןייכזה ,הז הרקמב
 .הטיסרבינואה

 .תורשכל רשקב שורדתש ךמסמ לכ הטיסרבינואל איצמהל בייח אהי ןייכזה .15.3

 םיריחמ םוסרפו טוליש .16

 יטרפו ןייכזה םש בצוי תוריש רתא לכב .טלוב ןפואב םירצומ ינוריחמ ביצי ןייכזה .16.1
 .תונולת / םיחוויד תריסמ ךרוצל תורשקתה

 רתאב םירכמנה םירצומה יכ תרשאמה ,ףקותב ,תורשכ תדועת בצות רתא לכב .16.2
 .לארשיל תישארה תונברה תחגשה תחת םיאצמנ

 הריכמה ימחתמל הנווכה טוליש .16.3

 הנווכה יטלש ביצהל יאשר ןייכזה היהי ,הטיסרבינואה לש בתכבו שארמ רושיאב

 םחתמ םקוממ וב ןיינבל הסינכב ,הטיסרבינואה ידי לע ורדגויש תודימו םירתאב

 .רתאל םיניינועמה תא ונפיו ,םיינועבצ ויהי םיטלשה .הריכמה

 םרוג םעטמ וא/ו ומעטמ תוריש / רצומל תמוסרפ טלש לכ רתאה חטשב ביצי אל ןייכזה .16.4
 תושרה ירב לע יארחאה םעטמ בתכבו שארמ רושיאב אלא הנווכה טוליש וא ,רחא
 .הטיסרבינואה םעטמ
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 ןייכזה ידבוע תווצ .17

 תושירדל הנעמ וקפסיש םיפקיהבו ןפואב תורישה ירתאב םידבוע ליעפי ןייכזה .17.1
 .תולהקתהו םיכורא הנתמה ינמז ענמיש ןפואב ,תונתשמה

 .םייגוצייו םידיחא הדובע ידגבב וידבוע תא דייצי ןייכזה .17.2

 .בוטו ליעי ,בידא היהי תוחוקלל םידבועה תוריש .17.3

 תמלוה העפוה לע וידבוע ורמשי ,תיתד הטיסרבינואכ הטיסרבינואה לש הייפוא לשב .17.4
 .הטיסרבינואה יפוא תא

 רחא אלמי ,וידבוע ןיגב וילע םילחה הבוחה ימולשת לכ תא םלשל בייחתמ ןייכזה .17.5
 .'וכו תושפוח ,תושרפה תוברל ,דיבעמכ וילע םילחה ןיד לכ תוארוה

 םימבו למשחב שומיש .18

 חוקיפבו םואיתב ,ונובשח לעו ןויכיזה לעב ידי לע עצובי םימלו למשחל תונוכמה רוביח .18.1
  .הטיסרבינואה לש

 רושיא תלבקו םואית אלל םימ יווק וא/ו למשח יווק ,םיעקש ןיקתהל ןיא .18.2
 .םיביציו םיעבוקמ ויהי למשחה יעקש .הטיסרבינואה

 .םיכיראמ םילבכב שומיש וא למשח רותלא עצבל ןיא .18.3

 אלל )'וכו בויב ,םימ ,למשח( תיתשתהו היגרנאה תוכרעמב ,הנבמב םייוניש עצבל ןיא .18.4
 .הטיסרבינואהמ בתכב רושיא תלבק

 .םירמוח וא/ו םיצפח וב ןסחאל ןיא למשח ןורא תולגעה תוליעפ חטשב םייק םא .18.5
 .היונפ היהת ןוראל השיגה

 .םירתאל למשחהו םימה לש תפטוש הכירצ רובע םולשתב אשית הטיסרבינואה .18.6

 הנוכנ אל הלעפה וא םגפמ האצותכ ותביבסל וא ןיינבל ומרגייש םיקזנ ןוקית תויולע .18.7
 .ןייכזה ןובשח לע ונמומי הלגע לכ לש

 ללכל למשח קדובמ תוניקת רושיא הטיסרבינואל איצמהל ןייכזה לע תולגעה תבצה םע .18.8
 .תולגעה

 לעב ךמסומ יאלמשח י"ע קרו ךא ועצובי תורשקתהה תפוקת ךשמל למשחה תודובע לכ .18.9
 קתוני תוחיטב ייוקיל וב ואצמיי רשא ןקתמ .למשחה תונקתו קוחל םאתהב ןוישיר
 . למשחה תקפסא רוקממ

 היינחו העונת .19

 סופמקל סנכיהל השרוי תוריש בכר וא/ו הריכמה ירתאל הרוחס איבמה םיקפס בכר .19.1
 .בכרה גהנ לש תוהז תדועתו חולשמ תדועתב דיוצמ גהנהש יאנתב

 תומוקמב קרו ךא םבכר תא םינחמ םניהש אדוולו םיקפסה תא תוחנהל ןייכזה לע .19.2
 ונחי אל םיקפסהש דיפקהל שי הרקמ לכב .הניעטלו הקירפל םידעוימה היינחה
 עירפמה םוקמב וא/ו םוריח רבעמב וא/ו םיכנ תיינחב וא/ו םירומש הינח תומוקמב
 .היינחה ילהונל דוגינבו העונתל
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 .סופמקל דיתעב ותסינכ תא רוסאל תורשפאה לקשית היינחה ילהונ תא רפי רשא קפס .19.3

 .ןייכזה לע הנה םיקפסה י"ע ועצוביש העונת יעגפמ לע תוירחאה .19.4

 רחאלו 7:30 העשה דע םוי ידימ קרו ךא תירשפא תויאשמ תועצמאב תורוחס תעגה .19.5
 .םיקפסה לכ םע שארמ תאז םאתל שי .סופמקב היינח סמוע בקע 16:30 העשה

 תקלחמל רבעות הטיסרבינואל סנכיהל םידעוימה םידבועהו םיקפסה לכ תמישר .19.6
 ,ןופלט ,תבותכ ,ז.ת 'סמ ,דבועה םש :םיאבה םיטרפה תא לולכת וז המישר .ןוחטיב
 ירעש ךרד קרו ךא עצבתת סופמקל ןייכזה לש םיקפסה ידבוע תסינכ .ב"צויכו דיקפת
 ידבוע תנלה לע רוסיא לח .רעשה רמוש י"ע הדובכ תקידב רבעמ ךות ,םיחותפה הסינכה
 .עובשה תומי לכב הטיסרבינואה חטשב ןייכזה וא/ו םיקפסה

 .תעל תעמ תונכדעתמה הטיסרבינואב ןוחטיב תקלחמ לש תויחנהה לכ יפל לועפל שי .19.7

 הטיסרבינואה ידי לע תורוקיב עוציב .20

 .ןייכזה לש דוקפתה ןפוא לע תונוש תורוקיב תעל תעמ ךורעת הטיסרבינואה

 :רתיה ןיב ,ונחביי וז תרגסמב

 תורישה רתא לש יללכ ןויקינ -

 םישרדנה הנייגיהה יאנת לע הרימש -

 'וכו תורישב סחי ,הנתמהה ךשמ – הטיסרבינואה יאבל תורישה תמר -

 רתאב םירכמנה םירצומה תוכיאו תוירט -

 תעמ ןוזמ תוקידב עצבל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה - תויתדבעמ ןוזמ תוקידב -
 .ןייכזה לש םדקומ ןוכדע אלל ,תעל

 / תוינפל תוידועיי תובית תורישה ירתאב םקמל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה -
 .המודכו ןוצר תועיבש ירקס םייקל ,תוחוקל תונולת

 רוריבב הטיסרבינואל ןייכזה עייסי ,ומעטמ ימ וא/ו וידבועמ ימ וא/ו ןייכזה לע הנולת לש הרקמב
 ןוצר תועיבשל שרדנה תא ןקתל ידימ ןפואב לעפי ,תוקדצומכ ואצמיו הדימבו תויגוסה
 .ןיד לכ יפ לעו זרכמה יאנת יפ לע ,הטיסרבינואה

 יוציפ תלטה הטיסרבינואה לוקשת ,םישרדנה תורישה תמרו הלעפהה יאנתמ הגירח לש הרקמב
 רחאלו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,'ג-2 חפסנב היוצמה תורפהה תמישר יפ לע ןייכזה לע םכסומ
 .יוקילה תוהמ לע ןייכזה עודיי

 ןייכזה דצמ םיחוויד תריסמ .21

 ח"ור ח"וד .21.1

 לע הנוממה ידיל הנשל תחא ןייכזה ריבעי ,תוסנכהה לע םיפטושה םיחווידל ףסונב
 ותוליעפמ ןייכזה לש תויתנשה תוסנכהה לע חוויד הטיסרבינואב םילובקתה
 .ןייכזה תורישב ןובשח האור ידי לע רשואי הז חוויד .הטיסרבינואב

 םיסימו תואצוה םולשת ח"וד .21.2

 דעומ םותבו ,השירד יפ לע וא/ו הנש יצחל תחא הטיסרבינואה ידיל ריבעי ןייכזה
 לע וילע םילחה םימולשתה לכ ןועריפ תחכוהל םירושיאו תולבק יקתעה תורשקתהה
 .זרכמה יאנת יפ



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  24 דומע 

 

 םידבוע תקסעה יאנתב הדימע לע רושיא .21.3

 םעטמ רושיא הטיסרבינואב תושרה ירב לע יארחאה ידיל ןייכזה ריבעי הנשל תחא
 םימוכסה תשרפהל עגונה לכב קוחה תושירדב דמוע ןייכזה יכ ומעטמ ןובשחה האור
 .הריכמה ירתאב םידבועה תויוכז לע הרימש ךרוצל םישרדנה

 .ךרוצה יפ לע םיפסונ תוח"וד ןייכזהמ שורדל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה
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 'א-1 חפסנ
 םיטירפ לש םיילמיסקמ םיריחמ

  םיחקופמ םירצומ םניה **-בו עבצב םישגדומה םירצומ
 היגוסל המח הייתש א

 טירפ

 םומיסקמ יריחמ 

 סוכ
 וסרפסא

  6 סוכ
ONZ  

  ל"מ 180   

 8 סוכ **
ONZ 

 ל"מ 250

 12 סוכ
ONZ  

 ל"מ 350

 16 סוכ 
ONZ  

 ל"מ 500

        6 ךורא  ,רצק וסרפסא
        7 לופכ וסרפסא
        6 רצק וטאיקמ
        7 לופכ וטאיקמ
  6 4 3  רוחש הפק
 12 10 7 6  לוטנ  /  וני'צופק
 12 10 7 6  וקוש

  12 10 7 6   ונקירמא
 12 10 7 6   לינו ,םיזוגא ץנרפ
 8 6 4 3   םימ סיסב לע הפק סנ
 12 10 7 6   בלח לע סנ

 6 5 4 3   ליגר הת
 6 5 4    םימעט רחבמב הת
 13 10      וני'צופק סייא
 2 2 2    וסרפסא תפסות
 1 1 1    היוס בלח תפסות
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 הרק הייתש ב

 ריחמ חפנ טירפ
 םומיסקמ

 7 ל"מ XL 250 היגרנא הקשמ
 הווש וא הלוק הקוק גתומה לש זגומ קובקב
 7.5 ל"מ 500 הטנאפ ,טיירפס ,הלוק הקוק :ךרע

 וא הלוק הקוק גתומה לש טאיד זגומ קובקב
 7.5 ל"מ 500 הטנאפ ,טיירפס ,הלוק הקוק :ךרע הווש
 הלוק הקוק תיחפ הלוק הקוק תיחפ **
 ,הלוק טאיד ,הטנאפ ,טיירפס ללוכ( ויגוסל
 )ZERO הלוק ,טיירפס טאיד

 6  ל"מ 330

TJRוגנמ ,קסרפא רטקנ :יעבט ץימ תיחפ, 
 6 ל"מ 330 הננב תות ,חופת

 7.5 ל"מ 500 םיבנע ,חופת :קסרפא :םימעטב םימ קובקב
 5.5 ל"מ 500 םיילרנימ םימ **

 5.5 ל"מ 250 ל"מ 250 הדוס
 8 ל"מ 500 רק הת קובקב
 ,םיחופת ,םיזופת :ירט טוחס ץימ קובקב
 9 ל"מ 500 המודא תילוכשא ,תוילוכשא

 

 הפאמ ירבד ג

 ריחמ לקשמ טירפ
 תורעה םומיסקמ

   5 'רג 120 )הגוע תסורפ( יולימ אלל  רקוב הפאמ **
   7 'רג 150 םידקש ,דלוקוש ,האמח - לודג ןוסאורק
 ,ץע חופת ,ואקק ,הניבג - םירמש הפאמ
   7 'רג 120 ןומניק

   7 'רג 120 א"ופת / הניבג סקרוב
   5 'חי  "ימלשורי" / "ינמור" - הלגייב

 

 ןוזמ יטירפ ד

 ריחמ לקשמ טירפ
 תורעה םומיסקמ

   6 'רג 120 )ליגר / אלמ( ןטק הינמחל ךירכ **
   11 'רג 180 )ליגר / אלמ( טגאב 1/3 ךירכ
   15 'רג 180 )ליגר / אלמ(  הטב'ג ךירכ
 , הסח ,םיטבנ ,יביב ילע( תואירב טלס
   20 'רג 500  )םיניערגו ןופפלמ , הינבגע
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 םיאופק ה

 ריחמ טירפ
 םומיסקמ

 3 םינוש םימעטב ןוחרק
 םירטסקא / םינוש םימעטב הפוצמ קיטרא
 8 הדילוקסיב / ןטק

 11 ץנארק / הדילוקוק / תנמש תדילג
 / טייאד ואק יניקס / טואא קונ / הדילונרג
 11 היוג

 8/11 )ןטק/לודג( םינוש םימעטב ןוליט
 

 םיפיטח ו

טירפ  םומיסקמ ריחמ לדוג 

 Winter / טסאמ – םימעטב םיקיטסמ
Fresh ךרע הווש וא 

 5.5 הסיפחב 'חי  20

 7 תוחפל 'רג 22 תואירב ףיטח
 6.5  םרג 45 ןמז קספ
  6 םרג 50  ופורפא ףיטח
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  28 דומע 

 

 זרכמל 2 חפסנ
 4/20 רפסמ זרכמ תובקעב םכסה

 

 ף"שת תנשב ________ שדוחב __________ םויב ,ןג– תמרב םתחנו ךרענש

 2020 תנשב ________ שדוחב __________ םויב 
 

 58-006-368-3 'סמ המושר התומע ןליא-רב תטיסרבינוא : ןיב

 )"הטיסרבינואה" םשב רוציקה םשל ןלהל ארקיתש(

 ;דחא דצמ

  :ן י ב ל

 )"ןייכזה" – ןלהל( 

  

 תבותכ 

 

 ;ינש דצמ

 

 אובמ

 הטיסרבינואה ידי לע הרחבנ הטיסרבינואב הפק תולגע תלעפהל ןייכזה לש ותעצהו :ליאוה
 .4/20 'סמ זרכמ תרגסמב ושגוהש תועצהה ןיבמ הכוזה העצהכ

 תלעפהל שורדה םדאה חוכו עדיה ,תויונמוימה ,םירושיכה לעב אוה יכ ריהצמ ןייכזהו :ליאוהו
 .ההובג המרבו הז םכסה יאנתל םאתהב הפקה תולגעה

 

 :ןלהלדכ םידדצה ןיב רהצוהו םכסוה ,הנתוה ךכיפל

 שוריפל םהב שמתשהל ןיאו ,דבלב תומוקמ יארמכ הז םכסהל וסנכוה םיפיעסה תורתוכ .1
 .ויפיעסמ הזיא וא הז םכסה

  .הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,)"זרכמה יכמסמ" :ןלהל( ויחפסנ לכ לע ,4/20 'סמ  זרכמ .2

 .זרכמה תושירד תא םייקמה ןפואב שרופי םכסהה 2.1
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  29 דומע 

 

  ןויכיזה .3

 לע ,הז םכסה תוארוה רחא תונדפקבו תונקיידב אלמל ןייכזה תויובייחתה דגנכו הרומתב
 להנל ןויכיז ,הטיסרבינואהמ לבקמ ןייכזהו ,ןייכזל הזב הטיסרבינואה תנתונ ,ויחפסנ לכ
 :םיאבה םיאנתל ףופכב תאזו ,הפק תולגע הטיסרבינואב

 ,הוורפ / יבלח תקזחב הייתשו ןוזמ יטירפ תריכמ ךרוצל וניה ליעל רומאה ןויכיזה 3.1

 .דבלב הז ךרוצלו

 .הז םכסהב בוקנכ שארמ הבוצקו תלבגומ הפוקתל וניה ןויכיזה 3.2

 עובקל רבעמ ,דויצב וא/ו הנבמב ןהש תויוכז לכ ןייכזל תונקהל ידכ הז םכסהב ןיא 3.3

 .הז םכסהב

 הפק יתבו תודעסמ ,תולגע ליעפהל הטיסרבינואהמ עונמל ידכ הז םכסהב רומאב ןיא 3.4

 וא/ו םירחא תועצמאב ןיבו המצעב ןיב ,סופמקה יבחרב ,אוהש גוס לכמ ,םיפסונ

 .הייתשו ןוזמ רכממל תויטמוטוא תונוכמ ליעפהל

  ןויכיזהו םכסהה תפוקת .4

 םויל דע ________ םוימ ,םינש 5 לש הפוקתל הניה הז םכסה יפל תורשקתהה 4.1

  .)"םכסהה תפוקת" :ןלהל( ______

 םכסהה תפוקת תא ךיראהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תוכזה הרומש הטיסרבינואל 4.2

 7 דע כ"הסבו )תפסונה הפוקתה – ןלהל( תופסונ םינש 2 דע לש תופסונ תופוקתב

  .םינש

 הטיסרבינואה תאמ העדוהב השעית 4.2 ןטק ףיעס יפל םכסהה לש ופקות תכראה 4.3

 .םכסהה תפוקת םות ינפל םימי 60 -מ רחואי אל ,ןייכזל

 עוציבב תורשקתהה תכראה תא תולתהל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה 4.4

 לולכיו ,הטיסרבינואה םע םאותיש ןפואב הריכמה ירתאב םירופישו םיצופיש

 ןשוימ / ןשי דויצ תפלחה ,רתאה הארמ שודיח ,תויולב תולגע תפלחה :ןוגכ םיביכרמ

 ינפל םוי 60 ןייכזל הנפת ,ץופישה תוציחנ לע הטיסרבינואה טילחת וב הרקמב .'וכו

 ברסי ןייכזהו היה .םיצופישה עוציבל ותובייחתה תלבק ךרוצל תורשקתהה םויס דעומ

 אלב תורשקתהה תא םייסל הטיסרבינואה לכות ,םירומאה םיצופישה תא עצבל

 דעומ ינפל םייתסת םיצופישה תוליעפ םויס .וז הטלחה לע רערעל תוכז קפסל היהתש

 תעדה לוקשמ טעמל  ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .ףקותל תורשקתהה תכראה תסינכ

 .ליעל 4.2 ףיעס יפל הטיסרבינואל ןותנה

 התעד לוקיש יפ לע תורשקתהה ךשמ תא רצקל הטיסרבינואה תורשפאב ,תאז םע 4.5

 ,םוי 15 לש שארמ העדוה רחאלו הזוחה יאנתב ןייכזה דמע אל םהב םירקמב ,ידעלבה

 .ןלהל 17 ףיעסב טרופמכו הרפהה הנקות אל םכלהמב

 ,םיכיראתכ םיביוחמה םייונישב ,םכסהה יאנת רתי לכ ולוחי ל"נה תפסונה הפוקתב 4.6

 .חוטיבו תויוברע ףקות תכראהו
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 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  30 דומע 

 

 הז םכסה איבהל יאשר אהי םידדצהמ דחא לכ יכ ,שרופמב הזב רהצומו םכסומ 4.7
  םוי 60 תוחפל ,בתכב ,והנשמל וז ותנווכ לע עידוי יכ יאנתב תע לכב םויס ללכל
 .שארמ

 םיתורישה ןתמ .5

 .)זרכמל 1 חפסנ( םיתורישה טרפמ חפסנב טרופמה יפ לע םיתוריש קפסל בייחתמ ןייכזה

 תויאופר תוקידב .6

 י"ע ךכל שרדייש תע לכבו םתדובע תליחת ינפל ,ורבעי וידבוע יכ בייחתמ ןייכזה 6.1
 תאזו דסומ וא אפור לצא תיאופר הקידב ,תאז תוקידצמה תוביסנב הטיסרבינואה
 .ןיד לכ יפל ךכל הקדצה תמייקו לככ

 הקידבה תואצות תא ןייכזה רוסמי ,הטיסרבינואה ידי לע ךכל שרדייש לככ 6.2
 וידבוע לכש אדוול הבוחה תלטומ ןייכזה לע .ןיד לכל ףופכב ליעלד ק"סב הרומאה
 .ןיד לכ תושירדב תיתואירב הניחבמ םידמוע תולגעב םיקסעומה

 דבוע תקסעה רוסיא וא/ו ןויכיזה לוטיב 6.3

 יפל טילחהל ,תויאופרה תוקידבה תואצות רואל ,תיאשר אהת הטיסרבינואה
 לע רוסאל וא ,הז םכסה י"פעש ןויכיזה לוטיב לע ,ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש
 .והשלכ דבוע קיסעהל ןייכזה

 לעמ ךראתש וידבועמ ימ לש וא/ו ולש הלחמ לכ לע הטיסרבינואל חוודי ןייכזה 6.4
 תעדל בייחתש הלחמב ,וידבועמ דחא וא ,ןייכזה הלחי םא .םימי םייעובש
 בייחתמ ,הפקה תולגעב הדובעה ךשמהל ותמאתהו הלוחה תקידב הטיסרבינואה
 תרזוח תיאופר הקידב רובעי הלוחה ודבועש ךכל םורגל וא ,רובעל ןייכזה הזב
 .ליעלד ק"סב רומאכ ,דסומ וא אפור לצא

 ינולפ דבוע קיסעהל רוסיאל וא ןויכיזה לוטיבל תוסחייתמה הז ףיעס תוארוה לכ 6.5
 הקידב לע ףא הנלוחת ,6.4 ק"סב הרומאה הקידבה תובקעב ,הפקה תולגעב

 .6.4 ק"ס י"פע ךרעיתש

 לוטיבה תויוכז לע ףיסוהל האב הז ףיעסב הטיסרבינואל היונקה לוטיבה תוכז 6.6
 .ןיד י"פע וא/ו ,הז םכסהב רחא םוקמ לכב הל תויונקה

 ןייכזה ידבוע .7

 לכ יפ לע תוארוהל םאתהבו י"פע קר הדובעל םידבוע לבקל הזב בייחתמ ןייכזה 7.1
 .ןיד

 ידבועמ םיתוריש וא/ו םירצומ שוכרל אלו קיסעהל אלש בייחתמ ןייכזה 7.2
 ,ךכל הטיסרבינואה רושיא לבקתנ םא אלא ,םהיתוחפשמ ינב וא/ו הטיסרבינוא
  .בתכבו שארמ

 ילבמ ,ןכ תושעל ןוכנל אצמתש תע לכב ןייכזהמ שורדל תיאכז אהת הטיסרבינואה 7.3
 וא/ו רתאב וידבועמ דבוע לכ לש ותקסעה קיספהל ,התשירד תא קמנל הילע אהיש
 השירד רחא אלמל הזב בייחתמ ןייכזהו ,ומע רשקב וא/ו ודי-לע קסעויש םדא לכ
 .התלבק םע דימ רומאכ

 ,7.1 ק"סב תורומאה הלאמ השירד יולימב הכורכ אהתש וא/ו שרדיתש האצוה לכ 7.4
 לע לוחת ,ןירוטיפ ייוציפ םולשת ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ ךא ,תוברל
 .הטיסרבינואה דגנ הנעטו העיבת לכב אובי אלו ודי לע םלושת ,ןייכזה

 .הטיסרבינואה חטשב ומעטמ ימ וא/ו וידבועמ ימ ןילהל אלש הזב בייחתמ ןייכזה 7.5
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  31 דומע 

 

 תמישר תא ,ןכ תושעל שרדייש תע לכב ,ןוחטב רודמ שארל שיגהל בייחתמ ןייכזה 7.6
 .םיישיאה םהיטרפו הפקה תולגעב םיקסעומה םידבועה

 הרוצ לכב ןיבו םיתוריש ןתונכ ןיב ,הנשמ ןייכזכ ןיב ,דבועכ ןיב קיסעי אל ןייכזה 7.7
 וא/ו ותולעבבש רחא קסע לכב וא/ו תולגעב ,הרומת אלב ןיבו הרומתב ןיב ,איהש
 .הטיסרבינואב דבוע אוהש םדא לכ ,וב קלח ול שיש וא/ו ולוהינב

 ןייכזה ידבועל הטיסרבינואה ןיב יטפשמ רשק רדעה .8

 ,ומע רשקב וא/ו ,ןייכזה י"ע קסעויש םדא לכ יכ ,תושרופמ םידדצה ןיב םכסומו הנתומ
 בשחיי אל ןפואו םינפ םושב יכו ,דבלב ןייכזה לש תוריש ןתונ/דבוע אהי ,ןהש תוביסנ לכבו
 הרוצ וזיאב המע רושקש ימכ וא/ו הטיסרבינואה לש דבועכ רומאכ קסעומ וא/ו דבוע
 .איהש

 תא ןייכזה הפשי ,ליעל רומאל דוגינב קיסעמ דבוע יסחי ונעטיי ובש הרקמב
 ומלשיש האצוה וא םוכס לכ ןיגב ,השירדה תריסמ םע דימ ,המעטמ ימ וא הטיסרבינואה
  .טפשמ תואצוה תוברל ,ומולשתב וביוחי וא

 השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט ןייכזל הריבעה הטיסרבינואהש ךכל ףופכ רומאכ יופיש
  .הינפב ןנוגתהל ןייכזל הרשפאו ,התלבק םע ךומסב

 1996-ו"נשתה ,םדא חכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוח תלוחת יא .9

 קוחב ותרדגהכ "םדא חכ ןייכז" וניא הז םכסה ןיינעל יכ ,תאזב ריהצמ ןייכזה 9.1
 :ןלהל( םינושה םינידבו ,1996 – ו"נשתה ,םדא חכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה
 .)"םדא חכ ןלבק"

 ,םדא חכ ןלבק וניה ןייכזה יכ ,ליעל רומאה ףא לע עבקת תכמסומ האכרעו הדימב 9.2
 םהל עיגמה םוכס לכ ,דבלב ונובשח לע ,םהמ ימ וא וידבועל םלשל בייחתמ ןייכזה
-ו"נשתה ,םדא חכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוח יפ לע ל"נה העיבקה בקע

 ןהשלכ תועיבת וא/ו תושירד ול הנייהת אל יכ ריהצמו ,ןיד לכ יפ לעו 1996
 רומאכ העיבקמ האצותכ םא ,ףסונב .רומאכ םימוכס םולשת ןיגב הטיסרבינואהמ
 קזנ הטיסרבינואל םרגייש וא ,הטיסרבינואה לע איהש לכ תיפסכ תובח לוחת
 ומרגנש תויובחו םיקזנה לכ לע הטיסרבינואה תא תופשל ןייכזה בייחתמ – והשלכ
 וא/ו הנעט ןייכזל הריבעה הטיסרבינואהש ךכל ףופכ רומאכ יופיש .םאולמב הל
  .הינפב ןנוגתהל ןייכזל הרשפאו ,התלבק םע ךומסב השירד וא/ו העיבת

 לשב הטיסרבינואה יוציפלו יופישל ןייכזה תויובייחתהמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא 9.3
 רומאכ קיסעמ-דבוע יסחי םויק רבדב השירד וא העיבת בקע םלשל שרדיתש םוכס
 .םדא חכ ןלבק וניה ןייכזה יכ העיבק בקע תוברל ,ליעל 8 ףיעסב

 קוח תוארוהל םאתהב אלא ומעטמ רז דבוע קיסעי אל יכ תאזב בייחתמ ןייכזה 9.4
 .1991 -א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע

 הלחה ןיד תארוה לכב רומאה תא תורשקתהה םכסה תפוקתב םייקל בייחתמ ןייכזה 9.5
 .הקסעהה יקוח תוארוה תא םייקל רתיה ןיבו ,קיסעמכ וילע
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 ןהיתואצוהו הפקה תולגע תוסנכה .10

  .דבלב ןייכזל תוכייש הנייהת תוליעפה עוציבמ תוסנכהה לכ 10.1

 ךא ,ןללכבו ,ודי-לע ומלושיו ןייכזה לע ולוחי תולגעה לועפתו לוהינ תואצוה לכ 10.2
 םירמוחו תואקשמ ,ןוזמ ,תרושקת תואצוה ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ
 םימולשתה תוברל( םידבועה רכש ,יוקינ תואצוהו ,זג ,קלד תואצוה ,םירחא
 תוברל( םייתלשממו םיינוריע םיסמ ,ימואל חוטיב ימד ,)תוילאיצוסה תופסותהו

 תרחא האצוה וא/ו הבוח םולשת ,לטיה לכו ,)ב"ויכו ,םיקסע יושיר / סמ
 .תולגעה לועפת וא/ו לוהינב םירושקה

 הטיסרבינואה ימולשת .11

 םלוגי םניגב םולשתה רשאכ ,הנובשח לע םימו למשח ןייכזל קפסת הטיסרבינואה 11.1
 .הטיסרבינואל ןייכזה םלשיש העובקה הרומתב

 ומלוגי הנונראה יבויח ןיגב םולשת הנונראה ימד םולשתמ רוטפ ןייכזה – הנונרא 11.2
 .ושדוחב שדוח ידמ הטיסרבינואל ריבעהל בייוחמ ןייכזה םתוא ןויכיזה ימדב

  ןייכזל הטיסרבינואה ןיבש רשקה תוהמ .12

 תולגע לוהינל יאמצע ןלבק וניה ןייכזה יכ ,תושרופמ םידדצה ןיב םכסומו הנתומ 12.1
 וא/ו ,קסעומו קיסעמ יסחי ,ןפואו הרוצ םושב ,רצוי הז םכסה ןיא יכו ,הפקה
 ןיבש סחיל טרפ ,ןייכזל הטיסרבינואה ןיב ,רחא סחי לכ וא/ו ,ןכוסו השרמ יסחי
 .תוריש לבקמ ןייכזל תורש ןתונ

 ןייכזהש ךכל גואדל הטיסרבינואה תוכזל תופיפכב - יכ הזב םיריהצמ םידדצה 12.2
 ןיא - תוחוקלה תלעותל םהב םיריחמהו הפקה תולגעב תורישה תמר לע רומשי
 ,ותוכזל ,ןייכזה י"ע ולהוני הלאו ,םיתורישה לוהינ םצעל רשק לכ הטיסרבינואל
 .ותוירחא לעו ותבוחל

 חוטיב .13

 תלבק דעומ ינפל ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ןייכזה תוירחאמ  עורגל ילבמ 13.1
 ךשמל , ונובשח לע םייקלו ךורעל ןייכזה בייחתמ ,הז םכסה יפ לע רתאב הקזחה
 דעומ סיסב לע םיכרענה םיחוטיב ןיינעלו ,םיחוטיבה תא ,םכסהה תפוקת לכ
 םיטרופמה ,םהיאנת לכ לע ,ומויסמ תופסונ םינש עבש ךשמל םג ,העיבתה תשגה
 דרפנ יתלב קלח הווהמו הזוחל ףרוצמה ,'א-2 חפסנב חוטיבה תכירע רושיאב
  . ןיטינומ תלעבו ןידכ תישרומ חוטיב תרבחב ,ונמיה

  .הטיסרבינואה ידי לע ךרענה חוטיב לכל םימדוק ויהי ןייכזה יחוטיב

 ידיל איצמהל ןייכזה בייחתמ ,הטיסרבינואה דצמ הינפ וא השירד לכב ךרוצ אלל 13.2
 חוטיב תכירע רבדב רושיא ,רתאב הקזחה תלבק דעוממ רחואי אל הטיסרבינואה
 עודי יכ ריהצמ ןייכזה .חטבמה ידי-לע ןידכ םותח אוהשכ ,'א2 חפסנ חסונל םאתהב
 הטיסרבינואהו ,רתאב הקזחה תלבקל ימדקמ יאנת הניה רומאה רושיאה תאצמהש ול
 ןייכזה דומעי אלש הרקמב רתאב הקזחה תלבק תא ןייכזה ןמ עונמל תיאכז היהת
 .וז ותובייחתהב

 הטיסרבינואה ידיב דיקפהל ןייכזה בייחתמ ,ןייכזה יחוטיב תפוקת םות דעומ ינפל 13.3
 .תפסונ הנשל םפקות תכראה ןיגב ,ליעל 13.2 ףיעסב רומאכ חוטיב תכירע רושיא
 ידיב ןפוא ותואב חוטיבה תכירע רושיא תא דיקפהלו רוזחל בייחתמ ןייכזה
 .ףקותב הז םכסה דוע לכו חוטיב תנש ידמ ,הטיסרבינואה
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 -ו 1 םיפיעס יפ-לע םיכרענה םיחוטיבה ןיגב חוטיבה ימוכס תא ןכדעל בייחתמ ןייכזה 13.4
 לע חטובמה שוכרה לש ויווש אולמ תא דימת ופקשיש ךכ ,תעל תעמ 'א-2 חפסנב 5
 םהיפ

 ןדבוא וא/ו שוכר חוטיב ךורעל אלש יאשר ןייכזה יכ םכסומ ,ליעל רומאה תורמל 13.5
 רומאה םלואו ,וקלחב וא ואולמב , 'א-2 חפסנב 4 -ו 1 ףיעסב טרופמכ תוסנכה
 .ואולמב חוטיבה ךרענ וליאכ  שוכרל קזנ וא ןדבוא לכ יבגל לוחי ןלהל 13.7 ףיעסב

 םדעומבו םאולמב םלשלו םיחוטיבה יאנת לכ תא תונדפקב םייקל בייחתמ ןייכזה 13.6
 ףקות לע הערל עיפשהל ידכ וב שיש השעמ לכ תושעל אלו ,חוטיבה ימד תא
 ,שרדייש לככ ,הטיסרבינואה םע הלועפ ףתשל ןייכזה בייחתמ ,ןכ ומכ .םיחוטיבה
 ,הז ללכבו ,ןייכזה יחוטיב יפ-לע הטיסרבינואה תויוכז לש שומימו הרימש םשל
 יחוטיב יפ-לע העיבתל סיסב שמשל יושעה עוריא עדוויה םע דימ חטבמל עידוהל
 .ןייכזה

 דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול היהת אל יכ ריהצמ ןייכזה 13.7
 ימ וא/ו )תמייק םאב( הטיסרבינואה םעטמ לוהינה תרבח וא/ו הטיסרבינואה
 אלמלא וניגב יופישל יאכז היה וא( וניגב יופישל יאכז אוהש קזנ ןיגב םמעטמ
 יאנת תרפה וא/ו רסח חוטיב יאנת וא/ו הסילופב הבוקנה תימצעה תופתתשהה
 דבלבו ,א.2 חפסנב 4-ו 1 םיפיעסל םאתהב םיכרענה םיחוטיבה יפ-לע )הסילופה
 .ןודזב קזנל םרגש םדא תבוטל לוחי אל תוירחאמ רוטפ רבדב ליעל רומאהש

 עורגל וא/ו םצמצל ידכ ןייכזה ידי-לע םיחוטיבה תכירעב ןיא יכ ,תאזב רהבומ 13.8
 ותוא ררחשל ידכ וא ,הז הזוחל םאתהב ןייכזה תויובייחתהמ יהשלכ הרוצב
 ןיגב ,אוהש םדא לכ וא/ו לוהינה תרבח תא וא/ו הטיסרבינואה תא תוצפל ותבוחמ
 םולשת .ול םיארחא ומעטמ ימ וא/ו ןייכזהש ןיפיקעב וא ןירשימב םרגייש קזנ לכ
 יופישה םוכסמ תיחפהל ידכ אלא וב היהי אל םהשלכ חוטיב ילומגת לש לעופב
 ןיגב םמעטמ ימ וא/ו לוהינה תרבח וא/ו הטיסרבינואה םיאכז ויהי ול יוציפ וא/ו
 .דספה וא קזנ

 הנשמ ינלבק וא/ו םינלבק לומ םיכרענה םיזוחב ל"נכ ףיעס לולכל בייחתמ ןייכזה 13.9
 תאזב רהצומ ,ןכ ומכ .שרדנל םאתהב םיחוטיב םויק אדוולו וכרעייש לככ ,ומעטמ
 הנשמה ינלבק וא/ו םינלבקה דצמ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט הלעותו היה יכ
 הטיסרבינואה תא תופשל ןייכזה בייחתמ ,ליעל רומאל דוגינב םמעטמ ימ וא/ו
  .תויטפשמ תואצוה תוברל ,םהב ואשיש האצוה וא/ו םולשת לכב המעטמ ימ וא/ו

 הרפה ווהי םהיאנתמ יאנת תרפה וא/ו םתרפהו הזוחה ירקיעמ םניה הלא םיפיעס 13.10
 .הזוחה לש תידוסי

 יוציפו יופיש תוירחא .14

 בקע והשלכ ישילש דצל וא הטיסרבינואל םרגייש קזנ לכל תוירחאב אשיי קפסה 14.1
 תרגסמב ,ומעטמ ימ וא ויקסעומ ,ויחולש ,וידבועמ ימ לש וא ולש ,לדחמ וא השעמ
 שוכר יקזנל קפסה לש ותוירחא יכ ,רהבומ .ןידה יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע םתלועפ
 .₪ 4,000,000 לע ולעי אל הטיסרבינואה לש םהשלכ

 .וירצומ תכירצ בקע והשלכ ישילש דצל םרגייש קזנ לכל תוירחאב אשיי קפסה 14.2
 .דועו העיצפל םרגש םוגפ רצומ ,לקלוקמ רצומ :רתיה ןיבו

 ,םולשת לכ ןיגב המעטמ לעופש ימ וא/ו הטיסרבינואה תא תופשל בייחתמ קפסה 14.3
 דגנ השגוהש העיבת בקע םהל ומרגנש האצוה לכ וא/ו יוציפ לכ תוברל
 היבגל תוירחאה רשאו המעטמ ימ וא היקסעומ היחולש ,הידבוע ,הטיסרבינואה
 העדוה קפסל רסמיתש דבלבו ,14.2 – ו 14.1  ףיעסב רומאה יפ לע קפסה לע הלח



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  34 דומע 

 

 דצ םע רשפתת אל הטיסרבינואה .ןנוגתהל קפסל רשפאתתש ןפואב השירדה תלבק םע
 .שארמ קפסה תמכסה אלל ישילש

 שוכרל ומרגייש קזנ וא/ו ןדבוא לכל יהשלכ תוירחאב אשית אל הטיסרבינואה 14.4
 ימ וא הטיסרבינואה ידי לע ןודזב םרגנ קזנה םא טעמל רומאכ קפסה דויצל וא/ו

 .המעטמ

 םיצופישו תופסות ,םייוניש .15

 :ןלהלדכ הזב בייחתמ ןייכזה

 הרטמ םושל אלו ,הז םכסהב תורכזומה תורטמל קרו ךא דויצבו הנבמב שמתשהל 15.1
 .תרחא

 ךכל לבקתנ םא אלא ,וילע ףיסוהל אלו ,ונממ קלח לכ וא ,הנבמה תא תונשל אל 15.2
 .בתכבו שארמ הטיסרבינואה רושיא

 ץופיש וא/ו יוניש השעי ומעטמ וא/ו ומשב לעפיש ימ וא/ו ןייכזהש הרקמ לכב 15.3
 :תואבה תוארוהה הנלוחת ,)"יונישה" :ןלהל( תפסות ול ףיסוי וא/ו הנבמב

 ריזחהלו יונישה תא ריסהל ןייכזהמ שורדל תיאכז אהת הטיסרבינואה 15.3.1
 םע דימ - ונובשח לע - ןכ תושעל בייח אהי ןייכזהו ,ותומדקל בצמה תא
  .ל"נכ השירד תלבק
 לע ועצובי םה שא יוליגו תוחיטב יעצמא תפסוה ךירצמ יונישהו הדימב
 אל הטיסרבינואה תורשקתהה תפוקת ףוסבו ,ונובשח לעו ןייכזה ידי

 .ץופישה ל ע ןייכזה תא הפשת

 בקע ןיב - ןויכיזה םותבו יונישה ריתוהל תיאכז אהת הטיסרבינואה 15.3.2
 ידעלבהו אלמה השוכרל יונישה אהי - הלוטיב בקע ןיבו התפוקת םויס
 לבקל וא/ו שורדל יאכז אהי ןייכזהש ילבמ ,הטיסרבינואה לש
 .יונישה רובע יוציפ וא/ו םולשת לכ הטיסרבינואהמ

 לעפיש ימ וא ןייכזהש הרקמ לכב ,15.2 ףיעסב ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ 15.4
 ,שארמו בתכב הטיסרבינואה תמכסה אלל ליעל רומאכ יוניש סינכי ומעטמ
 :תואבה תוארוהה הנלוחת

 וא/ו יונישה קוליס תא שורדתש ןיב - תיאשר אהת הטיסרבינואה 15.4.1
 ,רתלאל ןייכזל הנתינש תושרה תא לטבל - אוהש תומכ ותוא ריתותש
 .דימ ותומדקל דויצהו הנבמה תרזחה תא שורדלו

 הנקומה רחא דעס לכל תיאכז הטיסרבינואה אהת ,ליעל רומאל ףסונב 15.4.2
 .הז םכסה תוארוה תרפה תובקעב ןיד לכ י"פע וא/ו ,הז םכסהב הל

 לש ותבוחמ ןיינעו רבד לכב תיחפהל ידכ ליעל םיפיעסב רומאב ןיא 15.4.3
 .ויחפסנ לע הז םכסהב ראותמכ הפקה תולגעב תודובע עצבל ןייכזה

 חוקיפו תרוקיב .16

 ,היפ-לע הפקה תולגעה לוהינו הז ןויכיז לש הרטמה יכ הזב םיריהצמ םידדצה 16.1
 ליעפמה יאמצע ןלבק וניה ןייכזהש ףא ,ךכיפלו הטיסרבינואה יאב תא תרשל הניה
 :תיאכז הטיסרבינואה אהת ,ותוירחא לעו ותבוחל ,ותוכזל רתאה תא

 ןיב ,'תיזוח תומיאת' אדוול היהי ודיקפתמש ,המעטמ חקפמ  ליעפהל 16.1.1
 םויק אדוולו ,לעופב ןייכזה יעוציב ןיבל ויחפסנ לע הז םכסהב טרופמה
 .תואירבה דרשמ תויחנהו האורבת תונקת
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 לועפל הנווכ ךותמ ,הטיסרבינואה םעטמ חקפמה םע הלועפ ףתשי ןייכזה
 .תוחוקלל תורשה רופישל תעה לכ

 ,תע לכב הפקה תולגעה תוליעפ רוזאל סנכיהל יאשר היהי חקפמה 16.1.2
 שורדלו ,הז ןויכז םכסה י"פע ויתויובייחתה תא אלממ ןייכזה םא קודבל
 הפקה תולגעה לוהינל רשקב םירבסה וא/ו עדימ לכ ןייכזהמ לבקלו
 .ךכב רושקהו

 ןהשלכ תורעה ןייכזל וריעי אל היגיצנ וא/ו הטיסרבינואהש הדבועה
 יולימ רבדב ןייכזל רושיאכ בשחית אל ,וירחאל וא/ו רוקיב ךלהמב
 .ויתובוח

 ןכו ,ונויקינו ותוירט ,ךרצמ לכ לש וביט תא קודבל יאשר היהי חקפמה 16.1.3
 ,םירחאה םילכה ,הדובעה ילכ ,דויצה ,הפקה תולגעה ןויקינ תא
 לכ ןקתל בייחתמ ןייכזה .ןודנב םייוקיל לע עירתהלו ,םשובלו םידבועה
 .רתלאל הטיסרבינואה עירתת וילע יוקיל

 וא/ו ,ליבגהל וא/ו ,ןמזל ןמזמ ,עונמל תיאשר היהת הטיסרבינואה 16.1.4
 ידבועמ םניאש - םישנא יגוס וא םדא לכמ ,הל וארייש םיאנתב תונתהל
 יתורישב שומישה תא - היחרוא וא הלש םיטנדוטסה ,הטיסרבינואה
 ידי לע םידבוע תקסעהל רושקה טרפו ןותנ לכ לבקלו .הפקה תולגע
 .ןייכזה

 תקידבו רוריבב ,איה עבקתש ךרד לכב ,הטיסרבינואל עייסל הזב בייחתמ ןייכזה 16.2
 לכ דגנ וא/ו ,וידבוע דגנ וא/ו ,ןייכזה דגנ וא/ו הפקה תלגע דגנ שגותש הנולת לכ
 תובקעב הלגתיש יוקיל לכ דימ ןקתל בייחתמ ןייכזהו ,וחוכמו ומשב לעופש ימ
 .הטיסרבינואה ןוצר תועיבשל ,רומאכ הנולת

 לוטיב .17

 העדוהב םויס ללכל הז םכסה י"פעש ןויכיזה איבהל תיאשר אהת הטיסרבינואה 17.1
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב ,םימי העבש לש תמדקומ

 טלחומה התעד לוקיש יפל ,הטיסרבינואה תעדל - ןייכזה םייקי אל םא 17.1.1
 עוגפל ילבמ ךא תוברל הז םכסה י"פע ויתויובייחתהמ וזיא - ידעלבהו
 :ליעל רומאה תויללכב

 םימי 14 ךות והשלכ בוח הטיסרבינואל ןייכזה םלשי אל םא )1(
 תעדוהמ םיקסע ימי 7 ךותב תאז ןקית אלו ונוערפ דעוממ
 .בתכב ךכ לע הטיסרבינואה

 ןקתי אל וא ,דעומב חוטיבה תוסילופ תא ןייכזה רוסמי אל םא )2(
 10 ךות ,ליעל 14 ףיעסב טרופמכ ,יהשלכ חוטיב תסילופ ןייכזה
 .ןכ תושעל הטיסרבינואה י"ע שרדייש םוימ םימי

 עבקנש םוימ םימי 14 ךות הפקת תוברע ןייכזה איצמי אל םא )3(
 תמדוק תוברע הטלוחש םוימ וא/ו ,תוברעה תריסמל הז םכסהב
 תעדוהמ םיקסע ימי 7 ךותב הרפהה תא ןקתי אלו הטיסרבינואה י"ע
 .בתכב ךכ לע הטיסרבינואה

 קוח לכ וא הקוסעתה תוריש קוח תוארוה תא ןייכזה רפי םא )4(
  .לוטיבל הריבס הליע הווהמה

  .תונברה י"ע ןתינש תורשכה רושיא לטובי םא )5(

 .הריגס וצ רתאה דגנכ אצוי םא )6(
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 רידס ןפואב תוחותפ ויהי הפקה תולגעש ךכל ןייכזה גאדי אל םא )7(
 תלבק רחאל תאזו הז םכסהב םיטרופמה תועשבו םימיב ףוצרו

  .אשונב תוארתה יתש

 .הדובעה יקוח תרפה )8(

 .ןולק המיע שיש הרבעב וב להנמ וא ןייכזה עשרוי םא )9(

 .סוניכ יכילהל ןייכזה עלקי םא )10(

 םימעפ שמחמ רתוי תורשקתהה תפוקת ךלהמב ןייכזה רפי םא )11(
 .הזוחל 'ה חפסנב טרופמכ הטיסרבינואה תוארוה תא

 רחא םדאל תורשקתהה הזוח פ"ע ויתויוכז תא ןייכזה ריבעי םא )12(
 םילעבה ופלחוי םא וא הטיסרבינואהמ תשרופמ תושר תלבק אלל
 ןייכזה לש

 בשייתמ וניאו םלוה וניא הטיסרבינואה תעדלש ןפואב ןייכזה גהני םא 17.1.2
 .הטיסרבינואה חטשב לכוא תיב לש לוהינ םע

 בייח ןייכזה אהי ,הז ק"סב רומאכ העדוה ןייכזל הטיסרבינואה הנתנ 17.1.3
 תוברל - העדוהה ןתממ םימי 7 ךותב - הטיסרבינואה חטש תא תונפל
 אוה ויהי אל הרומאה הפוקתה םותבו ,ול םיכיישה םילכהו דויצה לכ
 תולגע תלעפה םשל הטיסרבינואה יחטשל סנכיהל םיאשר וידבוע וא/ו

  .הפקה

 דעומה םות דע ול םיכיישה םילכה וא/ו דויצה תא ןייכזה איצוי אל םא 
 המצעב םאיצוהל תיאשר הטיסרבינואה אהת ,הז ק"סב בוקנה
 םילכו דויצ תרבעה תואצוהו ,ןוכנל אצמתש םוקמ לכב םנסחאלו
 תא ,שארמ ,הזב רטופ ןייכזה .ןייכזה לע הנלוחת םתנסחאו

 דויצל םרגיהל םילולעה קזנ וא/ו ןדבואל תוירחא לכמ הטיסרבינואה
 ראובמה ,םתנסחא וא/ו םתאצוה ךלהמב וא/ו בקע ,רומאכ םילכל וא/ו
 .ליעל

 םע דימ ,וילאמ ,עקפי הז םכסה י"פעש ןויכיזה יכ םידדצה ןיב םכסומו הנתומ 17.2
 – ונייהד ,ןלהל םיטרופמה םיעוריאה ןיבמ רתוי וא דחא עוריא

 .ןייכזה יקסעל )עובק וא ינמז( קרפמ/םיסכנ סנוכ הנומי םא 17.2.1

 לגר טשופכ ןייכזה תזרכהל םיכילהב לחוי םא 17.2.2

 .ןולק המע שיש הריבעב וילהנממ ימ וא ןייכזה עשרוי םא 17.2.3

 ,17.2.2 ,17.2.1 םיפיעסב םיטרופמה םירקמה יכ םידדצה ןיב םכסומו הנתומ 17.3

 לע ןמאנל וא/ו ויקסעל הנומיש סנוכל וא/ו ןייכזה ישרויל ויהי אל ,ליעלד 17.2.3
 ךשמהל יהשלכ תוכז וא/ו דויצב וא/ו הנבמב אוהש גוסו ןימ לכמ תויוכז ויסכנ

 ךייש רשא לכו םילכה ,דויצה תא לבקל אהת הדיחיהו תחאה םתוכזו ,ןויכיזה
 .ןייכזל

 העדוה הדי-לע הרסמנש רחאלו ,רומאכ םירקמב ,תיאשר אהת הטיסרבינואה
 רוסמלו ,ןוכנל אצמתש םוקמ לכב ל"נה םילכהו דויצה תא ןסחאל ,בתכבו שארמ
 .םתנסחא םוקממ םילכהו דויצה תא ןמאנל וא םיסכנה סנוכל וא םישרויל

 .דויצה לש הנסחאהו הרבעהה תואצוהב ביוחי ,ומוקמ אבש ימ וא ,ןייכזה
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 התלעפהו תורפהה תמישר .18

 ילבמ ךא ,דחוימבו ןיד י"פעש וא/ו הז םכסה י"פעש הטיסרבינואה תויוכזב עוגפל ילבמ
 לכב יכ םידדצה ןיב הזב םכסומ ,היתויוכזב עוגפל ילבמ - ליעל רומאה תויללכב עוגפל
 תמישרב תוטרופמה הלאמ הרפה ווהיש ,ודיצמ לדחמ וא ,ןייכזה דצמ השעמ לש הרקמ
 התשירד יפל - הטיסרבינואל םלשל בייח ןייכזה אהי ,'ג-2 חפסנב תפרוצמה תורפהה
 תמישרב רומאכ הרפה לש הדיצב בוקנה םוכסב שארמ ךרעומו םכסומ יוציפ - הנושארה
 .תורפהה

 םא - ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש יפל - טילחהל תיאכז אהת הטיסרבינואה 18.1
 הרפה תניחבב ויהיש לדחמ וא  השעמ לש הרקמב הז ףיעס תוארוה תא ליעפהל
 תאז םוקמבו ,הלא תוארוה ליעפהל אלש וא ,תורפהה תמישרב תוטרופמה הלאמ
 .הל הארייש רחא יקוח דעצ לכב טוקנל וא/ו ןויכיז לטבל

 תמישרב הלולכה הרפה עוציב תובקעב הז ףיעס תוארוה הטיסרבינואה ליעפת םא 18.2
 תוארוה ליעפהל אלש ,תרזוח הרפה לש הרקמב ,העונמ איה אהת אל ,תורפהה
 רחא יקוח דעצ לכב טוקנל וא/ו הז ןויכיז לטבל ,תאז םוקמב אלא ,בוש הלא
 .הל הארייש

 ןייכזה תויובייחתה יולימל תוברע .19

 ןייכזה הזב רסומ ,הז ןויכיז םכסהבש ןייכזה לש ויתויובייחתה יולימ תחטבהל 19.1
 ₪ 90,000 ךס לע ,םכסהל 'ד חסונ יפל הדומצ תיאקנב תוברע ,הטיסרבינואל
 םיריחמה דדמל הדומצ היהתש ,עוציבה תוברע ןלהל ,)₪ ףלא םיעשת םילימב(
 ._______ םויב םסרופ וא  םסרופיש 2020 ______ שדוח ןיגב ןכרצל

 ןויכיזה תפוקת לכ ךשמ ףקותב דומעת תוברעהש ךכל םורגל הזב בייחתמ ןייכזה 19.2
 .םכסהה תפוקת םות רחאל םיפסונ םיישדוח ףוריצב ,הז םכסה י"פעש

 ךכל בוקנה דעומב ,והנשמל דצ ףא עידוי אל םא יכ ,םידדצה ןיב םכסומו הנתומ 19.3
 לכ םותב ןיבו תירוקמה הפוקתה םותב ןיב( ןויכיזה םויס לע ,ליעלד 3 ףיעסב
 םוי 14 רשאמ רחואי אל הטיסרבינואל איצמהל ןייכזה לע אהי ,)תכראומ הפוקת
 19.1 ק"סב רומאכ תוברע בתכ ,)תכראומה וא תירוקמה( ןויכיזה תפוקת םות ינפל
 .תפסונה ןויכיזה תפוקתל ,)םייקה תוברעה בתכל הכראה וא(

 )םייקה תוברעה בתכל הכראה וא( שדחה תוברעה בתכ ןייכזה איצמי אל םא
 תכראהל םיכסהל אלש תיאשר הטיסרבינואה אהת ,הז ק"סב בוקנה דעומב
 בוקנה דעומב התקספה לע העדוה הרסמ אלש הדבועה ףרח( ןויכיזה תפוקת
 .)3 ףיעסב

 קלח לכ וא ,המוכס תא תובגלו תוברעה תא שממל תיאכז אהת הטיסרבינואה 19.4
 וא/ו דספה - ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש יפל - הל ומרגייש הרקמ לכב ,הנממ
 הרקמ לכב ןכו ,ןייכזה תויובייחתהמ הזיא לש יולימ-יא וא/ו הרפה בקע קזנ

 .הז םכסה תוארוה י"פע ונממ םיפסכ הל ועיגיש

 קזנה ימד וא/ו םידספהה תא תוסכל ידכ תוברעה םוכסב אהי אל םא יכ רהבומ
 אהי ,ליעל ראובמכ ,ןייכזהמ הטיסרבינואל ועיגיש םירחאה םימולשתה וא/ו

 לע רותיו םושמ תוברעה תלעפהב אהי אלו ,רסחה םוכסה םילשהל בייח ןייכזה
 .ומולשת תייחדל המכסה וא  הז רסח םוכס

 ,השדח תוברע רוסמל ןייכזה שרדיי ,איהש הביס לכמ תוברעה טלוחת וב הרקמב
 קלחה לע תוברע רוסמל לכוי יקלח שומימ לש הרקמב( ירוקמה םוכסה הבוגב
 .)שמומש
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 ודובעשו ןויכיזה תרבעה רוסיא .20

 אהי אל ,ןדבעשל וא/ו הז םכסה י"פע ויתויוכז תא ןכשמל יאשר אהי אל ןייכזה 20.1
 וא/ו רחאל ןהמ ימ וא/ו םכסהה יפ לע  ויתובוח וא ויתויוכז תא ריבעהל יאשר
 אלו הז םכסה י"פע ויתויוכזב םירחא וא/ו רחא ףתשל יאשר אהי אל ,םירחאל
 קלח לכ וא ,וז םכסה י"פעש ויתויוכזב שמתשהל םירחאל תושרהל יאשר אהי

 ויהי ולא תושר וא/ו ףותיש ,הרבעהש ןיב תאז לכ ,וידעלב וא דחי ומיע ,ןהמ
 אלא ,תלבגומ הפוקתל ויהיש ןיבו ללכ ךרדב ויהש ןיב ,הרומת אלל ןיבו הרומתב
 .שארמו בתכב ךכל הטיסרבינואה תמכסה תא לבקי ,ןכ םא

 ,תורישה ןתמב  םיניינע דוגינ לש בצמב אצמי אלו אצמנ אל יכ בייחתמו ריהצמ קפסה 20.2
 רשא ,הז םכסהל םג ףרוצמהו זרכמל ותעצהל ףרוצש הרהצהה ספוטב טרופמכ לכהו
    .םכסהה תפוקת לכ ךרואל ובייחיו ךישמי

20.3  

 בייחש הלועפ לכ תושעל - תבייח אל ךא - תיאשר אהת הטיסרבינואה 20.3.1
 אל אוהו ןייכזל ךכ לע העידוהש רחאל ,הז םכסה י"פע התושעל ןייכזה
 .םיקסע ימי השימח ךות ,ומצעב הלועפה התוא תא  השע

 הקספב רומאה י"פע ןייכזה לע תלטומה הלועפ הטיסרבינואה התשע 20.3.2
 הל ריזחהל בייח ןייכזה אהי ,םיפסכ ךכ ךרוצל האיצוהו ,ליעלד 20.5.1

 דעו הז דעוממו ,הדי-לע ךכל שרדנש םוימ םימי 3 ךות הלא םיפסכ
 רועישב תיביר האצוהה םוכס אשיי ,לעופב תואצוהה םוכס ןועריפל
 ןכו ,תע התוא םיוולמ לארשיב םיירחסמה םיקנבה ובגיש ילאמיסקמה
 .עוציבה תוברעמ הז םוכס טלחל תיאשר הטיסרבינואה אהת

 םירתיהו תונוישיר .21

 ללכבו ,ןתלעפה לע תולחה ןיד לכ תוארוה רחא ןייכזה אלמי הפקה תולגע תלעפהב 21.1
 .םירצוי תויוכז תרפה ךות הקיזומ עימשהל אלש דיפקי הז

 תלעפהל ןיד יפ לע שרדנה רתיהו רושיא לכ תלבקל יארחא היהי דבלב ןייכזה 21.2
 םיסמה ,תורגאה ,םיכילהתה לכב אשייו ,קסע ןוישיר תוברל הפקה תולגע
 ינפב ותגצה רחאל קר לחת תולגעה תלעפה .ךכ םשל םישרדנה םימולשתהו

 ןוישירל השקב שיגהש ןייכזה חיכוה םא אלא ףקת קסע ןוישיר לש הטיסרבינואה
 ןוישיר תלבקל ודיצמ םיצמאמה ברימ תא השעו ירשפאה רתויב םדקומה דעומב קסע
 יפ לע הטיסרבינואה יפלכ ןייכזה תויובייחתהב עוגפל ילב תאז ,םדקהב קסעה
 ףקת קסע ןוישיר לבקל יארחא ןייכזה .ןויכיז ימד םלשל ותבוח ןללכבו ,םכסהה
 קסע ןוישירל ןייכזה דצמ שגוהש השקבה קתעה .הלעפהה םוימ םישדוח 3 ךות
  .התשירד יפל הטיסרבינואל גצוי

 יצמאמ ףרחו לככ .קסע ןוישיר תלבק ךרוצל ןייכזה םע הלועפ ףתשת הטיסרבינואה
 הארתהב םכסהה תא לטבל יאשר אהי ןייכזה ,קסע ןוישיר לבקל ודיב הלעי אל ןייכזה
 .ודיצמ םכסה תרפהכ בשחיי אל רבדהו םיירדנלק םימי 30 לש

 .הטיסרבינואה תוירחאב םה םיניינבל היינב ירתיה ,קפס רסה ןעמל 21.3

 הפקה תולגע לש ןיקתה ןלוהינל תוירחאה לכ יכ תושרופמ הזב םיריהצמ םידדצה 21.4
 אלש רתיהו ןיד לכ יאנתמ יאנת לכ דבכל בייח אהי ןייכזה יכו ,ןייכזה לע לוחי
 .םרפהל אלו הלא םיאנתמ תוטסל

 לדחמ וא/ו השעמ בקע )הנבמה תלעבכ( ןידל עבתית הטיסרבינואהש הרקמ לכב
 הזיא וא ,ןוישיר לכ וא רתיה ןיד תרפה תניחבב אהיש ,וידבועמ ימ וא/ו ןייכזה לש
 הילע לטויש סנק לכ ןיגב הטיסרבינואה תא תוצפלו תופשל בייח ןייכזה םהיאנתמ
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 יכ רהבומ .רומאכ העיבת בקע ,הל ומרגייש קזנו דספה ,האצוה לכ וא/ו
 .והשלכ ןוישיר לש םויקל וא הגשהל ןייכזה יפלכ תבייחתמ הניא הטיסרבינואה
 וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ ןייכזל הריבעה הטיסרבינואהש ךכל ףופכ רומאכ יופיש
  .הינפב ןנוגתהל ןייכזל הרשפאו ,התלבק םע ךומסב השירד

 הטיסרבינואל םתרזחהו םירתאה יוניפ .22

 17 ףיעס י"פע ולוטיב םע ,וא ,הז םכסה י"פע ןויכיזה לש ופקות תפוקת םות םע 22.1
 תא ידימ ןפואב תונפל בייח ןייכזה אהי ,תרחא ךרד לכב ומויס םע ,וא ,ליעלד
 ידיל םירתאה תא ריזחהלו ול םיכיישה םילכהו דויצה לכ תוברל ,הפקה תולגע
 .בוטו ןיקת בצמב הטיסרבינואה

 םגפ וא/ו יוקיל לכ ונובשח לע ןקתל ןייכזהמ שורדל תיאכז אהת הטיסרבינואה 22.2
 ,ונובשח לע ,םילשהלו תולגעה יתוריש תלעפהמ האצותכ םרגנש דויצב וא/ו הנבמב
 תשירדל ןייכזה הנעיי אל םא .הלא תוביסנב םרגנש דויצב רסוח וא/ו ןדבוא לכ
 הנבמב םגפ לכ המצעב ןקתל – תבייח אל ךא - תיאכז איה אהת ,הטיסרבינואה
 הטיסרבינואל ריזחהל בייח אהי ןייכזהו ,רסח דויצ לכ המצעב שוכרלו דויצב וא/ו
 תע התוא ובגיש ילמיסקמה רועישב תיביר ףוריצב ,ךכ ךרוצל איצותש םוכס לכ
 י"ע םיפסכה תאצוה דעוממ תבשוחמ ,םיוולמ לארשיב םיירחסמה םיקנבה
 .לעופב הל וערפייש דע הטיסרבינואה

 אהת ,ליעלד 22.1 ק"סב רומאכ ,הנבמהמ ולש םילכהו דויצה ןייכזה איצוי אל םא 22.3
 ימי 5 – מ תוחפ אל שארמ העדוה ןייכזל הנתנש רחאל ,תיאשר הטיסרבינואה
 לכב ןייכזה ןובשח לע םנסחאלו הלא םילכו דויצ איצוהל ,התנווכ לע םיקסע
 תרבעה תואצוה תא הטיסרבינואל ריזחהל בייח אהי ןייכזה .ןוכנל אצמתש םוקמ
 ק"סב רומאכ תיביר ףוריצב ,ןמצע הנסחאה תואצוהו הנסחאל םילכהו דויצה

 הידיל ורזחויש דעו הטיסרבינואה י"ע הלא םיפסכ תאצוה םוימ תבשוחמ 22.2
 .לעופב

 םילכהו דויצה תרבעה דעוממ םיישדוח ךותב דויצה תא חקיי אל ןייכזהו הדימב 22.4
 אצמתש ךרד לכב םילכהו דויצהמ ערפיהל תיאשר הטיסרבינואה אהת ,ןוסחאל
 .אשונב תוכז היהת ןייכזלש אלב ,ןוכנל

 םרגיהל םילולעה קזנו ןדבוא לכל ,שארמ ,הטיסרבינואה תא הזב רטופ ןייכזה 22.5
 תוביסנב ,םנוסחא תעב וא/ו הנסחאל םתרבעה תעב ול םיכיישה םילכל וא/ו דויצל
 .ליעלד 22.3 ק"סב תורומאה

 לכה ,ותעיקפ וא/ו ולוטיב ,הז ןויכיז םויס יכ תושרופמ םידדצה ןיב םכסומו הנתומ .23
 לכב ,וחוכמ אוביש ימ וא/ו וישרוי וא/ו ןייכזה תא וכזי אל ,הז םכסהב םיבוקנה םיאנתב
 לבקל וא/ו שורדל םיעונמ ויהי וחוכמ םיאבה וא/ו וישרוי וא/ו ןייכזהו ,םולשת וא/ו יוציפ
 .ותעיקפ וא ולוטיב ,ןויכיזה םויס ןיגב הטיסרבינואהמ םהשלכ םיפסכ

 לכ וא חתפמ ימד הטיסרבינואל םליש אל ןייכזה יכ תושרופמ הזב םיריהצמ םידדצה .24
 וניאש וא ןגומ( רייד וניא ןייכזה יכו ,הז םכסה י"פעש ןויכיזה ןתמ רובע תרחא הרומת
 יקוח יכו ,הז םכסה יאנתב לוטיבל תנתינ ותושרש ,אדירג תושר-רב אלא  ,הנבמב )ןגומ
 .הז םכסה י"פע ןויכיזה לע םילח םניא םהינימל ריידה תנגה

 חסונ( ריידה תנגה קוח תוארוה ןיאו רחאמ יכ תושרופמ הזב םירשאמו םיריהצמ םידדצה .25
 םא ,רחבתש הנבמהמ יוניפל העיבת לכש ירה ,הנבמה לע תולח 1972 - ב"לשת )בלושמ
 .רצוקמ ןיד רדסב שגותש לוכי ,ןייכזה דגנכ שיגהל הטיסרבינואה ,רחבת
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 ןויכיז ימד .26

 ,הטיסרבינואה תויובייחתה רתיו ,הז םכסה י"פע ןייכזה לבקיש ןויכיזה תרומת 26.1
 :ןלהלדכ ןויכיזה תפוקתב םיישדוח ןויכיז ימד הטיסרבינואל ןייכזה םלשי

 םיפלא תשמח  םילימב( ח"ש 5,000 רועישב םיעובק םיישדוח ןויכיז ימד 26.1.1
 .הלגע לכל )"םיעובק םיישדוח ןויכיז ימד" :ןלהל( )ח"ש

  .מ"עמ םיללוכ םניא םיעובקה םיישדוחה ןויכיזה ימד 26.1.2

 האיצומ הניאו קסוע הניא ךכיפלו ר"כלמ הניה הטיסרבינואה יכ ןייכזל רהבומ 26.2
 ומצעב ףסומ ךרע סמ יפלכו עגונב ויתויובייחתה תא רידסהל וילע יכו ,תינובשח
 .ותוירחא לעו

 הטיסרבינואל ומלושי ,ליעלד 26.1.1 ק"סב םיבוקנה םיישדוחה ןויכיזה ימד 26.3
 תועצמאב שדוח לכב 20 -ב ומלושי ןויכיזה ימד .שדוח לש הפוקתל םעפ לכ ,שארמ
 הטיסרבינואל ריבעהל ,ויקסע תא ןייכזה להנמ וב קנבל ןייכזה ןתייש עבק תארוה
 רסה ןעמל .)הדומצ עבק תארוה( ליעלד םירומאה ןויכיזה ימד תא שדוח לכב 20-ב
 לעופב הארוהה עוציב קרו ,םולשת םושמ הארוהה ןתמב ןיא יכ הזב םכסומ קפס
 .םולשת םושמ הווהי

 .רטסמס תושפוחב םג ומלושי ןויכיזה ימד קפס רסה ןעמל 26.4

  :הדמצה יאנת 26.5

 :ןלהל םיטרופמה םיללכה יפ לע ודמצוי םיעובקה םיישדוחה ןויכיזה ימד

 .הדמצה אללו הנושארה תורשקתהה תנש ךשמב םיעובק ויהי ןויכיזה ימד )1(

 ___ שדוח ןיגב ____ תנש ___ שדוחב 15 םויב םסרופש דדמה = "סיסבה דדמ" )2(
 .תודוקנ ___ לע דמועה ,____ תנש

 הכשלה ידי לע םסרפתמש יפכ ןכרצל םיריחמה דדמ = "יטנוולרה דדמה" )3(
 .הקיטסיטטסל תיזכרמה

 ןויכיזה ימדו סיסבה דדממ יטנוולרה דדמב יונישה רועיש ןחביי הנשל תחא )4(
 .יטנוולרה דממה תיילע רועישל םאתהב ונכדועי םיעובקה

 דדמה אוה האבה הקידבה השעת וילא סחיבש דדמה ,הדמצהה עוציב רחאל )5(
 .םיעובקה ןויכיזה ימד ונכדוע וילאש

 ריבעי ,ןויכיזה תפוקת ךלהמב םינשהמ תחא לכ םותמ םימי 60 ףולחמ רחואי אל 26.6
 םכסהה תרגסמב ותוליעפמ יפסכה רוזחמה לש טרופמ ח"וד הטיסרבינואל קפסה
 .ח"ור י"ע רשואמו םותח אוהשכ )"רוזחמה" :ןלהל( וז הנשב

 תרגסמב תוליעפה לש יתנשה ןוידפה לכ ךס – ותועמשמ הז םכסה ןיינעל "יפסכ רוזחמ"
 ינותנ יפ לעו תוריכמה ינותנ יפ לע ,ח"ור י"ע רשואמו םותח ח"וד יפ לע לכהו םכסהה
  .ןודקיפ אללו מ"עמ אללו קפסה לש תמא ןמזב תוריכמ ינותנ חווידל בושחמה תכרעמ

 עיצמה תעצהל םאתהב רוזחמהמ זוחא תעצה{ לש יפסכה יוושה בשוחי רוזחמה ןמ 26.7
 זוחא בושיח ,קפס רסה ןעמל .)"יפסכה יוושה" :ןלהל( םיזוחאה }זרכמב הכוזה
 הנשמ תונבשחתה היהת אל ףאו שדוח רפ עצובי אלו יתנש היהי תוריכמה רוזחממ
 .הנשל

 םלשי ,הנש התוא ןיגב המלושש הרומתהמ הובג תמיוסמ הנשל יפסכה יוושהו היה
 ח"וד תרבעה םוימ םימי 14 – מ רחואי אל ךות םימוכסה ינש ןיב שרפהה תא קפסה
 .רוזחמה
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 הרומתה רתווית ,הרומתהמ ךומנ היהי יפסכה יוושהו הדימב יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל
 .האולמב הטיסרבינואה ידיב המלושש

 לש תוריכמ בקעמ לוהינלו וילובקת לכ םושירל תבשחוממ תכרעמ קזחתיו להני קפסה 26.8
 .םכסהה תרגסמב תובצומה תולגעה לכ

 ,היאר וא ,ח"וד ,ךמסמ ,בתכ ,םושיר לכ ,התשירד יפל ,הטיסרבינואה ינפב גיצי קפסה 26.9
 וילובקתל וא/ו םכסהה תרגסמב ויתוסנכהל םירושקה ,עדימ לכ הטיסרבינואל רוסמלו
 .םכסהה אושנ קסעה לוהינל וא/ו םכסהה םע רשקב

 עדימה תכרעמל רחבתש דעומ לכב השיג הטיסרבינואל רשפאל בייחתמ קפסה 26.10
 הטיסרבינואב ובצויש תונוכמה לכ לש תמא ןמזב תוריכמה ינותנ לש תבשחוממה
 .םכסהה תרגסמב

 לש השיגהו ןויעה תוכז יבגל תוארוהה ןכו ,ליעל טרופמה םיפסכה םולשת 26.11
 .הז םכסהב םיידוסי םיאנת  םניה תונובשחל  הטיסרבינואה

 הטיסרבינואה לש תואצוה ןיגב רזחה .27

 ןוגכ( הנבמב לוקת וא רובש טירפ לכ ,הטיסרבינואה םע םואיתב ,ןקתי ןייכזה 27.1
  .ןייכזה לש שומישמ עבונש )'וכו תוריקב תועיגפ ,םיעקש

 רשא הנבמב םירופיש וא/ו םינוקית ןיגב םלשל הטיסרבינואה שרדיתו הדימב 27.2
 ןפואב הטיסרבינואל םבישהל ןייכזה ביוחי ,ןייכזה לע תלטומ םעוציבל תוירחאה
  .ידימ
 הדמצה תפסותבו בוחה םולשתב ןייכזה ביוחי ןוקיתה ידעוממ הגירח הרקמב
 .דעומב הגוהנה ל"כשח תיבירל

 וילהנמ וא/ו ןייכזה תובייחתה .28

 ,ןייכזה להנמ תא ישיא ןפואב תובייחמ הז םכסה תוארוה יכ םידדצה ןיב תאזב םכסומ
 םכסה י"פעש ןייכזה לש ויתויובייחתה אולמ םויקל םיארחא ויהי יכ ,__________ ה"ה
 .וז תובייחתה ןייכזה ילהנמ םירשאמ הז םכסה לע םתמיתחב .הז

 הטיסרבינואה םעטמ רותיו .29

 ינב ויהי אל ,הטיסרבינואה םעטמ ,הז םכסה יאנתב יוניש לכו החנה ,רותיו ,תובייחתה לכ
 .הדי-לע ומתחייו בתכב ושעיי ןכ םא אלא ףקות

  טופיש תוכמס .30

 טפשמה יתבל הנותנ הז זרכמב התליעש הנעבותב ןודל תידעלבה טופישה תוכמס
  .ביבא לת זוחמב םיכמסומה

 :ןניה הז םכסה יכרוצל םידדצה תובותכ - ת ו ב ו ת כ .31

-תמר ןליא-רב תטיסרבינוא ,לועפת ל"כנמס ,יאגרש רפוע רמ תועצמאב - הטיסרבינואה
 .ןג

 .______________ :ןוגראב ה/ ודיקפתש ,_____________ ת/ רמ תועצמאב – ןייכזה

 :םיבתכמו תונבשחתה יכרצל ןייכזה תבותכ
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 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 

   

 ןייכזה  הטיסרבינואה

 

 



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  43 דומע 

 

 'א-2 חפסנ

 עוציב תוברע חסונ

 רוסמל שרדיי זרכמב הכזיש עיצמה קר .עוציב תוברע רוסמל ךרוצ ןיא תועצהה תשגה בלשב
 .הז חפסנ חסונב תיאקנב תוברע

 ____________ :ךיראת     

 דובכל
 ןליא רב תטיסרבינוא

 

 ________ רפסמ תיאקנב תוברע :ןודנה

 תוברעב ,םכיפלכ הזב םיברע ונא ,)"קפסה" :ןלהל( ____________________ תשקב יפ לע .1
 ,הטיסרבינואב הפק תולגע תלעפהל םכסהל רשקב לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלב ,תרזוח יתלב
 םישדח םילקש 90,000 לש ללוכ ךסל דע ,םוכס לכ םולשתל ,4/20 רפסמ זרכמ תובקעב םתחנש
 יפ לע ,)ןלהל ותרדגהכ( דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,)"ןרקה םוכס" :ןלהל( ,)₪ ףלא םיעשת(

 הנוכי ,)ןלהל ותרדגהכ( דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,ןרקה םוכס( ןלהלש טרופמה בושיחה
  .קפסה תאמ ושרדתש ,"תוברעה םוכס" :ןלהל

 :הדמצהה ישרפה בושיח ןפוא 1.1

  .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמה" 1.2

 יפ לע לעופב םולשתה ינפל םסרופש ןורחאה דדמה ונייהד ,עודיה דדמה - "שדחה דדמה" 1.3
  .הז תוברע בתכ

 ,___ תנש ,__ שדוח ןיגב   :ךיראתב םסרופש דדמה - "יסיסבה דדמה" 1.4
  .*)______ סיסב( תודוקנ ______ לע דמועה

 דדמהמ הובג שדחה דדמה יכ ,ררבתי הז תוברע בתכ יפ לע והשלכ םולשת עוציב דעומב םא .2
 יסיסבה דדמל שדחה דדמה ןיב שרפהה תלפכמל הוושה םוכס הדמצהה ישרפה ויהי ,יסיסבה
 םולשת עוציב דעומב םא .יסיסבה דדמב קלוחמו ,הז תוברע בתכ יפ לע םולשתל שרדנה םוכסב
 תא םכל םלשנ יזא ,יסיסבה דדמהמ ךומנ שדחה דדמה יכ ררבתי ,הז תוברע בתכ יפ לע והשלכ
 .ןרקה םוכס

 םימי )העבש( 7 ךותב ,תוברעה םוכסל דע ,םכידי לע שרדייש םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .3
 היהיש ילב תאזו ,הז ךמסמ תיתחתב ןיוצמכ וננעמב לבקתתש ,בתכב הנושארה םכתשירד םוימ
 וא םכתשירד תא קמנל וא הרומאה םכתשירד לע םיפסונ היאר וא ךמסמ ונל גיצהל םכילע
 ,קפסה תאמ ,דבעידב וא שארמ ,םוכסה תא שורדל םכילע היהיש ילבו ,והשלכ ןפואב החיכוהל
 .קפסה דגנ יטפשמ ךילהב חותפל וא

 םוכס ךותמ םכדי לע עבקיש םוכס לכ לע ,תעל תעמ ,תאז תוברע שממל םיאשרו םיאכז םתא .4
 ולעי אל תאז תוברע ןיגב ונידי לע ומלושיו םכדי לע ושרדיש םימוכסה לכ ךסש דבלבו ,תוברעה
 תוברעה ראשית ,תחא םעפב האולמב תאז תוברע ושממת אל םא ,ךכיפל .תוברעה םוכס לע
  .תשמוממ יתלבה תוברעה םוכס תרתי יבגל הפקותב

 היהת הז דעומ רחאל .ללכב דעו________________ םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע .5
               .תלטובמו הלטב תוברעה

 ,בר דובכב                                                                              

___________________ 
 ]ברעה קנבה תבותכו םש[       

 .זרכמב הכוזל הייכזה תעדוה דעומב עודיה דדמה *
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  44 דומע 

 

 'ב-2 חפסנ
 חוטיבה תכירע רושיא

 דבלב הכוזה לש חוטיבה תרבח י"ע רסמי

 .הכוזה םע תורשקתהה םכסהל ףרוצי חוטיבה תרבח ידי לע םותחה חוטיבה רושיא
 חוטיבה ץעוי תשירד יפל  חוטיבה רושיא חפסנב םייתוהמ אל םייוניש ונכתי יכ רהבומ
 .הטיסרבינואה לש

 רושיאה תקפנה ךיראת םיחוטיב םויק רושיא
)___/___/______( 

 טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב
 שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל
 .רושיאה

 רושיאה שקבמ דמעמ הקסעה יפוא חטובמה רושיאה שקבמ

 רב תטיסרבינוא :םש
 תונב תורבח וא/ו ןליא
 תובולש תורבח וא/ו

  :םש

 ן"לדנ☐

  םיתוריש☒

 םירצומ תקפסא☒

 ______ :רחא☐

 

 

 ריכשמ☐

 רכוש☐

 ןייכז☐

 הנשמ ינלבק☐

 םיתוריש ןימזמ☒

 םירצומ ןימזמ☒

 ______ :רחא☐

 

 .פ.ח/.ז.ת .פ.ח/.ז.ת

 :ןעמ :ןעמ

 

 חוטיבה גוס

 

 יפל הקולח
 תוירחא תולובג
 חוטיב ימוכס וא

 

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת
 הליחת

 ךיראת
 םויס

 םוכס /תוירחאה לובג
 חוטיב

 ףקותב םיפסונ םייוסיכ

  יוסיכ דוק ןייצל שי עבטמ םוכס

  שוכר

 

 המדא תדיער יוסיכ 316      

 עבט יקזנ ןיגב יוסיכ 313

 הצירפ ,הבינג יוסיכ 314
 דושו

  

       

       

       

 ינלבקו םינלבק 307  ₪ 4,000,000     'ג דצ
 הנשמ

 תועיבתל יוסיכ 315
  ל"למה
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 ןיגב ףסונ חטובמ 321
 ילדחמ וא/ו ישעמ
 שקבמ – חטובמה
 רושיאה

 רושיאה שקבמ 322
  'ג דצכ רדגומ

 תבלוצ תוירחא 302

 תוינושאר 328

 ףולחת לע רותיו 309
 רושיאה שקבמ תבוטל

 

 היה ףסונ חטובמ 319  ₪ 20,000,000     םידיבעמ תוירחא
 ימ לש םדיבעמכ בשחייו

 – חטובמה ידבועמ
 רושיאה שקבמ

 תוינושאר 328

 ףולחת לע רותיו 309
 רושיאה שקבמ תבוטל

 

 יופיש בחרה 304  ₪ 4,000,000     רצומה תוירחא
 רושיאה שקבמ תבוטל
 תעבונה ותוירחא ןיגב
 בקע חטובמה תוירחאמ
 םירצומה

 רושיאה שקבמ 322
 'ג דצכ רדגומ

 תבלוצ תוירחא 302

 תוינושאר 328

 12 – יוליג תפוקת 332
 םישדוח

 :יביטקאורטר ךיראת
____________ 

 ףולחת לע רותיו 309
 רושיאה שקבמ תבוטל

 

 ןדבא חוטיב
 יתאצות

 ףולחת לע רותיו 309      
 רושיאה שקבמ תבוטל

 תוינושאר 328

 

 :)רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ

041 
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 םיחטובמה םיסכנה טוריפ

 :אמגודל( סכנה גוס
 )ן"לדנ/בכר

 )תבותכ/יושיר רפסמ :אמגודל( סכנה רואית

  

  

  

 

  הסילופה יוניש/לוטיב

 העדוה חולשמ רחאל םוי 30 אלא ףקותל סנכיי אל ,רושיאה שקבמ תבוטל יוניש טעמל ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא יוניש
 .לוטיבה וא יונישה רבדב רושיאה שקבמל

 

 רושיאה תמיתח

 :חטבמה
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 'ג-2 חפסנ
 םכסומה יוציפהו תורפהה תמישר

 )"ןייכזה" :ןלהל( הייתש תולגע לוהינל רשאב הטיסרבינואה םע םכסה ךרעש ןייכזה .1
 ,הטיסרבינואה לש תונושה היתוטלחהלו םכסהה תוארוהל תייצל תאזב בייחתמ
 .הז חפסנב טרופמכ ,)"גיצנה" :ןלהל( ומעטמ ימ וא ,לועפת ל"כנמס תועצמאב

 :ןלהל( םיאבה םירבדה דחאל לדחמ י"ע םורגי םאב קזנ ימד וא יוציפ םולשתב בייחתי ןייכזה .2
 .)"תורפהה"

 )"'א הצובק תורפה" :ןלהל( 'א הצובקב תולולכה תורפה 2.1

 .הפקה תולגע תוליעפ רוזאב ןויקינ יא 2.1.1

 ,2.1 ףיעסב תוללכנ ןניאש ,הז םכסה תוארוהמ רתוי וא תחא יולימ יא 2.1.2
 .ןלהלש 2.3 -ו 2.2

 הפקה תולגע תורישב םידבועל תוארוהמ רתוי וא תחא יולימ יא 2.1.3
 .הז םכסהב תוטרופמה

 .םיכרצמה דיל םינוריחמ וא ןוריחמ רסוח 2.1.4

 .הריכמה תועש לע הדפקה יא 2.1.5

 )"'ב הצובק תורפה" :ןלהל( 'ב הצובקב תולולכה תורפה 2.2

 .'א הצובק תורפה ןיבמ תרזוח הרפה 2.2.1

 םירחא םיכמסמ וא םייאופר םירושיא תשגהב םוי 14 - ל דע רוגיפ 2.2.2
 .הדעוה י"ע ושרדנש

 םיוסמ חפנ וא לקשמ ןהל עבקנשכ תושגומ תונמב חפנ וא לקשמ רסוח 2.2.3
 .םכסהב

 .הטיסרבינואל םיכיישה םינקתמהו דויצה לש היוקל הקזחא 2.2.4

 .םילקלוקמ וא םיירט אל תואקשמ וא/ו םילכאמ תריכמ 2.2.5

 םדקומ רושיא תלבק אלל הטיסרבינואל ךיישה דויצב םייוניש עוציב 2.2.6
 .הטיסרבינואהמ ךכל

 )"'ג הצובק תורפה" :ןלהל( 'ג הצובקב תולולכה תורפה 2.3

 ףיעס יפל תרזוח הרפה תוברל ,'ב הצובק תורפה ךותמ תרזוח הרפה 2.3.1
2.2.1. 

 .םולשתל ןייכזל רבעוהש ןובשח םולשתב םוי 45 תוחפל לש רוגיפ 2.3.2

 עובקה ישדוחה םולשתה תרבעהב םוי 30 תוחפל לש רוחיא 2.3.3

 .םדעומב םהינימל תונוישירה לש שודיח וא/ו השגה יא 2.3.4

 .םכסהב םהינימל םיחוטיבה לש ףטוש שודיח יא וא/ו השגה יא 2.3.5

 יתנש תוסנכה ח"וד וא/ו תוסנכה חוד תרבעהב םוי 30 תוחפל לש רוחיא  2.3.6
 .ח"ור י"ע רשואמ

 .םכסהב רומאל דוגינב םידבוע לש ןירוטיפב וא הקסעהב לדחמ 2.3.7

 .גיצנה י"ע בתכב הנתינש הארוה עוציב יא 2.3.8
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 רושיא אללו הדעונ ןהל תורטמל אלש הפקה תולגעב שומיש 2.3.9
 .הטיסרבינואה

 )"'ד הצובק תורפה" :ןלהל( 'ד הצובקב תולולכה תורפה 2.4

 .רתומה לע הלועה רועישב םירצומה יריחמ תאלעה 2.4.1

 ידי לע שארמ רשוא אלש הנשמ ןייכז ידי לע תוליעפה עוציב 2.4.2
 .הטיסרבינואה

 )'ה הצובק תורפה" :ןלהל( 'ה הצובקב תולולכה תורפה 2.5

 .'ד-ו 'ג הצובקב תויונמה תורפהה ןיבמ תרזוח הרפה 2.5.1

 םכסהה תוארוה לש תרזוח הרפה - העמשמ ,הז ףיעס ןיינעל "תרזוח הרפה" 2.6
 .ןויכיז תנש התוא ךלהמב

 :)הזוחה תמיתח םויל ןוכנ( הרפהה ימד רועיש 2.7

 .ח"ש 180 – 'א הצובקב הלולכה הרפה לכ לע 2.7.1

 .ח"ש 270 – 'ב הצובקב הלולכה הרפה לכ לע 2.7.2

 .ח"ש 360 – 'ג הצובקב הלולכה הרפה לכ לע 2.7.3

 .ח"ש 720 – 'ד הצובקב הלולכה הרפה לכ לע 2.7.4

 .ח"ש 1,250 – 'ה הצובקב הלולכה הרפה לכ לע 2.7.5

 רועישל הוושה רועישב ןכדועי ליעל םיטרופמה הרפהה ימד לש םרועיש 2.7.6
 .ןכרצל םיריחמה דדמ ןוכדע

 לע ןודיתו גיצנל שגות ,ליעלד 2 ףיעסב תויונמה תורפהה ןיבמ ,םכסהה תרפה רבדב הנולת .3
 .ודי

 ףיעסב םיעובקה םייוציפה ירועישמ דחא לכ םולשת ןייכזה לע ליטהל ךמסומ היהי גיצנה .4
 דעומב וינפב ורבד תא ריבסהל תונמדזה רבדב עגונה ןייכזל הנתינ יכ יאנתבו ,ליעלד 2.7

 טילחהל גיצנה היהי יאשר ,ורבד תא ריבסהל עיפוה אל ןייכזהו דעומה רבע .עבקייש
 .דוע ןיתמהל ילבמ וניינעב

 ול הרסמנש םוימ םוי 14 ךות הטלחהה לע רערעל יאשר ,הרפה ימדב ביוחש ןייכזה .5
 .גיצנל שגוי רוערעה  .הטלחהה

6. - - - 

 לש הקיטסיגולו ןוגרא ןונכתל ל"כנמס ינפב ןודיי גיצנה תטלחה לע רוערע 6.1
 .הטיסרבינואה

 יקומינ ואבוה םא ,םתוחכונב אלש וא םידדצה תוחכונב עמשייו לוכי רוערע 6.2
 .בתכב רוערעה

 :ןלהלדכ רוערעב טילחהל יאשר אהי רוערעה אבוה וינפב ךמסומה םרוגה 6.3

 .רוערעה תא תוחדל 6.3.1

 וא/ו הרפהה ימד תא לטבלו ,ותצקמ וא ולוכ ,רוערעה תא לבקל 6.3.2
 .םניטקהל

 .גיצנה י"ע ולטוהש הרפהה ימד תא ליפכהלו רוערעה תא תוחדל 6.3.3
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 ןייכזה תעידיל אבותו תיפוס הניה רוערעה אבוה וינפב ךמסומה םרוגה תטלחה 6.4
 .העוציב לע הנוממה ,גיצנה י"ע

 תורבזגל אצמוי הנמיה קתעהו ,בתכב ול אצמות הרפה ימדב ןייכזה בויח רבדב העדוה .7
 .ןייכזה לש ונובשח תא בייחתש הטיסרבינואה

 :אהי הרפהה ימד םולשתל דעומה .8

 - וא/ו ,גיצנה תטלחה תלבק דעוממ םוי 21 ךות 8.1

 .ןייכזה י"ע ,שגוי םא ,שגוהש רוערעב הטלחהה תלבק דעוממ םוי 21 ךות 8.2

  



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  50 דומע 

 

 זרכמל 3 חפסנ
 העצהה תרבוח

 :העצהה תרבוח יולימל תויחנה

v זרכמל העצההמ קלחכ השיגהלו תרבוחה תא אלמל שי. 

v ןפואב בותכל לדתשהל אנ !סיפדהל וא דילקהל ןיא .ןטק לדוגב בותכל ןתינ !דבלב די בתכב אלמל שי 

 .אירק

v םעטמ המיתחה השרומ תמיתחל איה הנווכה ,המיתח תשרדנ ובש העצהה תרבוחב םוקמ לכב 

 .עיצמה תמתוח ףוריצב עיצמה

 :םניה העצהה תרבוח יפיעס

  .עיצמה ףוגה לע םיטרפה תא אלמל שרדנ עיצמה - עיצמה לע םיטרפ )1

 תעצה .לספיהל הלולע הרסח ריחמ תעצה .ריחמה תעצה תא אלמל שרדנ עיצמה - ריחמה תעצה )2

 .תדרפנ הפטעמב שגות ריחמה

 .העצהה תפטעמב לולכל עיצמה לעש םיכמסמה טוריפ - םיכמסמ תמישר )3

 .העצהה תרבוחל םיפרוצמה םיחפסנה לכ לע םותחלו אלמל שרדנ עיצמה - 'ד3-'א3 םיחפסנ )4

 

 עיצמה תובייחתהו תורהצה

 לכ תא ונארקש רחאל .)עיצמה םש( __________________ :עיצמה םשב המיתח השרומ ינירה

 לע ולוחי רשאו זרכמה לע םילחש םיללכהו םיאנתה ,תוארוהה תא ונבהש רחאלו ,זרכמה יכמסמ

 ,לבקל ונשקיבש םירבסהה תאו תורהבהה תא ונלביקש רחאלו ,הטיסרבינואל הכוזה ןיב תורשקתהה

 םיאנתה לכ יפ לע ,זרכמה יכמסמב םיראותמה םיתורישה תא הטיסרבינואל קפסל תאזב םיעיצמ

 .ונתעצהב טרופמה ריחמבו הלא םיכמסמב םילולכה תושירדהו

 .זרכמה יכמסמב םיטרופמה תושירדהו םיאנתה לכ תא םימייקמ ונא יכ םיריהצמ ונא

 זרכמה יכמסמב ,טרפמב םיראותמה תודובעהו םיתורישה לכ תא עצבל בייחתמ עיצמה ,ותייכזל ףופכב

 .םכסההו
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 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  51 דומע 

 

  עיצמה לע םיטרפ .1
 

  עיצמה  םש .1

 
  )ז.ת 'סמ ,דיגאת 'סמ( ההזמה 'סמה .2

 
    )תופתוש ,הרבח ,קסוע( תודגאתה גוס .3

 
  )דוקימ ללוכ( האלמ תבותכ .4

 
  םינופלט .5

 
  הילימיסקפ .6

 
  ינורטקלא ראוד תבותכ .7

 
  הז זרכמ ןיינעל עיצמה גיצנ .8

 
  עיצמה גיצנ לש ןופלט .9

 
  עיצמה גיצנ לש ליימ  .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ליעלש םיאשונב עיצמה יטרפ תונוכנ תא רשאמה ד"וע רושיא

   

 תמתוחו המיתח ד"וע לש אלמ םש ךיראת
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  52 דומע 

 

 עיצמה ןויסינ .2
 

 _____________ לצא ______________ דיקפתב שמשמ _____________ מ"חה ינא
 זרכמב עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכ ,ומשב וז הרהצה ןתיל ךמסומו )"עיצמה" :ןלהל(

 תשגה דעומל ןוכנ יכ ריהצמ יננה ,)"זרכמה" :ןלהל( ןתלעפהו הפק תולגע תבצהל 4/20 'סמ
 :זרכמב העצהה
 םירתא" 3 תוחפל ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומל דעו 1/7/2017 םוימ תוחפל ליעפמ עיצמה
 ."הוורפ /יבלח טירפתב
 ,הפק תיב ,הפק תלגע תוברל ,יבלח ןוזמ רכממל םי/רתא - עמשמ "הוורפ /יבלח טירפתב םי/רתא"
 .הירטיפק וא ןונזמ

 לעפומ וב םחתמה םש רתאה םש #
 רתאה

 תלעפה תפוקת
 םוימ תוחפל( רתאה

1/7/2017( 

 לש ללוכ 'סמ
 ליעפמש םירתא
 םחתמב עיצמה

 הפק תלגע 1
 "לגיינ"

 הפק תולגע 2 םויה דע 1/1/2015 ןג תמרב ןליא רב סופמק

 הירטיפק 1

 3 :כ"הס

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 .)תורושה לכ תא אל( הלבטב תודומעה לכ תא אלמל עיצמה לע הבוח .1

 ,ןויקינהמ ,בוציעהמ םשרתהל תנמ לע םינושה םירתאב רקבל םיאשר הטיסרבינואה יגיצנ .2
 איבהל עיצמה לע .זרכמב 9 ףיעסב רדגומכ תוכיאה דוקינ תעיבקמ קלחכ ,'וכו הקוזחת
 .רתויב םימיאתמה םירתאה תא ןייצלו ליעל רומאה תא ןובשחב

 

 .םיקיודמו םינוכנ םניה ליעלש הלבטב וניוצש םינותנה יכ רשאמ יננה

  

 1 ףיעס
 המגודל
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  53 דומע 

 

 ריחמה תעצה .3

 תדרפנ הפטעמב הז דומע שיגהל שי

 קפסה םלשי ,םכסהבו זרכמה יכמסמב טרופמכ ןתלעפהלו תונוכמה תבצהל ןויכיזה תלבק תרומת .3.1
 תארוהב ומלושי רשא ,הלגע לכל שדוחל ₪ 5,000 לש םוכסב םיעובק ןויכיז ימד הטיסרבינואל
 לש םייתנשה ויתוריכמ רוזחממ זוחא רועישב ןויכיז ימד וא ,בקוע שדוח לכל 02 -מ רחואי אל עבק
 יתנש היהי תוריכמה רוזחממ זוחא בושיח .םהניבמ הובגה יפל 8%-מ תחפי אל רשא תולגעה לכ
 .הנשל הנשמ תויונבשחתה ויהי אל ףאו ,שדוח רפ עצובי אלו

 הכוזה עיצמה תעצהל םאתהב רוזחמהמ זוחא תעצה{ לש יפסכה יוושה בשוחי יתנשה רוזחמה ןמ .3.2
 היהי תוריכמה רוזחממ זוחא בושיח ,קפס רסה ןעמל .)"יפסכה יוושה" :ןלהל( םיזוחאה }זרכמב

 .שדוח רפ עצובי אלו יתנש

 תא קפסה םלשי ,הנש התוא ןיגב המלושש הרומתהמ הובג תמיוסמ הנשל יפסכה יוושהו היה .3.3
 .רוזחמה ח"וד תרבעה םוימ םימי 14 – מ רחואי אל ךות םימוכסה ינש ןיב שרפהה

 המלושש הרומתה רתווית ,הרומתהמ ךומנ היהי יפסכה יוושהו הדימב יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל .3.4
 .האולמב הטיסרבינואה ידיב

  %8 -מ תחפי אל רשא םייתנשה ויתוריכמ רוזחממ זוחא ותעצהב עיצי עיצמה .3.5

 םכסהה תרגסמב תוליעפה לש יתנשה ןוידפה לכ ךס – ותועמשמ הז ןיינעל "תוריכמ רוזחמ"
 תכרעמ ינותנ יפ לעו תוריכמה ינותנ יפ לע ,ח"ור י"ע רשואמו םותח ח"וד יפ לע לכהו זרכמהו

  .מ"עמ אללו קפסה לש תמא ןמזב תוריכמ ינותנ חווידל בושחמה

  ויתויובייחתה יולימ ךרוצל תוצוחנה תואצוהה לכ תא ריחמה תעצה בושיחב לולכל עיצמה לע .3.6
 םדאה חוכ תלעפה ,שרדנכ תונוכמה תקוזחת :תוברל ,ןיד לכ יפלו םכסהבו זרכמב שרדנל םאתהב
 תורגא ,םיסימ ,הדובע ילכ ,םיחוטיב ,םירצומה תלבוה ,תועיסנ ,תוולנה תואצוההו ורכש םולשתו
 תעצה .הז זרכמ אשומ םיתורישה עוציבל תוולנו תוכורכה תופסונ תולעו האצוה לכו 'וכו םילטיהו

 .תטלחומו תיפוס ,תללוכ הניה עיצמה ידי לע הבוקנה ריחמה

 תועצה לוספל ףאו קודבל אלש תיאשר הטיסרבינואה .דבלב םיזוחאב ריחמ תעצה אלמל שי .3.7
 .ריחמה תעצה לש וזמ הנושה תנוכתמב וא/ו תויקלח הנשגותש

 :הניה עיצמה תעצה .3.8

 אלו תולגעב יתנשה תוריכמה רוזחמ ךסמ )םיזוחא _______________ ( :םילימבו _______ %
 .)םיזוחא הנומש( : םילימבו 8% -מ תוחפ

 בותכה םוכסה רבגי – םילימב םוכס בותיכ ןיבל תורפסב םוכס בותיכ ןיב הריתס לש הרקמב *
 .םילימב
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  54 דומע 

 

 םיכמסמ תמישר .4

 
  :בלה תמושת

 לכב ההז היהי )'וכו השרומ קסוע 'סמ ,הרבח 'סמ( ההזמה רפסמה יכ אדוול עיצמה לע -

 םא .ב"ויכו סמה תויושר ירושיא ,תודגאתהה תדועת תוברל ,ומעטמ םישגומה םיכמסמה

 תוכמסומה תויושרה םעטמ רבסה וא רושיא ףרצל עיצמה לע ,ההזמה רפסמב המאתה ןיא

 .המאתהה יא רבדב ךכל

 םיטרופמה הלא לע םייפולח וא םיפסונ םיכמסמ עיצמהמ שורדל תיאשר םיזרכמה תדעו -

 .זרכמב הערכה םשל הל שורד רבדה יכ הרבס םא ,ליעל

  

 )ףרוצ םא ü ןמס( ךמסמה ד"סמ

1  
 ,)ויחפסנו 3 חפסנ ,ויחפסנו 2 חפסנ ,ויחפסנו 1 חפסנ ללוכ( העצההו זרכמה יכמסמ
 הפטעמב שיגהל שיש )53 'מע( ריחמה תעצה טעמל ,שרדנכ םימותחו םיאלמ םהשכ
 .תדרפנ

 

2  
 תושרמ השרומ קסוע תדועת וא ,רבדב עגונה םשרב דיגאת םושיר תדועת קתעה
 תדועת לש ימוליצ קתעה איצמהל שרדנ םושר דיגאת אוהש עיצמ :הרהבה .םיסמה
 .השרומ קסוע תדועת תאצמהב יד אלו ,םידיגאתה םשרב םושירה

 

 רושיא קפסה איצמי ,הכזיש לככ[ .ןידכ םירפס לוהינ לע ףקת רושיא לש ימוליצ קתעה  3
  .]הרומתה םולשת ךרוצל סמ יוכינ לע

  .)הלאכ ויהיש לככ( תורהבהה ךילהב ומסרופש תורהבה יכמסמ  4

-ב"נשת ,םיזרכמה תבוח קוחל ב2 ףיעסב ותועמשמכ השיא תטילשב קסע לש הרקמב  5
  .ל"נה ב2 ףיעסב שרדנכ ריהצתו רושיא :1992

  .ףס יאנת תחכוה תרגסמב שרדנה ףסונ ךמסמ לכ  6
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 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  55 דומע 

 

  'א3 חפסנ
 יפסכ רוזחמ הבוג לע השרומ סמ ץעוי /ח"ור רושיא

 'סמ / פ.ח ,_____________________ לש השרומ סמ ץעוי /ח"ור __________________ מ"חה ינא

 עיצמה לש יתנשה םיפסכה רוזחמ ףקיה יכ תאזב רשאמ ,)"עיצמה" :ןלהל( _____________ ההזמ

 אל 2019-ו 2018 ,2017 םינשה שולש ךותמ םייתנשב ,רבטצמב הוורפ /יבלח טירפתב םירתאה ללכ תלעפהמ

 .)מ"עמ ללוכ אל( ₪ 1,250,000 -מ תחפ

 

 ,בר דובכב

        
 ךיראת

 
 סמה ץעוי /ח"ור לש אלמ םש

 
 תמתוחו המיתח

     

         
 תבותכ

 
 ןופלט
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  56 דומע 

 

 )1('ב3 חפסנ
 1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל ב2 ףיעסל םאתהב ריהצת

 
 תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ________________ .ז.ת  _____________________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו

 4/20 ורפסמש ןליא רב תטיסרבינוא לש זרכמל העצה תשגה ךרוצל הז ריהצת תנ/ןתונ יננה]דיחי לש הרקמב[

  .)"זרכמה" :ןלהל(

 יננה וב ,)"ףוגה" – ןלהל( ,________________________ םשב הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיגאת לש הרקמב[ 

 הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה יכ ריהצמ ינא .זרכמב רשקתהל שקבמה ,]דיקפת אלמל[ _______ ת/שמשמ

 .ףוגה םשב

 קוחל ב2 ףיעסב םתרדגהכ "לארשי בשות"-ו "עשרוה" ,"הריבע" ,"הקיז לעב" םיחנומה תועמשמ הז יריהצתב

 ה/ןיבמ ינא יכו הלא םיחנומ לש םתועמשמ יל הרבסוה יכ ת/רשאמ ינא .1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע

 .םתוא

 . "לארשי בשות" וניה ףוגה

 רבוטקואב 31 םוי ירחא ורבענ רשא תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ועשרוה אל וילא "הקיזה לעב"ו ףוגה

 רוסיא( םירז םידבוע קוח ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח :םיאבה םיקוחהמ רתוי וא דחא יפל ,2002

  .1991-א"נשת ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה

 וא

 וא דחא יפל ,2002 רבוטקואב 31 םוי ירחא ורבענ רשא תוריבע יתשמ רתויב ועשרוה וילא "הקיזה לעב"ו ףוגה

 ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח :םיאבה םיקוחהמ רתוי

 תשגהל ןורחאה דעומל המדקש הנשב התייה אל הנורחאה העשרהה ךא - 1991-א"נשת ,)םינגוה םיאנת תחטבהו

 .זרכמב תועצה

             .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז

________________ 

                               ]המיתחו םש[

 

 רושיא

 בוחרב ידרשמב ינפב ה/עיפוה __________ םויב יכ ת/רשאמ ד"וע ,____________ ,מ"חה ינא
 .ז.ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש _____________ 'בג/רמ  _________ ריע/בושיב  __________________
 םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו  ,ישיא  ןפואב  יל   ת/רכומה / _____________
 .ינפב הילע ה/םתחו ותרהצה תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה
 

____________________    ____________________________                 ________________ 

    ךיראת                                 ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח                      ד"הוע תמיתח
 

  



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  57 דומע 

 

  )2('ב 3 חפסנ
 1976 - ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל )1(ב2 ףיעס יפל ריהצת

 תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ________________ .ז.ת  _____________________ מ"חה ינא
 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו

 4/20 ורפסמש ןליא רב תטיסרבינוא לש זרכמל העצה תשגה ךרוצל הז ריהצת תנ/ןתונ יננה]דיחי לש הרקמב[
   .)"זרכמה" :ןלהל(

 יננה וב ,)"ףוגה" – ןלהל( ,________________________ םשב הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיגאת לש הרקמב[ 
 תתל ת/ךמסומ יננה יכ ריהצמ ינא .זרכמל העצה שיגהל שקבמה ,]דיקפת אלמל[ _____________ ת/שמשמ
 .ףוגה םשב הז ריהצת

  – יכ ריהצמ יננה

  )תויוכז ןויווש קוח – ןלהל( 1998-ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה )1(
 ;)דיגאת לש הרקמב( ףוגה לע תולח ןניא / )דיחי לש הרקמב( ילע תולח ןניא

 ןיפוליחל

 ;ןתוא םייקמ ףוגה/ינאו ,ףוגה לע תולח / ילע תולח תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה   )א( )2(

 םשב / )דיחי לש הרקמב( ימשב ריהצמ ינא :ףוגה לצא/ילצא תוחפל םידבוע 100 םיקסעומש הרקמב   )ב(

 םיתורישהו החוורה הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל תובייחתה לע )דיגאת לש הרקמב( ףוגה

 םשל – ךרוצה תדימבו ,תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ףוגה תובוח/ייתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה

 ותרדגהכ ידמ דבכ לטנ ליטהל ידכ הב שיש רומאכ היחנה ןתנית אל םלואו ;ןמושייל רשקב תויחנה תלבק

 ;תויוכז ןויווש קוחל )ה(8 ףיעסב

 בייחתה היבגלש תורשקתה ףוגה םע/יתיא התשענו ליעל )ב( הנשמ תקספ תוארוה יפל הנפש לככ    )ג(

 יכ )דיגאת לש הרקמב( ףוגה םשב/ )דיחי לש הרקמב( ימשב ריהצמ ינא – הנשמ תקספ התואב רומאכ

 קוחל 9 ףיעס יפל ףוגה תובוח/ייתובוח םושייל תויחנה ולבקתה םאו ,ףוגה ןמ/ינממ שרדנכ היינפ התשענ

 ;ןמושייל לעפ ףוגה/יתלעפ םגש ירה ,תויוכז ןויווש

 להנמל וז הקספ יפל רסמנש ריהצתהמ קתעה ריבעהל ףוגה תובייחתה/יתובייחתה לע ריהצמ ינא   )ד(

 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה דרשמ לש יללכה
 

             .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז

________________ 

                               ]המיתחו םש[      

 רושיא

  ידרשמב ינפב ה/עיפוה __________ םויב יכ הזב ת/רשאמ  ,ד"וע ,__________________ ,מ"חה ינא
 הת/ההיזש _____________ 'בג/רמ  ,  _________ בושיב  __________________________ תבותכב
 ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו  ,ישיא  ןפואב יל  ת/רכומה / _____________ .ז.ת ידי לע ה/ומצע
 הילע ה/םתחו ותרהצה תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו תמא
 .ינפב
              ____________________             ____________________________                 ________________ 

    ךיראת                                                               תמתוח                                                        ד"וע                    
 

  



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  58 דומע 

 

  'ג3 חפסנ
 םירחא םיתוריש ינתונ םע וא/ו הטיסרבינואה םע םירשק םויק יא/םויק רבדב הרהצה

 הטיסרבינואל
 :דיגאתל חסונ

  רובעו םשב וז הרהצה תתל ךמסומ ינא יכ תאזב ריהצמ ,____________.ז.מ ,________ ,ינא
 אוה םא( ויפתוש ,)הרבח אוה םא( וב תוינמ ילעב ,עיצמה  יכ ריהצמ ינא ______________עיצמה
 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,וילא רושקה דיגאת וא םדא לכ וא ,וב הרשמ אשונ ,וב הטילש לעב ,)תופתוש
 לכב וא קסעומ-קיסעמ ירשק ,יתחפשמ ,יקסע רשקב )רתוימה תא קוחמל אנ( םירושק םניא / רושק
 ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש ןתונש ימ םע וא הטיסרבינואה םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רחא רשק
   .ןיד יפ לע וא הזוחה יפ לע  עיצמה תויובייחתהמ וזיא םויקל רשקב םיניינע דוגינ  רוציל  לולעש

 םיניינע דוגינל ששח לש בצמב אצמי אלו אצמנ אל  עיצמהש עיצמה םשב  בייחתמו ריהצמ ינא ,ןכ ומכ
 לכ לע הטיסרבינואל עידוי עיצמה .םירחא םיפוגל תורישה ןתמ ןיבו ,הטיסרבינואל תורישה ןתמ ןיב
  .רומאכ םיניינע דוגינ לש בצמב ותוא דימעהל לולעה ןיינע

 בייחת התטלחהו הטיסרבינואה לש תרוקיבה תדעו ידי לע רבדה ערכוי קפס וא הלאש לש הרקמ לכב
 .עיצמה תא

 .תיזוחה תורשקתהה לכ ךלהמב בייחתו הפקת היהת וז  תובייחתהו הרהצה

 

 :יטרפ םדאל חסונ

 רשקב )רתוימה תא קוחמל אנ( רושק יניא / רושק ינא יכ ריהצמ ,____________.ז.מ ,________ ,ינא
 וא הטיסרבינואה םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רחא רשק לכב וא קסעומ-קיסעמ ירשק ,יתחפשמ ,יקסע
 וזיא םויקל רשקב םיניינע דוגינ  רוציל  לולעש ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש ןתונש ימ םע
   .ןיד יפ לע וא הזוחה יפ לע ייתויובייחתהמ

 תורישה ןתמ ןיב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב אצמא אלו אצמנ אל ינאש  בייחתמו ריהצמ ינא ,ןכ ומכ
 יתוא דימעהל לולעה ןיינע לכ לע הטיסרבינואל עידואו םירחא םיפוגל תורישה ןתמ ןיבו ,הטיסרבינואל
  .רומאכ םיניינע דוגינ לש בצמב

 בייחת התטלחהו הטיסרבינואה לש תרוקיבה תדעו ידי לע רבדה ערכוי קפס וא הלאש לש הרקמ לכב
 .יתוא

 .תיזוחה תורשקתהה לכ ךלהמב בייחתו הפקת היהת וז  תובייחתהו הרהצה

 :)םנשיו הדימב( הטיסרבינואה םע םירשקב םיאצמנה םיפוגה טוריפ

 תורישה לבקמ הרבחה םש .פ.ח
 הטיסרבינואב

 תוליעפה רואית
 תעצובמה

    

    

    

   

  



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  59 דומע 

 

 : םיניינע דוגינ לש בצמב ודימעהל לולעה עיצמה ידי לע םיתוריש םינתינ םהל םיפוג

 

  תוליעפה רואית ףוגה םש .פ.ח

   

 

 ידיימ ןפואב ,וז יתרהצהב ייוניש לכ לע הטיסרבינואל עידוהל בייחתמ ינא

 

   

 עיצמה תמתוחו המיתח  עיצמה םשב םתוחה לש אלמ םש ךיראת

  



                       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 הפק תולגע תבצה :4/20 'סמ יבלש-וד זרכמ
 ןתלעפהו

 

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

  60 דומע 

 

 'ד3 חפסנ

 )2016 ו"עשת 25 'סמ ןוקית( 1992-ו"נשתה ,םיזרכמה תבוח קוחל ג2 ףיעסל םאתהב ריהצת
 ינוניב וא ןטק ,ריעז קסע

 

 יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ________________ .ז.ת  _____________________ מ"חה ינא
 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא

 :ןלהל( 4/20 ורפסמש ןליא רב תטיסרבינוא לש זרכמל העצה תשגה ךרוצל הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיחי לש הרקמב[
  .)"זרכמה"

 יננה וב ,)"ףוגה" – ןלהל( ,________________________ םשב הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיגאת לש הרקמב[ 
 תתל ת/ךמסומ יננה יכ ריהצמ ינא .זרכמל העצה שיגהל שקבמה ,]דיקפת אלמל[ _____________ ת/שמשמ
 .ףוגה םשב הז ריהצת

 תבוח קוחל "תורדגה" 1 'סמ ףיעסב םתרדגהכ "ינוניב וא ןטק ,ריעז קסע"  םיחנומה תועמשמ הז יריהצתב
 .םתוא ה/ןיבמ ינא יכו הלא םיחנומ לש םתועמשמ יל הרבסוה יכ ת/רשאמ ינא .1992-ב"נשת ,םיזרכמה

 )דעוימה םוקמב X ןמסל שי(  – יכ ריהצמ יננה

 ןוילימ 2 לע הלוע וניא ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע השימח דע קיסעמ ינא – "ריעז קסע"
 ;םישדח םילקש

 ןיפוליחל

 םילקש ןוילימ 2 לע הלוע ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע 20-ל השיש ןיב קיסעמ ינא – "ןטק קסע"
 ;"ריעז קסע" הרדגהבש םיאנתה דחא יבגל םייקתמ אלו ,םישדח םילקש ןוילימ 20 לע הלוע וניא ךא םישדח

 ןיפוליחל

 םילקש ןוילימ 20 לע הלוע ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע 100-ל 21 ןיב קיסעמ ינא – "ינוניב קסע"
 "ריעז קסע" הרדגהבש םיאנתה דחא יבגל םייקתמ אלו ,םישדח םילקש ןוילימ 100 לע הלוע וניא ךא םישדח
 ;"ןטק קסע" וא

 ןיפוליחל

 םילקש ןוילימ 100 לע הלוע ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע 100 לעמ קיסעמ ינא – "לודג קסע"
 ;"ינוניב קסע" וא "ןטק קסע" וא "ריעז קסע" הרדגהבש םיאנתה דחא יבגל םייקתמ אלו ,םישדח

  
             .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז

______________  

       ]המיתחו םש[      

 

 רושיא

 ינפב ה/עיפוה __________:םויב יכ הזב ת/רשאמ ,ד"וע ,__________________ ,מ"חה ינא
  ידרשמב
 _____________:'בג/רמ ,_________:בושיב __________________________:תבותכב
 יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה / _____________ :ז.ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש
 תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו תמא ריהצהל ה/וילע
 .ינפב הילע ה/םתחו ותרהצה

 
 
 

  7/מא 2019-1766 שמ 21-7-2019 םוימ חסונ הפק תולגעל שדח זרכמ


