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 – זרכמל תועצה ןתמל הנמזהו רוביצל זרכמה םוסרפ חסונ -
 
 

 05/2022 רפסמ יבמופ  זרכמ

 ירוזאה תואירבה ךרעמ לולכתל ץועיי יתוריש ןתמל

 ןתמל ריחמ תועצה תאזב ןימזמ )"לוכשאה" :ןלהל( יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא .1
 .ירוזאה תואירבה ךרעמל לולכתל ץועיי יתוריש

 לילגב תואירבה םודיקל תינכות ליבומ ,םיירוזא םיפוגו הלשממ ידרשמ םע תופתושב ,לוכשאה .2
 יכמסמב טרופמכ טקיורפה זוכירו ץועיי יתוריש לבקל איה הז זרכמ תוהמ .ןלוגבו יחרזמה
  .זרכמה

 .www.eastgalil.org.il ותבותכש לוכשאה לש טנרטניאה רתאב ,זרכמה יאנתב ןייעל ןתינ .3
 לע תועצה שיגהל ןיאו לוכשאה ידרשמב עיצמה לבקיש חסונה וניה זרכמה לש בייחמה חסונה
 .טנרטניאה רתאמ ודרויש םיכמסמ

 תועצמאב םולב-עלס ןצינ לצא לבקל ןתינ זרכמה רבדב םיפסונ םיטרפו זרכמה יכמסמ תא .4
  nitzan@eastgalil.org.il  ל"אודב ,דבלב בתכב היינפ

 ידרשמב םיזרכמה תביתל תינדי הריסמב רסמית העצהה - העצהה תשגהל ןורחא דעומ .5
 םויל דע ,)המורא לעמ( ןוילעה לילגה נ.ד חוכ תמוצ םיקסעה םחתמ תבותכב לוכשאה

 .לבקתת אל ,דעומב שגות אל רשא העצה .12:00 העשה דע  07/07/2022

 
 

 ,בר דובכב
 

 ל"כנמ ,יאלוזא םרוי
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 1 חפסנ

05/2022 'סמ יבמופ זרכמ  

 ירוזאה תואירבה ךרעמ לולכתל ץועיי יתוריש ןתמל

 

 יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא

 04-8200857 'סקפ ,04-8200807 :לט

 

   זרכמה יאנתו העדוה

 םידעומ תלבט

 העש םוי ךיראת 

 ןורחא דעומ

 תועצה תשגהל

 12:00 ישימח 07/07/2022

 ןורחא דעומ
 תולאש תשגהל

 הרהבה

 10:00 ןושאר 03/07/2022

 תופטעמ תחיתפ

 יאשר םדא לכ(
 דמעמב ףתתשהל
 תבית תחיתפ
 )םיזרכמה

 12:30  ישימח 07/07/2022

 

 יללכ .1

 חוכמ םקוה רשא ,םירע דוגיא וניה )לוכשאה – ןלהל( יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא .1.1
 .2018-ח"עשתה ,)יחרזמ לילג תויושר לוכשא( םירע דוגיא וצ

 .תוימוקמה תויושרה ןיב םייגטרטסא הלועפ יפותישו תירוזא הייאר םדקל דעונ לוכשאה .1.2
 יזכרמה ןוטלשה ןיבו תוימוקמה תויושרה ןיב םייגטרטסא הלועפ יפותיש םדקמ לוכשאה
 תלוכיב ןהו תילכלכ הניחבמ ןה לדג תויושרה לש ןחוכ דחיב יכ הנבה ךותמ ,)הלשממ ידרשמ(

 .ןהלש העפשהה

 ,ןתוירחא םוחתב םיילאפיצינומ םיתורישל ןה םיעגונ תויושרה תומדקמ םתוא הלועפה יפותיש .1.3
 קוזיחב םירושקה םיאשונב ןהו ;תפתושמ היישע תועצמאב לדוגל ןורתי אוצמל ןתינ םהב
 לש םייחה תוכיא רופישב םירושקה םיאשונב דחוימבו יחרזמה לילגה תחמצהו ירוזאה ןסוחה
 .רוזאה לא יבויח הריגה ןזאמ תריציו םיבשותה
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 ישאר םורופ לש תיעוציבה עורזה תא הווהמו יצראה תולוכשאה םזיממ קלחכ םקוה לוכשאה .1.4
   .ןלוגהו יחרזמה לילגה לש תויושרה
 

  :אבה טוריפה יפל לוכה ךסב תויושר 18 לוכשאב תורבח .1.5

 דוסי ,היירגנז אבוט ,תילילגה רוצח ,בלח שוג ,אתעקוב :םירעו תוימוקמ תוצעומ הרשע עברא
  .הניפ שארו ןירצק  ,הנומש תיירק ,תפצ ,היניק ןיע ,ר'גע ,הדעסמ ,הלוטמ ,סמש לד'גמ ,הלעמה

 .ןומרחה תואובמו לילגה םורמ ,ןלוג ,ןוילעה לילגה :תוירוזא תוצעומ עברא

 םיתורישה תוהמ .2

 םודיקל םיירוזא תולוכשא בוצקתל ארוק לוק"ב םיכוזה דחאכ לוכשאה רחבנ הנורחאל .2.1
 לוקה" :ןלהל( תואירבהו םינפה ידרשמ י"ע םסרופ רשא ,"תולוכשאב הליעפו האירב תונקדזהו

  .1'א חפסנכ הז זרכמל ,תוחונה ןעמל ,םיפרוצמ ארוקה לוקה יכמסמ .)"ארוקה

 טרפמב טרופמכ ,ירוזאה תואירבה ךרעמ לולכת יתוריש לוכשאל קפסל שרדיי הכוזה ץעויה .2.2
 .זרכמה יכמסמל 1'ב חפסנכ ב"צמה ,םיתורישה

 םישרדנה םיתורישה ללכ עוציבל ףופכבו ותעצהל םאתהב ,ישדוח סיסב לע היהי הכוזל םולשתה .2.3
 בכר תקזחא ,תועיסנ תוברל הכוזה תואצוה לכ תא לולכיו זרכמב ותעצה פ"ע דבלב לעופב
 ועצובש םיתוריש ןיגב תפסונ הרומת םלושת אל יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל .דרשמ תואצוהו

 ידי לע שרדנה תועשה ףקיה תא עצבי אל הכוזהש לככ .לוכשאה י"ע ורשואש תועשל רבעמ
 עצובש תועשה ףקיהל םאתהב  הרומתהמ יסחי קלח זזוקי – )תוישדוח תועש 120( לוכשאה
  .לעופב

 .דחאכ םינימה ינשל הנופ זרכמה ךא רכז ןושלב וניה זרכמה חסונ .2.4

 זרכמב תופתתשהל ףס תושירד .3

 :תואבה תורבטצמה ףסה תושירדב םידמועה םיעיצמ זרכמב ףתתשהל םיאשר

 
 ןייצל שי ,דיגאת אוה עיצמהש לככ( דיגאת אוה עיצמהש הרקמב ומעטמב דמעומ וא ,עיצמה .3.1

  ,)לוכשאל לעופב ויתוריש ןתייש דמעומה םש תא
 :תואבה תויורשפאהמ תחאב דמוע
 

 יעדמ ,רוביצה תואירב ,תואירב םודיק :םיאבה םימוחתהמ דחאב ןושאר ראות לעב .3.1.1
 תוכרעמ להנימ ,ירוביצ להנימ ,תירוביצ תוינידמ ,תואירבה תועוצקמ ,האופרה
  .ינפוג ךוניח ,תילאיצוס הדובע ,תואירב
 םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב רבטצמב םינש שולש תוחפל לש ןויסינ לעב ,ףסונב
 םימרוג השולש ףותישב ושענש ,תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות וא/ו םייתליהק
  .תימוקמ תושר אוה םהמ דחאש ,םינוש
 

 ,הנוזת ,דועיס[ תואירבה תועוצקמ :םיאבה םימוחתהמ דחאב ינש ראות לעב .3.1.2
 ,תיתליהק המגמב תילאיצוס הדובע ,האופרה יעדמ וא ]קוסיעב יופיר וא היפרתויזיפ
 היגולויזיפ ,תינוגרא היגולוכיספ ,הביבסה תוכיא ,ירוביצ להנימ ,תירוביצ תוינידמ
  .ךוניח ,טרופסה לש
 םייתליהק םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב רבטצמב םייתנש תוחפל לש ןויסינ לעב ,ףסונב
 ,םינוש םימרוג השולש ףותישב ושענש ,תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות וא/ו

  .תימוקמ תושר אוה םהמ דחאש
 

  .רוביצה תואירבב וא ,תואירב םודיקב ינש ראות ת/לעב .3.1.3
 וא/ו םייתליהק םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב תחא הנש תוחפל לש ןויסינ לעב ,ףסונב
 דחאש ,םינוש םימרוג השולש ףותישב ושענש ,תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות
 .תימוקמ תושר אוה םהמ
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 :םיאבה םיסרוקה דחא רגוב .3.1.4

 םייקתהש ,תואירבה דרשמ לש ,"תושרבו ןוגראב תואירב םודיק יליבומל סרוק" .א
  .2009-2015 םינשה ןיב
 ןוטלשה זכרמב םייקתמה "תואירב ימדקמו תואירב םירע ימאתמל הכרדה סרוק" .ב
  . 2017 תנשמ לחה תואירבה דרשמ ףותישב ימוקמה
 תקלחמ להנמ וא ינוריע תואירב םאתמכ תימוקמ תושרב חכומ ןויסינ לעב ,ףסונב
 .תינוריע תואירב

 
  .לוכשאה תאילמ רבחל וא/ו לוכשאה דבועל הברק רדענ עיצמה .3.2

 
 

 :ףרצי עיצמה ,ליעל 3.1-3.2 םיפיעס אושנ יאנת תחכוהל
 ;םותחו אלמ אוהשכ 4'ד חפסנ -
 .5'ד חפסנכ ףרוצמה חסונב תורישה קפוס םהל םיפוגה ריכב םרוג םעטמ םירושיא / תוצלמה-
 ףסה יאנתב עיצמה תדימע לע דיעהל ידכ ןהב היהיש דבלבו ,רחא חסונב תוצלמה םג ףרצל ןתינ
 .ליעל
 .דיגאת אוה עיצמהש הרקמב ומעטמ דמעומ וא עיצמה לש הלכשה תודועת-
  .דיגאת אוה עיצמהש הרקמב ומעטמ דמעומ וא עיצמה לש ח"וק-
  
 דמעומה .לוכשאה רובע םיתורישה עוציבל דבלב דחא דמעומ גיצהל יאשר עיצמה יכ ,רהבוי

 רכות עיצמה תעצהו לככ ,לעופב םיתורישה תא עצביש ימ וניה זרכמה תרגסמב גצוי רשא
 .הכוזכ
 

 םיכמסמ ףוריצ .4

 םירחא םיכמסמלו ותמיתחב םימותח םשיגהל וילעש זרכמה יכמסמל ףסונב( ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 :םיאבה םיכמסמה תא ,)ףרצל שרדנש

 .םיצצוח/תוינוליינב הזמ הז םתדרפה ךותו רדוסמ ןפואב יסיפה קתועב םיכמסמה תא שיגהל אנ
 סחייתמ וילא ןלהל/ליעל יטנוולרה ףיעסה רפסמ תא רוריבב םושרל אנ ץצוח/ךמסמ לכ לע
  .)ב"ויכו 4.4 ,3.5 ,3.2 ,3.1 ,ירק( רושיא/ךמסמה

 

  .ליעל 3 ףיעסבש ףסה תושירדב עיצמה תדימע לע םידיעמה םיכמסמ .4.1
 רשואי / תמואי - ד"וע / ח"ור רושיא שרדנו הדימב .עיצמה י"ע םימותח זרכמה יכמסמ לכ .4.2

  .שרדנכ ךמסמה
 .דומעו דומע לכב םימותח םהשכ ,ויהש לככ ,הרהבה תולאשל הנעמ וא/ו הרהבה תועדוה .4.3
 דוחיא קיתב חוודמה ףתתשמ .מ"עמ יכרצל השרומ קסוע עיצמה תויה רבדב הפקת הדועת .4.4

 לש דחואמה קיתב ותללכה רבדב סמה תויושר/ח"ור לש רושיא םג ל"נה הדועתל ףסונב ףרצי
 .ל"נה הדועתב םושרה קסועה

 תויושרל תוסנכה חוויד לעו קוחכ םיסקנפ לוהינ לע ,ןובשח האורמ וא המושה דיקפמ רושיא .4.5
 .1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב ,סמה

 .עיצמה םש לע ךכמ רוטפ וא רוקמב סמ יוכינ לע רושיא .4.6
  :ףרצל שי – דיגאת ונה עיצמהש לככ .4.7

 ;)'וכו תויופתושה םשר ,תורבחה םשר( יטנוולרה םשרהמ תודגאתה תדועת .4.7.1

 .יטנוולרה םידיגאתה םשרמ דיגאתה יטרפ לע ןכדועמ ח"וד תיצמת .4.7.2

 
 



 

 

 
 
 
6 

  

 הקיזחמ לש ריהצת ןכו ח"ור רושיא ותעצהל ףרצל יאשר – השיא תטילשב קסע אוהש עיצמ .4.8
 ןורחאה דעומל דע שרדנה חסונה תשגה-יא ,זרכמב תרחא הארוה לכ ףא לע .קסעה תטילשב
 רושיא תשגה רשפאתת אלו רומאכ הפדעה לע עיצמה דצמ רותיווכ בשחת תועצה תשגהל
 .תועצהה תשגה דעומ רחאל רומאכ
 
 

 .ז.ת םוליצ העצהל ףרצל שי – )השרומ קסוע( דיחי וניה עיצמהש לככ .4.9
 

 אלל שגותש העצה .זרכמה יכמסמ לכו עיצמה תעצה םע דחי ,ל"נה םיכמסמה לכ תא שיגהל שי .4.10
 לוכשאה ,רומאה ףא לע .הלספל תיאשר םיזרכמה תדעו היהת - רומאכ םישקובמה םיכמסמה
 הדימע תניחבל סחיב תוברל ,םיכמסמ וא/ו םינותנ תמלשהל םיעיצמל תונפל ותוכז לע רמוש
 .ףסה יאנתב

 לש םתדימע תניחב ןיינעל ןה ,םיפסונ םיכמסמ שיגהל םיעיצמהמ שורדל יאשר היהי לוכשאה .4.11
 .יללכ ןפואב םיעיצמה תניחבל ןהו םיימדקמה םיאנתב םיעיצמה

 ןיב םתחיש הזוחל םיחפסנכ ףא ופרוצי - ליעל רומאכ ותעצהל ףרצי עיצמהש םיכמסמה לכ .4.12
 םיכמסמב םילולכה עדימהו םינותנה יכ ול עודי יכ ריהצמ עיצמה - ןימזמה ןיבו הכוזה עיצמה
 םיעצמאל ,תלוכיל ,עדיל רושקה לכב עיצמה תורהצה לש דרפנ יתלב קלח םיווהמ ולא
 .תודובעה עוציב ךרוצל םישורדה םירושיכלו

 םייונישו תורהבה .5

 תונפל םיעיצמהמ דחא לכ יאשר היהי זרכמה תליחתב םידעומ תלבטב םיטרופמה דעומל דע .5.1
 nitzan@eastgalil.org.il   ל"אוד תועצמאב  םולב-עלס ןצינ 'בגל דבלב בתכב הרהבה תולאשב
  050-6473355  ןופלטב הלבק אדוול שי

 :ןלהלש הנבמה יפל WORD ץבוקב חולשל שי הרהבהה תולאש תא

 ד"סמ
 חפסנה וא ךמסמה

 תסחייתמ וילא
 הרהבהה

 ףיעסו קרפ
 הלאשה חסונ םייטנבלר

    

 

 תובושת קר .אוהש ףקות לכ םהל היהי אלו ןיא ,הפ-לעב ונתינש הבושת וא תונשרפ ,רבסה לכ .5.2
 .לוכשאה תא הנבייחת – בתכב

 םינוקיתו םייוניש סינכהל ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל םדוק ,תע לכב ,יאשר אהי לוכשאה .5.3
 ווהי ,רומאכ םינוקיתהו םייונישה .םיפתתשמה תולאשל הבושתב וא ותמזויב ,זרכמה יכמסמב
 זרכמה יכמסמ ילבקמ לכ לש םתעידיל בתכב ואבויו זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח
 םיעיצמה ידי-לע ורסמיש תובותכה וא/ו הילימיסקפה ירפסמ יפל ל"אודב וא/ו הילימיסקפב
 .זרכמה תשקב תעב

 העצהה תשגה ןפוא .6

 .הז ךמסמל אשירב בוקנה דעומה וניה זרכמל תועצה תשגהל ןורחאה דעומה .6.1

  .זרכמה יכמסמ לש רוקמה קתוע יבג-לע שגות העצהה .6.2

 םיחפסנה לכ תוברל ,זרכמה יטרפ לכ תא קדבו האר יכ ריהצמ זרכמה יכמסמ לע ומתוחב עיצמה .6.3
 .זרכמב םיטרופמה םיטרפה לכ תאו םיריחמה לכ תא תללוכ ותעצהו ול

 .תוישדוח תועש 021  לש ףקיהב עיצמה םעטמ דחא / עובק ת/דמעומ ידי לע ועצובי םיתורישה  .6.4
 הכוזה ,עיצמה תעצהב עובקכ החרטה רכש תולעב לולכ םיתורישה ףקיה לכ ,קפס רסה ןעמל
 .לוכשאה תושירדל םאתהבו הזוח/זרכמה יאנתב תולולכה תולטמה לכ תא עצבל שרדיי
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 ודי לע עצומה החנהה רועיש תא ריחמ תעצה ספוטב אלמל עיצמה לע ,ריחמה תעצה תרגסמב .6.5
 ללוכ שדוחל ₪ 14,000 לש ס"ע דמועה תישדוחה הרומתה םולשתל יברמה םוכסל סחיב
 .מ"עמ

 עיצהש ימכ בשחיי ,0 רועישב החנה עיצי רשא עיצמ .)סונימ( ילילש החנה רועישב בוקנל ןיא .6.6
 .זרכמב יברמה ריחמה תא

 תוכורכה ולא ,ראשה ןיבו ,עיצמה תואצוה ללכ תא לולכתו תיפוס הניה עיצמה תעצה יכ רהבוי .6.7
 ,םימוליצ ,הלשממ ידרשמל תושקב תשגה ,תועיסנ ,םיתורישה עוציבב ,זרכמב ותופתתשהב
 יתוריש ,םדא חוכ ,תוישיא תואצוה ,לוכשאה ידרשמב תושיגפב עיצמה תופתתשה ,תוספדה
 .זרכמה יאנתל םאתהב לכהו –  ב"ויכו דרשמ

 אל ךכיפלו ,םיינושארה ויבלשב יוצמה שדח טקיורפב רבודמה יכ ,םיפתתשמה תעידיל אבומ .6.8
 רואל .תורשקתהה תפוקת לכ ךרואל ושרדייש יפכ תורישה יפקיה הז בלשב לוכשאל םיעודי

 ,יתעש םולשתל םולשתה תטיש תא בלש לכב תונשל תוכזה תא ומצעל רמוש לוכשאה רומאה
 .הכוזה לומ םואיתב

 תוכורכה ולא ,ראשה ןיבו ,עיצמה תואצוה ללכ תא לולכתו תיפוס הניה עיצמה תעצה יכ רהבוי .6.9
 ףסונ והשלכ םולשת םלושי אל .זרכמה יאנתל םאתהב םיתורישה עוציבבו זרכמב ותופתתשהב
  .מ"עמ טעמל ,ותעצהב עיצמה ידי לע בוקנה םולשתל רבעמ

 תעצה תוברל ,זרכמה יכמסמב םישרדנה םיטרפה לכ תא לוחכ וידב אלמל ףתתשמה לע .6.10
 םוקמב האלמ המיתח םותחל ,ל"נה םיכסמהמ ףד לכ לע םותחל וילע ןכו ותרהצהו ףתתשמה
 ןייצלו זרכמה יכמסמל םיפרוצמה הזוחה יספט לע תוברל ,זרכמה יכמסמ לכב ךכל דעוימה
 .העצהה תשגה ךיראתו ותבותכ ,ומש תא רורב בתכב

 ,זרכמב ושרדנש ומעטמ םיכמסמה לכ תאו זרכמה יכמסמ לכ תא ותעצהל ףרצל עיצמה לע .6.11
 רבדהש םוקמ לכבו םהילושב םימותח םהשכ זרכמה יכמסמל םיפרוצמה םיחפסנה תוברל
  :אבה ןפואב ,לוכשאה ידי-לע שרדנ

 .ישיא ןפואב םותחי אוה ,)השרומ קסוע( דיחי עיצמה היה .6.11.1

 תמתוח ףוריצב ,דיגאתה לש המיתחה ישרומ ומתחי ,דיגאת עיצמה היה .6.11.2
  .דיגאתה

 .זרכמב עיצמה תורהצהמ דרפנ יתלב קלח ווהי ולא םיכמסמ יכ רהבומ         

 לע תורשקתהה הזוח תוברלו ריחמה תעצה תוברל( הירושיאו היחפסנ ,היכמסמ לע העצהה .6.12
 הרוגס הפטעמ ךותב םיקתוע )2( ינשב ושגוי הלאו ,עיצמה ידי-לע םאולמב ומתחי )ויחפסנ
  .עיצמה ידי-לע המותחו תאלוממ איה רשאכ ,דבלב זרכמה רפסמ ןיוצי הילעו

 ,הרוגס )הקלח הפטעמ( "תועצה תפטעמ"ב שיגהל שי ,המותחהו האלמה ,עיצמה תעצה תא .6.13
 רחואי אל תאז - דבלב תינדי הריסמב ,לוכשאה תוריכזמ ידרשמב םיזרכמה תביתל הסינכהלו

 .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ

 תאמ "לבקתנ" תמתוחב תועצהה תפטעמ תא םיתחהל עיצמה לע ,זרכמה יכמסמ תריסמ םרטב .6.14
  .לוכשאה תוריכזמ

 .זרכמל תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ ,םוי )90( םיעשת ךשמל ףקותב היהת העצהה .6.15

 אל רשא תפסונ הפוקתל ךראומ זרכמל םתעצה ףקות יכ םיעיצמל עידוהל יאשר היהי לוכשאה .6.16
  .לוכשאה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל תאזו ,םימי )30( םישולש לע הלעת

 

 תיקלח העצה תשגה רוסיאו תויוגייתסה .7

 .םלצפל וא םקלחל יאשר אוה ןיאו םיתורישה יביכרמ לכ עוציבל האלמ העצה רוסמל עיצמה לע .7.1

 ושעייש תפסות וא יוניש לכ וא ,יולימ ןועטה םוקמ תמלשה-יא וא זרכמה תוארוהמ הייטס .7.2
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 זרכמה יכמסמ ףוגב תפסות וא יוניש ידי-לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב
 .העצהה תליספל םורגל םילולע - תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמ תרגסמב ןיבו

 תא תוארלו הנממ םלעתהל וא תוגייתסהב ןודל תיאשר םיזרכמה תדעו ,ליעל רומאה ףא-לע .7.3
 .תוגייתסהה אלל השגוה וליאכ העצהה

 םכסה לע םותחל ברס אוהו תוגייתסההמ םלעתהל רחב אוה יכ ,עיצמל לוכשאה עידוה .7.4
 רשיא אל דוע לכו הרקמ לכב .זרכמב עיצמה תויובייחתה תרפהכ רבדה בשחיי ,תורשקתהה
-לע ךרענש יפכ זרכמה יכמסמ לש חסונה םידדצה תא בייחי ,תרחא ,שרופמבו בתכב ,לוכשאה
  .)םהשלכ םינוקית וא םייוניש וב ךרע עיצמה םא םג( לוכשאה ידי

 תועצהה תניחב ךילה .8

 םירומאה םיבלשל םאתהב ,)60%( תוכיאו )40%( ריחמ לש םיביכר יפל הנללקושת תועצהה .8.1
 :ןלהל

 ,ליעל 4 ףיעסב םיטרופמה ףסה יאנתב םיעיצמה לש םתדימע ןחבית - 'א בלשב .8.1.1
 תוכמסמ עורגל ידכ רומאב ןיא .ןוידל אבות אל ףסה תושירדב דומעת אלש העצה
 ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .םיכמסמ תמלשה לע תורוהל םיזרכמה תדעו/ לוכשאה
 ודמע אל רשא תועצהל סחיב םג הקידבה יכילה תא םייקל תוכזה רומש לוכשאל
  .תועצהה תליספל םיזרכמה תדעו תוכזמ עורגל ילבמ תאזו ,ףסה יאנתב

 רתויב הובגה החנהה רועיש עצוה התרגסמב העצהה - ריחמה לולקש – 'ב בלשב .8.1.2
 :ןלהלש החסונה יפל וללקושי תועצהה רתי .תודוקנ 40 לבקת

 1- ינורשע רבשכ תקדבנה העצהב החנהה רועיש  *   40
 1- ינורשע רבשכ רתויב הלוזה העצהב החנהה רועיש

 

 תורשכה תועצהה .תודוקנ 60 דע הז בלשל יברימ דוקינ - תוכיאה דוקינ – 'ג בלש .8.1.3
 תומא פ"ע לוכשאה םעטמ הניחב תווצ ידי לע ונחביי )ףסה תושירדב תודמועה(

 :םיאבה תולקשמ / הדימה

 
 הקידבה ןפוא תוכיא דדמ 'סמ

 
 יברימ דוקינ

  הניחבה תווצ תומשרתה .1
 עיצמהמ
 

 /עיצמל הניחבה תווצ ינפב ןויאר םייקתי
 דוקינה .דיגאת לש הרקמב עצומה דמעומל
 ןויסינמ תומשרתה ךמס לע ןתניי

 לוהינבו ללכב תואירבה םוחתב דמעומה/עיצמה
 תביתכב ןויסינ ,טרפב תויופתוש/םיטקייורפ
 םיתורישה ןתמל המאתה תדימו הדובע תוינכת
 .לוכשאל
 

 תודוקנ 25

 םוחתב םייעוצקמ םיסרוק .2
 ףתתשה םהב תואירבה
 לש הרקמב דמעומה/עיצמה
  דיגאת

 סרוק לכל סחיב תודוקנ 2 דע לש דוקינ ןתניי
 .העצהל ופרוציש תודועת ךמס לע ,רומאכ
 3.1.4 ףיעסב הדימע חוכמ העצה שיגמ רשא עיצמ
 לבקי אל ,)4'ה חפסנב ותרהצה יפ לע( ףסה יאנתל
 ףסה יאנתב םירכזנה םיסרוקה רובע דוקינ
 .ליעלד
 

 תודוקנ 10

 תואירבה םוחתב עיצמה ןויסינ .3
 ישילשה רזגמל סחיב

 הוויל ותוא תינכת/טקיורפ לכ לע
 סחיב תואירבה םוחתב עצומה דמעומה/עיצמה
 דוקינ ןתניי ,4'ד חפסנב טרופמכ ,ישילשה רזגמל
 .יברמה בוקינל דע ,תודוקנ 2 לש

 תודוקנ 10
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 תוחוקל לש ד"וחמ הניחבה תדעו תומשרתה ןוצר תועיבש רקס .5
 היהי לוכשאה –  ויתורישו עיצמה תודוא עיצמה
 העצהל ופרוצש ד"וח / תוצלמה ןה קודבל יאשר
 .תופסונ ד"וח ןהו
 

 תודוקנ 15

 

 ןתיל ףאו עיצמל תודוקנ דירוהל הניחבה תווצ יאשר ,ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב ,יכ תאזב רהבומ
 תויורשקתה עציב עיצמה וב ןפואהמ ןוצר תועיבש רדעיה לשב ,תודוקנ 10 סונימל דע ילילש דוקינ ול
 .לוכשאה תויושרמ ימ םע וא/ו לוכשאה םע תומדוק

  .ןלהלש בושיחה תחסונל םאתהב ,ריחמה ביכרו תוכיאה ביכר לולקש - 'ד בלש .8.1.4

A – יפסכה ביכרב העצהל ןתינש ללקושמה דוקינה. 
B – תוכיאה ביכרב העצהל ןתינש ללקושמה דוקינה. 
A+B= ללקושמה העצהה דוקינ. 
 רתיל ףופכב ,הכוזה העצהכ זרכות רתויב הובגה ללקושמה דוקינה תלעב העצהה
 .זרכמה תוארוה

 תעד תווח לבקלו עיצמה דבע םתיא םיפוגל תונפל ותעד לוקיש יפל יאשר ומעטמ ימ וא לוכשאה .8.2
 .עיצמה לע

  םיתורישה ביט ,עוציבה רשוכ ,יעוצקמה עדיה ,רתיה ןיב ,ןובשחב וחקליי לוכשאה ילוקישב .8.3
 וא תועיבת רדעהו םימוד תוהמו לדוג רדסב םימדוק םיתוריש ןתמב ,ונויסינ תוברל ,עיצמה לש
 .םירחא םיפוגו תויושר ,רוביצ תודסומ תוברל ,םירחא םינימזמ םעטמ םיתוריש תוקספה

 ךרוצל ושרדנש םיכמסמ תוברל ,םיפסונ םיכמסמו םיטרפ עיצמהמ שורדל יאשר לוכשאה .8.4
 תא ןוחבל תנמ-לע ,תועצהה תחיתפ רחאל םג זרכמה לש ףס יאנתב עיצמה תדימע תחכוה
 .םיתורישה תא עצבל םמעטמ םידעוימה וא/ו םיעיצמה םע שגפיהל ןכו ,םתעצה

 ולא םיעיצמ ןיב עצובת ,םיהז רתוי וא תועצה 2 ולביקש תיפסכה העצהה הבוגו דוקינה היה .8.5
 .זרכמב תוארוה רתימ עורגל ילבמ ,הכוזה לע הזרכהה םרט תורחמתה דבלב

 האצות ולביק רתוי וא תורשכ תועצה יתשש לככ יכ תאזב רהבומ ,ליעל רומאה תורמל .8.6
 ,השיא תטילשב קסע לש איה תועצהה ןמ תחאו ,רתויב הבוטה האצותה איהש ההז תללקושמ
  .ריהצתו רושיא ,התשגה תעב ,הל ףרוצש דבלבו ,זרכמב הכוזכ הרומאה העצהה רחבית

 לש ריהצת ןכו ןלהל טרופמכ ח"ור רושיא ותעצהל ףרצי - השיא תטילשב קסע וניהש עיצמ
  .קסעה תטילשב הקיזחמ

  - הז ףיעס ןיינעל

 םע דחי וא דבל ,הל שי רשאו ,וב הטילשב הקיזחמ השיא רשא קסע – "השיא תטילשב קסע"
 לש )2(-ו )1( תואקספ תוארוה ומייקתהש דבלבו ,ותוליעפ תא ןווכל תלוכיה ,תורחא םישנ

  ;רושיא הרדגהה

 םייקתה אל יכו הטילשב הקיזחמ השיא םיוסמ קסעב יכ ןובשח האור לש רושיא – "רושיא"
  :הלאמ דחא ףא

 ,אצאצ ,הרוה ,חא ,גוז ןב( בורק וניא אוה - השיא וניאש הרשמ אשונ קסעב ןהכמ םא       )1(
 ;הטילשב הקיזחמה לש )אצאצ וא הרוה ,חא לש גוז ןבו

 ;הטילשב הקיזחמה לש םיבורק םה ןיא - םישנ םניא םירוטקרידהמ שילש םא        )2(

 ,תורחא םישנ םע דחי וא דבל ,הקיזחמ רשא קסעב הרשמ תאשונ – "הטילשב הקיזחמ"
 ;קסעב הטילשה יעצמא לש גוס לכמ 50%-מ הלעמלב ,ןיפיקעב וא ןירשימב

 לכו ,ישאר םיקסע להנמ ,יללכ להנמל ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,יללכ להנמ – "הרשמ אשונ"
 ;הנוש וראות םא ףא קסעב רומאכ דיקפת אלממ

 רוביצל ואצוה אלו הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש לארשיב המושרה הרבח – "קסע"
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 ;לארשיב המושרה תופתוש וא ,ףיקשת יפ לע

 קלח וא הדובעה לכ תא עצבלו ,הנממ קלח וא הלוכ העצהה תא לבקל לוכשאה ידיב תושרה .8.7
 .ןוכנל אצמיש ךרד לכב וא/ו ומצעב םג ,הנממ

 חוטיב .9

 )זרכמב הכוזכ רחבי( לבקתת ותעצהו היה יכ בייחתמו ריהצמ ותעצה תשגה םצעב ,עיצמה .9.1
 םנכותב יוניש לכ אלל זרכמב שרדנה יפכ םיחוטיב םויק רושיאו תוסילופה תא ןימזמל איצמי

 .זרכמה תשגה םרטב רחא ךילה וא הרהבה תולאש ךילהב רשוא םא אלא

 ונובשח לעו ומצעב אדוול תוירחאה הלח עיצמה לע הז זרכמל העצה תשגה ינפל יכ תאזב רהבומ .9.2
 תמאתה לש תויפסכה תויועמשמה תאו זרכמב שרדנכ וחטבל םיכסת םאה חוטיב תרבח לצא
 .זרכמב חוטיבה תושירדל ותושרל דמועה יחוטיבה יוסיכה

 :תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .9.3

 תברסמ חוטיב תרבח וא/ו ותלוכיב ןיא יכ ןועטל לכוי אל לבקתת ותעצהש עיצמ .9.3.1
 יוסיכ תמאתה תויולע יכ וא/ו זרכמב שרדנל ולש חוטיבה יוסיכ תא םיאתהל
 .ותעצהב ןובשחב וחקלנ אל זרכמב חוטיבה תושירדל ולש חוטיבה

 חוטיבה תושירדל ולש חוטיבה ייוסיכ תא םיאתי אלו לבקתת ותעצהש עיצמ .9.3.2
 שרדנה תא עצבל ,תידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תוכזה ןימזמל הרומש , זרכמב
 התושרל תדמועה תיקוח ךרד לכב ודגנ טוקנל ןכו רחא קפס ידי לע הז זרכמב
 וז תובייחתהב עיצמה תדימע יא םצעמ הל ומרגיש םיקזנה לע יוציפ ונממ שורדל
 .היפלכ

 רושיא חסונב ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי ןימזמל יכ תאזב רהבומ .9.4
 םהשלכ םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד לוקיש ןימזמל יכ ,רהבומ .)'ג חפסנ( םיחוטיב םויק
 יאו זרכמה יכמסמל ףרוצש קיודמה חסונל ביוחמ הכוזה הזכ הרקמבו ל"נה רושיאה חסונב
 .ותייכז לוטיבל איבת ןימזמה ידיל םותח ותאצמה

 זרכמה תואצוה .10

 תופתתשה ךרוצל ומעטמ ימ וא/ו עיצמה ידי-לע ךרוצל ואצוה רשא אוהש גוסו ןימ לכמ תואצוהה לכ
 .ונובשח לעו דבלב עיצמה ןובשח לע היהי זרכמל העצהה תשגה וא/ו זרכמה העצהה תנכה וא/ו זרכמב

 .ןיינעב לוכשאה דגנכ העיבת וא/ו תוכז וא/ו הליע לכ דומעת אל עיצמל

 םיכמסמ ןיב תופידע .11

 הנערכת ויחפסנו הזוחה תוארוהל זרכמה יאנת ןיב תועמשמ וד וא המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב
 .ויחפסנו הזוחה תוארוה

 הייכז לע העדוה .12

 ראוד תועצמאב וא ינורטקלא ראוד בתכב ךכ לע העדוה הכוזל רסמית זרכמב הכוזה תעיבק םע .12.1
 .הילימיסקפ וא םושר

 דעוממ םימי )7( העבש ךותב תאזו הזוחה לע םותחל בייחתמ זרכמב הכוזכ עבקיש עיצמה .12.2
 .רומאכ העדוהה

 .ל"אודה תועצמאב בתכב העדוה ןתנית לבקתת אל ותעצה רשא עיצמל .12.3

 תרפה לש הרקמ לכב זרכמב עיצמ לש הייכז לטבל יאשר לוכשאה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .12.4
 ימ וא עיצמה יכ ,ותעד תחנהל ,החכוה לוכשאה ידיב וב הרקמ לכב ןכו ,זרכמה יאנתמ יאנת
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 וא ,זרכמב הייכזה םע רשקב יהשלכ האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ ,דחוש עיצה וא ןתנ ומעטמ
 אל עיצמהש וא ,הנוכנ הניא זרכמב הלולכה עיצמה לש יהשלכ הרהצה יכ לוכשאל ררבתה םא
.זרכמב הכוזכ ותעיבק לע עיפשהל ידכ הב היה ,לוכשאה תעדלש ,תיתוהמ הדבוע לוכשאל הליג
  

 יפכ ,רחא םרוג לכל זרכמה עוציב תא רוסמל לוכשאה יאשר ,רומאכ זרכמב הייכזה הלטוב
 .ודי-לע עבקייש

 הכוזה העצהב ןויע .13

 תעיבק רחאל ,זרכמב תוכוזה תועצהבו ,םיזרכמה תדעוו לוקוטורפ תוברל זרכמה יכמסמב ןויע .13.1
 תועצמאב רשפאתת ,הכז אלש עיצמ וא/ו הלספנ ותעצהש עיצמה י"ע ,םי/הכוזה םי/עיצמה
 .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו לוכשאל השעיתש בתכב היינפ

 :םיאבה םיכמסמב ןויעה רשפאתי אל ,ליעל רומאה ףא לע .13.2

 ךרוצל הדעוול רחא וא/ו יטפשמ ץועיי תרגסמב ונמזויש לככ ,םיזרכמה תדעוול ץעוי ד"ווח )1
 תכרעה וא/ו םיזרכמה תדעוו לש הטלחה וא הלועפל תונוש תוירשפא תופולח תניחב
 .םיידיתע םייטפשמ םיכילהב רומאכ תוטלחה תלבקמ םיעבונה םינוכיסו םייוכיס

 .זרכמב וכז אלו םתעצה ושיגהש םירחא םידדומתמ לש תועצה )2

 רתווי יכ םתעצה תרגסמב ושקיב םיעיצמהש וא/ו ןיד לכ י"פע ןויסח שי וילע ךמסמ לכ )3
  .הז אשונל לבקתתש הטלחהל ףופכב ,יוסח

 ןויע רשפאל הייכז לש הרקמב ותושר ןתנש ימכ בשחיי הז זרכמל ותעצה שיגה רשא עיצמ .13.3
 ללכ העמשמ הז ףיעס ךרוצל - "העצה" .הכוזה ותעצה תא ןוחבל שקיבו לספנש ימל ותעצהב
 .יוסח רמוחב ןניקסע יכ ותעצה יבג לע ןייצ אלש לככ ,הז זרכמב עיצמה י"ע ושגוהש םיכמסמה

 ,הז ךילהב ותופתתשהל רשקב עיצמל ומרגייש קזנ וא האצוהל תוירחא לכב אשונ וניא לוכשאה .13.4
 ילבמ .רתויב המיאתמה העצהכ ותעצה תעיבק יא לשב םג ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו
 ,תועצהה תנכהו זרכמב תופתתשהה תואצוה לכב ואשיי םיעיצמה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל
 .ולא תואצוה ןיגב לוכשאה תאמ יופיש וא/ו יוציפ לכל םיאכז ויהי אלו

 

 םייטפשמ םיכילה .14

 וא/ו תונעטב וא/ו תועיבתב אובי אל ,הכוזכ זרכוה רשא עיצמ יכ ,תאזב שגדומו רהבומ .14.1
 רשא ןיטולחל וא תינמז םיתוריש ןתמ תקספה וא/ו בוכיע לכ ןיגב ,לוכשאה יפלכ תושירדב
 ,םהשלכ םיישילש םידדצ ידי-לע וטקנייש םייטפשמ םיכילהמ האצותכ ,ומרגי םא ,ומרגי
 םיתורישה ןתמ תפוקת ךשמב ואצויש זרכמל רשקב םיידיתע וא/ו םימייק העינמ יווצ תוברל
 .זרכמה אושנ

 יכילה רתיב וא/ו לוכשאה לש םיזרכמה תדעו תטלחהב ידוסי םגפ לפנ יכ ,ךמסומ ש"מיב עבק .14.2
 ומעטמ ימ וא/ו ל"נה עיצמה יאכז היהי אל ,זרכמב עיצמ הכז אל הז םגפמ האצותכ יכו זרכמה
 ,ותנעטל ,רשא אוהש גוסו ןימ לכמ רחא קזנ וא/ו חוור ןדבוא וא/ו םידספה ןיגב רחא יוציפ לכל
 תורחא תונעט וא/ו תועיבת לכ הנייהת אל עיצמלו זרכמה יכילהב םגפהמ האצותכ ,ול ומרגנ

 ךכ לע רתוומ אוהו הז ןיינעב המעטמ ימ וא/ו לוכשאה דגנכ ואו/ יפלכ אוהש ןימו גוס לכמ
 .אלמ רותיוו

 זרכמב םירחאה םיכילהב וא םיזרכמה תדעו תטלחהב ידוסי םגפ לפנ יכ ,ךמסומ ש"מיב עבק .14.3
 ,הכזש עיצמה בייחתמ ,ךכל יאכז היהש רחא עיצמ אלו עיצמה זרכמב הכז הז םגפמ האצותכו

 תרגסמב ומע םתחנש םכסהה פ"ע םיתורישה ןתמ תא קיספהל ,לוכשאה תעדוה םע תידימ
 דעומל דע קפיסש םיתורישה רובע הרומתה תא עיצמל םלשי לוכשאה .אוהש בלש לכב זרכמה
 גוסו ןימ לכמ תורחא תונעט וא תועיבת לכ הנייהת אל עיצמלו םכסהה יאנתל ףופכ הקספהה
  .המעטמ ימ וא/ו לוכשאה יפלכ אוהש

 םיניינע דוגינ תעינמו רדעה .15



 

 

 
 
 

12 
  

 םיתורישה ןתמל רשקב אוהש גוס לכמ םיניינע דוגינ ול היהי אלו ןיאש בייחתיו ריהצי עיצמה .15.1
 .הז זרכמל 3'ה חפסנכ ףרוצמה חסונה יפ לע ןתנית רומאכ הרהצהה ;וז היינפ אשונ

 תולועפ תוברל ,ויתויוליעפ ןיב רצוויהל לולעה וא לעופב םיניינע דוגינ לכמ ענמיהל שרדיי הכוזה .15.2
 תובייחתהה .הז זרכמב עצבל שרדייש תויוליעפה ןיבל ,קסעומ אוה ותועצמאב דיגאתה עצבמש
 ךרד לכב ול םיפתושה וא עיצמה ידי לע םיקסעומ לע םג לוחת םיניינע דוגינמ תוענמיה רבדב
 .איהש

 ששח םייק וא םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיי ויבגל אשונ/ ךילה הכוזה לש ולופיטל רבעויש לככ .15.3
 .ויתוארוה יפ לע לועפלו לוכשאל תידיימ ךכ לע עידוהל וילע ,רומאכ

 רחאל(  הכוזה שקבתי ,3'ה חפסנכ תפרוצמה םיניינע דוגינ תעינמל תיללכה תובייחתהל ףסונב .15.4
 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחל םאתהב תאזו םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש םותחל )ותייכז

 ףסונ טרופמ םיניינע דוגינ רדסה לע םותחל הכוזה לע תטלחומ הבוח הלח יכ ,רהבוי .2/2011
 .תורשקתהה תליחתל יתוהמו ידוסי יאנת הווהמ רומאהו לוכשאה ידי לע שרדיי םאב ,רומאכ
 לטובת ,הכוזה לומ םיניינע דוגינל ששח תרדסהל לוכשאה לש ותעד תחנהל ןורתפ אצמי אל םא
 ךילה םייקל וא/ו זרכמב וביטב ינשה עיצמל הייכזה תא ריבעהל יאשר אהי לוכשאהו ותייכז
 תוטלחהל רשקב השירד וא הנעט לכ דומעת אלו ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל – דרפנו ףסונ

 .רומאכ לוכשאה

 תויללכ תוארוה .16

 ושעיי רשא תפסות וא יוניש לכ וא/ו יולימ ןועטה םוקמ תמלשה וא/ו ריחמ תעצה תשגה יא .16.1
 זרכמה ףוגב תפסות וא יוניש תועצמאב ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא/ו זרכמה יכמסמב
 תאזו ,זרכמל העצה תליספל ליבוהל לוכי תרחא ךרד לכב וא הוולנ בתכמ תועצמאב ןיבו
 .לוכשאה לש ותעד לוקישל םאתהב

 ,רחא דגואמ ףוג לש תו/תפסונ תו/העצה שיגהלמ עונמ ,תדגואמ תיטפשמ תוישיא אוהש עיצמ .16.2
 וא/ו םילעב וניה ,רחאה דגואמה ףוגה לש וידיחימ דחאו הדימב ,תדרפנ תיטפשמ תוישיא וניהש
 תיטפשמ תוישיא אוהש עיצמ .עיצמה לש ףתוש וא/ו הרשמ אשונ וא/ו להנמ וא/ו תוינמ לעב
 תוינמ לעב וא/ו םילעב( עיצמה לש וידיחימ דחאו הרקמב ותעצה תא שיגהלמ עונמ ,תדגואמ
 .זרכמל ותעצה תא שיגה )ףתוש וא/ו הרשמ אשונ וא/ו להנמ וא/ו

 – ףתושמב רתוי וא םיעיצמ ינש וא םיפסונ םיעיצמ םשב דחא עיצמ ידי לע שגות רשא העצה .16.3
 .ןובשחב אבות אלו לספית

 .זרכמב הכוזכ איהש העצה לכ וא ,רתויב הלוזה העצהה תא עובקל בייחתמ לוכשאה ןיא .16.4

 תועצהה תניחבב וא/ו הכוזה העצהה תריחבב ,הילוקיש ןובשחב תחקל תיאשר םיזרכמה תדעוו .16.5
 וז תרגסמב .זרכמב עצומה הזוחה תא עצבל עיצמה לש ורשוכו ונויסינ ,ותונימא תא ,זרכמל
 םע ויה רשא תונימאב תויעב וא/ו בוט אל ןויסינ וילוקיש תרגסמב איבהל יאשר לוכשאה
 ומיע רשקתהל ענמיהל וא/ו ותעצה תא הלא םילוקישל םאתהב לוספל ףאו ,זרכמב ףתתשמ
 .ויתחת רחא ףתתשמ רוחבלו )רתויב הלוזה איה ותעצה םאב( הזוחב

 תופסונ תורהבה וא/ו תופסונ תומלשה וא/ו םיפסונ םיטרפ םיפתתשמהמ שורדל יאשר לוכשאה .16.6
 עיצמה תדימע תניחב ךרוצל תוברל ,הנוצר תועיבש םשלו ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב
 תרגסמב ותעצהו ףתתשמה תא ןוחבל תנמ לע תועצהה תחיתפ רחאל םג תאז לכ ,ףסה תושירדב
 .וילוקיש

 רסוח לשב וא היאנת ,הריחמ לשב הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אל יאשר לוכשאה .16.7
 תכרעה ענומ לוכשאה תעדלש ןפואב ,זרכמה יכמסמבש םינותנל וא תושירדל תוסחייתה
  .שרדנכ העצהה

 אושנ תודובעה תא עצבלו קפסה םכסה וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא ומצעל רמוש לוכשאה .16.8
 קפסה םכסה תמיתח רחאל ןהו הכוזה לע הזרכהה רחאל ןה בלש לכב ומצעב םכסהה/זרכמה
 לוקישל םאתהב אלא הז זרכמ אושנ תודובע עוציב לע תוידעלב לכ הכוזה עיצמל ןיאו ומיע
 ישרומ ידי לע םותח הדובע תנמזה וצ תלבקל ףופכבו לוכשאה לש טלחומהו ידעלבה ותעד
 הכוז/עיצמהו ידעלבה ותעד לוקישל םאתהבו איהש הביס לכמ תאזו ,לוכשאה לש המיתחה
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 .וז תוכזב ושומיש ןיגב לוכשאה דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע שארמ תאזב רתוומ

 ,אלמה ותעד לוקישל םאתהב ןתמו אשמ להנל יאשר לוכשאה אהי הכוזה לע הזרכהה רחאל .16.9
 .יטנוולר ןיד לכ תוארוהל בשחתהבו ,ןיקת להנמ יללכו ,יפוסהו ידעלבה

 תושעל וא/ו םקיתעהל יאשר וניא ףתתשמהו ,לוכשאה לש ידעלבה ושוכר םניה ,םיכמסמה לכ .16.10
 .ותעצה תשגה ךרוצל טעמל ,והשלכ שומיש םהב

  זרכמה יכמסמ .17

 :ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמ םהו ,ןלהל טרופמכ ,םניה זרכמה יכמסמ

  ;'א חפסנ – )הז ךמסמ( עיצמל יללכ עדימו זרכמה יאנת להונ ךמסמ .17.1

  ;)דרפנ ץבוקכ ףרוצמ( 1'א חפסנ – ארוקה לוקה יכמסמ .17.2

 ;'ב חפסנ – זרכמ םכסה .17.3

 ;'ג חפסנ – םיחוטיב םויק רושיא .17.4

 ;1'ד חפסנ – םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת .17.5

 ;2'ד חפסנ – םיניינע דוגינ רדעיה תרהצה .17.6

 ;3'ד חפסנ – תוידוס תרימשל תובייחתה .17.7

 ;4'ד חפסנ – ונויסינ טוריפו עיצמה יטרפ .17.8

 ;5'ד חפסנ – אמגודל הצלמה חסונ .17.9

 .'ו חפסנ – העצה בתכ .17.10

 
  .עיצמה ידי-לע ומתחיי ליעלד םיחפסנה לכ
 .זרכמה יאנתו יכמסמ ראשל ףסונבו םילשמ וניה הז ךמסמ
 

  ,בר דובכב

  יאלוזא םרוי

  ל"כנמ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1'א חפסנ
 

 ארוק לוקה יכמסמ
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 'ב חפסנ
  םכסה

 
 _________ תנש _____________ שדוחל _____________ םויב םתחנו ךרענש

 
 

  יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא  ןיב
   501400709 פ.ח
 ןוילעה לילגה נ.ד חוכ תמוצ םיקסעה םחתמ 'חר
 04/8200857 :סקפ ;04/6129550 :'לט
 )ןימזמה וא לוכשאה – ןלהל( 

 דחא דצמ
 
 

 __________________ __________________  ןיבל
 ______________ .פ.ח ___________ .מ.ע / .ז.ת  
  ______________ 'חרמ ______________ בוחרמ  
 םותחל םיכמסומה הילהנמ ידי-לע __________________מ  
 ןידכ המשב בייחתהלו  )תורישה ןתונ – ןלהל(  
 ________ .ז.ת __________ ה"ה      
 _________ .ז.ת __________ ה"ה      
 )תורישה ןתונ  - ןלהל(      

 ינש דצמ
 
 

 ןתונ תעצהו ליאוהו ,)זרכמה - ןלהל( 05/2022 רפסמ יבמופ זרכמ םסרפ לוכשאהו ליאוה
 ;זרכמב הכוזה העצהכ הזרכוה תורישה

 ;הז םכסהב ומע רשקתהלו תורישה ןתונ תעצה תא רשאל טילחה לוכשאהו ליאוהו

 עדי לעב וניהו ,םישרדנה םיתורישה םוחתב יאמצע קסע וניה יכ ריהצה תורישה ןתונו ליאוהו
 ;םישרדנה םיתורישה עוציבל ןויסינו

 ;הז הזוח תרגסמב םייטפשמה םהיסחי תא רידסהל םישקבמ םידדצהו ליאוהו

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו רהצוה ,םכסוה ,ןכ לע רשא

 יללכ .1

 .םכסההמ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה .1.1

 .ןהיפל הז םכסה יאנתמ יאנת שרפל ןיאו דבלב תויחונה ךרוצל ונתינ םיפיעסה תורתוכ .1.2

 לוכשאהו םיוסמ םיתוריש ףקיהל לוכשאה לש יהשלכ תובייחתה הז םכסהב ןיא ,קפס רסה ןעמל .1.3
 ןתונ הכז וב זרכמה יאנתו הז םכסה אושנ םיתוריש תלבק ךרוצל םירחא םימרוגל תונפל יאשר היהי

 .תורישה

 תורדגה .2

 :םדיצב הבותכה תועמשמה היהת ןלהלש םיחנומל .2.1
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 05/2022 רפסמ יבמופ  זרכמ  זרכמה
 ;יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא  ןימזמה וא לוכשאה
 ;זרכמב הכוזכ לוכשאה ידי לע זרכוהש ימ  תורישה ןתונ
   

 להנמ/חקפמכ ןהכל ודי לע הנומיש ימ וא/ו לוכשאה ל"כנמ  להנמ/חקפמה
 ;הז םכסה יכרוצל

   
 האירב תונקדזהו םודיקל םיירוזא תולוכשא בוצקתל ארוק לוק  ארוקה לוקה

 ב"צמה ,םינפה דרשמ ידי לע םסרופש יפכ תולוכשאב הליעפו
 ;1'א חפסנכ
 

   
 םניה םיתורישה ;ירוזאה תואירבה ךרעמל לולכת יתוריש  םיתורישה

 הז םכסהב טרופמכו ןלהל ותרדגהכ םיתורישה טרפמב טרופמכ
 ;ןלהל

 םכסהה אושנ םיתורישה .3

 .םיתורישה טרפמבו םכסהב ,זרכמה יכמסמב םילולכה םיתורישה לכ תא םיללוכ םיתורישה .3.1

 .םכסהל  1'א חפסנכ ב"צמ ארוקה לוקל המילהב ועצובי םיתורישה .3.2

 םירתיהה ,תונוישירה ,הרשכהה אולמ לעב יעוצקמ םרוג י"ע קר ועצובי םיתורישה ,קפס רסה ןעמל .3.3
 .םיתורישה עוציב ךרוצל םישרדנה םירושיאהו

 םיתורישה ןתונ תויובייחתהו תורהצה .4

  :ןמקלדכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ םיתורישה ןתונ

 .םידעיב הדימעו םיתורישה עוציב תפוקת תוברל הדובעה תונמזהל םאתהב ונתניי םיתורישה יכ .4.1

 .םיתורישה עוציבל תשרדנה המרב תלוכיהו תויחמומה ,תונמוימה ,ןויסינה ,עדיה לכ לעב אוה יכ .4.2

 ,םיתורישה עוציבל םישורדה םיאנתה םרושאל ול םירורבו םיעודי יכ ,םכסהה יאנת לכ תא ארק יכ .4.3
 י"פע ויתויובייחתהו ויתובוח לכ תא עצבלו םמייקל ותלוכיב שי יכו ,ךכב ךורכהו עמתשמה לכ לע
 .וב םיטרופמה םיאנתהו תושירדל םאתהבו םכסהה

 ומוחתב החמומש יפכ ,תמלשומו ההובג ,תיעוצקמ המרב םיתורישה לכ תא עצבל בייחתמ אוה יכ .4.4
 .םעצבמ היה

 תוינכתה תא ןקתל ,קר אל ךא ,תוברל דרשמה יגיצנו לוכשאה ימרוג םע הלועפ ףתשל בייחתמ אוה יכ .4.5
 .דרשמה וא/ו לוכשאה םעטמ םינוקית וא/ו תורעהל םאתהב ודי לע ועצויש

 .םכסהב ותורשקתהל תרחא וא תיזוח/תיקוח הלבגמ/העינמ ול ןיא יכ .4.6

 שיש וא/ו םילולעה ,תויובייחתה תומייק וא תולועפ ושענ אלו יטפשמ ךילה לכ ודגנ דמועו יולת אל יכ .4.7
 .ול ןיא יכו םכסהב ויתויובייחתה רחא אלמל ונממ עונמל ידכ םהב

 לככ םיתורישה עוציבב יוקיל וא הלקת לכ לע ליעל טרופמכ ףופכ אוה םהילא םימרוגל דימ עידוי יכ .4.8
 .ולאכ ויהיש

 עוציבב ןהשלכ המידק תוכז וא תוידעלב תורישה ןתונל קינעהל ידכ םכסהב ןיאש ול עודי יכ .4.9
 תלבק םשל ץופחיש ימ םע רשקתהל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפ-לע ,יאשר לוכשאה יכו םיתורישה
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 ןתונלו ,םיתורישה תפוקת ךלהמב ףא ,םירחא םימוחתבו תורישה ןתונ תויחמומ םוחתב םיתוריש
 .ךכ ןיגב הנעט לכ אהת אל תורישה

  .םכסהה תפוקת ךלהמב היוארה הדיקשבו תוריסמב לעפי יכ .4.10

 ןיגב ודי לע ונכוי תינכת וא/ו ךמסמ לכ אמלע ילוכ יפלכ גיצהל וא/ו םסרפלמ עונמ היהי תורישה ןתונ .4.11
 .דבלב לוכשאל ותרבעה טעמל ל"נה םיתורישה

  םכסהה תפוקת .5

  .הז םכסה תמיתח דעומב םתליחתש םישדוח 12 ךשמל וניה הז םכסה .5.1

 ,תופסונ תופוקת 4 דעל הז םכסה לש ופקות תא ךיראהל ידעלבה ותעד לוקיש פ"ע יאשר אהי לוכשאה .5.2
 ןתונל שארמ העדוה ךכ לע רסמיתש דבלבו )רומאכ הפוקתמ קלח וא( תחא לכ םישדוח 12 דע תונב
 .תורישה

 דרשמו םינפה דרשממ ןומימב היולת תורשקתהה תפוקת ,ליעל רומאה תורמל יכ תאזב רהבומ .5.3
 ךרואי אל וא לטבתי הז םכסה ,ןכל .תואירבה ללכתמ י"ע וסיוגיש םירחא םינממ וא תואירבה
 .ונממל תורוקמ לוכשאל ויהי אלו הרקמב

   .הכראהה תפוקת לע םכסהה תוארוה לכ ולוחי – הז םכסה תפוקת הכראוה .5.4

 תפוקת םות םרט תורישה ןתונ םע תורשקתהה תא קיספהל יאשר היהי לוכשאה ,רומאה ףא לע .5.5
  .ןלהל הז םכסהב טרופמל םאתהב ,םכסהה

 הרומת .6

 הרומת תורישה ןתונל םלשי לוכשאה ,םכסהה יפ לע תורישה ןתונ תויובייחתה יולימל הרומתב .6.1
 זרכמב ותעצהב םיתורישה ןתונ ידי לע השגוהש ריחמה תעצהל םאתהב תילבולגו העובק תישדוח
 .מ"עמ תפסותב שדוחל ₪ ___________________ לש ךס ירק ,קוחכ מ"עמ ףוריצב

 ינפב גיצהל שרדיי תורישה ןתונ .דבלב לעופב םיתורישה עוציב ןיגב םלושת הרומתה יכ רהבוי .6.2
 תועש 120-מ תוחפ עציב תורישה ןתונש לככ .ודי לע ועצובש הדובעה תועש ח"וד שדוח ידמ לוכשאה
  .לעופב ועצובש תועשל םאתהב יסחי קלח הרומתהמ זוזיק עצובי – תוישדוח

 ועצובש תועש ןיגב הרומת תפסות תלבקל יאכז היהי אל תורישה ןתונ יכ רהבוי ,רומאהמ עורגל ילבמ .6.3
  .תוישדוח תועש 120 לש םומינימה תסכמל רבעמ/רתיב

 ותופתתשהב תוכורכה ולא ,ראשה ןיבו ,עיצמה תואצוה ללכ תא תללוכו תיפוס הניה הרומתה .6.4
 ,ןמז לוטיב ,תועיסנ ,לוכשאה ידרשמב תושיגפב עיצמה תופתתשה ,םיתורישה עוציבב ,זרכמב
 .ב"ויכו דרשמ יתוריש ,םדא חוכ ,תוישיא תואצוה

 לכ םלושי אלו הז םכסה אושנ םיתורישה רובע הרומתה ךס תא ווהי ליעל םינייוצמה םימוכסה .6.5
 .)הרומתה - דחיב ןלהל( תורישה ןתונל ףסונ םולשת

 לוכשאל םיעודי אל ךכיפלו ,םיינושארה ויבלשב יוצמה שדח טקיורפב רבודמה יכ תורישה ןתונל עודי .6.6
 ןתונ לע לבוקמ רומאה רואל .תורשקתהה תפוקת לכ ךרואל ושרדייש יפכ תורישה יפקיה הז בלשב
– ישדוח םולשתל םולשתה תטיש תא בלש לכב תונשל תוכזה תא ומצעל רמוש לוכשאה יכ תורישה
 .תורישה ןתונ לומ םואיתב ,ילאבולג

 םירצותה תשגהו תורישה םויס דעוממ םוי 45 דע + ףטוש םולשת יאנתב ומלושי תונובשחה לכ .6.7
 דרשמ וא/ו לוכשאה ידי לע שרדיי רשא ףסונ ח"וד לכו עוציב ח"וד תשגהל ףופכב ןכו ,םישרדנה
  .תורישה ןתונ ידי לע סמ תינובשח תאצמה דגנכ ,ןמממ ףוגכ םינפה
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 הנעט לכ הלעי אל תורישה ןתונו ,ינוציח ןומימ תועצמאב םלושי קפסל םולשתה יכ רהבומ תאז םע .6.8
 םרוגה תאמ ינוציחה ןומימה תרבעהב בוכיעמ עבונה םולשתב בוכיע ןיגב  לוכשאה דגנכ השירד וא/ו

 150 -מ רחואי אל םלושי םולשתה הרקמ לכב יכ תאזב רהבומ הז ףיעסב רומאה ףא לע .ןמממה
 ןומימה לבקתה אל םא םג ,םהיניבמ רחואמה תינובשחה תלבק / ןובשחה רושיא דעוממ םימי

  .ינוציחה

 מ"עמה תא םלשל יאשר ןימזמהו ןידכ סמ תינובשח תגצה דגנכ קר תורישה ןתונל םלושת הרומתה .6.9
 .סמה תויושרל ותרבעהל קוחב עובקה דעומב

 םולשת וא/ו לטיה וא/ו סמ לכ הכוני הז הזוח יפ לע תורישה ןתונל ומלושי רשא םימולשתה לכמ .6.10
 .םולשתה דעומב ןיד יפ לע לוחי רשא רחא הבוח

 תא תללוכו תיפוס האלמ הניה ליעל תטרופמה הרומתה יכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ תורישה ןתונ .6.11
 םימולשתה יכ ,תפטושה תוליעפה ןיגב ללכה ןמ אצוי אלל תורישה ןתונ יאכז םהל םימולשתה אולמ
 עוציב לש םלשומו אלמ יולימ ןיגב תורישה ןתונ יאכז םהל םימולשתה םניה הז ףיעסב םיטרופמה
 םהשלכ םיפסונ םימולשתב בייח וניא לוכשאה יכו הז הזוח יפ לע וילע תולטומה ויתויובייחתה לכ
 לככ ,םיפסונ םיתוריש ןיגב םימולשת טעמל .הז הזוח יפ לע םיתורישה עוציב ןיגב תורישה ןתונל
 .םידדצה ןיב ףסונ םוכיס יפ לע ,ועצוביש

 ןיקיזנב יופישו תוירחא .7

 דספה וא/ו ןדבוא וא/ו שוכר קזנ וא/ו ףוג קזנ לכל לוכשאה יפלכ יארחא היהי ודבל  תורישה ןתונ .7.1
 ישילש דצל וא/ו םמעטמ ימל וא/ו םהידבועל וא/ו ומעטמ ימל וא/ו לוכשאל םרגיהל םילולעה
 וא/ו םהידבועל וא/ו תורישה ןתונ םעטמ הנשמ ינלבקל וא/ו תורישה ןתונ ידבועל וא/ו והשלכ
 וא/ו ומעטמ ימ לכ וא/ו וידבוע וא/ו תורישה ןתונ לש לדחמ וא/ו השעממ האצותכ ,םמעטמ ימל
  .םיתורישל רשקב קזנ וא/ו ןדבוא לכל

 יבגל תוירחא לכמ ומעטמ םידבועה תאו ומעטמ ימ וא/ו לוכשאה תא תאזב רטופ תורישה ןתונ .7.2
 לע םימי )7( העבש ךות ומעטמ םידבועה תא וא/ו םתוצפל וא/ו םתופשל בייחתמו רומאכ םיקזנ
 עידוי לוכשאה .ןיד-ךרוע תחרט רכשו תואצוה תוברל רומאכ םיקזנ בקע םלשל ביוחיש םוכס לכ
  .ונובשח לע הינפמ ןנוגתהל ול רשפאתו ל"נכ ודגנ שגותש העיבת לכ לע תורישה ןתונל

 הביס לכמ וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז תורישה ןתונ רשא םימולשתה ןמ זזקל יאשר לוכשאה .7.3
 םהש לדחמ וא השעמ ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע לוכשאהמ םיעבתנ רשא םימוכס תרחא
 לדחמ וא השעמ תמחמ לוכשאל ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ליעל רומאכ תורישה ןתונ לש ותוירחאב
 .ליעל רומאכ תורישה ןתונ לש ותוירחאב םהש

 חוטיב .8

  .ב"צמה ,)חוטיבה תכירע רושיא( 1'ג חפסנב + 'ג חפסנב טרןפמכ ןניה חוטיבה תושירדו תוארוה
 אלמל תורישה  ןתונ בייחתמ ,םכסהה תפוקת לכ ךרואלו ,הז םכסהב םוקמ לכב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
 יפ לעו קוחה יפ לע הבוחה הלח תורישה  ןתונ לע .ויתונקתו ויווצ לכ לע ימואל חוטיבל קוח תוארוה לכ רחא
 לכ לע ימואל חוטיבל קוח תוארוה לכ רחא אלמל םה ףא ודיפקי ומעטמ הנשמה ינלבק לכ יכ אדוול הז םכסה
 .ויתונקתו ויווצ

 יפל תורישה  ןתונ יבויחמ עורגל תואב ןניא ,ובש הנשמה יפיעס לכ לע )חוטיב( הז ףיעס תוארוה .8.1
 יכ ,שרופמב תאזב רהבומו רהצומ ,ךכיפל .איהש לכ תובח ןימזמה לע ליטהל ידכ וא ,הז םכסה
 תומייק ויה אלש ןימזמה יפלכ ןהשלכ העיבת תוליע רוציל ידכ ,רומאכ םיחוטיב תכירעב ןיא
 תוירחאמ ) ןימזמה טעמל( קזנה םרוג תא רוטפל ידכ ךכב ןיא ןכו חוטיבה ךרענ אלמלא ,ויפלכ
 .ודי לע םרגנש קזנ ןיגב

 .םכסהה לש יתוהמ יאנת לש הרפה הווהת ,) חוטיב ףיעס ( הז ףיעס לש הרפה .8.2
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 קיסעמו דבוע יסחי רדעיהו יאמצע ןלבק תורישה ןתונ .9

 ריהצמ ןכ .לוכשאל תורישה תא ןתונ אוה ותרגסמב יאמצע קסע לעב אוה יכ ריהצמ תורישה ןתונ .9.1
 סמבו ימואל חוטבל דסומב יאמצעכ םושרו מ"עמב השרומ קסועכ םושר אוה יכ תורישה ןתונ

  .הסנכה

 ,תוילאיצוס תויוכז ,הדובע רכש תוברל ,ומעטמ ימ וא/ו תורישה ןתונ ידבועל םימולשתה לכ .9.2
 ,תואצוהה לכו 'וכו הבוח ימולשת ,העיסנ תואצוה ,ימואל חוטיבו הסנכה סמל םימולשת ,םייוכינ

 - םדעומבו םאולמב ודי-לע ומלושי ,תורישה ןתונ לע ולוחי ךכל רשקב תוירחאהו םינוכיסה
  .ךרד לכב ,ךכל יארחא אהי אל ןימזמהו

 ותרדגהכ א"כ ןלבק וניא אוה יכו א"כ ךווית יתוריש ןתמל קסע וניא וקסע יכ ריהצמ תורישה ןתונ .9.3
  .וילע לח וניא א"כ ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח יכו קוחב

 דבוע וא/ו תורישה ןתונ ןיב רוציל ידכ ,ויאנתמ יאנתב וא הזוחב ןיא יכ ריהצמ תורישה ןתונ .9.4
 יסחי וא קיסעמו דבוע יסחי )ומעטמ ימ וא( לוכשאה ןיבל ומעטמ רחא םדא לכ וא/ו וידבועמ
 ויהי הזוחה תוארוה עוציב ךרוצל תורישה ןתונ ידי-לע וקסעויש םידבועה לכ יכו ,תופתוש
 ,קיסעמו דבוע יסחי ומעטמ ימ וא/ו לוכשאה ןיבל םניב ןיאו דבלב תורישה ןתונ ידבועכ ובשחייו

  .אוהש גוסו ןימ לכמ

 ימ וא/ו דבועל סחיב תוירחא וא תובח לכ ומעטמ ימל וא/ו לוכשאל ןיא יכ ריהצמ תורישה ןתונ .9.5
  .םמעטמ ימל אל ףאו ומעטמ

 לכ הזכש רותב קיסעמה לע םילחה םילטיההו םיסמה לכו תורישה ןתונ ידבועל םימולשתה לכ .9.6
 ןתונ לע ולוחי - תורישה ןתונ תויובייחתה עוציב םע רשקב תוירחאהו םינוכיסה ,תואצוהה רתי

  .הרוצו ןפוא לכב ,ךכל יארחא אהי אל לוכשאהו םדעומבו םאולמב ודי-לע ומלושיו תורישה

 ומעטמ ימ וא/ו לוכשאה דגנכ הנפותש הנעבות לכ ןיגב לוכשאה תא תופשל בייחתמ תורישה ןתונ .9.7
 ומעטמ ימ וא לוכשאהש האצוה וא קזנ לכ ןיגבו א"כ ינלבק תועצמאב םידבוע תקסעה קוח יפ-לע
 לוכשאה יפלכ הנפות םא ןיב ,ל"נה קוחה יפ-לע הנעבותמ האצותכ םלשל וא/ו םהב תאשל ץלאי
 םנובזע וא 'ג דצ ידי-לע וא תורישה ןתונ לש דבוע ידי-לע וא/ו תורישה ןתונ ידי-לע ומעטמ ימ וא/ו

 .םתיא רושקה םרוג לכ וא םשרוי וא

 דבוע תטילק יכילהל ףסונבו( דבועכ לוכשאה י"ע קסעומ היה וליא יכ תורישה ןתונל רהבוהו עודי .9.8
 ןתונ לש ורכש םלושמ היה רתויה לכל ,)תימוקמ תושר לוכשאה תויהב ןיד פ"ע םיבייחתמה
 םיקסעומה םידבועל הקסעה יאנתו רכש אשונב רצואה דרשמ לש להונל םאתהב ,דבועכ תורישה
 שדוחל ₪ 6,000 לש ךס לע דמוע הז םכסה תמיתח דעומל ןוכנ רשא  ,2021 ינוי שדוחמ תולוכשאב
  .)יוארה רכשה - ןלהל(  האלמ הרשמל

 יסחי לש םמויקב ןתליעש תויוכז לוכשאהמ עבתי וב הרקמ לכב יכ תורישה ןתונ םיכסמ ךכל יא .9.9
 ,הדובע יסחי םימייקתמ לוכשאל וניב יכ ,רחא םרוג לכ וא תיטופיש האכרע י"ע עבקי וא הדובע
 לוכשאל בישהל תורישה ןתונ לע היהי יכו .יוארה רכשל םאתהב תורישה ןתונ לש  ורכש בשוחי
 .יוארה רכשה םולשתל רבעמ ,רתיב ול ומלושש םיפסכ

 הרומתב יכ תאזב רהבומ ,יוארה רכשל סחיב ליעל רומאב עוגפל ילבמו ,בוטה רדסה ןעמל .9.10
 ךכשמ .הרומתהמ 40% תווהמה ,קיסעמ תויולע הז ללכבו תונוש תויולע תוללכנ םכסהב הבוקנה
 לוכשאל בישהל היהי תורישה ןתונ לעש ירה ,הדובע יסחי םימייקתמ םידדצה ןיב יכ עבקיש לככו

 םולשת ךיראתמ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב הרומתהמ 40% רועישב שרפהה תא
  .לעופב םולשתה דעו הרומתה

 הלעות םא ןיבו תורישה ןתונ י"ע לוכשאה יפלכ העיבתה הלעות םא ןיב לוחי הז ףיעסב רומאה .9.11
 וב רושקה רחא 'ג דצ וא/ו וישרוי וא/ו םנובזע וא/ו םפילח י"ע וא/ו תורישה ןתונ לש דבוע י"ע
 םולשת עוציב ינפל ליעלד הבשהב םיביוחמכ ונובזע תא וא/ו תורישה ןתונ תא וארי הז רשקהבו
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 .ויפילח וא/ ונובזע וא/ו תורישה ןתונל והשלכ

 ,תוססבתמ ,התרגסמב תמכסומה הרומתהו ומע תורשקתההש ול עודי יכ ריהצמ תורישה ןתונ .9.12
 .הלא ויתויובייחתהו ויתורהצה תונוכנ לע ,ראשה ןיב

 םידבוע תווצ .10

 םיעובק םידבוע קיסעהל תורישה ןתונ בייחתמ הז הזוח יפ-לע ויתויובייחתה עוציב ךרוצל .10.1
 לוכשאה לש ונוצר תועיבשל דעומב תע לכב ועצובי םיתורישהש תנמ לע שרדייש לככ םייעוצקמו
 .ויחפסנ לע הז הזוחב טרופמכו

 חוטיב ,םיסימ ,רכש תודובעה עוציבב וידי-לע קסעומה דבוע לכ דעב םלשל בייחתמ תורישה ןתונ .10.2
 תוארוה רחא אלמל בייחתמ תורישה ןתונ .קוח יפ-לע תביוחמה תרחא תילאיצוס תוכז לכו ימואל
 ,לוכשאל איצמהלו ויפ-לע ונקתוהש תונקתהו 1968-ח"כשת ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוח
 .ויתויובייחתה תא םייק יכ ימואל חוטיבל דסומהמ םירושיא ,ותשירד יפ-לע

 םיניינע דוגינמ תוענמיהו תוידוס לע הרימש .11

  בקעו רחאל ,ךלהמב ותעידיל ואבויש םיכמסמהו עדימה לע דוסב רומשל בייחתמ תורישה ןתונ .11.1
 רחא טרפ לכו לוכשאה תויושר יבשות יבגל תוברל ,)"ידוסה עדימה" :ןלהל( םיתורישה תפוקת
 חיטבהל תוברל םתחטבהל םיעצמאה לכב טוקנלו לוכשאה תויושר יבגל ףושח וניה וילא
 .ידוסה עדימה תוידוס לע ורמשי ,ומעטמ וא ותורשב ודבעי/םידבועה םימרוגש

 רחא ןיינע םע והשלכ םיניינע דוגינ וא/ו תורחת רוציל ידכ הז הזוחב ןיא יכ ריהצמ תורישה ןתונ .11.2
  .הז הזוחב לוכשאה םע רשקתהל העינמ לכ ןיא יכו ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,וב קסוע אוהש

 רושקה ,ןיע תיארמל ולו ,םיניינע דוגינל ששח לכ לש ומויקמ ענמיהל בייחתמ תורישה ןתונ .11.3
 תורישה ןתונ .םירחאה ויניינע ןיבל לוכשאה רובע ותדובע ןיב ,הז םכסה אושנ םיתוריש עוציבל
 ,רומאכ םיניינע דוגינ וא תורחתל והשלכ ששח ויבגל שיש אשונ לכ לע ןימזמל חוודל בייחתמ
 .הז ןיינעב ןימזמה תוארוהל םאתהב לועפל בייחתמ אוהו

 רובע תוריש וא הדובע לכ עוציבמ לודחל תורישה ןתונ בייחתמ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .11.4
 םיסרטניא דוגינ וא/ו תורחת וא/ו העיגפל ששח םייק יכ לוכשאה אצמי וב םוקמ ,רחא םרוג לכ
 אלל ,ידיימ ןפואב תורישה ןתונ לש ותדובע תא קיספהל לוכשאה יאשר ,ןכ השע אל םא .רומאכ
 .תמדקומ העדוה ןתמב ךרוצ

 אוה יכ ,2/11 'סמ םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח תוארוה תא ריכמ אוה יכ ריהצמ תורישה ןתונ .11.5
 יולימ תבוח תוברל ,להונה תוארוה ללכ תא םייקל בייחתמ אוה יכו הז להונ יפ-לע גוהנל בייחתמ
 .םייטנבלרה הניחבה ימרוג ידי-לע ותניחבו ,םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש ספוט

 ששח אצמיי לוכשאה לש יטפשמה ץעויה לש ותעד לוקיש יפלש לככ יכ ,שגדומו םכסומ ,רהבומ .11.6
 לע המיתח תוברל ,יטפשמה ץעויה תויחנהל םאתהב לועפל תורישה ןתונ בייחתמ םיניינע דוגינל
 דוגינ םייקתמ יכ רובסי לוכשאל יטפשמה ץעויהש לככ .ודי לע שרדיתש תובייחתהו הרהצה לכ
 דומעת אלו תורשקתהה לטובת – תורישה ןתונ ידי לע םיתורישה ןתמ תא רשפאמ וניאש םיניינע
  .םרוג לכ דגנכו איהש הליע לכב ,ךכ לשב השירד וא/ו הנעט לכ תורישה ןתונל

 .הזוחה לש תידוסי הרפה הווהת התרפהו הזוחב יתוהמ יאנת הניה וז הארוה .11.7

 תורישה ןתונו ומעטמ םיקסועה םילעופה לכ לע ןכו תורישה ןתונ לע לוחי הזוחל הז קרפב רומאה .11.8
 .םיתורישה עוציבב ומעטמ םיקוסעהו וידבוע תא הז ןיינעב ךירדהל בייחתמ

 תונוכנ סיסב-לע ,ראשה ןיב ,םכסהב ומע רשקתה לוכשאהש ול עודי יכ ריהצמ תורישה ןתונ .11.9
 .תידוסי הרפה הווהת ןתרפה יכו םכסהל הז קרפ תרגסמב ויתורהצה
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 ןימזמל עדימו םיכמסמ תריסמ .12

 .םיתורישל םיעגונה םיכמסמ/עדימ ,ותשירד יפל ,דימ להנמל תתל בייחתמ תורישה ןתונ .12.1
 .תרחא הרוי לוכשאה םא אלא ,הכירעל םיחותפ םיטמרופב םאולמב ורבעוי םיכמסמה

 ,םימי 3 ךות ,ןימזמל תורישה ןתונ רוסמי ,ותקספה וא םכסהה רמגב וא םיתורישה עוציב רמגב .12.2
 .םיתורישה עוציב םע רשקב תורישה ןתונ ךרעש וא לוכשאה לש ךמסמ לכ

 ןימזמה לש וניינק םניה םיתורישה עוציב בגא תורישה ןתונ ידי-לע וכרענש םיכמסמה לכ .12.3
 עונמ היהי תורישה ןתונ .תורישה ןתונ ךרעש הלאב תוברל ,םהב שמתשהל יאשר ןימזמהו

 תיישע יניד חכמ וא םירצוי תויוכז תרפה ןיגב תוברל ,םיכמסמב שומישה ןיגב םיפסכ עובתלמ
  .ב"ויכו רשוע

 םיתורישה לש התואנו האלמ ,תרדוסמ הרבעהל גאדי תורישה ןתונ ,ןימזמה ידי-לע שקבתיש לככ .12.4
 תרגסמב שרדייש לככ - הכרדהו םירבסה ןתמ ךות ,לוכשאה םעטמ רחא תוריש ןתונל
  .ךכ ןיגב תפסונ הרומת תשירד אללו ,תורשקתהה

 םירצוי תויוכז .13

 תוינכות ,תוח"וד תוברל ,הז םכסהמ קלחכ לוכשאל וקפוסיש םיתורישה לכב םירצויה תויוכז .13.1
 הלאב אצויכ לכו ללכב וא/ו לוכשאה תויושר תודוא עדימ ,םירקחמ ,יעוצקמ ץועיי ,תויגטרטסא
  .הלא תויוכז רובע םג הרומת הווהת ליעלד הרומתהו ,לוכשאל םיכייש ויהי

 םכסהמ קלחכ תורישה ןתונ ידי לע ול רסמייש רמוח לכ םסרפל וא שמתשהל יאשר היהי לוכשאה .13.2
 .הז

 סחייתהב תוח"וד/תוקידב/םירקחמ עוציבב לוכשאל עייסלו הלועפ ףתשל בייחתמ תורישה ןתונ .13.3
  .ןידה תוארוהל ףופכב ,הז םכסה אושנ םיתורישל

 םכסהה לוטיב .14

 ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב הביס וא/ו קומינ לכ אלל םכסהה תא לטבל יאשר היהי לוכשאה .14.1
 ןתונ .העדוהה תלבק םוימ םוי 30 ךות םיתורישה םויס לע שארמ העדוה ןתמ רחאל טלחומהו

 .הז ףיעס תלעפה ןיגב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי תורישה

 ,ןיד לכ יפלו הז הזוח יפל לוכשאל םינותנה ,תוכז וא הפורת לכמ וא ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .14.2
 תתל ילבמו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר לוכשאה אהי םיאבה םירקמהמ דחא לכב ירה
 םיתורישה ןתמ ךשמה וא/ו עוציבמ תורישה ןתונ תא קלסל וא/ו הז הזוח תא לטבל ,הארתה
 :תרחא ךרד לכב וא/ו רחא תוריש ןתונ תועצמאב

 תא ןקית אלו הז הזוח יפ-לע ויתויובייחתהמ יהשלכ תובייחתה רפה תורישה ןתונ םא .14.2.1
 .רומאכ העדוהב שרדנש ןמזה קרפ ךות הרפהה

 וא ינמז( להנמכ םיסכנ סנוכ וא םיסכנ סנוכ ויסכנל וא/ו תורישה ןתונל הנומי םא .14.2.2
  .רומאכ להנמ וא/ו םיסכנ יסנוכ יונימל השקב השגוה םא וא ,)עובק

 ודגנ ןתינש וא לגר תטישפל השקב ודגנ השגוה וא ,לגרה תא טושפי תורישה ןתונ םא .14.2.3
 עובק וא ינמז םיסכנ סנוכ הנומש וא ,םקלח וא םלוכ ויסכנ יבגל םיסכנ סוניכ וצ
 קוריפ-לע הטלחה ודי-לע הלבקתנ ,דגואמ ףוג לש הרקמב וא ,ושוכרמ קלחל וא ושוכרל
 קרפמ ול הנומש וא קוריפ וצ ודגנ ןתינש וא ,קוריפל השקב ודגנ השגוהשכ וא ,ןוצרמ
 וא ,םקלח וא םלוכ וישונ םע רודיס וא הרשפל עיגה אוהש וא ,ינמז קרפמ וא עובק
 תורבחה תדוקפ יפל םתיא רדסה ןעמל הרשפ וא הכרא תלבק ןעמל וישונל הנפ אוהש
  .1983-ג"משתה ,)שדח חסונ(
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 םעטמ יהשלכ הלועפ העצוב םא וא ,תורישה ןתונ לש ושוכר לע לוקיע לטוהו הרקמב .14.2.4
  .ותצקמ וא תורישה ןתונ לש ושוכר יבגל לעופל האצוהה דרשמ

 הביס אלל םימי )3( השולש ךשמל םיתורישה תא קיספה תורישה ןתונו הרקמב .14.2.5
  .הז הזוח עוציבמ קלתסה תורישה ןתונ םא וא ,לוכשאה לש ותעדל ,תקפסמ

 ךלהמ תא קיספמ אוהש וא ,םקלח וא/ו םיתורישה עוציבב ליחתמ תורישה ןתונ ןיאשכ .14.2.6
 תוינכותל םאתהב םקלח עצבמ וא/ו םעצבמ וניאש וא ,םקלח עוציב וא/ו םעוציב
 תובייחתה רפמ וניהש וא ,לוכשאה ידי-לע הרשואו העבקנש טקיורפה לש םידומילה
 וא/ו םימי )3( השולש ךות תייצמ וניאו הז הזוח יפ-לע וילע תולטומה תויובייחתהה ןמ
 הארוהל ,בתכב תורישה ןתונל הרסמנש העדוהב לוכשאה ידי-לע עבקנש רחא ןמז קרפ
 תא םייקל וא/ו םיתורישה עוציבב ךישמהל וא תורפהה תא ןקתל לוכשאה לש בתכב
  .םידומילה תינכות וא/ו טקיורפה תוארוהל םאתהב םיתורישה

 עוציבב הנשמ ןלבק קיסעה וא ,רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא בסה תורישה ןתונשכ .14.2.7
  .בתכבו שארמ לוכשאה תמכסה ילב םיתורישה

 וא/ו ריבס ןמז ךות ויתושירדל הנענ אלו לוכשאה תוארוה תא אלממ וניא תורישה ןתונ .14.2.8
  .הארוהה ןתונ ידי-לע ךכל עבקנש ןמזה ךות

 ילעבמ ימ וא תורישה ןתונ דגנ םיילילפ םיכילה וטקננ וא תילילפ הריקח החתפנ םא .14.2.9
  .וילהנמ וא/ו ויתוינמ

 הנניא הז הזוח תמיתח םע רשקב הנתינש תורישה ןתונ לש יהשלכ הרהצה יכ ררבתה .14.2.10
 ידכ הב היה לוכשאה תעדל רשא תיתוהמ הדבוע הליג אל תורישה ןתונש וא ,הנוכנ
  .תורישה ןתונ םע תורשקתהה לע עיפשהל

 םיבזוכ תוח"וד וא/ו םינותנ וא/ו תורהצה לוכשאל רסמ תורישה ןתונ יכ ררבתה .14.2.11
  .וידיקפת עוציב תרגסמב

 יפ-לע ,הזוח תרפה ןיגב לוכשאל תקנעומה לוטיבה תוכזמ עורגל ידכ ,ליעל םייונמה םירקמב ןיא .14.3
  .ןיד לכ יפ-לע התושרל םידמועה םייפולחה וא/ו םיפסונה םידעסהמ ןכו ,ןיד לכ

 תוטרופמה תולועפהמ תחא לכ תושעל לוכשאה יאשר ,הזוחה תוארוהמ הארוה תורישה ןתונ רפה .14.4
 :ןלהל

  .יוציפ וא/ו יופיש וא/ו האצוה וא/ו קזנ לכ ןיגב תורישה ןתונ תא עובתל .14.4.1

 בייח תורישה ןתונש )ןקלח וא( םיתורישה תא םירחא תועצמאב וא ומצעב תושעל .14.4.2
 תוברל ,ךכב תוכורכה תואצוהב תורישה ןתונ תא בייחלו הז הזוח יפ-לע םעוציבב
  .ויתונובשחמ זוזיק תועצמאב

 קנב ןובשח יטרפו םירפס לוהינ .15

 "השרומ קסוע" תדועת ותושרב אהי הזוחה תפוקת לכ ךרואל יכ ,בייחתמו ריהצמ תורישה ןתונ .15.1
  .1976-ו"לשת ,ףסומ ךרע סמ קוח יפל הפקת

 תפוקת לכ תרגסמב לעפיו אוה לעופ יכ ןכו ןידכ םירפס להניו אוה להנמ יכ ,ריהצמ תורישה ןתונ .15.2
  .ללכבו סמה תונוטלש יפלכ ןיד לכ יפ-לע שרדנכ הז הזוח

 ןתונ איצמי ,תיראדנלק הנש לכב ראוני שדוחל )1( ןושארל ךומסבו הז הזוח לע המיתחה דמעמב .15.3
 הרומתה םולשת עוציבל יאנתכ תאזו ,רוקמב סמ יוכינ לע סמה תויושר רושיא לוכשאל תורישה
  .הז הזוח יפ-לע
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 ןיד-ךרוע ידי-לע המיתחה תומיא ףוריצב תורישה ןתונ ידי-לע םותח אהי ,רומאה ןוכדעה ספוט .15.4
  ;קנבב המיתחה ישרומ תמיתח ףוריצבו

  ינויח לעפמכ לוכשאה .16

 םיתוריש ןתמל לעפמכ" וא/ו "ינויח לעפמ"כ רכומ לוכשאהש ול עודי יכ ריהצמ תורישה ןתונ .16.1
 םיבצמה דחא תוכמסומה תויושרה י"ע זרכויו הדימב יכ תאזב בייחתמ תורישה ןתונו "םימויק
 :םיאבה םיקוחהמ רתוי וא דחא תוארוהל םאתהב

 תויוכמס( םוריח תעש תונקתב רומאכ ךכל ךמסומה רשה ידי לע םוריח בצמ לע הזרכה .16.1.1
 .1973-ד"לשת )תודחוימ

 ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחל ג9 ףיעסב ותועמשמכ ףרועב דחוימ בצמ לע הזרכה .16.1.2
 .1951-א"ישת

 חסונ( הרטשמה תדוקפל א90 ףיעסב ותרדגהכ ינומה ןוסא עוריאכ עוריא לע הזרכה .16.1.3
 .1971-א"לשת ,)שדח

 .הלשממה דוסי קוחל 38 ףיעס תוארוהל םאתהב םוריח בצמ לע הזרכה .16.1.4

 וא/ו 1967-ז"כשת ,םוריח תעשב הדובע תוריש קוח תוארוה וא/ו ל"נה תוארוה הנלוחת ,יזא .16.2
 ךרוצל םישמשמה תורישה ןתונ ילכ וא/ו יתוריש וא/ו ידבוע לע םג ,רחא יטנבלר ןיד לכ תארוה
 םג םכסהה אושנ םיתורישה עוציבב ךישמי תורישה ןתונו הז הזוח אושנ םיתורישה עוציב
  .וז הפוקתב

 תונוש .17

 .לוכשאה לש תירוביצ/תינוטלש הבוח / תוכמסמ עורגל ידכ ,הזוחב רומאב ןיא .17.1

 תמכסהב אלא ,והשלכ ישילש דצל ויתובוח וא/ו ויתויוכז תא ריבעהל יאשר וניא תורשה ןתונ .17.2
 רועישב ישילש דצל הרבחה תוינמ תרבעהכ םג "הרבעה" וארי הז ןיינעל .בתכבו שארמ ,תושרה
  .30% לע הלועה

 .בייחמ ףקות םהל היהי אל ,ןידכ ומתחייו בתכב ושעיי אלש הזוחל תפסות/יוניש לכ .17.3

 .1970-א"לשת ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח תוארוה הנלוחת הז םכסה לע .17.4

 ןיבו הזוח יפ-לע ןיב ,תורישה ןתונמ ול עיגי וא עיגמש םוכס לכ זזקל יאשר היהי דבלב ןימזמה .17.5
  .ןובכע תוכז וא זוזיק תוכז לכ היהת אל תורישה ןתונל .תרחא ךרדב

 וזיא עוציבל תורישה ןתונל הכרוא ןתנ וא ,ןידה וא הזוחה יפל תוכז ןימזמה ליעפה אל .17.6
 .וז תוכז לע ןימזמה דצמ רותיוכ רבדה האריי אל ,ויתויובייחתהמ

 לככ ,ומתחנש םירחא םימכסה יפ-לע ותבוחמ עורגל אב וניא הז םכסה יכ ריהצמ תורישה ןתונ .17.7
 .םהיתוארוהמ בייחתמכ םאלמל בייחתמ אוהו לוכשאה ןיבל תורישה ןתונ ןיב ,ומתחנש

 .הזוחל אובמב עיפומכ ןה הזוחה ךרוצל םידדצה תובותכ .17.8

 

 החולשמ תעשמ תועש 72 ץקמ הנעמל העיגה וליאכ בשחת והנשמל דחא דצמ חלשיתש העדוה לכ .17.9
 .ידימ ןפואב הלבקתנ וליאכ בשחת - דיב הרסמנ םאו ,םושר ראודב
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 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

   ____________________________   ___________________ 
 לוכשאה     תורישה ןתונ               
 ]המיתח ישרומ תומיתחו תמתוח ףוריצב ,דיגאת לש הרקמב[  
 

 
 דיגאת תורישה ןתונש הרקמב ד"וע רושיא

 

 י"ע __________ םויב יינפב םתחנ הז םכסה יכ רשאמ ,________________ ד"וע מ"חה ינא
 ,תורישה ןתונ לש המיתחה ישרומ - __________________ ז.ת_______________________
 .ןיינעו רבד לכל תורישה ןתונ תא בייחמ , תורישה ןתונ תמתוח ףוריצב ,םתמיתחו
        _________________ 

 ד"וע ,____________       
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 1'ב חפסנ

 םיתורישה טרפמ

 תא ,רתיה ןיב םיללוכה ,ירוזאה תואירבה ךרעמ לולכת יתוריש לוכשאל קפסל שרדיי הכוזה עיצמה .1
  :םיאבה םיתורישה לכ

 
  .לוכשאב תורבחה תויושרב  הייסולכואה לש תואירבה  םודיקל םימזימ םודיק .1.1
1.2.  
 2022 תנשל לוכשאה לש תיתנשה הדובעה תינכת לש  לעופל האצוה .1.3

 :תוינכת 4 תללוכה
  לוכשאה תויושרב תואנדסו תואצרה - ״אירב םג״ •
  תוחתפתה יליבומל הממח •
 לוכשאה תויושרב תואירב םודיקל םיטקיורפ – תוינידמ לכב תואירב •
  םיפתוש תליהק •

 
 תוירושיק תרבגהל םיביוחמה עוצקמ ישנא רובע תירוזא )המרופטלפ( תיתשת תיינב .1.4

 לוכשאה יבושיי ןיב 'רוביח'ה תוכיא רופיש לע שגדב תיעוצקמו תיתליהק תודיכלו
 .תינוציחה ותביבסו
 

 האצוהו םוזיי ,חטשב םיכרצה ןיבל ,םינושה םינקחשה ןיב ךוויתו בולישל עויס .1.5
 תומולשו תואירב תמדקמ תימוחת בר המרופטלפ תריצי ,תומרופטלפה לש לועפל
 .ליגו תוברת תמאתומ השיגב ,ההובג תונימזבו םוקמ לכב
 

 תוימוקמה תויושרה ןיב הלועפ יפותיש תריציו תואירב לש תירוזא תוליעפ לולכת .1.6
 .לוכשאב תודגואמה
 

 תואירב תודיחי תמקהלו תואירב םודיק אשונב לועפל לוכשאב תויושר דודיע .1.7
 .תואירב תודיחי ןהב ןיאש תויושרב
 

 ,םילוח יתב ,תואירבה תוכשל םהבו םיירוזאה תואירבה תודסומ םע קשממ לולכת .1.8
 .דועו הימדקא ,שפנה תואירב תודסומ ,םישישקל תודסומ ,םילוח תופוק
 

 קשממ םויק .תואירב ימאתמו תואירב תודיחי תומייק ןהב תויושרב הכימתו קוזיח .1.9
 תואירב ימרוג םעו ,םימייקש לככ ,םייבושיי תואירב ימאתמ םע קודה הדובע
  .דועו ח"פש ,תויאנוזת תוברל לוכשאה יבושייב
 

 לע שגדב תואירב םודיקל םירושקה םיאשונב תירוזאו תיבחרמ הייאר חותיפ .1.10
 הייסולכואה תואירב תבוטל םיטקיורפ םודיקו םוזיי ,הייסולכואה תונקדזה
 .לוכשאב
 

  .לוכשאב תואירבה םודיקב השענב ףתשל םתרטמש תויומלתשהו םיסנכ םודיק .1.11
 

 הלשממ ידרשמו יקסע רזגמ ,תיחרזא הרבח ינוגרא םע הדובע קשממ רומישו חותיפ .1.12
  .םייטנוולר
 

 לוכשאב ןונכתהו תוטלחהה תלבק ךילהת לכב תיתואירבה טבמה תדוקנ תעמטה .1.13
 .וב םיבושייבו
 

 תופוקתל תילוכשא תוכרעיהו םוריחבו הרגשב תואירבה דרשמ םע רישי רשק תריצי .1.14
 .תואירבה םלועב םוריח
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 לש הבחרה וא ףונימ ,םירעה לש םיפתושמ םיבאשמ דוחיאו לדוגל ןורתי לוצינ .1.15

 .תויושר רתוי תבוטל םימייק םיחלצומ םימזימו תוינכות
  

 תואירבה ידרשמלו לוכשאה תלהנהל ןועברל תחא עוציב לומ לא ןונכת תשגה .1.16
 .האצות ידדמב תיבקע הדימע תוברל ,םינפהו

 
 

 חכ ,לועפת ,לוהינ יתוריש תוברל ,םישרדנה םיתורישה ללכ תא קפסי הכוזה רומאה ןמ עורגל ילבמ .2
 םא םג ,םישרדנה םיתורישה לולכמ ןתמ ךרוצל יטנוולרו רחא שרדנ תוריש לכו שרדייו לככ םדא
 םיתוריש תלבק ךרוצל םייחרכה ולא םיתוריש יכ רורב םלוא זרכמה יכמסמב הלוע וניא רבדה
 .הכוזה קפסהמ םיאלמ

   .המעטמ ימ וא/ו  לוכשאה תיל"כנמ לא ותדובעב ףופכ היהי ץעויה .3
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 'ג חפסנ

 םיחוטיב םויק רושיא
 חוטיבה תושירדו תוארוה – 'ג חפסנ

 :הז חוטיב חפסנ תורדגה ןיינעל
 ........................................................................................................................– "חטובמה"
 , דוגיאב תורבחה תויושרה לכ וא/ו יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא – "רושיאה שקבמ"
  .םהידבועו  םהילהנמ , םהירחבנ
 ירוזיאה תואירבה ךרעמ לולכתל ץועיי – "םיתורישה"

 ךורעל חטובמה לע ,ןיד לכ יפ-לע וא/ו הז םכסה יפ-לע חטובמה לש תויובייחתהמו תוירחאמ עורגל ילבמ
 חוטיב ןיינעלו ,םיתורישה ןתמ תפוקת לכ ךשמב לארשיב ןידכ תישרומ חוטיב תרבח לצא ,םייקלו

 םינש 7 לש תפסונ הפוקתל תוחפה לכלו ןיד יפל תוירחא ול תמייק דוע לכ תיעוצקמ תוירחא
 ןלהל 0 ףיעסב םיטרופמה םיחוטיבה תא הז םכסה אושנ םיתורישה ןתמ תפוקת םות רחאל
 .)"חטובמה יחוטיב" :ןלהל(

 תובח חוטיב ךורעל אלש יאשר אוה םיריכש םידבוע קיסעמ וניא חטובמהו היה יכ םכסומ
 תקסעה יא לע בתכב הרהצה רושיאה שקבמל ריבעהש דבלבו ןלהל 8.2 ףיעסב טרופמכ םידיבעמ
 .םידבוע

 תליחת דעומ ינפל םימי 7 רושיאה שקבמ ידיל איצמהל חטובמה לע ,רושיאה שקבמ דצמ השירד לכ אלל
 ,םיתורישה ןתמ תליחתל םידקמ יאנתכ הרקמ לכבו ,םכסה לע המיתחה דעוממ וא םיתורישה
 שקבמ ,חוטיבה לע חקפמה תוארוהל םאתהב ,חטובמה חטבמ ידיב םותח ,חוטיב םויק רושיא
  .)"חטובמה יחוטיב רושיא" :ןלהל( 2019-1-6 ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש רושיאה
 תא רושיאה שקבמ ידיל איצמהל חטובמה לע ,חטובמה יחוטיב תפוקת םות דעוממ רחואי אל
 תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל ךכו ,תפסונ הפוקתל ופקות תכראה ןיגב חטובמה יחוטיב רושיא
 .ליעל 0 ףיעסב טרופמכ תפסונ הפוקת ךשמל וא ,םכסהה יפ לע
 לטובמ תויהל דמוע חטובמה יחוטיבמ ימ יכ רושיאה שקבמל עידוי חטובמה חטבמש םעפ לכב
 תכירע רושיא איצמהלו שדחמ חוטיבה ותוא תא ךורעל חטובמה לע ,הערל יוניש וב לוחל דמוע וא
 .חוטיבב הערל יונישה וא חוטיבה לוטיב דעומ ינפל םוי 30 ,שדח חוטיב
 חוטיב ףיעס תוארוהל םאתהב וא דעומב חטובמה יחוטיב םויק לע רושיא תאצמה יא יכ רהבומ
 ויתויובייחתה לכ תא םייקל חטובמה לעו ,הז םכסה יפ לע חטובמה תויובייחתהמ ערגת אל ,הז
 יכ םכסומ .ליעל טרופמכ תושירדב ותדימע יא לשב ןכ תושעל תורשפאה חטובמהמ ענמת םא םג

 םעטמ םיאבה יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ תולעלמ עונמ היהי חטובמה
 רושיא אצמוה םרט םיתורישב ליחתהל םיתורישה ול רשפאתי אלש ךכ בקע רושיאה שקבמ
 .שרדנכ חטובמה יחוטיב

 גואדל ,םדעומבו םאולמב חוטיבה ימד תא םלשל ,חטובמה יחוטיב יאנת לכ תא םייקל חטובמה לע
 תאשלו םמייקל חטובמה תויובייחתה תפוקת לכ ךשמב ףקותב ויהי חטובמה יחוטיבש אדוולו
 רושיאה שקבמל עידוהל חטובמה בייחתמ ןכ .חטובמה יחוטיבב תובוקנה תוימצעה תויופתתשהב
 םשל שרדייש לככ רושיאה שקבמ םע הלועפ ףתשלו העיבתל הליע תווהל לולעה עוריא לכ לע דימ
  .םיחטבמל השיגהל רושיאה שקבמ ידי-לע טלחוי רשא חוטיב תעיבת שומימ

 לכ עצבל חטובמה לעו ,ליעל רומאכ אצמויש חטובמה יחוטיב רושיא תא קודבל תיאשר רושיאה שקבמ
 .הז חוטיב חפסנב רומאכ חטובמה תויובייחתהל ומיאתהל תנמ לע שרדייש ןוקית וא יוניש
 תכירע ןיגב חוטיב רושיא תאצמהב ,חטובמה יחוטיב תכירעב ןיא יכ שרופמב הזב םכסומ
 תמאתה רבדב רושיא תווהל ידכ םייונישב וא/ו םתקידב יאב וא/ו םתקידבב וא/ו הלא םיחוטיב
 ימ לע וא/ו רושיאה שקבמ לע יהשלכ תוירחא ליטהל ידכ ךכב ןיאו םכסומל חטובמה יחוטיב
 .ןיד יפ-לע וא/ו הז םכסה יפ-לע חטובמה תוירחא תא םצמצל וא/ו רושיאה שקבמ םעטמ
 ,הז חוטיב ףיעסב רומאה ןיבל חטובמה יחוטיב רושיאב רומאה ןיב המאתה יא לש הרקמ לכב
 .הז חוטיב ףיעס תוארוהל םמיאתהל תנמ לע חטובמה יחוטיב יונישל םורגל חטובמה לע
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 ,הז חוטיב ףיעסב רומאכ תוירחאה תולובג תעיבק תאז ללכבו יחוטיבה יוסיכה ףקיה יכ ,תאזב םכסומ
 תובחה אולממ חטובמה תא תרטופ הניאש ,חטובמה לע תלטומה תירעזמ השירד תניחבב הניה
 וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ אהת אל חטובמל .ןיד יפ-לע וא/ו הז םכסה יפ-לע
 הנעט לכ וא/ו םירומאה תוירחאה תולובגל רושקה לכב רושיאה שקבמ םעטמ םיאבהמ ימ יפלכ
 .חטובמה ידי לע אצוהש חוטיבה יוסיכה ףקיה וא/ו הבוג אשונב תרחא
 םיפסונ םיחוטיב ךורעל וא/ו חטובמה יחוטיב ףקיה תא ביחרהל ךרוצ םייק חטובמה תעדלש לככ
 לע ,רומאכ םילשמה וא/ו ףסונה חוטיבה תא חטובמה ךורעי ,חטובמה יחוטיבל םימילשמ וא/ו

 לע רותיו רבדב שרופמ ףיעס ללכיי ,ודי-לע ךרעייש םילשמ וא/ו ףסונ שוכר חוטיב לכב .ונובשח
 םדא יפלכ טעמל ,רושיאה שקבמ םעטמ ימ יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ ףולחתל חטבמה תוכז

 םש בחרוי חטובמה ידי-לע ךרעייש םילשמ וא/ו ףסונ תובח חוטיב לכב .ןודזב קזנל םרגש
 .תבלוצ תוירחא ףיעסל ףופכב ,רושיאה שקבמ תא לולכל חטובמה

 ,רושיאה שקבמ םעטמ םיאבה תאו רושיאה שקבמ תא ,ומעטמ םיאבה םשבו ומשב ,רטופ חטובמה
 םיתורישל רשקב שומיש וב השענש והשלכ שוכרל םרגיהל לולע רשא קזנל וא ןדבאל תוירחאמ
 לכל םיקזנל תוירחאמ ןכו ,)רחא הדובע ילכ לכו בכר ילכ תוברל ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו(

 םרגש םדא תבוטל לוחי אל רומאכ רוטפה םלוא .םיתורישה םע רשקב ומשב וא ומעטמ םיאבה
 .ןודזב קזנל

 וכרעי יכ שורדל חטובמה לע ,םיתורישה םע רשקב וא/ו תרגסמב הנשמ ינלבק םע חטובמה תורשקתהב
 .םתוליעפ גוסו ףקיהל סחיב םימלוה םיחוטיב םדי לע
 ,םיתורישל סחיב רושיאה שקבמ יפלכ תוירחאב אשונ חטובמה יכ ,תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל
 תופשל תוירחאב אשי חטובמה .ומעטמ הנשמ ינלבק תועצמאב וא/ו ותועצמאב ועצוב םא ןיב
 ידי-לע ועצובש םיתורישה לשב םרגייש קזנ וא/ו ןדבוא לכ ןיגב רושיאה שקבמ תא תוצפל וא/ו

 ינלבק יחוטיבב וא/ו חטובמה יחוטיבב הסוכמ רומאכ קזנ וא/ו ןדבוא םא ןיב ,הנשמה ןלבק
  .ואל םא ןיבו חטובמה םעטמ הנשמה
 רושיאה שקבמ לע ליטהל ידכ וא/ו חטובמה תובייחתהמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא
 תוברל ,םיחטובמ יתלב םיקזנל אלמ ןפואב יארחא היהי חטובמה יכ ,רהבומ  .יהשלכ תוירחא
 בייח אהי חטובמה יכ שרופמב םכסומ ,ןכ ומכ .תימצעה תופתתשהה םוכסל תחתמ םהש םיקזנ
 םולשת תוברל וב בייוחי חטובמהש םולשת וא/ו קזנ לכ ןיגב רושיאה שקבמ יופישב וא/ו יוציפב
 ותשירד םע דימ הז םכסה יפל וא ןיד יפל חטובמה תוירחאבש םיקזנ ןיגב ,תימצע תופתתשה
 .בתכב הנושארה
 

 םיאנתה לכ לע וחטבמ תעידיל הז חוטיב חפסנ ןכות ריבעהל בייחתמ חטובמה יכ תאזב םכסומ
 תולולכ הז חפסנ יפ לע ויתויובייחתה יכ אדוול הבוחה הלח חטובמה לע יכ רהבוי .וב םילולכה
 םניה ופרוצש חוטיבה ירושיא .הז םכסה תוארוה ורבגי הריתס לש הרקמב .ךרעש םיחוטיבב
 .בייחמ חסונ םניאו דבלב אמגוד

 

 :חטובמה יחוטיב
  ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב

 וא/ו ופוגל םרגיהל לולעה קזנ וא/ו העיגפ לשב ןיד יפ-לע חטובמה תובח תא חטבמה
 .םיתורישה םע רשקב והשלכ ףוג וא/ו םדא לש ושוכרל
 ידבוע ,רושיאה שקבמ ,קפס רסה ןעמל .ףוג יקזנ ןיגב לוחי אל תיעוצקמ תוירחא גייס
 .ישילש דצל שרופמב ובשחיי רושיאה שקבמ שוכרו רושיאה שקבמ
 תוירחא ףיעסל ףופכב ,הסילופב ףסונ חטובמכ רושיאה שקבמ תא לולכל בחרוי חוטיבה
 .חטובמה ידיחימ דחא לכ רובע דרפנב ךרענ וליאכ חוטיבה בשחנ יפ לע תבלוצ
 .חוטיבה תפוקתל רבטצמבו עוריאל ₪ 4,000,000 :תוירחא לובג

  םידיבעמ תוירחא חוטיב
 תוירחאה קוח וא/ו ]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ יפ-לע חטובמה תובח תא חטבמה
 ימל םרגיהל הלולעה הלחמ וא/ו תינפוג העיגפ לשב ,1980 - ם"שתה םימוגפ םירצומל
  .םיתורישה בקע וא/ו ידכ ךות חטובמה ידבועמ
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 תורק ןיינעל עבקיו היה ומעטמ םיאבה וא/ו רושיאה שקבמ תא תופשל בחרוי חוטיבה
 ידבועמ ימ יפלכ ןהשלכ דיבעמ תובוחב אשונ םהמ ימ יכ יהשלכ הלחמ וא/ו הדובע תנואת
 .חטובמה
 .חוטיבה תפוקתל רבטצמבו עוריאל  ₪  20,000,00 -ו דבועל ₪ 6,000,000  :תוירחא לובג

  תיעוצקמ תוירחא חוטיב
 ךלהמב הנושארל שגותש השירד וא/ו העיבת לשב ןיד יפ-לע חטובמה תובח תא חטבמה
 ימ וא/ו חטובמה דצמ יעוצקמ לדחמ וא/ו השעמ בקע תועט ןיגב ,חוטיבה תפוקת
  .ומעטמ םילעופהמ
 .םיתורישה ןתמ תליחת דעוממ רחואמ אל רשא ערפמל דעומ לולכי חוטיבה
 בקע וילע תלטומ תויהל הלולעש תוירחא לשב רושיאה שקבמ תא תופשל בחרוי חוטיבה
 ףיעסל ףופכב ,ומעטמ םילעופה ןיגב ןכו ,וילהנמו וידבוע חטובמה לש לדחמ וא/ו השעמ
 .חטובמה ידיחימ דחא לכ רובע דרפנב ךרענ וליאכ חוטיבה בשחנ יפ לע תבלוצ תוירחא
 ןדבא ,חטובמה ידבוע דצמ ןומאב הליעמ וא רשוי יא רבדב הלבגה לכ לולכי אל חוטיבה
 בוכיע וא הייהשה ,תוכמסמ הגירחו הצמשה ,ערה ןושל וא/ו הביד תאצוה ,םיכמסמ
 םיכילהב הנגה תואצוה רבדב הבחרה ללוכ ןכו יסנניפ וא יפסכ קזנ ,חוטיב הרקמ תובקעב
 .םיילילפ
 לע ךרענ אל יכ יאנתב חוטיבה ףקות םות רחאל םישדוח 6 לש יוליג תפוקת לולכי חוטיבה
 וא לוטיבהו הדימבו ,הז ףיעסמ בייחתמכ ליבקמ יוסיכ קינעמה יפולח חוטיב חטובמה ידי

 .חטובמה לש המרמ וא םולשת יאמ עבנ אל חוטיבה יאנתב יונישה
 .חוטיבה תפוקתל רבטצמבו עוריאל ₪ 4,000,000 :תוירחא לובג
 
 

 :םהיפל תוארוה וללכי חטובמה יחוטיב
 חטובמה חטבמ יכו ומעטמ םיאבה וא/ו רושיאה שקבמ ידי-לע ךרענה חוטיב לכל םימדוק םנה

 .ומעטמ םיאבהו רושיאה שקבמ יחוטיב ףותיש רבדב השירד וא/ו הנעט לכ לע רתוומ
 םוי 30 אלא ףקותל סנכיי אל ,חטובמה יחוטיבמ ימ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש

 .לוטיבה וא יונישה רבדב רושיאה שקבמל חטבמה לש העדוה חולשמ רחאל
 ידי לע בל םותב םיחוטיבה יאנתב הדימע יא וא/ו םהיתואנתהו חטובמה יחוטיב יאנת תרפה

 יופיש וא יוציפ תלבקל רושיאה שקבמ תויוכזמ ערגת אל ,וילהנמו וידבוע וא/ו חטובמה
 .רומאכ םיחוטיבה יפ לע

 חוטיב םייק רשאכ ,חטבמה תוירחא תא יהשלכ ךרדב םצמצמ וא/ו עיקפמה ףיעס םייקו היה
 וא/ו ןוגימ יעצמא וא/ו יוסיכל םימדקומ םיאנת תוברל תרחא הביס לכ לשב וא/ו רחא
 שקבמ יפלכ לעפוי אל הז ףיעסש ירה העטמ וא/ו יוגש ימותיח עדימ וא/ו רסח חוטיב
 .המעטמ םיאבה וא/ו רושיאה

 תונלשר גירח .2013 הרודהמ טיב יאנתמ תחפי אל )תיעוצקמ תוירחא חוטיב טעמל( יוסיכה ףקיה
 חטבמה תויוכזמ עורגל ידכ רומאכ ףיעסה לוטיבב ןיא םלוא ,לטובי )םייק םא( יתבר
  .1981 - א"משתה חוטיב הזוח קוח יפ לע חטובמה תובוחו

 םלוא ,רושיאה שקבמ םעטמ םיאבה יפלכו רושיאה שקבמ יפלכ ףולחתה תוכז לע רתוומ חטבמה
  .ןודזב קזנל םרגש םדא יפלכ לוחי אל רומאכ ףולחתה תוכז לע רותיוה

 תוימצעה תויופתתשהב האישנלו חוטיבה ימד םולשתב תאשל תוירחאה תלטומ חטובמה לע
  .ןהיפ לע תולחה

 .תידוסי הרפה הווהת הז חוטב חפסנ תוארוהמ הזיא לש הרפה
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 )DD/MM/YYYY(רושיאה תקפנה ךיראת םיחוטיב םויק רושיא - 1'ג חפסנ

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

 *רושיאה שקבמ דמעמ *הקסעה יפוא חטובמה *רושיאה שקבמ

 תויושר לוכשא םירע דוגיא  : םש
 תויושרה לכ וא/ו יחרזמ לילג

 , םהירחבנ , דוגיאב תורבחה
  .םהידבועו  םהילהנמ
  

 ן"לדנ☐ ........................ :םש
  םיתוריש☒
 םירצומ תקפסא☐
 ______ :רחא☐

 
 ךרעמ לולכתל ץועיי

 ירוזיאה תואירבה

 ריכשמ☐
 רכוש☐
 ןייכז☐
 הנשמ ינלבק☐
 םיתוריש ןימזמ☒
 םירצומ ןימזמ☐
 ______ :רחא☐

 _________ :.פ.ח/.ז.ת  501400709   :תושיי 'סמ

 ,חכ תמוצ םיקסע זכרמ  :ןעמ
 ןוילע לילג          

 ......................... :ןעמ

 םייוסיכ
 חוטיבה גוס
 

 וא תוירחא תולובג יפל הקולח
 חוטיב ימוכס

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 .ת
 הליחת

 םוכס /תוירחאה לובג םויס .ת
 חוטיב

 םיפסונ םייוסיכ
 לוטיבו ףקותב

  םיגירח
 יוסיכ דוק ןייצל שי

 'ד חפסנל םאתהב

 עבטמ םוכס

 'ג דצ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 )302( תבלוצ תוירחא  ₪  4,000,000    
 )304( יופיש בחרה
 הנשמ ינלבקו םינלבק
)307( 
 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ
 ל"למה תועיבתל יוסיכ
)315( 

 ישעמ ןיגב ףסונ חטובמ
 - חטובמה ילדחמ וא
 )321( רושיאה שקבמ
 רדגומ רושיאה שקבמ
 )322( 'ג דצכ
 )328( תוינושאר
 רושיאה שקבמ שוכר
 )329( 'ג דצכ בשחיי

 6,000,000     םידיבעמ תוירחא
 דבועל

20,000,00
0  
 הרקמל
 תפוקתלו
 חוטיב

 )304( יופיש בחרה ₪
 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ
 ל"למה תועיבתל יוסיכ
)315( 

 היה - ףסונ חטובמ
 לש םדיבעמכ בשחייו

 חטובמה ידבועמ ימ
)319( 

 )328( תוינושאר
 )301( םיכמסמ ןדבא ₪ 4,000,000     תיעוצקמ תוירחא

 )302( תבלוצ תוירחא
 תאצוהו הצמשה ,הביד
 )301( ערה ןושל
 )304( יופיש בחרה
 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ
 ל"למה תועיבתל יוסיכ
)315( 

 ישעמ ןיגב ףסונ חטובמ
 - חטובמה ילדחמ וא
 )321( רושיאה שקבמ
 םידבוע רשוי יאו המרמ
)325( 
 )326( תויטרפב העיגפ
 בקע יוהיש/בוכיע
 *327( חוטיב הרקמ
 )328( תוינושאר
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 .ףקותב םניאש תודשכ הלא תודש ןמסל ןתינ יללכ חוטיב רושיאב *
  

 םייוסיכ
 12 - יוליג תפוקת
 )332( םישדוח

 :*)'ג חפסנב תטרופמה המישרה ךותמ תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ
 )038( ירוזיאה תואירבה ךרעמ לולכתל ץועיי

 
 * הסילופה יוניש/לוטיב

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

 רושיאה תמיתח
 :חטבמה
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 1'ד חפסנ
 1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת

 תמאה ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,______________.ז.ת________________ מ"חה ינא
 ןמקלדכ ,תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו

 ____________________ עיצמה לצא ___________________________ כ שמשמ ינא
 .יחרזמ לילג תויושר לוכשא לש ___________ רפסמ זרכמב העצה שיגמ רשא  ,)"עיצמה" :ןלהל(
 .ורובעבו ומשב הז ריהצת ומעטמ ןתיל ךמסומו

 :הז ריהצתב .1

   לעב םג - םדא ינב רבח אוה עיצמה םא .עיצמה ידי לע טלשנש ימ - "הקיז לעב"
   דיגאת וא ,עיצמה לצא הטילשה לעב תטילשבש דיגאת וא וב הטילשה 
  יארחאמ ימ וא ,עיצמה לש ולאל ותוליעפ ימוחתבו ובכרהב המודה 
  .הדובעה רכש םולשת לע עיצמה םעטמ 

 .1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב התרדגהכ      -    "הטילש"

 הקיז לעב לכו יכונא  ,הז זרכמב העצה תשגה דעומל דע יכ תאזב ריהצמ יננה .2
 ] המיאתמה תצבשמב X ןמסל שי[ :עיצמל

o ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי רחאל ורבענש תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל 
 םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002 רבוטקואב 31 -

 ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה

o 2002 רבוטקואב 31 - ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי ירחא ורבענש תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה, 
 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל
 ,ךילהב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומב ךא, 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו

 ;הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח

 :)המיאתמה תצבשמב X ןמס( יכ ריהצהל ינירה .3

 לע תולח אל 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה     �
 . עיצמה

 עיצמה לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה     �
   .ןתוא םייקמ אוהו

 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוהש הרקמב( .4
 :)המיאתמה תצבשמב x ןמסל שרדנ  עיצמה לע תולח

 .םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ עיצמה     �

 .רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמה     �

 תצבשמב  X ןמסל שרדנ רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמהש הרקמב( .5
 :)המיאתמה

 םייתרבחה םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל הנפי יכ בייחתמ עיצמה     �
 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל

 .ןמושייל רשקב תויחנה תלבק םשל – ךרוצה הרקמבו ,1998
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 םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל רבעב בייחתה עיצמה     �
 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה
 ןמושייל לעפ ויתובוח םושייל תויחנה לביק םאו רומאכ הנפ אוה ,1998  -ח"נשת ,תולבגומ
 ןתנ היבגלש תורשקתה ומע התשענו וז היינפ עצבל רבעב בייחתה  עיצמהש הרקמב(

 .)וז תובייחתה

 דרשמ לש יללכה להנמל וז הקספ יפל רסמש ריהצתהמ קתעה ריבעהל בייחתמ עיצמה
 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז .6

 

 ןידה ךרוע רושיא

 ינפב ה/עיפוה ____________ םויב יכ ת/רשאמ ד"וע ,_____________________ מ"חה ינא
 ______________ 'בג/רמ ____________ ריע/בושיב ____________ בוחרב רשא ידרשמב
 יכ ה/ויתרהזהש ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה/ ____________ .ז.ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש
 ,ןכ השעת/השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהת/היהי יכו תמא ריהצהל ה/וילע
  .ליעלד ריהצתה לע ינפב ה/םתח

 

____________________              ____________________         _____________ 

 המיתח                           ןוישיר רפסמו תמתוח                                   ךיראת
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 2'ד חפסנ

 םיניינע דוגינ רדעיה תרהצה

  )זרכמל ותעצה םע דחיב עיצמה י"ע ףרוצי( 

 תואירבה ךרעמל לולכת ץועי יתוריש קפסא םא םיניינע דוגינ לע יל עודי אל יכ ריהצמ ינא .1
  .יחרזמ לילג תויושר לוכשא רובע ירוזאה

 ןתמל רשקב םיניינע דוגינ לש ומויקל ששח וא םיניינע דוגינ לש בצמב דומעל אלש בייחתמ ינא .2
 יתוא דימעיש רחא םרוג וא ףוג לכל םיתוריש ןתממ ענמיהל הז ללכבו ,לוכשאל םיתורישה
  .לוכשאה יפלכ םיניינע דוגינ לש ומויקל ששח וא םיניינע דוגינ לש בצמב

 םיניינע דוגינב אצמיהל לולע ינא םלשבש בצמ וא ןותנ לכ לע ידיימ ןפואב עידוהל בייחתמ ינא .3
 .לוכשאה םע תורשקתהה יבלשמ בלש לכב תאזו ,םהילע יל עדוויה םע דימ ,רומאכ

 םרט םתוא יתנחבו 2/2011 'סמ םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח תוארוה תא ריכמ ינא יכ ריהצמ ינא .4
 תוברל ,להונה תוארוה ללכ תא םייקל בייחתמו הז להונ יפ-לע גוהנל בייחתמ ינא .יתעצה תשגה
 הניחבה ימרוג ידי-לע ותניחבו םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש ספוט יולימ תבוח
  .םייטנבלרה
 לככ ונומ םיניינע דוגינל ששח תרדסהל לוכשאה לש ותעד תחנהל ןורתפ אצמי אל םאש יל עודי

 וא/ו זרכמב וביטב ינשה עיצמל הייכזה תא ריבעהל יאשר אהי לוכשאהו יתייכז לטובת ,הכזנש
  .ןיינעב השירד וא/ו הנעט לכ הלעאש ילבמו ידעלבה ותעד לוקיש יפל – דרפנו ףסונ ךילה םייקל

 וא ,יתוליעפ ןיב יקסע וא ישיא ןיינע לכ לע ידיימ ןפואבו בתכב לוכשאל עידוהל בייחתמ ינא .5
 בצמב יתוא דימעהל לולע רשא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רושק ינא ומיע וא ובש דצ לכ לש ותוליעפ
 .לוכשאל םיתורישה ןתמל רשקב םיניינע דוגינ לש

 בצמב יתוא דימעהל לולעה יקסע וא ישיא ,והשלכ רשק יל היהי םא ,רומאה תויללכמ עורגל ילב .6
 יטרפ טוריפ ךות , לוכשאה יגיצנל ידיימ ןפואב ךכ לע עידוא ,לוכשאה יפלכ םיניינע דוגינ לש
 .ץועייה תורידתו םייטנוולרה םידעומה ,ץועייה

 יצח תוחפל דע םיניינע דוגינ לש בצמב דומעל אלש בייחתמ ינא  ,רומאה תויללכמ עורגל ילב .7
 גציילמ תוענמיה ןיינעל תוברל ,אוהש בלש לכב  ,לוכשאל םיתורישה ןתמ  םות רחאל הנש
 תא הוולא םהבש םיתורישל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיעגונה םיניינעב םינוש םימרוג וא םיפוג

 .רומאכ םיתורישה ןתמל רשקב םיניינע דוגינ לש בצמב יתוא דימעהל םילולעשו לוכשאה

 

________    ___________ 

  המיתח    ךיראת  
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 3'ד חפסנ

 תוידוס תרימשל תובייחתה

 דובכל

 יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא

 ,בר םולש

 

 ________________________________ :םש

 ________________________________ :ז.ת

 יושע ינא ןכלו )דרשמה -ןלהל( _______________________ י"ע קסעומ/דבוע ינאו :ליאוהו
  דרשמה י"ע ונתנייש םיכילהל עגונה עדימל ,לוכשאה רובע םיתורישה ךלהמב ,ףשחיהל
 .םתפישח-יאבו םתוידוס לע הרימשב תובישח שי רשאו

 :ןמקלדכ לוכשאה יפלכ בייחתמ יננה  ,ךכיפל

 

 י"ע ונתניש םיכילהה לש רצות אוהש עדימה תא וא יתעידיל אבויש עדימה תא רומשל בייחתמ יננה
 ךא שומיש וב תושעלו ,תטלחומ תוידוסב לוכשאה םע תורשקתהה תרגסמב ידי לע וא/ו דרשמה
 עורגל ילבמו ,קפס רסה ןעמל .לוכשאה ידי לע ועבקייש יפכ םישרדנה םיתורישה ןתמ ךרוצל קרו

 םדא לכ תעידיל איבהל וא רוסמל  ,עידוהל  ,ריבעהל ,םסרפל אל בייחתמ ינא ,רומאה תויללכמ
  .לוכשאה ןיבל  דרשמה ויב תורשקתהה םויס רחאל םג עדימה תא רחא

 .יבמופ וא עודי עדימ לע לוחי אל ליעל רומאה

 

 :םותחה לע יתאב היארלו

 

 

________    ___________ 

  המיתח    ךיראת  
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 4'ד חפסנ
 העצהה תוכיא דוקינ ךרוצלו ףסה יאנתב הדימע תחכוהל – ויתורהצהו עיצמה יטרפ

 

 _________ךיראת

  דובכל

 יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא

 

 עיצמה םעטמ המיתחה ישרומ ,____________.ז.ת ___________________ ,מ״חה ונא
 -ןלהל( _________________________ .פ.ח ,______________________________________
 :ןמקלדכ ריהצמ ,____________ 'סמ יבמופ זרכמב )עיצמה
 

 עיצמה לע םיטרפ ןלהל .א
 

 עיצמה םש  

 .פ.ח / .ז.ת  

 עיצמה ידרשמ תבותכ  

 יווק ןופלט  

 סקפ  

 ל"אוד תבותכ  

 *רשקה שיא םש  

 רשקה שיא ןופלט  

 ןתמל עצומה דמעומה םש 
 םיתורישה

 
 ףסה יאנתל 3.1 ףיעסב עיצמה תדימע תחכוה .ב

 
 וניה עיצמה דמוע וב ףסה יאנת .םייפולח ףס יאנת רפסמ וטרופ ףסה יאנתל 3.1 ףיעס תרגסמב .1

 )םיאתמה ףיעסה 'סמ תא לוגיעב ףיקהל שי( – ןלהלדכ

" 

 ,האופרה יעדמ ,רוביצה תואירב :םיאבה םימוחתהמ דחאב ןושאר ראות לעב .3.1.1
 הדובע ,תואירב תוכרעמ להנימ ,ירוביצ להנימ ,תירוביצ תוינידמ ,תואירבה תועוצקמ
  .ינפוג ךוניח , תילאיצוס
 םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב רבטצמב םינש שולש תוחפל לש ןויסינ לעב ,ףסונב
 םימרוג השולש ףותישב ושענש תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות וא/ו  םייתליהק
  .תימוקמ תושר אוה םהמ דחאש ,םינוש

 
 
 

 ,הנוזת ,דועיס[ תואירבה תועוצקמ :םיאבה םימוחתהמ דחאב ינש ראות לעב .3.1.2
 ,תירוביצ תוינידמ ,תילאיצוס הדובע ,האופרה יעדמ וא ]קוסיעב יופיר וא היפרתויזיפ
 ,טרופסה לש היגולויזיפ ,תינוגרא היגולוכיספ ,הביבסה תוכיא ,ירוביצ להנימ
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  .ךוניח ,היגולוטנורג
  םייתליהק םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב רבטצמב םייתנש תוחפל לש ןויסינ לעב ,ףסונב
 ,םינוש םימרוג השולש ףותישב ושענש ,תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות וא/ו

  .תימוקמ תושר אוה םהמ דחאש

  

  .רוביצה תואירבב וא ,תואירב םודיקב ינש ראות ת/לעב .3.1.3
 וא/ו םייתליהק םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב תחא הנש תוחפל לש ןויסינ לעב ,ףסונב
 דחאש ,םינוש םימרוג השולש ףותישב ושענש ,תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות
 .תימוקמ תושר אוה םהמ

 

 תואירב תקלחמ להנמ וא ינוריע תואירב םאתמכ תימוקמ תושרב חכומ ןויסינ לעב .3.1.4
 :רמג תודועת ףרצל שי – םיאבה םיסרוקה דחא רגוב ןכ ומכו  תינוריע
 םייקתהש ,תואירבה דרשמ לש ,"תושרבו ןוגראב תואירב םודיק יליבומל סרוק" .א
  .2009-2015 םינשה ןיב
 ןוטלשה זכרמב םייקתמה "תואירב ימדקמו תואירב םירע ימאתמל הכרדה סרוק" .ב
  . 2017 תנשמ לחה תואירבה דרשמ ףותישב ימוקמה

 
 םיטרפה תא אלמל שרדנ 3.1.3 וא 3.1.2 וא 3.1.1 םיפיעס תרגסמב ותעצה שיגמ רשא עיצמ .2

 :םיאבה
 

 ;_________________________ םוחתב ינש/ןושאר ראות :דמעומה /עיצמה תלכשה .2.1
 

 וא/ו  םייתליהק םיטקיורפ זוכיר וא לוהינב עצומה דמעומה / עיצמה ןויסינ יכ ריהצהל ינירה .2.2
 אוה םהמ דחאש ,םינוש םימרוג השולש ףותישב ושענש תואירב םודיקל תוברעתה תוינכות
 :ןלהלדכ וניה תימוקמ תושר

 
 

 רואית

 /טקיורפה

 םודיקל תינכת

 סחיב תואירב

 ןתינ םהילא

 תוריש

 .דמעומה/עיצמה

 תרגסמב

 שי רואיתה

 םאה ןייצל

 טקיורפב רבודמ

 תינכתב וא

 םיתורישה ןתמ תפוקת

 שדוח דע הנש+שדוח(

 )הנש+

 עצוב םמיע םימרוגה

 תינכת/טקיורפה

 לבקמ לצא רשק שיא טוריפ

 ,דיקפת ,תוהז - תורישה

  ןופלט
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 : שרדנ 3.1.4 ףיעס תרגסמב ותעצה שיגמ רשא עיצמ .3

 ;םיסרוקב ותופתתשה לע םירושיא ףרצל .3.1
 ,תינוריע תואירב תקלחמ להנמ וא ינוריע תואירב םאתמכ תימוקמ תושרב ונויסינ תא טרפל .3.2

 :ןלהלדכ
 

 תויושר /תושרה םש

 דבע ןהב

 דמעומה/עיצמה

 ינוריע תואירב םיאתמכ

 תקלחמ להנמ וא

 תואירב

 הדובעה תפוקת

 דע הנש+שדוח(

 )הנש+ שדוח

  ןופלט ,דיקפת ,תוהז - תושרב רשק שיא טוריפ

   

   

 
 

 .ךרוצה תדימב ל"נה טמרופב ,תפסונ תואלבט/הלבט ףרצל ןתינ .4
 

 .רחא טמרופב תוצלמה םג לבקל יאשר לוכשאה .5'ד חפסנ טמרופב תוצלמה ףרצל שי .5
 

 לוכשאה תצעומ רבח וא/ו לוכשאה דבועל הברק רדעה - 3.2 ףס יאנתב עיצמה תדימע תחכוה .ג
 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל איבה לוכשאה יכ תאזב ריהצמ יננה .1

 :ןמקלדכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א('א122 ףיעס .1.1
 

 קלח םירומאה דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח"
 דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה
 תימוקמה תושרה וא/ו לוכשאה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל ,וב יארחא
 ".תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב - "בורק" ,הז ןיינעל ; תיטנוולרה

 רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכ רבדב העדוהה לש )א(12 ללכ .1.2
  :עבוקה תוימוקמה  תויושרב
 ןיינעל ;תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח" 
 ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח - "הצעומ רבח" ,הז

 ".))ב()1(2-ו )ב()1(1 ףיעסב "בורק"ו "הטילש לעב" תורדגה האר( וב הטילש
  :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א(174 ףיעס .1.3

 
 עגונ היהי אל תיטנוולרה תימוקמה תושרה וא/ו לוכשא לש דבוע וא דיקפ"
 וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי לע וא ומצע ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא
 תיטנוולרה תימוקמה תושרה וא/ו לוכשאה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס
 ".הנעמל תעצובמה הדובע םושבו

  :יכ ריהצהלו עידוהל שקבמ יננה ךכל םאתהב .2
 וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :יל ןיא לוכשאה תודסומבו לוכשאה תצעומ ירבח ןיב .2.1

 .שרופמב ןלהל טרופמש לככ תלוז ,ףתוש וא ןכוס אל ףאו תוחא
 הרשע לע הלועה קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח ןיא .2.2

 םהמ דחאש וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב דיגאתה לש ויחוורב וא ונוהב םיזוחא
 .שרופמב ןלהל טרופמש לככ תלוז וב יארחא דבוע וא להנמ

 ןלהל טרופמש לככ תלוז ,לוכשאב דבועה ,ונכוס ינאש ימ וא ףתוש ,גוז ןב יל ןיא .2.3
 .שרופמב

 תושרה םש טוריפ ללוכ( הברקה גוס תא ןייצל שי ליעל טרופמכ הבריק תמייקש לככ
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-  לוכשאה י"ע ןחבת איהו )תיטנבלרה
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 רומאכ הברק יל שי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת לוכשאה לש םיזרכמה תדעו יכ יל עודי .3
 .הנוכנ אל הרהצה יתרסמ םא וא ,ליעל

 וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .4
 .תמא

 תדוקפל )3('א 122 ףיעס תוארוהמ טרפבו ללכב ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .5
 ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 2/3 לש בורב לוכשאה תצעומ ןהיפל ,תויריעה
 .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש דבלבו תויריעה תדוקפל )א('א122 ףיעס יפל תורשקתה

 
 

 ישילשה רזגמל סחיב תואירבה םוחתב עיצמה ןויסינ .ד
 -ןלהלש הלבטב רומאכ ונוסינ תא טרפל עיצמה לע
 

 םוחת רואית

  תורישה

 םיתורישה ןתמ תפוקת

 שדוח דע הנש+שדוח(

 )הנש+

 ןימזמ לצא רשק שיא טוריפ תורישה ןימזמ םרוגה

 ,דיקפת ,תוהז - תורישה

  ןופלט

    

    

    

    

    

 
 
 
 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש הז

 _____________ עיצמה תמתוח ______________  עיצמה םש _________ ךיראת

 ד"וע רושיא

 יתבותכש _________________ ד"וע __________________ מ"חה ינא
 םויב יכ תאזב רשאמ _____________ רפסמ ןוישיר אשונהו ________________
 'סמ .ז.ת יפל הת/ההיזש ____________ 'בג/רמ ינפב עיפוה _____________
 תא וניבהש רחאל הז ריהצת לע המ/םתחו ,תישיא יל ת/רכומה / _________________
 .םתמיתח לש תיטפשמה התועמשמ

      _________________ 
 המיתח       
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 5'ד חפסנ
 הצלמה בתכ  

 דובכל
 יחרזמ לילג תויושר לוכשא םירע דוגיא
 )"לוכשאה" – ןלהל(

 
  םיתוריש עוציב לע הצלמהו רושיא :ןודנה

 
 ._________________ :ץילממה ףוגה םש

 _________________ דיגאת 'סמ/.ז.ת/.פ.ח/.צ.ח ,__________________________ תשקבל

 גוסמ םיתוריש ונל קינעה עיצמה יכ תאזב םירשאמ ונירה )"עיצמה" – ןלהל(

 שדוחל דעו )הנש/שדוח( ______ שדוחמ לחה תאזו ,_______________________

 .)הנש/שדוח( _____________

 _____________________________________________________ :תורישה לע ונתעד תווח

_______________________________________________________________________ 

 ________________ :ךיראת

 __________________ :םש

 ________________ :דיקפת

 ________________ :ןופלט

 _______________ :המיתח    
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 'ו חפסנ
 05/2022 יבמופ זרכמ

 
 )מ"עמ ללוכ אל( ריחמה תעצה ספוט

 
 הז בייחתמו םיכסמ ,ריהצמ _______________ תבותכ ___________ .פ.ח _____________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ

 חסונו םיפתתשמל תוארוהה :ונייהד ,ןודנבש זרכמה יכמסמ לכ תא ןויעב יתארק יכ תאזב ריהצמ יננה .1

 ,הז זרכמב םיפתתשמה תאמ םישרדנה תושירדהו םיאנתה לכ תא יתנבה יכו הכוזה םע םתחייש םכסהה

 .התויחוורו יתעצה תויאדכ תוברל ,יתעצה ריחמ תעיבק לע עיפשהל יושעה רבד לכ יתלקשו יתקדב יכו

 :בייחתמו םיכסמ ריהצמ יננה .2

  .םאתהב יתעצה תא יתשגהו זרכמה יכמסמב רומאה לכ תא יתנבה יכ .2.1

  .זרכמה יכמסמב רומאה לכל םיכסמ יננה יכ .2.2

 הכזאו היה יכו זרכמה יכמסמבש תושירדה לכ לע הנוע יתעצה יכ ,זרכמה יאנת לכב דמוע יננה יכ .2.3

 תא לטבל לוכשאה יאשר היהי זרכמה יאנתב דמוע ינניא יכ םכסהה תפוקת ךלהמב אצמיו זרכמב

 .ימיע תורשקתהה

 .זרכמה יכמסמב תוטרופמה תוארוהה לכ רחא אלמל .2.4

  .םירחא םיפתתשמ םע םואית אלל וא/ו רשק אלל תשגומ יתעצה יכ .2.5

3.       
  .יתעצה ןלהל ,זרכמה אושנ םיתורישה עוציבל הרומתב .3.1

 .םיפתתשמל תוארוהב םיטרופמה םיכמסמה תא יתעצהל ףרצמ יננה .3.2

 י"פע םכסההמ םיפסונ םימותח םיקתועו םישרדנה םיכמסמה לכ תא איצמא יכ םיכסמו ריהצמ יננה .4

 .וקלח וא ולוכ ,זרכמב יתייכז לע יל עדווייש םוימ םימי 7 ךותב ,לוכשאה תשירד

  .לוכשאה ידי לע םרושיאו םישרדנה םירצותה תגצהל ףופכבו ,דבלב לעופב עוציב פ"ע וניה םולשתה .5

 יכמסמ לכ תא דמלו ארק אוהש רושיאו הרהצהכ םהומכ זרכמב ותופתתשהו עיצמה לש ותעצה תשגה .6

 תוברל ,םינותנה לכ תא ןחב אוה יכו ול םירורבו םיעודיו םהיחפסנו הזוחהו זרכמה יטרפ לכ ,זרכמה

 ,שרדנה ךרעמה ,םיתורישה עוציבל םישרדנה םידבועה רפסמ ,םולשתה יאנת ,םיתורישה עוציב ןפוא

 םיתורישה לש אלמו םלשומ עוציב ךרוצל רחא ןותנ וא/ו םישרדנה םיתורישה יפואמ שקבתמ תוריש לכו

 .םהיחפסנו הזוחה ,זרכמה אושנ

 לכ תא ןחבו ותעצה תשגה ךרוצל ול םישורדה עדימהו םינותנה לכ תא לביק אוה יכ ריהצמ עיצמה .7

 .םתומלשבו םאולמב םיתורישה עוציבל ןויסינהו עדיה ,םירושיכה לכ לעב אוהו םילהנה תוארוה

 זרכמה יכמסמל עגונב ב"ויכו העידי רסוח וא/ו הנבה יא וא/ו תוגייתסה וא/ו הנעט לכ יכ ריהצמ עיצמה .8

 ידי-לע ולעוי רשא ,םהב עיפומה ןותנ לכ תוברל ,םהיחפסנ לע הזוחהו )תורהבה ילוקוטורפ תוברל(

 .ולבקתי אל ,זרכמב תועצהה תשגה רחאל עיצמה
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 ץועיי יתוריש ןתמ ןיגב ונדי-לע תשקובמה הרומתה ,םכסהבו זרכמה יכמסמב טרופמה לכל םאתהב .9

 ריחמל סחיב __________% לש רועישב החנה :ןמקלדכ הניה  ירוזאה תואירבה ךרעמ ללכתמ -

 .מ"עמ ללוכ ₪ 14,000 לש ס"ע דמועה שדוחל יברמה

 :יכ ונל עודי .10

 העצהה םוכס בשחיי ,0 רועישב החנה עיצנש לככו ,)סונימ( ילילש החנה רועישב בוקנל ןיא .10.1
 .יברמה םוכסה לע דמועכ

 – )תוישדוח תועש 120( לוכשאה ידי לע שרדנה תועשה ףקיה תא עצבי אל הכוזהש לככ .10.2
  .לעופב עצובש תועשה ףקיהל םאתהב  הרומתהמ יסחי קלח זזוקי

 ולא ,ראשה ןיבו ,וניתואצוה ללכ תא תללוכ איהו תילבולגו תיפוס הניה תישדוחה הרומתה .10.3
 ,לוכשאה ידרשמב תושיגפב תופתתשה ,םיתורישה עוציבב ,זרכמב תופתתשהב תוכורכה
 אל יכ ונל עודי יכ .ב"ויכו דרשמ יתוריש ,םדא חוכ ,תוישיא תואצוה ,ןמז לוטיב ,תועיסנ
 תנוכתמב לוכשאל ונתניש ץועי יתורישב רבודמ יכו לוכשאה לש םיריכש םידבועכ קסעונ

  .םיתוריש ןתונ/ ןלבק לש
 

 
 ._________________ דיגאת 'סמ/.ז.ת/.פ.ח/.צ.ח ,______________________________ :עיצמה םש

 .________________ .ז.ת ,___________________ :עיצמה םשב םותחל ךמסומה

 .______________ :ךיראת  .___________________ :עיצמה לש תמתוחו המיתח

 

 ד"וע רושיא

  ______________ םושיר 'סמ ,_________________ לש ד"וע ______________ מ"חה ינא
 הרבח( _____________ גוסמ םייקו ליעפ דיגאת וניה עיצמה יכ הזב רשאמ )"עיצמה" :ןלהל(

 ולבקתה עיצמה לצא יכ ;)___________ :רחא ,תיפותיש הדוגא / המושר תופתוש / מ"עב
 יכו ;זרכמב עיצמה תעצה תשגה ךרוצל ןיד לכ יפלו ותודגאתה יכמסמ יפל תושורדה תוטלחהה
 העצהה לע ,עיצמב המיתח ישרומ םהש ,____________________ ה"ה ומתח _______ ךיראתב
 .לעופל ותאצוהו הז זרכמל רשקב ןיינעו רבד לכל עיצמ תא בייחמה ןפואב ,זרכמה יכמסמ לעו

 

_______________________ 

 ד"וע תמתוח + המיתח


