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 תועצה עיצהל הנמזה - 'א ספוט

 רובצה תא םינימזמ )םירכומה ןלהל( 053668075 ז.ת הדש ףסויו .580063683  ר.ע ןליא רב תטיסרבינוא
 .)סכנה ןלהל( )10864 שוג ,2 הקלח תת ,30 הקלח( הפיחב 33 ג"לי בוחרב תונח  תשיכרל תועצה שיגהל

 סכנה רואיתו יטרפ .1

  ןיב הרוגס הדיחי יהוז .םירוגמ ןיינבב ,עקרק תמוקב שולש ךותמ תחא הדיחי הווהמ סכנה .1.1
  .קסע ןוישיר אללו םיתוריש  אלל ,םידירפמ תוריק אלל תודיחי יתש

 :ןלהל( סכנה לש םיווש םיקלחבו ףתושמב םילעב םה הדש ףסויו ןליא רב תטיסרבינוא .1.2
 .)"םירכומה" וא "םילעבה"

   .תושדקהה םשר רושאב הנתומו ףופכ רכמה - שדקה לש ומויק רבדב הרעה המושר סכנה לע .1.3

 36431021 .ז.ת ,ירומע רמאת רמ  ידי לע הספתנ סכנב הקזחה  םילעבל עודיה י"פע .סופת סכנה .1.4
  ג"לי רטסימ תרבחו ,ירומע רמ . 514937598 .פ.ח ג"לי רטסימ םשב ותולעבב הרבח ידי לע וא/ו

 וב הקזחהו .סופתכ רכמיי סכנה .םילעבהמ יממ סכנב קיזחהל האשרה ולביק אל םלועמ
  .הז בצמב  רסמית

  .מ"עמ תפסותב ₪ 200,000 אוה סכנה רובע שרדנה םומינימה ריחמ .1.5

 ותריכמו סכנה תקידב .2

 .הריסמה דעומב היהיש יפכ ובצמב הנוקל רסמיי אוהו )AS IS( יחכונה ובצמב עצומ סכנה .2.1
 וא/ו שרופמב ,הרהצה וא/ו החטבה לכ םינתונ אל ףאו ,םיברע םניא ,םיארחא םניא םירכומה
 לכ לע וא ותרבעה לע תולחה תולבגהל ,וב תויוכזל ,סכנה לש יטפשמה ובצמל רשקב ,עמתשמב
 .סכנה לש תרחא הנוכתל וא/ו רואיתל ,ינונכתה ,יזיפה ובצמל ,וב שומישלו ,וב הרושקה הקסע

  .דבלב ותוירחא לעו ומצעב ,סכנה לע םילחה תולבגההו םיאנתה לכ תא קודבל עיצמה לע .2.2

 ובצמ ,ומוקימ ,סכנה תא קדבו האר ותעצה שיגה םרטב יכ הזב רשאמו ריהצמ עיצמה .2.3
 תכשלב ,םייטנוולר רחא טרפו ךמסמ לכו ,ומושיר ןפואו וחטש ,ינונכתהו יזיפה ,יטפשמה
 תויושר תוברל ,תונושה תויושרה לצא קדב ןכו ,יטנבלר םשרמ לכב וא/ו ,ןיעקרקמה םושיר
 ,ללכב םא ,הינב יזוחא תוברל ,סכנה יבגל תוינכתה לכ ןכו ריעה ןינב תינכת ול העודיו ,ןונכתה
 וא/ו תינכת לכ יפל ולש לוצינהו שומישה תויורשפאו ,וילע הינבה תויורשפא וא/ו תולבגה וא/ו
 יאשר היה יכ ,קדב אל םאו ,סכנב תויוכזה תא תוכמסומה תויושרה לצא קדב ןכו ,ןיד לכ
 ובצמב סכנב תויוכזה תא שוכרל ןכומ אוה יכ ריהצמ אוה ךכיפלו ,םקדבל תונמדזה ול הנתינו

 תונעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא יכו ,ויתורטמלו ויכרצל םיאתמ סכנה יכ אצמ אוהו יחכונה
 בצמ יבגל אוהש גוס לכמ המאתה  יא ןיגב וא/ו סכנה ביטל רשאב תרכומה דגנ תועיבת וא/ו

 היינב ירתיה לש םרדעיה וא םמויקל תוברלו ,וב תורושקה תויוכזה וא/ו ויתונוכת וא/ו סכנה
 וא/ו םייולג המאתה יאו םומ ,תועט תמחמ הרירב תוברל ול שיש הרירב לכ לע רתוומ אוהו
 תאו סכנב שומישה תויורשפא תא קדב יכ רשאמ עיצמה רומאהמ טעמל ילב .םהשלכ םירתסנ

  .וילע תולחה תולבגמה

 אל אוהו בייחמ גצמ תווהל ידכ וב ןיא ,דבלב יללכ עדימ וניה הז ךמסמב טרופמה עדימה .2.4
 לכו םיטרפה תא ותוירחא לעו ומצעב קודבל עיצמה לע .העיבת תליע לכל סיסב שמשי

 וא יקלח ,יוגש עדימ ןיגב איהשלכ תוירחאב ואשיי אל םירכומה .סכנב םירושקה תויוכזה
 .רסח

 תורהבה ךילה .3

 .03-5318552 ןופלטב שארמ םואיתב םיניינועמ תשקבל ךרעי סכנב רויס .3.1

 ינורטקלא ראודב וא 03-5318552 סקפ תועצמאב בתכב תונפהל ןתינ ךילהל עגונב תולאש .3.2
michrazim.log@biu.ac.il, ף"שת ,זומת 'ב( 24.6.2020 םויל דע(. 

 .תובושתה ןתמב אלמ תעד לוקיש היהי הטיסרבינואל .3.3

 רשא ,םכסמ ךמסמ ןכוי ,תורהבהה ךילה תובקעב – )הרהבה תולאשל הנעמ( – תובושת ךמסמ .3.4
 .םיעיצמל םישגדו םיאשונ ןכו תובושתהו תולאשה תא זכרי
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 תוהז תא ףושחל ילבמ תאזו הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתאב םסרופי תורהבהה ךמסמ .3.5
 .הינפה ןכות תפישחל רשאב תעד לוקיש היהי הטיסרבינואל .הנופה

 .תורהבהה ךמסמ תלבק תא אדוול םיעיצמה תוירחאב .3.6

 אל רשא עיצמ תוברל ,עיצמ לכ לעו ,זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמ תורהבהה ךמסמ .3.7
 רושיא תואל עיצמה ידי לע םותח אוהשכ ,זרכמה יכמסמל ופרצל ,תורהבהה ךילהב קלח חקל
 .ותאירק

 זרכמל םינמז חול .4

  :זרכמה תכירעל םינמזה חול ןלהל .4.1

 ךיראת תוליעפ

 14.6.2020 זרכמה םוסרפ דעומ

 24.6.2020 הרהבה תולאשל ןורחא  דעומ

 תביתל תועצה תשגהל ןורחא דעומ
 12:00 העשב 8.7.2020 םיזרכמה

 30.10.2020  תוברעהו העצהה ףקות

 

 תומאתהו םייוניש ךורעל םיאשר םילעבה ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומה ףלח אל דוע לכ .4.2
 תונשל ,טעמל ילבמ ,הז ללכבו ,ויפ לע וא זרכמב ועבקנש םינושה םידעומב ןכו זרכמה יאנתב
  .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה תא תוחדל ןכו תורהבה ןתמל דעומה תא

 טנרטניאה רתאב וא זרכמה םסרופש ןפואב םסרופת רומאכ תומאתהו םייוניש רבדב העדוה .4.3
 רתא תא תעל תעמ קודבל עיצמ לכ לע .הטיסרבינואה לש התעד לוקיש יפל ,הטיסרבינואה לש
 הנשמ תינושלו "םיזרכמ" תינושל תחת ,)www.biu.ac.il( הטיסרבינואה לש טנרטניאה
  .זרכמה רפסמ רותיאו "םיזרכמ תמישר"

 המסרופש יהשלכ העדוה תודוא עדי אל וא לביק אל יכ העיבתו הנעט לכ היהת אל עיצמל .4.4
  .ליעל 4.3 ףיעסב רומאכ

 המיתח ישרומ תועצמאב םותחי עיצמה .זרכמה יאנתמ דרפנ יתלב קלח הנווהת הלא תועדוה .4.5
 .זרכמה יכמסממ קלחכ ותעצהל הפרציו רומאכ העדוה לכ לע ומעטמ

 םיחפסנ .5

 יכמסמ" :ןלהל( ,מ"רה זרכמה יכמסמ תא תללוכ איה רשאכ השיגי העצה עיצהל שקבמה
  :)"זרכמה

 ;תועצה עיצהל הנמזה – 'א ספוט .5.1

 ;העצה ספוט  – 'ב ספוט .5.2

 ;)PDF ץבוקכ דרפנב ףרוצמ( םכסה – 'ג ספוט .5.3

 ;עיצמה דמעמ רבדב ריהצת – 'ד ספוט .5.4

 ;דיגאתה תטלחה חסונ – 'ה ספוט .5.5

 ;)PDF ץבוקכ דרפנב ףרוצמ( תויוכזה סקנפמ םושיר קתעה – 1 חפסנ .5.6

 .הבוח יריהצת –   )'ד(2 דע )'א(2 םיחפסנ .5.7
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 זרכמה יכמסמב ןויע .6

 ,הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתאמ זרכמה יכמסמ תא םניח דירוהל םיעיצמה תורשפאב .6.1
 ידרשמב םג ירשפא זרכמה יכמסמב םניח ןויע .זרכמל הנעמה תשגה וא/ו ןויע ךרוצל
-09:00תועשה ןיב 'ה דע 'א םימיב ,209-210 רדח ,408 ןיינבב ,ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא

  .)03-5318552 :ןופלטב שארמ םואתב( 13:00

 העצה תשגה .7

 וא/ו הטמשה ,יוניש ,ןוקית לכ םחוסינב עצבל ילבמ זרכמה יכמסמ יבג לע ותעצה שיגי עיצמה .7.1
 .דבלב ונממ םישרדנה םיטרפה תא םהב אלימש רחאלו ,תפסות
 םאו ))ד(2-)א(2 םיחפסנו 1 חפסנ ,'ד ,'ג ,'ב ,'א םיספט( זרכמה יכמסמ לכ לע םותחל עיצמה לע
 םיצוחנה םיריהצתה לכ תא שיגהל עיצמה לע .'ה ספוט לע םג םותחל וילע ,דיגאת וניה עיצמה
 .הז זרכמב

 תמואת )ד(2 דע )א(2 םיחפסנ לעו )'ד ספוט( ריהצתה לע המיתחה .דומע לכ לע המיתח תשרדנ
 .עיצמה םעטמ ד"וע ידי לע

 .ודי לע םימותח םהשכ ,הלאכ ויהיש לככ ,תורהבהה יכמסמ תא ףרצל עיצמה לע ,ןכ ומכ

 םהשכ ,זרכמה יכמסמל עיצמה ףרצי ,ותעצהל םאתהב עיצמה תויובייחתה לכ םויק תחטבהל .7.2
 האחמה וא תינתומ יתלב תימונוטוא תילקש תיאקנב תוברע ,ליעל רומאכ םיאלמו םימותח
 לכל העצהה םוכסמ )םיזוחא הרשע( 10% לש ךסל הוושה םוכסב ,םישדח םילקשב תיאקנב
   .תוחפה
 .תוחפה לכל 30.10.2020 םויל דע ףקותב דומעת תיאקנבה האחמהה וא תוברעה

 .ר.ע ןליא רב תטיסרבינוא תדוקפל תיאקנבה האחמהה וא תיאקנבה תוברעה תא םושרל שי
   .עיצמה םשל ההז היהי תוברעב ברעה םש .053668075 .ז.ת הדש ףסויו )58-006-368-3

 םג רשא םיעיצמה לכ יטרפ וניוצי ,דחא דגואמ ףוג וא/ו םדאמ רתוי ידי לע שגות רשא העצהב .7.3
 דחא י"ע המתחנ אל .דוחל םהמ דחא לכו דחיב םידדצה לכ תא בייחת איהו הילע ומתחי

 .הילע םימותחה ולא תא קר העצהה בייחת ,םידדצהמ

 :םיאבה םיכמסמה תא םג ותעצהל ףרצי ,דיגאת וניה עיצמה םא .7.4

 תא שיגהלו העצהה לע דיגאתה םשב םימתוחה תא הכימסמה דיגאתה תטלחה .7.4.1
 הטסתש לכוי הטלחהה .'ה ספוטכ ב"צמ הטלחה חסונ( .םכסהב רשקתהלו העצהה
 .)ןיינעה יפל שרדנש יפכ וא םייתוהמ אל םיטרפב 'ה ספוט חסונמ

 .דיגאתה ירבח לש וא תוינמה ילעב לש תימש המישר .7.4.2

 .דיגאתה תודגאתה תדועת לש רוקמל םיאתמכ רשואמ קתעה .7.4.3

 ףורצב )יפסכ דסומ /ר"כלמ /קסוע( מ"עמ ךרוצל עיצמה לש ודמעמ רבדב רושיא .7.4.4
 .ומעטמ ריהצת

 תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע ףקת רושיא קתעה ותעצהל ףרצי עיצמה .7.5
 .םיסמה תושר ידי לע ןתינש יפכ ,סמ יוכינ רבדב ףקת רושיאו 1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג
 .סמ ץעוימ וא ןובשח האורמ ,ןיד יפ לע "השרומ דיקפ"מ ל"נכ רושיא איצמהל ןתינ

 שי ,ליעל טרופמכ ,תיאקנבה האחמהה וא תוברעה םע דחיב םימותחה זרכמה יכמסמ תא .7.6
 תביתל הסינכהלו ,עיצמה יוהיז אלל זרכמה רפסמ םשרי הילע ,הרוגס הפטעמב שיגהל
 רדח ,408 'סמ ןיינב ,שכרה ןיינבב ןג תמרב ןליא רב תטיסרבינוא סופמקב תבצומה םיזרכמה
 העשב )ף"שת ,זומת ז"ט( 8.7.2020 םוימ רחואי אלו תורהבהה ךילה םויס רחאל ,209 'סמ

 .םיירהצב 12:00

  .ומש תאו זרכמה רפסמ תא ןייצל שי הפטעמה לע .7.7

 העצהב ןודת אל םיזרכמה תדעו .םיעיצמה תוירחא לע איה ליעל ןיוצמה דעומב העצהה תשגה .7.8
 העצה תשגה רתות אל .תועצה תשגהל ןורחאה דעומב םיזרכמה תבית ךותב אצמת אל רשא
  .תועצה תשגהל ןורחאה דעומל רחואמ דעומב
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 זרכמה יכמסמ יבג לע שגות אל רשא העצה לכ לוספל ,םיבייח אל ךא ,םיאשר  ויהי םירכומה .7.9
 ,תפסות ,יוניש הב וסנכוה וא/ו עיצמה י"ע המותחו היטרפ לכל האלמ היהת אל וא/ו רומאכ
 .רומאכ תיאקנב האחמה /תוברע הילא הפרוצ אל וא/ו הטמשה וא/ו ןוקית

 וא םגפה ןוקית שקבלו עיצמל תונפל ידעלבה םתעד לוקיש יפל םירכומה םיאשר ,ןכ ומכ .7.10
 תיאקנב האחמה /תוברע הל הפרוצ אל וא ,יוארכ השגוה אל העצההש הרקמ לכב יוקילה
 ףופכב העצה לבקל םיאשר ויהי םירכומה .ןוקית וא תפסות ,יוניש הב סנכוה וא ,רומאכ
 .רחא עיצמ דצמ השירד וא/ו העיבת לכל הליע הווהי אל רבדהו רומאכ ןוקיתל

 .סקפב וא ינורטקלא ראודב תועצה שיגהל ןיא הרקמ םושב .7.11

 ןיבה ,זרכמה יכמסמ ללכ תא ארק עיצמהש ,ךכל הטולח היאר הווהמ המותח העצה תשגה .7.12
 .תגיוסמ יתלבה ותמכסה תא םהל ןתנו םהב רומאה תא

 רושקה יטנוולר עדימ לכו תורשקתהה יאנתו הנמזהה יאנת תקידבל יארחא היהי עיצמה .7.13
 ותעצה תשגהבו ,םייטנוולרה םינקתהו םינידה תוברל ,וז הנמזה יפ לע תורשקתהה עוציבל
 .המאתה יא וא/ו תועט וא/ו העידי יא תנעט לכ לע רתוומו רומאכ םיאנתל םיכסמ אוה

 התונשל היהי ןתינ אלו ,לוטיבל תנתינ יתלבו תרזוח יתלב ,תיפוס אהת שגותש העצה לכ .7.14
 תועט הלפנ יכ ורשיא םילעבה םא וא/ו זרכמה יכמסמב תרחא בתכנ םא אלא ,הנקתל וא/ו

 .העצהב טרופמכ הפוקתל עיצמה תא ובייחי םהו ,םיכמסמב תיתועמשמ

 וא/ו םירחא םיעיצמ םע תועצה וא/ו םיריחמ םאתל םהמ ימ וא/ו םיעיצמה לע רוסיא לח .7.15
 תעצה תעינמל עגונב רומאכ םילאיצנטופ םיעיצמ וא עיצמ םע םירדסהב אובל וא/ו ,םהמ ימ
 תילילפ הרבע תווהל הלולע ליעל רומאל דוגינב הלועפ לכש שגדוי .ב"ויכ לכו םדי לע השגה
 טלחומה םתעד לוקיש יפ לע םיאשר ויהי םירכומה .לבוכ רדסה רדגב התויהב רתיה ןיב
  .רומאכ לוספ םואתל ששח םתעדל םייק הב העצה לכ לוספל

 .הריחמ תניחבמ הריבס יתלב איהש העצה תוחדל םיאשר םירכומה .7.16

 השממל וא ,העצהמ םיקלח לבקל וא ,העצה ףא לבקל אלש טילחהל םיאשר םירכומה .7.17
 ףופכב םירכומה לש םהיכרצו םהיצוליא ,אלמה םתעד לוקישל םאתהב לכהו ,םיבלשב
 היהת אל ,ליעל רומאכ לועפל םירכומה וטילחה .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו הז זרכמ תוארוהל
 םדא יפלכ וא/ו םירכומה יפלכ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ םהמ ימל וא/ו םיעיצמל
 םירתוומ םהמ ימ וא/ו םיעיצמה ,ןיפוליחלו ,םמעטמ וא/ו םמשב לעופה רחא ףוג וא/ו
 .רומאכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע העצהה תשגהב

 .איהש העצה לכ וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל םיבייחתמ םניא םירכומה .7.18

 העצהה תנכה יבגל תוארוה .8

  .דבלב תילגנאה וא תירבעה הפשב ,אירק די בתכב אלומת העצהה .8.1

 :דיגאתבו( תובית ישארב וא האלמ המיתחב דומעו דומע לכב ,עיצמה ידי לע םתחת העצהה .8.2
 .)דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע

 דחוימ שגד ןתמ ךות ,זרכמה יכמסמב יולימל םידעוימה תומוקמה לכ תא אלמי עיצמה .8.3
 לש הרקמב .ןאולמב ,ריחמה תעצה יולימלו הז זרכמל תפרוצמה העצהה תרבוח יולימל
 תרטמ תא םייקמה ןפואב םיכמסמה ושרופי ,זרכמה ףוג ןיבל העצהה תרבוח ןיב הריתס
 .זרכמה

 ,םייוניש ,תוגייתסה וא/ו ,העצהה יכמסמב והשלכ ףיעסל תוסחייתה רדעה וא ןותנ רדעה .8.4
 ,העצהה תליספל םורגל  םילולע – ומסרופש יפכ העצהה יכמסמ חסונמ תוגירח וא/ו תופסות
  .םירכומה תעד לוקיש יפל

 יפ לע וטילחי םירכומהו ,רומאכ הנשי וא/ו גורחי ,גייתסי ,ףיסוי עיצמה םא ףא ,םוקמ לכמ .8.5
 העצהב שקבתה רשא קר םידדצה תא בייחי יזא  -  העצהה תא לוספל אלש םתעד לוקיש
 .םייונישו תוגירח ,תויוגייתסה ,תופסות םתואמ םלעתהב

  .זרכמה יפ לע םישרדנה םיריהצתהו םירושיאה ,םיספטה לכ תא ותעצהל ףרצי עיצמה .8.6
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 העצהה ףקות .9

 העצהב הרחב םיזרכמה תדעו םא םג ,10.202030. םוי םותל דע הפקותב דומעת העצהה .9.1
 וא ותעצהמ וב רוזחי זרכמב הכזש עיצמה ובש הרקמל תאזו ,הכוזה העצהכ תרחא
 לכמ הנמז םרט םייתסת וא איהש הביס לכמ ףקותל סנכת אל ותיא תיזוחה תורשקתההש
   .איהש הביס
 רותב הירחא האבה תיבטימה העצהה לעב לע זירכהל םיזרכמה תדעו תיאשר הלא תוביסנב
 העצהה לעב עיצמה דמע אל .האבה העצהה לעב לע ולוחי זרכמה יאנת לכ .זרכמב הכוזכ
 היהת ,הז זרכמ יפ לע םכסהב רשקתהל הצר אל וא םישרדנה םיאנתב האבה תיבטימה
  .האלה ןכו וירחא אבה עיצמל תונפל תיאשר םיזרכמה תדעו

 יפל םיפסונ םוי 30 -ב רותב האבה העצהה תריחבל דעומה ךיראהל תיאשר םיזרכמה תדעו .9.2
  .התעד לוקיש

 העצהה תלבק .10

 םיבייחתמ םניא םירכומה םלוא ,עצומה ריחמה וניה הכוזה העצהה תריחבל ןוירטירקה .10.1
 .ןלהל רומאל ףופכב ,איהש העצה לכ וא ,רתויב ההובגה העצהה תא לבקל

 תריכמל רחא זרכמב תאצל וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא םמצעל םירמוש םירכומה .10.2
 םיכרצל וא/ו םיצוליאל ,םתעד לוקישל םאתהב הכוזה םע םכסה לע םותחל אל וא/ו  סכנה
 .תוביסנ יוניש תורקב וא/ו

 םוימ םימי 7 ךותב םיעיצמל בשות תיאקנבה האחמהה /תוברעה זרכמה לוטיב לש הרקמב .10.3
 .לוטיבה תעדוה

 הרומתה םולשתו םכסה תמיתח .11

 בייחת אל ,בתכב הניאש העדוה לכ .בתכב הכוזל םירכומה ךכ לע ועידוי ,הכוזה תעיבק םע .11.1
 הדובע ימי 5 ךות )'ג ספוט( זרכמל ףרוצמה םכסהה לע םותחל ןמזוי הכוזה .םירכומה תא
  .םירכומה ידי לע עבקייש רחא ןמז ךות וא ,ותייכז לע העדוהה םוימ

 .הקסעה עוציב םויכ בשחי םכסהה תמיתח דעומ .11.2

 הכוזה לש תיאקנבה האחמהה וא תוברעה תא  םירכומה ודפי ,הכוזה תעיבק רחאל ךומסב .11.3
 .הרומתה לש ןושארה םולשתה ןובשח לע

 ,ליעל רומאכ ובגי םירכומה רשא האחמהה וא תוברעה םוכס זוזיקב ,האלמה הרומתה .11.4
 .)'ג ספוט( םכסהב םיבוקנה םידעומב םלושת

 אל םא וא/ו םכסהה יאנתל םאתהב סכנה תא שוכרל ויתויובייחתה תא רפי עיצמהו הדימב .11.5
 ,הריכמה יאנתל וא/ו ותעצהל םאתהב ויתויובייחתהמ איהש לכ תובייחתה יולימב דומעי

 לכ סכנב תושעל םישפוח  םירכומה ויהי ןכו םירכומה תבוטל האחמהה /תוברעה טלוחת
 .סכנל רשאב ןוכנל ואצמיש לככ םדא לכ םע רשקתהלו השעמ

 העצהה תייחד .12

 ןתמ םוימ םוי 45 ךות דיקפהש האחמהה וא תוברעה ול רזחות ,לבקתת אל ותעצהש עיצמ .12.1
 .ותעצה תלבק יא רבדב העדוהה

 ךווית ימד .13

 .םהשלכ ךווית ימד ומלושי אל .13.1
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 םה יכ ול עודי יכו ל"נה השיכרה תעצה תשגהל םייללכה םיאנתה תא ארק יכ רשאמ עיצמה
 .ומע םתחייש םכסההמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ

 

 המיתח       םי /עיצמה םש

___________________     ____________________ 
___________________     ____________________ 
___________________      ____________________ 

 

 ________________ :ךיראת



       

 ןליא רב תטיסרבינוא
 ג"לי בוחרב תונח תריכמל 6/20 'סמ יבמופ זרכמ

 הפיחב 33

 

 8 דומע

 העצה ספוט - 'ב ספוט
 דובכל
 ןליא רב תטיסרבינוא

 ,.נ.ג.א

 שוג ,2 הקלח תת ,30 הקלח( הפיחב 33.ג"לי בוחרב עודיה סכנב תויוכז תשיכרל העצה :ןודנה
10864( 

 רחאלו )"םירכומה" :ןלהל( הדש ףסויו ןליא רב תטיסרבינוא ידי לע םסרופש זרכמל ךשמהב .1
 תא שוכרל העצה הזב שיגמ יננה ,םנכות תא יוארכ יתוניבהו זרכמה יכמסמ לכ תא יתארקש
 תוחפ אלו )₪ _____________________:םילימב( ₪_____________ תרומת ןודנה סכנה
 .* ₪ 200,000-מ
 .ידי לע םימותח םה רשאכ ,םכידי לע יל ואצמוהש ,זרכמה יכמסמ תא הזב ףרצמ ינאו

 בותכה םוכסה רבגי – םילימב םוכס בותיכ ןיבל תורפסב םוכס בותיכ ןיב הריתס לש הרקמב *
 .םילימב

  - מ"עמ .2

 הרהצהל ףופכבו( ,מ"עמ קוחב התרדגהכ יארקא תקסעב רבודמש לככ מ"עמ ףסוותי הרומתל
 תא ימצעב רידסהל ילע יכ יל עודי .)קסוע וא השיכר תצובק וא ר"כלמ אוה םא הנוקה לש
  .תויושרה לומ מ"עמה םולשת

 עיצמ לכ לע .הנוקה לש יוסימה ודמעמל םאתהב הנתשמ מ"עמב בויחה תלאש :הרעה
 עוציב ןיגב ורועישו מ"עמב ותובח תלאשב ח"ור ןוגכ החמומ יעוצקמ םרוג םע ץעייתהל
 .הז זרכמ אשומ הקסעה

 םוכסב םישדח םילקשב תיאקנב תוברע הזב ףרצמ יננה ,זרכמה יאנתל םאתהב .3
 10% הווהמה )ח"ש ______________________ :םילימב( ח"ש_______________
 :תואבה תוביסנב האחמהה /תוברעה םוכס תא תובגל םיאשר םכנה יכ יל עודיו יתעצה םוכסמ

 ןובשח לע האחמהה /תוברעה תא ףוקזל םירכומה םיאשר ,רחבת יתעצהש הרקמב .א
 .הרומתה םולשת

 וא םכסהה יאנתל םאתהב סכנה תא שוכרל יתובייחתה תא רפאו רחבית יתעצה םא .ב
 .זרכמה יאנת וא/ו העצהה יפ לע ייתויובייחתהמ יהשלכ תובייחתה יולימב דומעא אל

 םיאתמ סכנה תא יתאצמו וב תורושקה תויוכזהו סכנה תא יתקדבש רחאל העצוה וז העצה .4
 .תרחא הרירב לכו המאתה יא וא םגפ תנעט לכ לע רתוומ ינאו יכרצל תוניחבה לכמ

 .ינוצר תועיבשל ויתאצמו םכסהה חסונ תא יתקדב

 :יכ יל עודי יכ הזב ריהצמ יננה קפס רסה ןעמל .5

 וב דעומהמ לחה ינבייחתו הפקותב דומעת היחפסנו היביכרמ ,היטרפ לכ לע ,וז העצה .א
 .30.10.2020 םויל דעו תועצהה תביתל סנכות

 תא בייחל ידכ הב ןיא יכו הנממ קלח לכ וא העצהה תא לבקל םיבייח םניא םירכומה .ב
  .איהש הרוצ לכב םירכומה

 .איהש העצה לכ וא רתויב ההובגה העצהה תא לבקל םיבייח םניא םירכומה .ג

 תויוכזהו סכנה תקידבו זרכמה יכמסמ תקידבב תורושקה תואצוהה לכב תאשל ילע .ד
 אל הרקמ לכבו סכנה תשיכרל יתעצה תשגהמ תעבונה וא/ו הרושקה הלועפ לכו וב
 .ךכל רשקב הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ יל היהת

 לוטב לשבש הנעט לכב אובא אלו תושדקהה םשר רושאל הפופכ הריכמה יכ יל עודי .ה
 הרצונ םא וא תושדקהה םשר רושא לבקתה אל םא יתעצה תלבק יא וא/ו זרכמה
 .תושדקהה םשר םעטמ יהשלכ העינמ

 .הלש םיזרכמה תדעוו הטיסרבינואה תלהנה רושאל הפופכ הריכמה יכ יל עודי .ו

 .סופתכ רכמייו ,יונפ וניא סכנה יכ יל עודי .ז
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    :עיצמה םש )1
 

   :תבותכ
      

 
   :הרבחה לש םושר 'סמ   :.ז.ת 'סמ

    

 
   :דיינ 'לט

 
   :יווק 'לט

      

 
       :ל"אוד

       

 

 תמיתח
       :עיצמה

 
 

    :עיצמה םש )2
 

   :תבותכ
      

 
   :הרבחה לש םושר 'סמ   :.ז.ת 'סמ

      

 
   :דיינ 'לט

 
   :יווק 'לט

      

 
       :ל"אוד

       

 

 תמיתח
       :עיצמה

 
 

    :עיצמה םש )3
 

   :תבותכ
      

 
   :הרבחה לש םושר 'סמ   :.ז.ת 'סמ

      

 
   :דיינ 'לט

 
   :יווק 'לט

      

 
       :ל"אוד

       

 

 תמיתח
       :עיצמה

 
 

 דיגאת םשב המיתח תוכז רושיא
 ________________________ תבותכמ ד"וע ______________________ מ"חה ינא
 ורפסמו      ןידכ םושר )דיגאתה תרוצ(  ____________________ וניה ל"נה דיגאתה יכ תאזב רשאמ
____________. 
 ___________________________________________________________________ ה"ה
 .דיגאתה תא תבייחמ םתמיתחו דיגאתה םשב םותחל םיכמסומ העצהה ספוט לע ומתח רשא

______________                _____________                   _______________      
 ד"וע תמתוחו המיתח                      ןוישיר רפסמ                    ךיראת                    
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עיצמה דמעמ רבדב ריהצת  - ד '  ט ספו
 

 ___________ יוהיז 'סמ ___________ מ"חה ינא

 

 השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא ןכ אל םאש תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל
 :ןמקלדכ בתכב תאזב ריהצמ ןכ

 אצמנ רשאו  ,10864  שוגב ,2 הקלח תת ,30 הקלחכ עודיה סכנה תשיכרל יתעצה שיגמ יננה .1
 .הדש ףסוימו ןליא רב תטיסרבינואמ  )"סכנה" ןלהל(  ,הפיח ,33 ג"לי בוחרב

 רתוימה תא קחמ( "ר"כלמ"כ/"יפסכ דסומ"כ/"קסוע"כ/"יטרפ םדא"כ סכנה תא שכור יננה .2
 לע םלושי אוה הקסעה לע מ"עמ לוחי וב הרקמ לכב יכ בייחתמ יננהו )הקיחמה ידיצב םותחו
 .יתמתח םהילע םכסההו הנמזהה יכמסמב רומאל םאתהב ידי

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ימש הז יכ ריהצמ יננה .3

 

 

       
                                            

________________ 

 ריהצמה תמיתח                      

 

 

 רושיא

 'בג/רמ ___________ ינפב עיפוה _________ םויב יכ הזב רשאמ ___________ ד"וע ,ינא
 היהי ןכ אל םאש תמאה תא רמול וילע יכ ויתרהזהש ירחאו ___________ .ז.ת ___________
 .ינפב הז ריהצת לע המ/םתח קוחב םיעובקה םישנועל יופצ

 

_____________                   _________________                _________________ 
 תמתוח + המיתח                                 ןוישיר רפסמ                               ןיד-ךרוע םש   
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 דיגאתה תטלחה חסונ - 'ה ספוט 
  )דיגאת וניהש עיצמ יבגל(

 

 __________ םוימ ____________.פ.ח___________ תרבח לש ןוירוטקריד תפיסאמ לוקוטורפ

 יקוח ןינמ :םיחכונ

 ______________ :רחבנ ר"ויל

 

 :םויה רדס לע

 תת ,30 הקלחכ עודיה סכנב הדש ףסוי לשו ןליא רב תטיסרבינוא לש םהיתויוכז לכ תשיכר .1
  .הפיח ,33 ג"לי בוחרב אצמנ רשאו ,10864  שוגב ,2 הקלח

 .הרבחה םשב לועפלו םותחל הכמסה .2

 :תוטלחה

 ,2 הקלח תת ,30 הקלחכ סכנה תשיכרל ןליא רב תטיסרבינוא םע הזוחב רשקתהל העצה עיצהל .1
 םותחל ןכו ₪ _______________ לש םוכסב  הפיח ,33 ג"לי בוחרב אצמנ רשאו  ,10864  שוגב
 .ךכל םיוולנה םיכמסמה לכ לע

 _____________ .ז.ת ת/אשונ ____________ 'בג/רמ תא ךימסהל .2

 _______________ .ז.ת ת/אשונ ______________ 'בג/רמ תא וא/ו

 _______________ .ז.ת ת/אשונ ______________ 'בג/רמ תא וא/ו

 ,השיכר םכסה תוברל ,ל"נכ הקסעה עוציב םשל םישורדה םיכמסמה לכ לע הרבחה םשב םותחל
 ירטש ,הרהזא תורעה  םושירל  תושקב  ,חוכ  ייופיי ,תימוקמ תושרו סמה תונוטלשל תורהצה
 .הרבחה תא בייחת ,הרבח תמתוח ףוריצב המיתחה ישרומ לש םתמיתח .רכמה ירטשו אתנכשמ

 

________________ 

 הבישיה ר"וי                              

 רושיא

 :ןמקלדכ תאזב רשאמ ___________ ד"וע ,מ"חה ינא

 .ןידכ תדגואמה ______________ תרבח לש ןיד ךרוע ת/שמשמ ינא .1
 םאתהבו ןידכ הב הלבקתנ ל"נה הטלחההו ןידכ הסנוכ ________ םוימ ןוירוטקריד תבישי .2

 .הפיסאה ר"וי י"ע המתחנו םילוקוטורפה רפסב המשרנ ,הרבחה ןונקתו ריכזתל
 ףוריצב לוקוטורפה יפ לע מ"עב ___________ תרבח לש המיתחה ישרומ לש םתמיתח .3

 .הלא תואקסעל עגונה לכב הרבחה תא תבייחמ הרבחה תמתוח
 לע הרבחה לש המשב םותחל םויכ ךמסומ אוהו הרבחב רוטקריד וניה ,___________ רמ .4

 .לוקוטורפה
 .לוקוטורפה לע םותחה ___________ רמ לש ותמיתח תא תאזב רשאמ ינא .5
 

____________       _______________         ______________     ______________                          
  תמתוחו המיתח                ד"וע םש             ןוישיר רפסמ          ךיראת       
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 )א(2 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

 6/20 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

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

____________________    ____________________________                 ________________ 

    ךיראת                                        ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח                                המיתח
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)ב(  חפסנ 2  
 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

 6/20 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
 תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו  ,ישיא  ןפואב יל ת/רכומה / _____________ .ז.ת ידי לע ה/ומצע
 .ינפב הילע ה/םתחו ותרהצה תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו
 
 

____________________    ____________________________                 ________________ 

 ךיראת                                       ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח                             המיתח
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)ג( חפסנ 2  
 הטיסרבינואל םירחא םיתוריש ינתונ םע וא/ו הטיסרבינואה םע םירשק םויק יא/םויק רבדב הרהצה

 :דיגאתל חסונ

 ילעב ,קפסה יתעידי בטימל יכ ,ומשבו קפסה םעטמ הזב ריהצמ ,____________.ז.מ ,________ ,ינא

 דיגאת וא םדא לכ וא ,וב הרשמ אשונ ,וב הטילש לעב ,)תופתוש אוה םא( ויפתוש ,)הרבח אוה םא( וב תוינמ

 אנ( םירושק םניא / םירושק :תוחא הרבח ,םא הרבח ,תב הרבח תוברל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,וילא רושקה

 וא ןירשימב ,רחא רשק לכב וא קסעומ-קיסעמ ירשק ,יתחפשמ רשק ,יקסע רשקב )רתוימה תא קוחמל

 םיניינע דוגינ  רוציל  לולעש ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש ןתונש ימ םע וא הטיסרבינואה םע ,ןיפיקעב

   .ןיד יפ לע וא הזוחה יפ לע קפסה תויובייחתהמ וזיא םויקל רשקב

 הזכ הרקמב .רומאכ םיניינע דוגינ לש בצמב ותוא דימעהל לולעה ןיינע לכ לע הטיסרבינואל עידוי קפסה

 .התטלחהל םאתהב לעפי קפסהו הטיסרבינואה  ידי לע רבדה ערכוי

 .הטיסרבינואה םע תורשקתהה תפוקת לכ ךלהמב קפסה תא בייחתו הפקת היהת וז  תובייחתהו הרהצה

 :יטרפ םדאל חסונ

 רשקב )רתוימה תא קוחמל אנ( רושק יניא / רושק ינא יכ ריהצמ ,____________.ז.מ ,________ ,ינא

 ימ םע וא הטיסרבינואה םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רחא רשק לכב וא קסעומ-קיסעמ ירשק ,יתחפשמ ,יקסע

 יפ לע יתויובייחתהמ וזיא םויקל רשקב םיניינע דוגינ  רוציל  לולעש ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש ןתונש

   .ןיד יפ לע וא הזוחה

 תורישה ןתמ ןיב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב אצמא אלו אצמנ אל ינאש  בייחתמו ריהצמ ינא ,ןכ ומכ

 בצמב יתוא דימעהל לולעה ןיינע לכ לע הטיסרבינואל עידואו םירחא םיפוגל תורישה ןתמ ןיבו ,הטיסרבינואל

 .יתוא בייחת התטלחהו הטיסרבינואה  ידי לע רבדה ערכוי הזכ הרקמב .רומאכ םיניינע דוגינ לש

 .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
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 : םיניינע דוגינ לש בצמב דימעהל םילולעה םירחא םיפוגל םיתוריש ןתונ קפסה וז הרהצה דעומל ןוכנ

 תעצובמה תוליעפה רואית הרבחה םש .פ.ח

   

   

 

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

   

 קפסה תמתוחו המיתח קפסה םשב םתוחה לש אלמ םש ךיראת
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 )ד(2 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( 6/20 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

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

____________________    ____________________________                 ________________ 

 ךיראת                                       ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח                             המיתח

 


