
 

 

 

 
 

 רשנ תייריע

 יש יסיטרכ תקפסאל 19/20 'סמ זרכמ
 

 םיפתתשמל תוארוה – 1 ךמסמ

 

 יללכ .1

 תקפסאל תועצה עיצהל הזב הנימזמ )"תושרה" וא "היריעה" ןלהל( רשנ תייריע 1.1

 .םכסההו זרכמה יכמסמב תוטרופמה תושירדל םאתהב ,יש יסיטרכ

 ומלושיש )₪ תואמ שש( ₪ 600 ךסב םולשת דעב שוכרל ןתינ ךילהה יכמסמ תא 1.2

 :ןובשחל תיאקנב הרבעה תועצמאב

 רשנ תייריע
 10 ימואל                               קנב
 887                              ףינס
 18060003                           ןובשח

 :ליימב יקסרדיח תירוא 'בגה לא ריבעהל שי םולשתה עוציב לע רושיאה תא

oritg@nesher.muni.il  

 אוהש םעט לכמ רזחוי אל הז םולשת



 .םתשיכרל םדוק ,םולשת אלל ,זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ

 .רתויב הכומנה העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה ןיא 1.3

 שי יש יסיטרכ תקפסאל 19/20 'סמ זרכמ ןויצ תאשונ ,הרוגס הפטעמב ,תועצהה תא 1.4

 תביתל  ,12:00 העשל דע 27.8.20 םויל דע )ראודב חולשל אל( תינדי הריסמב דיקפהל

 .1 המוק , רשנ ,20 םולשה ךרד ,הייריעה ידרשמב תמקוממה םיזרכמה
 .לבקתת אל ,דעומב שגות אל רשא העצה

 :זרכמה יכמסמב םילולכה םיחפסנהו םיכמסמה ,םיספטה 1.5
 

  םיפתתשמל תוארוה – 1 ךמסמ

 ;זרכמ תוברע בתכ חסונ -1.1 חפסנ

  .1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת -1.2 חפסנ

 .ףסה יאנתבו ינכטה טרפמב טרופמכ תושירדה תחכוהל ריהצת  -1.3 חפסנ 

    .םדוק ןויסינ רבדב ףתתשמה חוקל םעטמ רושיא -1.4 חפסנ 

 

   זרכמב ףתתשמ לש העצהו הרהצה – 2 ךמסמ

 

 םכסה – 3 ךמסמ

 .ינכט טרפמ -3.1 חפסנ

 .ביט/עוציב תוברע בתכ חסונ –3.2 חפסנ

 םע יתנשה תורשקתהה ףקיהל םאתהב עוציבה תוברע הבוג טוריפ – 3.3 חפסנ

 .קפסה

 

 ליעל םייונמה זרכמה יכמסמ לכ םיאצמנ ותושרבש ריהצהש ימכ זרכמב ףתתשמב הארת הייריעה

 ישה יסיטרכ תא קפסל בייחתמו שקיב רשא םירבסהה לכ תא לביק ,םנכת תא ןיבה ,םארק אהו

 .זרכמב הכוזה העצהכ רחבת ותעצה םא ףרוצמה םכסהה יאנת י"פע

 

 :זרכמל יטנוולר עדימו םידעומ

 

 ל"אודב 12:00 העש  20.8.20 :הרהבה תולאש תשגהל ןורחא דעומ

maayanp@nesher.muni.il,  

 16:00 העש 24.08.20 םויל דע הייריעה רתאב ומסרופי תובושת
 

 12:00 העש 27.8.20 :תועצה תשגהל ןורחא דעומ
 

 29.11.20 :םויל דע זרכמ תוברע ףקות
 

 ₪ 28,000 :זרכמל תוברע םוכס
 

 .םיידעלבה היכרצל םאתהב ליעל םיטרופמה םידעומה תא תונשל תיאשר אהת הייריעה
 



 יכמסמ ישכור לכל ץפויו הייריעה לש טנרטניאה רתאב םסרופי רומאה םינמזה חולב יוניש לכ

 .זרכמה

 

 ףסה יאנתו תורשקתהה .2

 
 םירקמב קר םידדצה תא הנבייחת ףיעסה תוארוהו דבלב םייללכ םניה הז קרפב םיאבומה םיטרפה

 ןיבל הז קרפ ןיב הריתס לש הרקמב .זרכמה יכמסמב תשרופמ תרחא תוסחייתה ןיא םהב רשא

 .םכסהה תוארוה ורבגי ,תורשקתהה םכסה

 

 תושירדה לכב םידמועה םידיגאת וא םידיחי :הז זרכמל תועצה שיגהלו זרכמב ףתתשהל םיאשר

  :'ג דצ תועצמאב אלו םמצעב ןלהלש םירבטצמה ףסה יאנתו
 

 :יטרפ םדא וניהש ףתתשמ .2.1
 

 לארשי בשות וניה ףתתשמה
 

 :ןלהל םיטרופמה ףסה יאנתב דמוע ףתתשמה
 

 רובע תוחפל ₪ 2,000,000 לש ךסב יש יסיטרכ תקפסאב ןויסינ לעב ףתתשמה
 םוסרפ דעומל ומדקש תוכומסה םינשה 3 ךותמ הנש ךלהמב דחא חוקל
 לש ךסב יש יסיטרכ תקפסאב ןויסינ לעב ףתתשמה ,ןיפוליחל .זרכמה

 ומדקש תוכומסה םינשה 3  ךותמ הנש ךלהמב ,תוחוקל 3 רובע 6,000,000
 .זרכמה םוסרפ דעומל

 
 תופתוש וניהש ףתתשמ .2.2

 
 :ןלהל םיטרופמה ףסה יאנתב דמוע ףתתשמה

 
 ,ליעל 2.1 ק"סב תוטרופמה ףסה תושירד רחא אלממ םיפתושהמ דחא תוחפל
 .ןלהל  2.4 ףיעסב רומאל ףופכב
 

 הרבח וניהש ףתתשמ .2.3
 

 .תורבחה םשרב ןידכ המושר הרבחה
 

 רומאל ףופכב ליעל 2.1 ק"סב תוטרופמה ףסה תושירד רחא האלממ הרבחה
 .ןלהל 2.4 ףיעסב

 
 

 :ןלהל רומאה םייקתהב םג ןויסינ לעבכ בשחי ףתתשמ .2.4
 

 הרקמב( תוינמ לעב וא )תופתוש לש הרקמב( וב ףתוש רשא דיגאת וניה ףתתשמה
 .ןויסינ לעב וניה - וב תולעבהמ 30% ב קיזחמה )הרבח לש

 
 30%  ב קיזחמה תוינמ לעב וא ףתוש וא להנמ היה רשא דיחי וניה ףתתשמ
 .ןויסינ לעב דיגאתב תולעבהמ

 
 .ןיינעה יפל ,הרבח וא דיחי לש ןויסינכ בשחי ירחסמ םשב ןויסינ

 
 



 ,םכסהל 3.1 חפסנכ ףרוצמה ינכטה טרפמה תושירדב םידמוע םיעצומה ישה יסיטרכ .2.5
 :רבטצמב ןלהל םיטרופמה םיאנתב ןכו

 
 תוחפה לכל תחא תיצרא הרשכ ןוזמ תשרב הינקל םיפקת ויהי ישה יסיטרכ
 .רשנ ריעה םוחתב תוחפל דחא ףינס םייק ל"נה ןוזמה תשרלשכ

 
 דוגיבל תוחפל תולודג תויצרא תותשר יתשב הינקל םיפקת ויהי ישה יסיטרכ
 .תוחפה לכל ,H&M ,הראז ,ראונר ,סקופ ,ורטסק  :ןוגכ הלענהו

 
  ירצומל תוחפה לכל תחא הלודג תיצרא תשרב הינקל םיפקת ויהי ישה יסיטרכ
 תחא הלודג תיצרא תשרב ןיפולחל וא סייא/רטנס םוה :ןוגכ "ךמצעב תאז השע"
 .וכו ,לייטמל ,טרופס הגמ :ןוגכ תואנחמ וא/ו טרופס ירצומל

 
 םייונמה םיקסועה וא/ו תותשרהמ תחא לכב ישה יסיטרכ לש היינקה חוכ
 .םיסיטרכהמ דחא לכ יבג לע בוקנה םוכסהמ תחפי אל םיסיטרכב

 
 .םתקפנה דעוממ תוחפה לכל םישדוח 60 ךשמל ףקותב ויהי ישה יסיטרכ
 

 םאתהב SMS תעדוה תועצמאב םג ישה סיטרכ תא קיפנהל עיצמה תורשפאב
 !!!הייריעה לש התעד לוקישל

 

 ,זרכמב תופתתשהל ליעל םירומאה םירבטצמה םיאנתה לכ תא עיצמה םייק אל יכ רהבוי 

  .ףסה לע לספית ותעצה

 

 :זרכמ תוברע .2.6 

 

 .ליעל עובקה םוכסב תימונוטוא תיאקנב תוברע ףרוצת ףתתשמה תעצהל
 

 .זרכמה תושירד לע םינועכ ובשחיי אלו ולבקתי אל םירחא תורטשו םיקי'צ
 

 וניאש ימ ש"ע תויוברע הנלבקתת אל דבלב ףתתשמה ש"ע היהת תוברעה
 .זרכמל העצהה תא שיגמש ףתתשמה

 
 תלבגומ יתלב ,תינתומ יתלב היהתו ליעל עובקה דעומל דע ףקותב היהת תוברעה
 ססבל ךרוצ לכ אלל ,הייריעה תשירד י"פע םיקסע ימי השולש ךות שומימל תנתינו

 .הייריעה י"ע תוברעה טוליחל השירדה תא
 

 ףתתשמה דומעי אלש הרקמב שארמ עובקו םכסומ יוציפכ שמשי תוברעה םוכס
 אוהש בלש לכבו איהש הרוצ לכב וב רוזחיש הרקמב וא ,זרכמב ותעצה רחא
 תרגסמב םיזרכמה תדעו םע הלועפ ףתשל ףתתשמה ברסיש הרקמב וא ותעצהמ
 לכ תאצמהמ הכוזה - ףתתשמה ענמי וב הרקמב וא זרכמה יאנת י"פע התוכמס
 הדובע ימי 15 ךות ,תורשקתהה תוללכתשהל םדקומ יאנתכ ,םישרדנה םיכמסמה
 תדעו י"ע הלספנ ףתתשמה תעצה וב הרקמב וא ,הייכזה תעדוה תלבק דעוממ
 טוליח לע הטילחה הדעווהו ןלהל10.7  ףיעסב תוטרופמה תוביסנב םיזרכמה
 .הלא תוביסנב ותוברע

 
 תוארוהל ב"צמה זרכמה תוברע בתכב טרופמכ היהי זרכמה תוברע חסונ
 .1.1 חפסנכ םיפתתשמל

 

 :תורשקתהה ירקיע .3

 
 :םיאבה םידעומב ישה יסיטרכ וקפוסי התרגסמב הנשל היהת תורשקתהה תפוקת
 



 הדובע תנמזהל םאתהב חספה גח םרט - 300,000 כ לש בוקנ ךרעב יש יסיטרכ ךס
 .ףתתשמל אצמותש הייריעה גיצנ י"ע המותח

 
 הדובע תנמזהל םאתהב ירשת יגח םרט - 300,000 כ לש בוקנ ךרעב יש יסיטרכ ךס
 .ףתתשמל אצמותש הייריעה גיצנ י"ע המותח

 
 תנמזה תאצמה םוימ רתויה לכל הדובע ימי 14 ךות קפסל שי ישה יסיטרכ תא
 .הייריעה י"ע ףתתשמל הדובעה

 
 ,תינוריעה םיס"נתמה תשר תוברל( הייריעה ידיגאת ,םירומאה םיפקיהל ףסונב
 םע תורישי רשקתהל םיאשר ויהי ) תיתדה הצעומה ,םירשנ תילכלכה הרבחה
 החנהב ישה יסיטרכ תא קפסיו קינעי ףתתשמהו יש יסיטרכ תקפסאל קפסה
 תבייחתמ הניא הייריעה יכ רהבוי .הייריעל תנתינש החנההמ תחפת אלש
 ןיב תורישי השעית תורשקתההו לעופב הייריעה ידיגאת י"ע ושכרייש םיפקיהל
 .םידדצה

 
 התעד לוקיש י"פע ,תיאשר היהת הייריעה .םישדוח 12 -ל הניה םכסהה תפוקת
 לכ םישדוח 12 דע לש תופסונ תופוקתב תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל  ,ידעלבה
 תורשקתהה תפוקת ללוכ  ,תורשקתהה לש תללוכה הפוקתהש דבלבו ,תחא
 .םישדוח 36 לע הלעת אל  ,הנושארה

 
 14 דע קפסל ךכ לע עידות  ,תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל הייריעה הטילחה
 .םכסהה תכראה/םכסהה תפוקת םויס םרט םימי

 

 ןכתיו ירשת יגחל ךומסבו חספה גחל ךומסב ישה יסיטרכ וקפוסי ,םכסהה ךראוה
 הדובע תנמזהל םאתהבו הייריעה תעד לוקישל םאתהב ףסונ הקפסא דעומ
 .הייריעה גיצנ י"ע המותח

 
 ךרעומ וניה ,בוקנה םכרע יפל ,הייריעה י"ע הנשל םינמזומה ישה יסיטרכ לש ללוכה יוושה .4

 .הנשל מ"עמ ללוכ ₪ 600,000 -כ לש ךסב
 

 השיכרה ףקיה תא תיחפהל וא לידגהל ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תיאשר אהת הייריעה .5
 .ליעל 4 ףיעסב רומאה ףקיההמ 25%  דע

 

 :השגהה ןפואו העצהה .6

 

 בוקניו םכסהל 2 ךמסמכ ףרוצמה ףתתשמה תעצה ספוט תא אלמי ףתתשמה
 .ךכל דעוימה םוקמב ודי לע עצומה ריחמב

 
 םכרע יפל ,הייריעה י"ע הנשל םינמזומה ישה יסיטרכ לש ללוכה יוושה יכ רהבומ
 .הנשל מ"עמ ללוכ ₪ 600,000 כ לש ךסב ךרעומ וניה ,בוקנה

 
 .ליעל בוקנה םוכסה ךסמ ודי לע עצומה החנה זוחאב בוקנל ףתתשמה לע ותעצהב

 
 %8מ ךומנה החנה זוחאב בוקנתש העצה .%8 מ תחפי אל החנהה זוחא םומינימ
 .הייריעה י"ע שקובמה יוושה ךסמ בשוחי החנהה זוחא .לספית

 
 תואצוהה  ,תודובעה לכ תא םימלגמה םיללוכ םיריחמ ויהי םיעצומה םיריחמה
 יפל ףתתשמה תויובייחתה לכ יולימו  ישה יסיטרכ תקפסאב םיכורכה תויולעהו

 .םכסהה
 

 .דבלב תחא העצה שיגי ףתתשמ לכ
 



 ףתתשמה תא בייחתו היחפסנו היביכרמ לכ לע הפקותב דומעת ףתתשמה תעצה
 תועצהה תשגהל עובקה ןורחאה דעומהמ םישדוח 3 םות דעו התשגה דעוממ לחה
 .זרכמל

 

 :ןלהל םיטרופמה םיכמסמה תא ותעצהל ףרצל ףתתשמה לע .7

 .ןיינעה יפל – תודגאתה תדועת קתעה /תופתושה םושיר לע רושיא/ז.ת םוליצ
 

 .ףתתשמה םעטמ המיתח ישרומ רבדב ח"ור/ד"וע י"ע םותח רושיא
 

  - 1975   ו"לשת  ,ףסומ ךרע סמ קוח יפל השרומ קסוע תדועת
 

 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב קוחכ םיסקנפ לוהינ לע רושיא
1976. 

 
 ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב סמה תויושרל תוסנכה חוויד לע רושיא
 .1976 – ו"לשת

 
 
 

 1976   ו"לשת  ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב ףתתשמה םעטמ ריהצת
 .1.2 חפסנכ ףרוצמה חסונב

 
 חסונב ףסה יאנתב ףתתשמה תדימע לע דיעמה ד"וע י"ע תמואמ ףתתשמה ריהצת
 .יש סיטרכל אמגוד ףתתשמה ףרצי ריהצתל  .1.3 חפסנכ ףרוצמה

 
 םאתהב ףסה יאנתב ותדימע לע דיעמה ףתתשמה לש םדוק ןויסינ רבדב טוריפ
 .1.4 חפסנכ ףרוצמה רושיאה חסונל

 
 .זרכמה יכמסמ תשיכר רבוש קתעה

 
 .ליעל ףיעסב טרופמכ תימונוטוא תיאקנב תוברע

 
 

 ףדב שרדנכ ויטרפ תא אלמל ףתתשמה לע - זרכמה יכמסמל ףרוצמה םכסהה
 האלמ המיתח ןכו תמתוח ףורצב דומע לכ תיתחתב םותחל ,םכסהל ןושארה
 .ח"ור/ד"וע י"ע המיתח רושיא תפסותב תומיתחה ףדב )תמתוחו המיתח +םש(

 
 ףורצב ,וילושב ףתתשמה י"ע םותח םהמ ףד לכשכ זרכמה יכמסמ לכ תרתי

 .תמתוח
 

 :אבה ןפואב היהת ףתתשמה תעצה לע המיתחה .8

 
 .ותמתוח תא ףרציו ותבותכו אלמה ומש ןויצ ךות אוה םותחי ,דיחי ףתתשמה היה

 
 ידכ שורדה ילמינימה םיפתושה רפסמ ומתחי ,המושר תופתוש ףתתשמה היה
 תמתוח ו/פרציו ם/ותבותכו ,אלמה ם/ומש ןויצ ךות ,תופתושה תא בייחל
 .תופתושה

 
 ךות הרבחה תא םיבייחמה המיתחה ישרומ ומתחי ,המושר הרבח ףתתשמה היה
 .הרבחה תמתוח ופרציו הרבחה תבותכו אלמה ם/ומש ןויצ

 

 שי יש יסיטרכ תקפסאל 19/20 'סמ זרכמ ןויצ תאשונ ,הרוגס הפטעמב ,תועצהה תא .9
 תביתל  ,12:00 העשל דע 27.8.20 םויל דע )ראודב חולשל אל( תינדי הריסמב דיקפהל



 שגות אל רשא העצה .1 המוק , רשנ ,20 םולשה ךרד ,הייריעה ידרשמב תמקוממה םיזרכמה
 .לבקתת אל ,דעומב

 

 :הכוזה תריחבב םיזרכמה תדעו ילוקיש .10

 
 רוסמל הייריעה שאר ינפב ץילמהל תבייחתמ הניא רשנ תייריעב םיזרכמה תדעו

 החנהה זוחא תלעב ,ירק( רתויב הכומנה אהת ותעצהש ףתתשמל הדובעה תא
 .איהש העצה לכ לבקל וא )רתויב הובגה

 
 ,ןלהל טרופמכ ,זרכמב היינשה הרשכה העצההו זרכמב הכוזה העצהה תריחב םשל
 :םיאבה םינותנה תא ןובשחב איבהל םיזרכמה תדעו תיאשר
 
 

 
 .)החנהה( העצהה הבוג •
  )ךווית אלל( ןוזמה תשר לעבו םיוותה ילעבכ עיצמה תוהז •
 תורבח וא/ו הייריעה םע תומדוק תויורשקתהב ףתתשמה לש רבע ןויסינ •

 .םירחא םיפוגו תויושר וא/ו הייריעה תולעבב תוינוריע
 ? ףתתשמה לש יפסכה ובצמו ילכלכה ונסוח •
 הייריעה ידבוע יגיצנ תעד תווח •
 .יאנפו תוברת יתוריש םיקינעמה קסע יתבב םג םיפקת ויהי ישה יוות •
 .םתוא םידבכמה הקסעה יתבב "םיעצבמ לפכ" וקינעי ישה יוות •
 

 
 העצה לע ץילמהל ,רתיה ןיב ,םיזרכמה תדעו תיאשר ולא םילוקיש סיסב לע
 .ללכ הכוז העצה לע ץילמהל אל וא רתויב הלוזה הניאש

 
 ,ותעצהב ןוידה תעב ףתתשמה תאמ שורדל תוכזה תא המצעל תרמוש הדעוה
 םירבסהה לכ תא הדעוול רוסמל בייחתמ ףתתשמהו ריחמ יחותינו םירבסה
 םיריחמ חותינו רבסה לכ דוסב רומשל תבייחתמ הדעוה .םישרדנה םיחותינהו

 .ףתתשמה י"ע התשירד יפל הל רסמיי רשא
 

 קיסהל הדעוה תיאשר רומאכ והשלכ חותינ וא רבסה רוסמל ףתתשמ ברסי םא
 .העצהה תא לוספל ףאו היניע תואר יפל תונקסמ

 
 תוכזה תא המצעל תרמוש םיזרכמה תדעו יכ רהבוי ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ
 תמלשה תוברל םיפסונ םיטרפ וא/ו ותעצהל סחיב תורהבה ףתתשמה תאמ שורדל
 .המעטמ ימ וא/ו םיזרכמה תדעו תשירד יפל םיכמסמ תריסמ וא/ו

 
 םירחא םיפתתשמ םע םואתב השגוהש העצה לכ לוספל תיאשר םיזרכמה תדעו

 םיעיצמה ןיב םדקומ רשק םייק יכ האצמ םא וא/ו הזכ רשק הרואכל חכוי םא
 ןיב םירשק ,תויחא תורבח ןיב םירשק ,םיעיצמה ןיב תולעב ירשק הז ללכבו

 יתלב העצה וא/ו תינסיסכת העצהה יכ ששח םייק םא וא/ו ב"צויכו תונב תורבח
 םא וא/ו התוללכב העצהל סחיב םא ןיבו םימיוסמ םיטירפל סחיב םא ןיב הריבס
 .זרכמה תושירד לכ רחא אלמי אל הכוזה

 
 

 :זרכמה תוברע תבשהו םכסהה חסונ לע המיתח
 

 ףתתשמל הייריעה ךכ לע עידות ,זרכמב הכוזכ ,הקלח וא הלוכ ,ףתתשמ לש ותעצה העבקנ .11
 תא הייריעל איצמהל הכוזה ףתתשמה לע תורשקתהה תוללכתשהל םדקומ יאנתכ .הכוזה
 הייכזה תעדוה תלבק דעוממ הדובע ימי 15 ךות םכסהה י"פע םישרדנה םיכמסמה לכ
 .זרכמב



 
 חסונה י"פע  ,םישרדנה םיחפסנה לכ תאו שרדנכ םותח םכסהה תא איצמי אל הכוזהו היה
 ותייכז תא לטבל הייריעה תיאשר היהת  ,ליעל ןיוצמה דעומב ,זרכמה יכמסמב עובקה
 .זרכמה תוברע תא טלחלו זרכמב
 

 :ןמקלדכ תאזו ותעצהל הפרוצש זרכמה תוברע תבשהל יאכז היהי זרכמב ףתתשמ .12

 
 העצהה לעב טעמל זרכמב הכז אלש וא ולספנ ולש זרכמה יכמסמש ףתתשמ
 .רומאכ העדוה תלבק םע – גרדמב היינשה הרשכה

 
 
 

 םישרדנה םיחפסנהו םיכמסמה לכ תאצמה םע – זרכמב הכוזכ רחבנש ףתתשמ
 .םכסהה יאנתל םאתהב עוציב תוברע תוברל

 
 הכוזה ףתתשמה םע תורשקתהה תוללכתשה רחאל – ינש רישככ זרכוהש ףתתשמ
 הייריעהו הכוזה ףתתשמה םע תורשקתהה ללכתשת אלש הרקמב ןיפוליחלו

 םכסהה עוציבל תיאקנב תוברע תשגה םע - ינשה רישכה םע רשקתהל שקבת
 תמאותו הניקת םכסהה עוציבל תיאקנבה תוברעה יכ הייריעה רושיאל ףופכבו
 .זרכמה יכמסמל ףרוצמה חסונל

 
 .ליעל רומאכ תוברעה טולחל הייריעה לש התוכזמ עורגל ידכב רומאב ןיא

 
 

 :יללכ
 

 
 יוניש י"ע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב ושעייש תפסות וא יוניש לכ .13

 אל ,תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמב ןיב וא ,זרכמה יכמסמ ףוגב הטמשה וא תפסות וא
 הייריעה רומאה ףא לע .הייריעה יפלכ בייחמ ףקות לכ םהל היהי אלו הייריעה תא ובייחי

 ,רומאכ ןוקית וא הקיחמ ,יוניש לכב תוארל ,ידעלבה התעד לוקיש י"פע ,תיאשר היהת
 .ותעצה תא לוספלו זרכמה יאנתמ ףתתשמה תוגייתסה םושמ

 
 'בגל הנפי ,הרהבה תולאש לואשל שקיב וא/ו זרכמה יכמסמ ןיב הריתס ףתתשמה אצמ .14

 ןתמל ל"אוד תבותכו ומש ןויצ ךות avitalmo@nesher.muni.il :ליימב בונכודרומ לטיבא
  .תוריהבה יא וא/ו הלאשה תוהמ תא ותיינפב טרפיו הבושת
 

 תשגהל ןורחאה דעומה ינפל הדובע ימי 5 דע הנשגותו דבלב בתכב הנשעת רומאכ תוינפ
 קר .ןתינש לככ ,םיפתתשמה לכל הנחלשת הרהבה תולאשל תובושת .זרכמל תועצה
 .הפ לעב ונתנייש תובושתו םירבסה לע ססבתהל ןיא .הייריעה תא הנבייחת בתכב תובושת

 

 אל וא/ו הזוחה לע םותחל אל וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה .15
 לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ זרכמב םיפתתשמל היהת אל ,הזכ הרקמב .ועצבל
 .אוהש גוס

 
 םיפתתשמה לש ןהשלכ תואצוהב איהש הרוצ םושב ףתתשת אלו ריזחת אל הייריעה .16

 זרכמה יכמסמ תשיכר ימד  ,תויוברע ןיגב תואצוה ,תומדקומה תוקידבה תוברלו ,זרכמב
 .זרכמל תועצהה תשגהב תוכורכה תואצוהה רתי ןכו 'וכו

 

 :העצהב ןויע .17

 
 .הכוזה קפסה תעצהב ןייעל שקבל םיאשר זרכמב וכז אלש םיפתתשמ ןידה יפ לע

 



 וא םייקסע ,םיירחסמ תודוס םיללוכ ותעצהמ םיקלח יכ רובס רשא ףתתשמ
 םהב ןויעה תא רשפאל ןיא ותעדלש )"םיידוס םיקלח" :ןלהל( םייעוצקמ
 םנמסיו םיידוסה םיקלחה םהמ ותעצהב שרופמב ןייצי ,םירחא םיפתתשמל
 .רורב ןפואב

 
 העצהה תריסמל םיכסמש ימכ והוארי ותעצהב ולא םיקלח ןמיס אלש ףתתשמ
 לכ היפל תיללכ הרימא .הכזת ותעצהש לככו םא ,םירחא םיפתתשמ ןויעל הלוכ
 .בשחית אל ףתתשמה לש ירחסמ דוס רדגב וניה העצהב עדימ
 
 
 תדעו לש אוה םיפתתשמה לש ןויעה תוכז ףקיה רבדב תעדה לוקיש יכ שגדוי

 םיטרופמה םיקלחב ןויע רשפאל םיזרכמה תדעו טילחת םא .דבלב םיזרכמה
 ול רשפאתו הכוזל הארתה ןתית איה ,םיידוסכ םרידגה הכוזהש הכוזה תעצהב
 תא תוחדל םיזרכמה תדעו טילחת םא .ריבס ןמז קרפ ךותב הינפב ךכ לע גישהל
 .שקבמה לש ונויעל רמוחה תריסמ םרטב הכוזל ךכ לע עידות איה ,הגשהה

 
 ויתוחוקל ,ונויסינ ,ףתתשמה לש ותבותכו ומש יכ שגדוי ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .יקסע וא ירחסמ דוס ווהי אל ודי לע עצוהש ריחמהו

 
 אהת ,הז זרכמב תועצהה ישיגממ ימ ידי לע זרכמה יכילה לע רוערע לש הרקמב
 התעד לוקיש יפ לע ,םירחאה םיפתתשמה לש םיכמסמ איצמהל תיאשר הייריעה
 ףתתשהל רחבש ףתתשמ . שארמ תאז םירשאמ םירחאה םיפתתשמהו ,ידעלבה
 .הז ףיעסב רומאל ותמכסה ךכב עיבמ זרכמב

 

 
 
 
 
 
 בר דובכב        
         
  יול יעור        
 רשנ ריעה שאר        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.1 חפסנ
 
 

 זרכמ תוברע בתכ חסונ
 
 
 :דובכל
 רשנ תייריע
 20 םולשה ךרד 'חר
 רשנ
 

 ,.נ.ג.א
 

 
 תיאקנב תוברע :ןודנה

 
 

 הזב םיברע ונא )"םישקבמה" :ןלהל( _________________________ תשקב יפ לע
 רשקב תאזו ח"ש ףלא שמחו םישולש ₪ 35,000 לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 זרכמה יאנת יולימ תחטבהלו תודובעה עוציבל יש יסיטרכ תקפסאל 19/20 'סמ זרכמל
 .הזוחהו
 

 םכתשירד תלבק םע דימ ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 תא קמנל וא ססבל יהשלכ הבוח םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה
 תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב וא והשלכ ךילהתב םכתשירד
 יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה
  .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש
 

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל
 

  .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלב ,תרזוח יתלב הניה וז תוברע
 

 .בתכב םכתשירד יפ לע ךראותש לככו 29.11.20 דע הפקותב ראשית וז תוברע
 

 .הנעת אל ,םאתהב ךראומה ךיראתה וא ,ל"נה ךיראתה ירחא ונילא עיגתש השירד לכ
 

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע 29.11.20 םוי רחאל
 

  .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע
      
 
 ,בר דובכב                   
 
         _______________ 
 קנב          
 

 
 
 
 
 
 
 



 1.2 חפסנ
 

 

  1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת
 

 ,___________________ בוחרמ ,___________ .ז.ת ת/אשונ ,_____________ ,מ"חה ינא

 אל םא קוחב םיעובקה םישנועה לכל ה/יופצ היהא יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל

 :ןמקלדכ ,בתכב ,תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא

 

 .)"קפסה" :ןלהל( _______________ תרבחב _____________ דיקפתב ת/שמשמ יננה .1

 .הז ריהצתב שרדנכ קפסה םשב ריהצהל ת/ךמסומ יננה .2

 :ןלהל( רשנ תייריע לש  19/20 זרכמל קפסה תעצה תרגסמב הז ריהצת ה/שיגמ יננה .3

 .)"זרכמה"

 :)תוי/תיטנבלרה תואקספה/הקספה תא י/ןמס( .4

q רתויב וילא הקיז לעבו קפסה ועשרוה אל זרכמב תועצה תשגהל ןורחאה דעומל דע 

 ;תוריבע יתשמ

q תשגהל ןורחאה דעומב ךא ,תוריבע יתשמ רתויב ועשרוה וילא הקיז לעב וא קפסה 

  ;הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח זרכמב תעצה

 

  -הז ףיעסב

  :הלאמ דחא לכ - "הקיז לעב"

  ;קפסה ידי לע טלשנש םדא ינב רבח )2(

  :הלאמ דחא ,םדא ינב רבח אוה קפסה םא )3(

  ;וב הטילשה לעב .א

 ותוהמב המוד ,ןיינעה יפל ,ויפתוש וא ויתוינמ ילעב בכרהש םדא ינב רבח .ב

 םימוד םדאה ינב רבח לש ותוליעפ ימוחתו ,קפסה לש רומאכ בכרהל

  ;קפסה לש ותוליעפ ימוחתל םתוהמב

  ;הדובעה רכש םולשת לע קפסה םעטמ יארחאש ימ .ג

 ,רחא םדא ינב רבח - תיתוהמ הטילש טלשנש םדא ינב רבח אוה קפסה םא .ד

 .קפסב טלושש ימ ידיב תיתוהמ הטילש טלשנש

 .1981-א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחב םתועמשמכ - "הטילש"ו "הקזחה" ,"הטילש יעצמא"

 ינב רבחב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסב רתוי וא םיעבר השולש לש הקזחה - "תיתוהמ הטילש"

 ;םדאה

 

 

 

 



 .1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא 1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוח יפל הריבע - "הריבע"

 ;________________ םוי ירחא הרבענש הריבעב ,טולח ןיד קספב עשרוה - "עשרוה"

 

 איה הז ןויליג ילושב העיפומה המיתחה יכ ,____________ אוה ימש יכ ה/ריהצמ יננה

 .תמא - יריהצת ןכות יכו יתמיתח

 

 

 

 

 ) ה מ י ת ח (

 

 

 

 רושיא

 

 

 ,_____________________ בוחרמ ,)________ .ר.מ( ד"וע ,_____________ ,מ"חה ינא

 _____________ 'בג/רמ ינפל ה/עיפוה ______ תנש _______ שדוחב ____ םויב יכ ת/רשאמ

 ,תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ותוא יתרהזהש רחאל הז ריהצת לע ה/םתחו תישיא יל ת/רכומה

 .ןכ השעת/השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועה לכל ה/יופצ אהת/אהי יכו

 

 

 

 

 

 ) ה מ י ת ח (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1.3 חפסנ
 

 
 ףסה יאנתבו ינכטה טרפמב טרופמכ תושירדה תחכוהל ףתתשמה ריהצת

 
 

 יכו תמא תא ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל __________ ז.ת ת/לעב __________ ,מ"חה ינא
 :ןמקלדכ בתכב הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םישנועל י/יופצ היהא
 
 

 .)ףתתשמה( ________________ לצא ____________ דיקפתב ןהכמ יננה .1
 

 /צ.ח/פ.ח/ז.ת ____________________ םשב הז ריהצת לע םותחל תכ/ךמסומ יננה .2
 .יש יסיטרכ תקפסאל____/_____ סמ יבמופ זרכמב ףתתשמה ________________

 
 

 תוטרופמה ףסה תושירד לכב םידמוע ףתתשמה י"ע םיעצומה םינעטנה ישה יסיטרכ .3
 3.1 חפסנ וניהש ינכטה טרפמה תושירדב ןכו םיפתתשמל תוארוהה ךמסמל __ ףיעסב
 תשירדל םאתהב SMS תעדוה תועצמאב ישה סיטרכ ןתמל תורשפאה תוברל ,םכסהל
 הייריעה
 

 .יש סיטרכ תמגוד ףרוצמ הז יריהצתל .4
 

 .תמא הז יריהצת ןכותו יתמיתח וז  ,ימש הז .5
 

 
____________ 

 ריהצמה המיתח
 

 רושיא

 

 ,_____________________ בוחרמ ,)________ .ר.מ( ד"וע ,_____________ ,מ"חה ינא

 _____________ 'בג/רמ ינפל ה/עיפוה ______ תנש _______ שדוחב ____ םויב יכ ת/רשאמ

 ,תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ותוא יתרהזהש רחאל הז ריהצת לע ה/םתחו תישיא יל ת/רכומה

 .ןכ השעת/השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועה לכל ה/יופצ אהת/אהי יכו

 

 

 ) ה מ י ת ח (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 םדוק ןויסינ – 1.4 חפסנ
 

 
 ןויסינ - םיתוריש עוציב לע רושיא : ןודנה

 
 
 
 
 

 )"עיצמה" : ןלהל( )קפסה םש( ________________________ יכ הזב רשאמ הטמ םותחה ינא
 

 ___________________________________________________________ : ותבותכש
 

  תקפסא יתוריש  )תושרה םש( _____________________________ רובע עצבמ וא/ו  עציב
 

  ,____________________ לש  יתנש יפסכ ףקיהב יש יסיטרכ
 
 
 
 
 

 )הלועמ – 5 ,דאמ בוט – 4 ,בוט – 3 ,ריבס – 2 ,עורג – 1( 5 – 1 גוריד יפל :יתצלמה
 

_____________ 
 
 

  מ"חה יטרפ
 
 
 
 

______________ _____________ _____________  _______________ 
 דיקפת  תושרה םש   דיינ ןופלט  החפשמ םשו םש

 
 
 
 

 __________________________      :ל"אוד
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ןולק המיע שיש הריבעב העשרה רדעה רבדב ריהצת – 1.5 חפסנ
 
 

 
 ריהצת

 
 
 

 היהא 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
 
 
 ףוגה אוהש )"עיצמה" – ןלהל( ________________________ םשב הז יריהצת ןתונ ינירה .א

 'סמ יבמופ זרכמ תרגסמב )"היריעה" – ןלהל(  רשנ תיריע םע רשקתהל שקבמה
 .יש יסיטרכ תקפסאל ____________
 

 .עיצמה םשב הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה יכ ה/ריהצמ ינירה .ב
 

       וילהנממ ימ ,וב תוינמה ילעבמ ימ ,וב הטילשה ילעבמ ימ ,עיצמה יכ תאזב ריהצמ ינירה .ג
      וא( ל"נה ןמ ימלש תרחא הרבח לכ וא/ו ולש המיתחה ישרוממ ימ ,)לעופב וא/ו םימושרה(
 הריבעב טולח ןיד קספב ועשרוה אל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,הב הטילש ,)םהמ רתויל וא םיינשל
 תוריבעב וא ,תומילאב הכורכה תילילפ הריבעב וא ןולק המע שיש הנשייתה םרטש  תילילפ
 אושנ םיתורישהו םיתורישה םוחתבו עיצמה לש וקוסיע םוחתב תוריבעב וא ,דחושו המרמ
 זרכמ לש ותכירע דעומל ומדקש םינשה  שמחב תאזו ,תונקתו םיווצ םיקוחל  תוברל – הז זרכמ
  .הז

 
 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש והז .ד
 
 
 
        ____________________ 
 ריהצמה תמיתח                 
 
 
 

 

 רושיא

 

 רשא ,_________ .ר.מ ד"וע ,_______________ ,ינפב עיפוה ,________ םויב יכ ,רשאל ינירה
 רחאלו ,ישיא ןפואב יל רכומה ,____________ 'בג/רמ ,____________ בוחרב ידרשמ
 ,ןכ השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהי יכו תמאה תא ריהצהל וילע יכ ויתרהזהש
 .ינפב וילע םתחו ליעלד וריהצת תונוכנ רשיא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 2 ךמסמ
 

 רשנ תייריע
 
 

 יש יסיטרכ תקפסאל _______ 'סמ יבמופ זרכמ
 
 

 ףתתשמה תעצה
 
 

 .הבקנ ןושל םג העמשמ רכז ןושלו ךפיהלו םיבר ןושל םג העמשמ דיחי ןושל
 
 

 ____________________ ז.ת/.פ.ח/.צ.ח )ףתתשמה םש(________________מ"חה ינא
 :ןמקלדכ הזב בייחתמו םיכסמ ,ריהצמ ____________________________ תבותכ
 

 העדוהה :ונייהד ,ןודנבש זרכמה יכמסמ לכ תא ןויעב יתארק יכ תאזב ריהצמ יננה  .1
 לכ תא יתנבה ,ףתתשמה תעצה ספוטו םכסהה חסונ ,םיפתתשמל תוארוהה ,תונותיעל
 יושעה רבד לכ יתלקשו יתקדב  ,הז זרכמב םיפתתשמה תאמ םישרדנה תושירדהו םיאנתה
 .יתעצה ריחמ תעיבק לע עיפשהל
 

 :בייחתמו םיכסמ ריהצמ יננה .2
 

 םכסהה תפוקת ךלהמב אצמיו זרכמב הכזאו היה יכו זרכמה יאנת לכב דמוע יננה יכ .2.1
 .תורשקתהה תא לטבל הייריעה תיאשר היהת זרכמה יאנתב דמוע ינניא יכ

 .זרכמה יכמסמב תוטרופמה תוארוהה לכ רחא אלמל .2.2
 

 .םיפתתשמל תוארוהל ל םאתהב הכורע יתעצה ןלהל  ,יש יסיטרכ תקפסאל הרומתב .3
 
 ףתתשמה י"ע םיקפוסמה ישה יסיטרכ
 

 החנהה רועיש
 

 אלל ,בוקנה םכרע יפל ,מ"עמ ללוכ  הנשל ₪ 600.000 לש ךרעומ יוושב םינעטנ יש יסיטרכ
 .ןהשלכ תותחפה
 

 8% -מ תחפי אל עצומה החנהה זוחא   _______:םילימבו %____
 .לספי - 8% -מ ךומנה החנה זוחאב בוקני רשא ףתתשמ
 .הייריעה י"ע שקובמה יוושמ ךסמ בשוחי החנהה זוחא
 

 תוברע תוברל םיפתתשמל תוארוהc םיטרופמה םיכמסמה תא ונתעצהל ףרצמ יננה .3.1
 .שרדנכ תימונוטוא תיאקנב
 

 זרכמה יאנתל םאתהבו ןיינעו רבד לכל יתוא תבייחמ וז יתעצה יכ בייחתמו ריהצמ יננה .4
 ןורחאה דעומהמ תוחפל םישדוח השולש ךשמל ,יאנת אללו גייס אלל ,ול ףרוצש םכסההו

 דעומהמ םישדוח השולש ךשמל ,הז דעומ החדייש לככו( זרכמל תועצה תשגהל עבקנש
 .)החדנה
 



 וא/ו יתעצה רחא יתדימע תחטבהל תשמשמ וז יתעצהל תפרוצמה תוברעה יכ יל עודי
 דעוממ הדובע ימי 15 ךות םישרדנה םיכמסמה לכ ףוריצב ידי לע םותח םכסהה תאצמה
 .זרכמה יאנת לכב יתדימע וא/ו זרכמב הייכזה תעדוה תלבק

 
 תוברע ףיעסב םייונמה םירקמהמ דחא לכב םכסומ יוציפכ עבקנ תוברעה םוכס יכ יל עודי

 ףוריצב שרדנכ םותח םכסהה תאצמה יא לש הרקמב תוברל ,םיפתתשמל תוארוהל זרכמה
 יננהו תורשקתהה תוללכתשהל יאנתכ  ,הכוזה ףתתשמה י"ע םישרדנה םיכמסמה לכ
 .רומאכ התוכז תא שממת ובו הרקמב הייריעה דגנכ השירד וא/ו הנעט לכ לע רתוומ
 

 זרכמה חוכמ תורשקתהה תוללכתשהל םדקומ יאנת ,זרכמב הכזאו הדימב יכ ,יל עודי .5
 תוברל – םכסהה י"פע םישרדנה םיכמסמה לכ ףוריצב ידי לע םותח םכסהה תאצמה וניה
 ימי 5 ךות ,זרכמה יכמסמב עובקה חסונה י"פע – םיחוטיב םויק לע רושיאו םכסה תוברע
 .זרכמב הייכזה תעדוה תלבק דעוממ הדובע
 
 חסונה י"פע םישרדנה םיכמסמה ףוריצב םכסההו היה  זרכמב הכזאו הדימב יכ יל עודי

 לטבל תיאשר היהת הייריעה רומאה דעומב ידי לע ואצמוי אל  זרכמה יכמסמב עובקה
 .זרכמה תוברע תא טלחלו זרכמב יתייכז תא
 
 

 :םותחה לע ונ/יתאב היארלו
 

_______________________ _____________________ ___________________ 
 ףתתשמה תבותכ                     .צ.ח/.פ.ח/.ז.ת  סמ                    ףתתשמה םש         
 
 
 

 
________________ _____________________________ ___________________ 

 תו/המיתח          ףתתשמה לש המיתחה י/השרומ תו/םש               ןופלט 'סמ           
 
 

 
 
 
 

 :ןלהל רושיאה תא אלמל שי דיגאת וניה זרכמב ףתתשמהו הדימב
 

 
 תומיתח יכ תאזב רשאמ __________________ הרבחה ח"ור/ד"וע _____________ מ"חה ינא
 תמתוח ףורצב דיגאתב םי/להנמ םהינש ,_________________ ,_______________ ה"ה
 ןיינעו רבד לכל דיגאתה תא ,ויתונקתו דיגאתה ריכזת י"פע ,םיבייחמ דיגאתה
 
 
 
. 

_________________ 
 ח"ור/ד"וע

 
 
 
 
 
 
 



 3 ךמסמ
 יש יסיטרכ תקפסאל םכסה

 
 2020 תנשל ,________ שדוחל __ םויב רשנב םתחנו ךרענש

 

  רשנ תייריע     :ן י ב

        )"הייריעה" :ןלהל ארקת רשא(     
   

 ;דחא דצמ

 ____________.ז.ת/.פ.ח _______________קפסה םש    : ן י ב ל

 :תבותכ     

 :סקפ          :ןופלט     

   :המיתחה ישרומ י"ע     

 )"קפסה" :ןלהל ארקי רשא(

 ;ינש דצמ

 

   .יש יסיטרכ תשיכרל תועצה תלבקל 19/20 'סמ יבמופ זרכמ המסרפ הייריעהו :ליאוה

 תדעו תטלחה י"פע )"זרכמה" ןלהל( 19/20 'סמ יבמופ זרכמב התכז הרבחה תעצהו   :ליאוהו
 .________ םוימ ,הייריעה לש םיזרכמה

 הייריעל ןתיל ןיינועמ קפסהו יש יסיטרכ תקפסא יתוריש תלבקב תניינועמ הייריעהו :ליאוה
 ;)"םיתורישה" :ןלהל( ויחפסנבו הז זרכמב ןלהל טרופמכ םיתוריש

 ,םדאה חוכ ,ןויסינה ,םירושיכה ,םיעצמאה ,תויחמומה ,עדיה וידיב יכ ריהצמ קפסהו ליאוהו
 הז זרכמב ןלהל טרופמכ ,הייריעל םיתורישה תא קפסל ידכ םישרדנה תונמוימהו
 ;ויחפסנבו

 ;םיתורישה תקפסאמ איהש הביס לכמ עונמ וניא איה יכ רשיאו ריהצמ קפסהו ליאוהו

 הזש הרטמב וילא התנפ  זרכמב ותייכזו קפסה לש ויתורהצה לע ךמתסהב הייריעהו ליאוהו
 ;םירומאה םיתורישה תא הל קפסי

 ףופכבו םאתהב לכהו םירומאה םיתורישה תא הייריעל קפסל ומצע לע לביק קפסהו ליאוהו
 ;ןלהל הז זרכמב רומאל

 

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ,רהצוה ,ךכל יא

 

 יללכ .1

 רומאל ףופכ אובמב רומאה לכ .ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה 1.1
 .זרכמה ףוגב רומאה ףידע הריתס לש הרקמ לכבו ,הז זרכמב ןלהל

 שוריפל יעצמאכ הנשמשת אלו דבלב האירקה תוחונל ודעונ םיפיעסה תורתוכ 1.2
 .זרכמה וא/ו םכסהה תוארוה



 :זרכמה יחפסנ 1.3

 ינכט טרפמ -  3.1 חפסנ
 ביט/עוציב – םכסה תוברע בתכ חסונ – 3.2 חפסנ
 תורשקתהה ףקיהל םאתהב עוציבה תוברע הבוג טוריפ – 3.3 חפסנ

 תורדגה
 
 .וקלח וא הז םכסה ןיינעל ודי לע וכמסוה/ךמסוהש ימ וא הייריעה רבזג  "רבזגה"
 

 ןיינעל ודי לע וכמסוה/ךמסוהש ימ וא  רשנ תיריעב  הייריעה ןיינק  "להנמה"
 .ונממ קלח וא הז םכסה

 
 .תרחא ןיוצ םא אלא םימי 30 + ףטושב הרומתה םולשת  "םולשתה דעומ"
 
 

 ותפוקתו םכסהה תוהמ
 
 המויסו ________ םויב התליחתש םישדוח 12 – ל היהת קפסה םע תורשקתהה תפוקת .2
 :םיאבה םידעומב ישה יסיטרכ וקפוסי התרגסמב ,_________םויב
 

 םאתהב ,חספה גח  םרט -  ₪ 300,000-כ לש בוקנ ךרעב יש יסיטרכ לש ללוכ ךס   2.1
 .קפסל  אצמותש הייריעב המיתחה יישרומ י"ע המותח הדובע תנמזהל

 
 םאתהב ,ירשת יגח םרט  -  ₪ 300,000-כ לש בוקנ ךרעב יש יסיטרכ לש ללוכ ךס  2.2

 .קפסל  אצמותש הייריעב המיתחה יישרומ י"ע המותח הדובע תנמזהל
 

 לש בוקנ ךרעב יש יסיטרכ תקפסא לש ףסונ דעומ שרדיי הנשה ךלהמבו ןכתיי   2.3
 יישרומ י"ע המותח הדובע תנמזהל םאתהבו הייריעה תעד לוקישל םאתהב  ₪________
 יגח םרט השעיתש הנמזהל ףרוצת וז הנמזהש ןכתיי .קפסל אצמותש הייריעב המיתחה
 .חספה גח םרט וא ירשת
 

 
 וא לידגהל ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תיאשר אהת הייריעה יכ רהבוי ,ליעל רומאה ףא לע .3
 לש ופקות תפוקת לכ ךלהמב ,םכסהה לש ירוקמה ףקיההמ   25% דע השיכרה ףקיה תא תיחפהל
 .םכסהה
 
 תועצמאב השעיי םכסהה לש ללוכה םוכסל הפסוה ותועמשמש םכסהה לש יפסכה ףקיהה יוניש
 .להנמהו רבזגהמ בתכב השירד
 

 השעיי ,םכסהה לש ללוכה םוכסה ןמ התחפה ותועמשמש םכסהה לש יפסכה ףקיהה יוניש
 .להנמהמ בתכב השירד תועצמאב
 

 רבעמ יש יסיטרכ קפיס וא/ו להנמהו רבזגהמ בתכב רושיא אלל ,יפסכה ףקיההמ קפסה גרחו היה
 הייריעהמ יהשלכ הרומתל יאכז קפסה היהי אל ,להנמה י"ע המותחה התחפהל השירדב רומאל
 .םירומאה ישה יסיטרכ תקפסא ןיגב
 
 הרבחה ,תינוריעה םיס"נתמה תשר תוברל( הייריעה ידיגאת ,םירומאה םיפקיהל ףסונב .4
 יסיטרכ תקפסאל קפסה םע תורישי רשקתהל םיאשר ויהי ) ,תיתדה הצעומה ,םירשנ תילכלכה
 .הייריעל תנתינש החנההמ תחפת אלש החנהב ישה יסיטרכ תא קפסיו קינעי ףתתשמהו יש
 תורשקתההו לעופב הייריעה ידיגאת י"ע ושכרייש םיפקיהל תבייחתמ הניא הייריעה יכ רהבוי

 םידדצה ןיב תורישי השעית
 

 
 תופוקתב תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל ,ידעלבה התעד לוקיש י"פע ,תיאשר היהת הייריעה .5
 תפוקת ללוכ ,תורשקתהה לש תללוכה הפוקתהש דבלבו ,תחא לכ םישדוח 12 דע לש תופסונ

 .םישדוח 36 לע הלעת אל  ,הנושארה תורשקתהה
 



 םויס םרט םימי 14 דע קפסל ךכ לע עידות ,תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל הייריעה הטילחה
 .הכראה םכסה לע ומתחי םידדצהו םכסהה תכראה/םכסהה תפוקת
 

 .ןיד י"פע םיבייוחמה םייוניש טעמל ,םכסהה תוארוה לכ םידדצה לע לוחל וכישמי הכראה תפוקתב
 

 ףסונ הקפסא דעומ ןכתייו חספה גחלו ירשת יגחל ךומסב ישה יסיטרכ וקפוסי ,םכסהה ךראוה
 .הייריעב המיתחה יישרומ י"ע המותח הדובע תנמזהל םאתהבו הייריעה תעד לוקישל םאתהב
 
 ."םיפתתשמל תוארוה" ךמסמב רומאהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .6
 
 

 ישה יסיטרכ תנמזה ןפוא
 
 המותחה הדובעה תנמזה תאצמה םוימ ,רתויה לכל הדובע ימי 5 ךות קפסל שי ישה יסיטרכ תא .7
 .הייריעב המיתחה יישרומ י"ע
 
 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהת התרפהו םכסהב ירקיע יאנת הניה וז הארוה
 
 יש סיטרכ לכ יווש .הייריעה תשירד י"פע יש יסיטרכ רפסמ וקפוסי הקפסאה ידעוממ דחא לכב .8
 םאתהב םיסיטרכה תשיכר ףקיה תא תונשל תיאשר היהת הייריעה .הייריעה תשירד י"פע היהי
 .הדובעה תנמזהב וטרופי ישה יסיטרכ תקפסא יבגל תוארוההו תויחנהה לכ .ידעלבה התעד לוקישל
 
  .תוינוריעה תורבחה רובע ןהו הייריעה רובע ןה הניה ישה יסיטרכ תקפסא
 
 אל ,תיזוח הליעב אל ,תאז ללכבו הייריעה דגנכ העיבת תוכז וא/ו הנעט לכ היהת אל קפסל .9
 י"פע יש יסיטרכ תקפסא ןיגב ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח יפל הליעב אלו תיקיזנ הליעב
 .ןיינעה יפל ,הייריעב המיתחה יישרומ י"ע המותח הניאש הדובע תנמזה
 

 הייריעה היהת תיאשר ,ליעל טרופמכ הייריעה תשירד י"פע ישה יסיטרכ תא קפסה קפיס אל .10
 )מ"עמ ללוכ( הייריעה תואצוה לכב אשי קפסהו רחא קפסמ םתצקמ וא ישה יסיטרכ תא ןימזהל
 .תויללכ תואצוהכ ובשחיש 15% תפסותבו
 
 

 חווידו תופיפכ
 

 לכ יפ לע לעפיו להנמה תוארוהל ףופכ היהי קפסה ,הז םכסהב תרחא תושרופמ עבקנ אלש לככ .11
 :הז ללכבו ,םכסהה םע רשקב להנמה י"ע ול ןתנית רשא היחנה וא/ו הארוה
 

 ישה יסיטרכ תקפסאל רשאב תוחתפתה וא היעב לכ לע ףטוש ןפואב להנמל קפסה חוודי
 .םכסהה עוציבל רושקה אשונ לכ לע ןכו הדובעה תנמזה י"פע
 
 ללכב םכסהה ןיינעב וילא להנמה לש הינפ לכל סחיב םירבסהו תובושת להנמל קפסה קפסי
 הרפה הווהת התרפהו םכסהב ירקיע יאנת הניה וז הארוה .טרפב ישה יסיטרכ תקפסאו
 .םכסהה לש תידוסי
 

 
 
 
 
 
 

 להנמה רושיאו תרוקיב
 

 :תואבה תוארוהה י"פע השעת ישה יסיטרכ תקפסאל ורושיא תלבקו להנמה תרוקיב .12
 

 לע עידוי הדובעה תנמזהב טרופמה י"פע ישה יסיטרכ לכ תקפסא תא קפסה םייסשמ .12.1
 תנמזהב רומאה תא םימאות וקפוסש ישה יסיטרכ םאה קודבי להנמה .להנמל קפסה ךכ
 תושירד לכל םאתהב קפסה לעפ םאהו ונמזוהש ישה יסיטרכ תומכו יווש תניחבמ הדובעה
 .הדובעה תנמזהו םכסהה



 
 יאו םימגפה ,םייוקילה תא קפסל רסמיתו ודי לע םתחיתש המישרב טרפי להנמה .12.2

 תוברלו עצבל קפסה לעש םייונישה וא/ו םינוקיתה תא ןכו וז ותקידבב אצמש תומאתהה
 .םיפסונ וא םירחא יש יסיטרכ תקפסא
 

 .להנמה לש ונוצר תועיבשל ןעצבלו להנמה לש הלא ויתוארוה יפל לועפל בייח היהי קפסה
  

 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהת התרפהו םכסהב ירקיע יאנת הניה וז הארוה
 

 ,ליעל רומאכ ,םינוקיתה וא/ו םייונישה תא וא/ו הקפסאה תא קפסה םילשה .12.3
 יסיטרכ תקפסא עוציב םויס לע בתכב רושיא קפסל להנמה ןתיי ,להנמה לש ונוצר תועיבשל
 .הדובעה תנמזה יאנת י"פע ישה
 

 הנממ קלח לכ וא/ו הרומתה םולשתל יחרכה יאנת וניה רומאכ רושיא ןתמ יכ רהבומ .12.4
 .ישה יסיטרכ תקפסא ןיגב קפסל עיגמה
 

 לש הרקמב הקלח וא הרומתה םולשתל יאנת הווהי ליעל רומאה יכ תאזב רהבומ .12.5
 .םכסהה לוטיב
 

 
 ישה יסיטרכ תוניקתל תוירחא
 

13.  
 

 דעומל דע ישה יסיטרכל ומרגיש הביס לכמו גוס לכמ םיקזנל יארחא היהי קפסה .13.1
 .הייריעל םתקפסא
 

 םע הייריעה ידיל רובעת ,הז םכסה יפל ,קפסה י"ע וקפוסיש ישה יסיטרכ לע תולעבה .13.2
 ישה יסיטרכ ביטל תוירחאב קפסה תאישנמ ערוג וניא הז ףיעסב רומאה .הידיל םתלבק
 .םתוניקתל ןכו
 

 ,גוסה תניחבמ םימיאתמ םניאש וא םימוגפ יש יסיטרכ הייריעל וקפוסו הדימב .13.3
 קפסה ףילחי ,הדובעה תנמזה וא/ו ינכטה טרפמה תושירדל ,תונוכתה וא רואיתה ,תוכיאה
 .הייריעה ןוצר תועיבשל ,םמוקמב םישדח םירחא יש יסיטרכ קפסיו וללה םיסיטרכה תא
 .קפסל הייריעה תעדוה דעוממ תועש 48 מ רחואי אלו תופיחדב השעית ישה יסיטרכ תפלחה
 בייחלו רחא קפסמב יש יסיטרכ שוכרל תיאשר הייריעה אהת ,ןכ השעי אל קפסהו הדימב
 תורוקת רובע  15%תפסותב הל םרגיתש תרחא האצוה לכבו ריחמה ישרפהב קפסה תא
 .ןיד לכ תרגסמבו הז םכסה תרגסמב התושרל דמועה רחא דעס לכל ףסונב תאזו ,הייריעה

 
 

 הרומתה
 

 יסיטרכ לש יוושה ירק ,קפסה תעצה דוסי לע בשוחת הז םכסה י"פע קפסה יאכז הל הרומתה .14
 .ותעצהב קפסה י"ע עצוה רשא החנהה זוחא יוכינב בוקנה םכרע יפל )מ"עמ ללוכ( ישה
 
" 
 
 ישה יסיטרכ תקפסא הניה ןלהל הרומתה םולשת ןפוא קרפ ןיינעלו הז קרפ ןיינעל "לעופב הקפסא"
 .ליעל 12.3 ףיעסב רומאכ בתכב להנמה רושיא תלבקו הדובעה תנמזה יאנתל םאתהב
 

 םכסהה יפל קפסה לש ויתויובייחתה לכ עוציב רובע תיפוסו תנגוה ,האלמ הרומת איה הרומתה .15
 שומיש ,םדא חכ תקסעהו הדובע רכש רובע םימולשת ,רתיה ןיב  ,תללוכ איהו זרכמה יאנת יפלו
 אוהש גוס לכמ תרחא האצוה לכ ןכו ןיד י"פע םימולשת ,םירתיהו תונוישיר ,דויצבו בכרה ילכב
 .םכסהה יפל קפסה תויובייחתה םויק ךרוצל השורדה
 
 ןיב הרומתב םייוניש וא תואלעה ,ריחמ תופסות הייריעהמ עובתל יאשר היהי אלו עבתי אל קפסה
 תאלעה וא תלטה ,םירמוחה תויולעב םייוניש ,עבטמ רעשב םייוניש ,הדובעה רכשב הילע תמחמ



 תושירד תוברלו ,ףסונ םרוג לכ תמחמ וא אוהש גוסו ןימ לכמ םירחא םימולשת וא םילטיה ,םיסימ
 .רתוי רחואמ עדוויש ןיבו זרכמה םוסרפ דעומב םיעודיה ןיב ,ךמסומ םרוג לכמ
 
 

 הרומתה םולשת ןפוא
 

 :ןלהל תטרופמה תנוכתמל םאתהב םלושת ליעל טרופמכ הרומתה .16
 

 יסיטרכ לש לעופב הקפסא רחאל ,הרומת תלבקל קפסה לש ותואכז תושבגתה םע .16.1
 יסיטרכ תקפסא ןיגב ול העיגמה הרומתל סחיב סמ תינובשח להנמל קפסה איצמי ,ישה
 להנמה רושיא ופרוצי תינובשחל .הרומתה לש טרופמ בישחת ןכו להנמה רושיא י"פע ישה
 .הייריעה תאמ ול הרסמנש הדובעה תנמזה ןכו 12.3 ףיעסב רומאכ

 
 ללכ הרשאי אלש וא התצקמ וא הלוכ הרשאי ,סמה תינובשח תא קודבי להנמה  .16.2

 י"ע התאצמה דעוממ םימי 10 ךות הייריעה תורבזגל הדובעה תנמזה ףוריצב הריבעיו
 .קפסה

 
 התצקמ וא הלוכ הרשאת ,להנמה י"ע תרשואמה סמה תינובשח תא קודבת תורבזגה .16.3

 .ללכ הרשאת אלש וא
 

 דעומ תפוקת ךות םולשתל הדי לע רשואמה םוכסה תא קפסל םלשת תורבזגה .16.4
 ףוריצב תרשואמה סמה תינובשח תורבזגב ולבקתנ וב דעומהמ תונמיהל ליחתתש םולשתה
 קפסה י"ע שגוהש ןובשחה ןיב שרפהה הבוגב )ץוחנ םא( יוכיז תינובשחו הדובעה תנמזה
 .תורבזגה י"ע רשואש םוכסה ןיבל

 
 הייריעה םלשת הייריעב היולתה הביסמ ליעל בוקנה דעומב םימולשתה ורבעוה אל .16.5

 16-ה םוימ לחה ,תעל תעמ רצואב יללכה בשחה י"ע עבקייש רועישב בשח תיביר קפסל
 אשיי אל רומאה דעומהמ םוי 15 דע לש םולשתב רוגיפ  .לעופב םולשתה םויל דעו רוגיפל
 .תיביר לכב

 
 – ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחל ףופכ ל"נה – סמ תינובשח תשגה דעומ ןיינעל יכ רהבוי

 ,סמ תינובשח תשגה דעומ ןיינעל ןוקיתב עובקה תא ליחהל קפסה שקבמש הרקמב .1975
 סמה תינובשחו קוחה לש ותלוחת לע דיעמה ח"ור רושיא ןושארה ןובשחה םע דחי איצמי

 .םוי רחואי אלו הייריעהמ םולשתה תלבק רחאל דימ ודי לע אצמות
 

 הווהת ליעל עובקה דעומב ,ןיינעה יפל ,סמ תינובשח וא/ו שרדנכ ח"ור רושיא תאצמה יא
 ןיינמו ,בקועה רשואמה ןובשחה/רשואמה ןובשחה י"פע הרומתה םולשת בוכיעל הליע
 .שרדנכ םתאצמה רחאל קר לוחי םולשתל םימיה

 
 
 
 
 
 
 
 

 קפס סיטרכ תחיתפ
 

 סיטרכ לש ומויק רדעיהב  .םימולשת תרבעה ךרוצל הייריעב קפס סיטרכ לש ומויק אדווי קפסה .17
 .הייריעב קפס סיטרכ תחיתפ ספוט תלבקל להנמל קפסה הנפי הייריעב קפס
 

 תמיתחב קנבה י"ע רשואמ ןכו ומעטמ ד"וע וא ח"ור י"ע רשואמו קפסה י"ע םותח היהי הז ספוט
 .ומעטמ המיתחה ישרומ
 

 תמחמ וא/ו רומאכ ספוט לש ורדעה תמחמ קפסל עיגמה והשלכ םולשת בכוע םאב יכ תאזב רהבומ
 רובע בוכיעה ןיגב ףסונ םולשת לכל קפסה יאכז היהי אל ,הז ספוטב םירסחה םימיאתמ םיטרפ
 .ב"ויכו תיביר ,הדמצה ישרפה
 



 .קנב יטרפ ןוכדע ספוט תלבקל הייריעה תורבזגל הנפי ,קנבה ןובשח יטרפ תא ןכדעל קפסה שקיב
 .םיאנתב התונתהל וא השקבה תא לבקל םאה טילחי ,ידעלבה ותעד לוקיש י"פע  ,רבזגה
 .יוהיש אלל הייריעה תורבזגל םריזחי ,ונובשחב םיפסכ תועטב ודקפויו הדימב יכ בייחתמ קפסה
 
 

 תוברע ןודקיפ
 

18.  
 

 ךסב תימונוטוא תיאקנב תוברע הייריעל קפסה איצמי םכסהה לע ותמיתח דמעמב .18.1
 1.1 חפסנכ ףרוצמה חסונה יפ לע קיודמב הכורע )"תוברעה םוכס" :ןלהל( ח"ש 180,000

 /יארשא סיטרכב םולשת/יאקנב קיש לש ךרדב הייריעה תפוקב דיקפי ןיפוליחלו םכסהל
 :ןלהל( הייריעה תפוקב הז ךס תדקפה לע רושיא גיציו תוברעה םוכס הבוגב ןמוזמב םולשת
 .)"תוברעה"

 
 לידגהלו ןכדעל קפסל תורוהל ,ידעלבה התעד לוקיש י"פע  ,תיאשר היהת הייריעה .18.2

 התוכזב שומיש התשע וב םוקמ ,קפסה םע תורשקתהה ףקיהל םאתהב תוברעה הבוג תא
 .תורשקתהה ףקיה תא לידגהל

 
 תוברעה םוכס היהי תימונוטוא תיאקנב תוברע תדקפה לש ךרד לע תוברעה הדקפוה .18.3

 ןורחאה םויכ עבקנש םויב עודיה דדמה סיסב לע ,ןכרצל יללכה םיריחמה דדמל דומצ
 .זרכמב תועצהה תשגהל

 
 וכרעב רזחויו ילאנימונה וכרעב םוכסה רתווי - הייריעה תפוקב תוברעה םוכס דקפוה
 .וקלח טוליח וא וטוליח שרדנ אלש ךכל ףופכב ילאנימונה

 
 .םכסהה ךלהמב קפסה י"ע וקפוס רשא ןיבוטה ביטל תוברעכ םג שמשת תוברעה

 
 זרכמל םאתהב קפסה לש ויתויובייחתה לכ םויק תחטבה םשל שמשת תוברעה .18.4

 .הז םכסהל םאתהבו
 

 תע לכב ,הייריעה י"ע הנושארה התשירד דעוממ ידימ שומימל תנתינ אהת תוברעה .18.5
 .ןהשלכ תוינתה וא/ו תולבגה אלל

 
 וא הלוכ ,תוברעה שממל םוקמ שי םאב ,ידעלבה ותעד לוקיש י"פע ,טילחי רבזגה

 .התצקמ 
 
 

 תורשקתהל םייללכ םיאנת
 

 
 םכסהה חוכמ תובוח וא/ו תויוכז תאחמה
 

19.  
 

 חוכמ ןניה םכסהה חוכמ קפסה לש ויתויובייחתה לכ יכ םידדצה ןיב תאזב םכסומ .19.1
 .וידבוע תועצמאב וא/ו ומצעב ןעצבל וילע ךכיפלו תיעוצקמה ותויחמומ

 
 חוכמ ויתובוח וא ויתויוכז תא תוחמהל יאשר היהי אל ,ןלהל רומאל ףופכב ,קפסה .19.2

 וא תוכז לכ ר חאל רוסמל וא ריבעהל יאשר אוה ןיא ןכו םי/רחאל ןהמ קלח וא םכסהה
 .רחא םרוגל ונממ הרומת ימוכס תלבקל תוכזה תאחמה תוברלו ,םכסההמ תעבונה הבוח

 ךרד לע םכסהה חוכמ ויתובוח וא/ו ויתויוכז תא תוחמהל שקיבו דיגאת קפסה היה .19.3
 ותעד לוקיש י"פע רבזגה .רבזגה רושיא תלבקל הנפי ,הרבחה תוינמב תויוכז תרבעה לש
 .ואל םאו רומאכ האחמה רשאל םאה עבקי ידעלבה

 
 .קפסה תא בייחתו תיפוס היהת רבזגה לש ותטלחה



 
 קפסה החמי ליעל רומאה ףרחו היה יכ רהבומ ליעל הרומאה הבוחהמ עורגל ילבמ .19.4

 תא רוסמי ור , ליעל רומאל דוגינב ןתצקמ וא הז םכסה יפ לע ויתובוח וא ויתויוכז תא
 אוה ראשיי  ,רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,הז םכסה יפל וילע לטומה והשלכ תורש  לש ועוציב
 ילבמו הרומאה האחמהה ףא לע הז םכסה י"פע וילע תולטומה ויתויובייחתהל יארחא
 .החמנה םרוגה יפלכ הייריעה לש היתויוכזב עוגפל ידכ ךכב היהיש

 
 .םכסה וא ןיד לכ י"פע הייריעה תיאכז הל הפורת וא דעס לכמ עורגל ידכב רומאב ןיא

 
 וא/ו היתויוכז לכ תא םירחאל וא רחאל תוחמהל תיאשר היהת הייריעה .19.5

 .ךכל קפסה תמכסה תלבקב ךרוצ אלל  ,ןקלח וא םכסהה יפ לע היתויובייחתה
 

 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהת ותרפהו םכסהב ירקיע יאנת וניה הז קרפ
 
 

 חוטיבו ןיקיזנב תוירחא
 

 תורשקתהה תפוקת לכ ךלהמב קפסה בייחתמ ,הז םכסה יפ לע קפסה תוירחאמ עורגל ילבמ .20
 .הפקיהו תורשקתהה יפואמ םיבייחתמה םיחוטיבה תא ךורעל
 
 

 ןובכיע זוזיק יופיש ,םימכסומ םייוציפ
 

 :םימכסומ םייוציפ .21
 

 תחא לכב בוקנה דעומה ךות ישה יסיטרכ תא קפסי אל קפסהו הדימב יכ םכסומ .21.1
 םיאנתב םידמוע םניאש וא הדורי תוכיאב ישה יסיטרכ תא קפיס וא/ו הדובעה תונמזהמ
 תועש 48  ךות םימוגפה ישה יסיטרכ תא ףילחה אל וא/ו ינכטה טרפמב םירדגומה תוכיאבו

 )₪ םייתאמ"   :םילימבו( ₪ 200 לש םוכס הייריעל קפסה םלשי ,ןכ תושעל שרדנש תעמ
 .שארמ ךרעומו םכסומ יוציפכ ,יש סיטרכ לכ ןיגבו רוחיא םוי לכ רובעב

 
 םוי וניאש וא הדובע םוי וניהש ,עובשה תומיב לחש םוי לכ וניה הז ןיינעל "רוחיא םוי"
 .הדובע

 
 
 
 

 תא םילשהל ותובייחתהמ קפסה תא ררחשל ידכ וב ןיא םימכסומה םייוציפה םולשת
 לכמ  עורגל ידכ וב ןיאו הז םכסה תרגסמב ויתויובייחתה רחא אלמלו ישה יסיטרכ תקפסא
 .ןיד לכ תוארוה יפל ןהו הז םכסה יפל ןה ,קפסה יפלכ הייריעה לש תרחא תוכז

 
 ויתויובייחתהמ תובייחתה קפסה רפי םא יכ םכסומ ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .21.2

 רחא קפסמ םתצקמ וא ישה יסיטרכ תא ןימזהל תיאשר הייריעה אהת ,הז םכסה תרגסמב
 .תויללכ תואצוהכ ובשחיש 15% תפסותבו )מ"עמ ללוכ( הייריעה תואצוה לכב אשיי קפסהו

 
  בקע עצבת התוא םולשת תארוה לכ ןיגב ₪ 100 לש ךסב קפסה תא בייחת הייריעה .21.3

 .הייריעהמ ול םיעיגמה םיפסכה לע לטוה רשא קפסה דגנכ לוקיע וצ לש ומויק
 
 

 :יופיש .22
 

 קפסה הפשי ,ןיד וא םכסה לכ חוכמ ומלשל קפסה לע היהש םולשת הייריעה המליש .22.1
 םימי  7 ךותב ,הייריעה לש תויללכ תואצוה ןיגב 15% תפסותב הז םולשת ןיגב הייריעה תא
 וב הביוחש םולשת לכ ןיגב הייריעה תא קפסה הפשי ,הז ללכב .הדי לע ךכל שרדנש םוימ
 תואצוה ןיגב םימולשת תוברל ,הז םכסה םע רשקבו הדובעה םע רשקב ןיד קספ חוכמ
 ,ד"וע ט"כש תוברל ךילהה לוהינ םע רשקב הייריעל המרגנש האצוה לכו ד"וע ט"כש ,טפשמ
 .תפסונ תוולנ תולע לכו החמומ ט"כש

 



 וא/ו הייריעה דגנ שגות וב הרקמב יכ רהבומ הז םכסהבו ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 22.2
 ,הז םכסה סיסבב םידמועה ישה יסיטרכ תקפסאל הרושקש תיטפשמ העיבת המעטמ ימ
 ןיד קספ ןתמ רחאל םוי -30 ל דע עוציבה תוברע תכראה שורדל הייריעה תיאשר היהת
 איביש רדסה לכ ומיע ךורעלו עבותה םע רשפתהל הייריעה תיאשר היהת ןכו העיבתב
 .יטפשמה ךילהה םויסל

 
 .קפסה לע לוחת םולשתה תבוח ,עבותל םיפסכ םולשתב ךורכ היהי רומאכ רדסהש לככ

 
 טעמל ,הידרשמב קפסל עומיש םייקת ,עבותה םע רומאכ רדסהל הייריעה עיגת םרט
 םולשתה הבוגו הרשפ רדסה לע טפשמה תיב ץילמי יטפשמה ךילהה תרגסמב וב הרקמב
 .וחוכמ

 
 רדסהל עיגת וב םוקמ הייריעה דגנכ השירד וא/ו הנעט לכ היהת אל קפסל יכ תאזב רהבומ
 .ליעל טרופמכ
 

 
 :זוזיק .23
 
 תעדלש םוכס לכ הז םכסה יפל קפסל עיגמה והשלכ םוכסמ תוכנלו זזקל תיאשר אהת הייריעה
 .ןיד וא םכסה לכ י"פע 'ג דצ לכל וא/ו המעטמ ימ וא/ו הייריעל קפסהמ עיגמ להנמה
 

 
 :ןובכיע .24
 
 לש ויתויובייחתה יולימל דע החוטבכ תאזו ב"ויכו ןילטלטימ לכ הדיב בכעל היהת תיאשר הייריעה
 .םכסהב עובקה יפ לע אלימ אל ןתוא קפסה
 

 וא ןיד לכ יפ לע הייריעה תיאכז םהל הפורת וא דעס לכמ עורגל ידכב הלא םיפיעסב רומאב ןיא
 .םכסה
 

 
 

 םירפס לוהינו האשרהב קוסיע
 

 :ןמקלדכ תאזב ריהצמ קפסה .25
 

 .1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יאנתב דמוע וניה יכ .25.1
 

 . 1975 – ו"לשת ,ףסומ ךרע סמ קוח יפל "השרומ קסוע" תדועת ותושרב .25.2
 

 י"פע שרדנכ הז םכסה אושנ ותדובע תרגסמב לעופ אוה יכו ןידכ םירפס להנמ אוה .25.3
 .הז םכסה לש ותפוקת לכ ךלהמב ןכ השעיו ךישמי יכו ללכבו סמה תונוטלש יפלכ ןיד לכ

 
 תושרפהה לכ תא םרובע שירפמ וניה יכו וידבוע לכל ןידכ םייוכינ קית להנמ אוה .25.4

 .םכסהה לש ותולח תפוקת לכב ןכ השעיו ךישמי אוה יכו ןידה יפ לע תושרדנה
 
 

 רושיא הייריעל קפסה איצמי השדח םיפסכ תנש לכל ךומס וא/ו םכסהה לש ותמיתח דמעמב .26
 .ירוזאה המושה דיקפ םעטמ רוקמב סמ יוכינ הבוג לע
 
 רזחה לכל קפסה יאכז היהי אל ,דעומב רומאכ רושיא הייריעל אצמוי אלו הדימב יכ תאזב םכסומ
 ףא לע תאזו ,רומאכ רושיא רדעהב יאכז אוה הל הרומתהמ וכונש סמ ימוכס ןיגב הייריעהמ
 .דבעידב רושיא איצמהש
 

 תונובשחה תלהנה ימושיר לש המאתה םיפסכ תנש לכ ףוסב קפסה גיצי הייריעה תשירד י"פע .27
 .סמה תויושרל םיחוודמש יפכ ,הז םכסהל סחיב
 
 

 ויתואצותו םכסהה לוטיב



 
 :םיאבה םירקמב תידיימ םכסהה תא לטבל תיאשר אהת הייריעה יכ םידדצה ןיב םכסומ .28

 
– דיגאת וניה םאב – וא לגר טשופכ זרכוה וא/ו ןיד לכ חכמ םיסכנ סנוכ קפסל הנומ .28.1

 .ינמז וא עובק – קוריפ וצ וא םיכילה תאפקה וצ ויבגל ןתינ
 

 העשרהש םישעמל עגונב עשרוה וא םושיא בתכ שגוה וילהנממ ימ וא קפסה דגנ .28.2
 םכסה חוכמ םיתורישל תעגונה הריבע וא/ו ןולק המיע שיש הרבע תניחבב הניה םהיבגל
 .הז

 
 .המרמ השעמ לכב וא דחוש תריבעב ,הבינגב דשחנ וא ספתנ ומעטמ ימ וא קפסה .28.3

 
 ,תיתואירב הביסמ םכסהה תושירדב דומעל לגוסמ וניא קפסה יכ הייריעל חכוה .28.4

 .תרחא הביס לכמ וא תינכט ,תיפסכ
 

 הרוגס המישר תניחבב םכסהה לוטב תוליעכ ליעל םייונמה םירקמה ןיא יכ תאזב רהבומ
 ללכבו ןידבש הליע לכ חוכמ םכסהה תא לטבל הייריעה תוכזמ עורגל ידכב םתיינמב ןיא יכו
 .קפסה ידי לע ותרפה בקע םכסהה תא לטבל הז
 

 
 וא/ו םולשתל הרתונש הרומתל סחיב םידדצה ןיב תיפוסה תונבשחתהה השעת ,םכסהה לטוב .29
 .ןיינעה יפל רתיב המלושש
 
 תפוקת ךלהמב םכסהה תפוקת קרפב רומאכ םכסהה לטובו היה יכ  ,קפס לכ רסה ןעמל ,רהבומ
 קפסה יאכז היהי אל ,קפסה י"ע ותרפה בקע וא ליעל םיניוצמה םימעטהמ דחא בקע וא ןויסינה
 .םכסהה לוטיב ןיגב הייריעהמ אוהש יוציפ לכל
 

 ,הייריעה לש היתויוכז - םכסה וא ןיד לכ חוכמ וא/ו ליעל רומאכ םכסהה לוטיב לש הרקמ לכב .30
 ,םכסהה לטוב אל וליאכ ,אלמה םפקותב וראשויו ועגפי אל ומעטמ תונוחטיבהו קפסה לש ויתובוח
 .לוטיבה דעומ דע וקפוסש ןיבוט וא/ו םיתורישל עגונה לכב
 

 וא ןיד לכ י"פע הייריעה תיאכז םהל םייפולח וא םיפסונ םידעסמ ערוגל אב וניא הז קרפב רומאה
 .םכסה
 
 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארל

 

 

__________________     ___________________ 

הייריעה        קפסה                              
 

רושיא  

 

 ומתח ,ליעל היטרפש הרבחה לש המיתחה ישרומ יכ ,רשאמ ,ד"וע ,___________ ,מ"חה ינא
  .םתוא יתיהיזש רחאל ,יינפב

 

 

 __________________   __________________                                 
 המיתח                ךיראת



 
  3.1 חפסנ
 

 
 ינכט טרפמ

 
 

 לע תורבוג םכסהה תוארוה יכו  ,םכסהה תוארוהל תופופכ ינכטה טרפמה תוארוה יכ ,רהבוי
 .ינכטה טרפמה תוארוה
 
 תושירדל םאתהבו העצהה בתכב טרופמה ריחמל םאתהב יש יסיטרכ תקפסא תללוכ הדובעה
 .זרכמה יכמסמב תוטרופמה תויחנהלו
 
 ןכו םיפתתשמל תוארוהה ךמסמב םיעיפומה םיאנתהו תושירדה לכב דומעל ישה יסיטרכ לע
 :ןמקלדכ הז טרפמב
 
 ל"נה ןוזמה תשרלשכ תוחפה לכל תחא תיצרא הרשכ ןוזמ תשרב הינקל םיפקת ויהי ישה יסיטרכ
 .רשנל תוכימסבו תוירקהו הפיח םוחתב תוחפל דחא ףינס םייק
 
  :ןוגכ תוחפה לכל הלענהו דוגיבל תולודג תויצרא תותשר יתשב הינקל םיפקת ויהי ישה יסיטרכ
 .H&M ,הראז ,ראונר ,סקופ ,ורטסק
 
 "ךמצעב תאז השע"  רצומל תוחפה לכל תחא הלודג תיצרא תשרב הינקל םיפקת ויהי ישה יסיטרכ
 :ןוגכ תואנחמ וא/ו טרופס ירצומל תחא הלודג תיצרא תשרב ןיפולחל וא סייאו רטנס םוה :ןוגכ
 .וכו ,לייטמל ,טרופס הגמ
 

 הייריעה תעד לוקישל םאתהב SMS תעדוה תועצמאב ישה סיטרכ תא חולשל תורשפא תמייק
 
 תחפי אל םיסיטרכב םייונמה םיקסועה וא/ו תותשרהמ תחא לכב ישה יסיטרכ לש היינקה חוכ
 .םיסיטרכהמ דחא לכ יבג לע בוקנה םוכסהמ
 

  .םתקפנה דעוממ תוחפה לכל םישדוח 60 ךשמל ףקותב ויהי ישה יסיטרכ
 
 היהי סיטרכ לכ יווש .הייריעה תשירד י"פע יש יסיטרכ רפסמ וקפוסי הקפסאה ידעוממ דחא לכב
 לוקישל םאתהב םיסיטרכה תשיכר ףקיה תא תונשל תיאשר היהת הייריעה .הייריעה תושירד י"פע
 .הדובעה תנמזהב וטרופי ישה יסיטרכ תקפסא יבגל תוארוההו תויחנהה לכ .ידעלבה התעד
 
 ףד ףוריצב הייריעה תושירד י"פע תוישיא תופטעמב ישה יסיטרכ תא קפסל ביוחמ היהי קפסה
 תחא לכל תרגיא ףוריצב ןכו ישה סיטרכ תא תודבכמה תויונחה וא/ו תותשרה תא טרפמה עדימ
 .הייריעה י"ע קפוסת רשא ,תוישיאה תופטעמהמ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ביט תוברע

 
 
 

  :ךיראת           דובכל
 רשנ תייריע
 רשנ ,20 םולשה ךרד
 

 ,.נ.ג.א
 

 תיאקנב תוברע :ןודנה
 
 

 הזב םיברע ונא )"ןלבקה" :ןלהל( _____________ .פ.ח/ז.ת _______________ תשקב יפ לע
 )ח"ש _____________________( ₪ ______________ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 .  יש יסיטרכ תקפסאל   19/20 'סמ זרכמב תודובע ביט םע רשקב תאזו
 

 רועישב הינבל םיריחמה דדמל דומצ ,ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 םולשת םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל 2020 ילוי שדוח רובע םסרופש דדמה ןיב תורקייתהה
 םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד תלבקמ םוי 14 ךות ,תוברעה םוכס
 תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב וא והשלכ ךילהתב םכתשירד תא קמנל וא ססבל
 דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב ןלבקה
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב ןלבקל
 

 לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא
 .ל"נה
 

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע
 

 .ללכב דעו  ____________ דע הפקותב ראשית וז תוברע
 

 .הנעת אל ___________ ירחא ונילא עיגתש השירד
 

 .תלטובמו הלטב וז וניתוברע __________ םוי רחאל
 

 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע
 

 .הז תוברע בתכ ןיינעל השירדכ בשחת אל תבשחוממ תרושקתב וא הילימיסקפב השירד
 
 
 
          __________________ 
 קנב                                                                                        

 
 
 
 

 
 


