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 רשנ תייריע

 20/20 'סמ זרכמ

  תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי יתוריש ןתמל

 זרכמה יאנתו זרכמב תופתתשהל םיללכ םיאנת

  יללכ .1

 הייריעה תוסנכה תלדגה םוחתב םיללוכ םיתוריש םישרדנ )"הייריעה" :ןלהל( רשנ תייריעל .1.1
 :ןלהל טרופמה לכ תוברל ,הבוח ימולשתמ

 טרופמכ םיסכנ תדידמ יוויל תוברל ,ףטוש יטפשמ ץועייו תובותכת ,ד"וח ןתמ .1.1.1
 . ןלהל

 םרוג לכ םע מ"ומ לוהינו הייריעב ץוחו םינפ ימרוג םע תושיגפב תופתתשהו הנכה .1.1.2
 .תוסנכהה תלדגהל רשקב יטנבלר

 .תומוש תנכהו תוינידמ עוציב .1.1.3

 תוברל ,תוסנכהה תלדגהב רושקה ילהנמ וא/ו יטפשמ ךילה לכב הייריעה גוציי .1.1.4
 .ד"הוע לפיט םהב םיכילהב םירושקה תוילהנמ תוריתעו םיררע ,תוגשהב לופיט

 )"םיתורישה" :ןלהל(

 רשא הייריעה םעטמ ימ ידי לע וא/ו הייריעה רבזג תויחנהל םאתהב ושעיו ונתניי םיתורישה .1.2
  .הז זרכמ אושנ םיתורישה עוציב לע חקפי םג רשא ,)"הנוממה" :ןלהל( ךכ םשל ודי לע הנומי

 :תורדגה .1.3

 .זרכמה יכמסמל 'ה חפסנ ,םכסהב הז חנומ תרדגהכ – "תוסנכה תלדגה" .1.3.1

 .הז זרכמב רחבת ותעצה רשא עיצמה – "קפסה" וא "ץעויה" .1.3.2

 :םיאבה םינפואהמ דחאב תשגומ תויהל הלוכי העצהה .2

 םתרדגהכ םיתורישה ללכ תא הייריעל קפסי רשא  - ד"וע אוהש ,דחא עיצמ םעטמ העצה .2.1
 .ליעל 1 ףיעסב

 ,ןיד ךרוע דרשמ וניאש ,ףוג ונייה ,ילכלכ ףוג םהמ דחאה – םיעיצמ ינשמ תבכרומה העצה .2.2
 ףוג" :ןלהלו ליעל( דבלב םינוש םילטיה וא/ו הנונרא תומוש תלדגה םוחתב החמתמה
 ,ליעל םתרדגהכ םיתורישה ךותמ םייטפשמ םניאש םיתורישה תא קפסי רשא ,)"ילכלכ
 םיתורישה ךותמ םייטפשמה םיתורישה תא קפסי רשא ,ןיד יכרוע דרשמ אוהש עיצמ רחאהו
 .)"םיעיצמ ינשמ תבכרומה העצה" :ןלהל( ליעל םתרדגהכ

 ,התעד לוקיש יפ לע תוריש לכ ,ליעל וטרופש םינפואה ןיבמ רוחבל לכות הייריעה יכ רהבוי .2.3
 רומאה יפ לע לכהו ,רתויב הלוזה העצהב רוחבל וא/ו ללכב תוריש לבקל תבייחתמ איה ןיאו
 .ןלהל

 ןתנית אלו ,ליעל םיטרופמה םיאשונב תוחפל םיכוז ינש רוחבל תדתעתמ הייריעה יכ ,שגדוי .2.4
 לופיטל םיסכנ וא/ו תומוש תרבעה יכ ,רהבומ ףסונב ;והשלכ הכוזל תורישה ןתמב תוידעלב
 לכ אהת אל םיכוזל יכו ,הייריעה לש התעד לוקישל םאתהב אהת םהיניב הקולחהו םיכוזה
 .ךכל רשקב הנעט

 וא המצעב ,םקלח וא םלוכ ,םיתורישה עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ שרופמב ןיוצי .2.5
 ךורעל הייריעה תנווכתמ הז ללכב ;ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םירחא םיפוג תועצמאב
 .תומוש תלדגהו ,GIS ,תוא"צת ,תודידמ ,רחבתש יפכ תומוש וא/ו םיסכנל סחיב ,המצעב
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 :ןלהלד תוארוהה הנלוחת םיעיצמ ינשמ תבכרומה העצה יבגל .3

 עיצמו ןיד יכרוע דרשמ אוהש עיצמ :םיעיצמ ינש ןיב הלועפ ףותישב שגות זרכמב העצה לכ .3.1
 .דבלב ילכלכ ףוג ידי לע העצה שיגהל ןתינ אל יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל .ילכלכ ףוג אוהש

 תבלושמ העצהב רבודמ יכ שרופמב עיצמה יטרפ תחת ןיוציו תחא הפטעמב שגות העצהה .3.2
  .ןיד יכרוע דרשמלו ילכלכ ףוגל

 ףותישב ,ותויחמומ ימוחתל םאתהב םיתוריש ןימזמל קפסי הז זרכמב רחבייש עיצמ לכ .3.3
 םירושקה םיתורישה תא קפסי ןידה יכרוע דרשמ :העצהה תא ומע שיגהש עיצמה םע הלועפ
 ןכו םיררעו תוגשה תשגה תוברל ,הייריעה תוסנכה תלדגהב םיכורכה םייטפשמה םיטביהל
 םיתורישה תא קפסי ילכלכה ףוגהו ,הז זרכמב טרופיש יפכ תרחא תשרדנ תיטפשמ הלועפ לכ
 ,תודידמה עוציב יוויל ,סכנה ינייפאמ תקידב תוברל ,תוסנכה תלדגהב םירושקה םייעוצקמה
 .הז זרכמב ןלהל טרופיש יפכ תרחא תשרדנ תיעוצקמ הלועפ לכ ןכו ,תונובשח תקידב

 הרוצב לופיטה ימוחת לכ תא תוסכל תנמ לע תוליעפה תא םהיניב ומאתי םיקפסה ינש .3.4
 היהי קפס לכ יכ ,רהבוי ,תאז דצל .ןימזמה רובע רתויב הבוטה האצותל עיגהל ידכו ,תיבטימ
 .היתואצות לעו ותדובע לע ידעלב ןפואב יארחא

 תורשקתה ימכסה ינש לע הז זרכמב רחבית םתעצהש םיעיצמ גוז לכ לומ םותחת הייריעה .3.5
 ףוגה לומ ינש תורשקתה םכסהו ,ןידה יכרוע דרשמ לומ דחא תורשקתה םכסה :םידרפנ

   .ילכלכה

 םיתורישה ןיגב הרומת .4

 םיתורישה ןיגב שקובמה החרטה רכש רועישב עיצמ לכ בוקני ,תועצהה תשגה תרגסמב .4.1
   .הז זרכמל

  – ד"וע אוהש עיצמ םעטמ העצה יבגל .4.2

 םייתנשב הנונראה תלדגהמ וא/ו לטיההמ זוחא הייריעה םלשת םיתורישה רובע 4.2.1
 בויח ןיגב .עיצמה תעצהל םאתהב -  15% לע הלעי אלו 12% מ תחפי אלש רועישב תונושארה
 ט"כש  .תיביטקאורטרה הלדגהה לכ ןיגב ההז זוחא הייריעה םלשת הנונראב יביטקאורטר
 ףטוש ץועיי ,םיוסמ סכנל ד"ווח ,תיטפשמ ד"ווח :תוברל תושרדנה תולועפה לכ תא ללוכ הז
 ,םיילהנמו םייטפשמ םיכילהב גוציי תוברל אלמ יטפשמ יוויל ,תוליעפה ןיינעל הייריעל
  .ב"ויכו תומוש תנכה

 םייתסי רשא ,ןוילעה טפשמה תיבל שגוי רשא רוערעב םג הייריעה גוציי שרדייו היה 4.2.2
 ₪ 50,000 לש ךסהמ ךומנ היהי ליעל 4.2.1 ףיעסל םאתהב החרטה רכשו ,הסנכה תלדגהב
 + ₪ 50,000 ל החרטה רכש תא םילשי רשא ףסונ ט"כש הייריעה םלשת ,מ"עמ תפסותב
  .םהיניבמ ךומנה – םכסומה ט"כשהמ 50% לש ףקיהב ףסונ ט"כש וא מ"עמ

 – םיעיצמ ינשמ תבכרומה העצה יבגל .4.3

 ונייציו ליעל 4.2 ףיעסב רומאל םאתהב ריחמ תעצה ושיגי ןידה יכרוע דרשמו ילכלכה ףוגה
 .החרטה רכשל רשאב ןידה יכרוע דרשמל ילכלכה ףוגה ןיב הקולחה יהמ םתעצהב שרופמב
 רכש םולשתל ןידה יכרוע דרשמו ילכלכה ףוגה םיאכז ויהי אל הרקמ לכב יכ – רהבוי

 .ליעל 4.2 ףיעסב רומאהמ הובג רועישב החרט

 

 רשא תודחוימ תואצוה טעמל ,תוסנכהה תלדגהב םיכורכה םיתורישה לכ תא לולכת העצהה .4.4
 תוליעפ הרשיא הייריעהש םייפיצפס םיסכנל עגונב ,הייריעה ידי לע בתכבו שארמ הנרשואת
 תעד לוקיש הייריעל .תומיאתמ תואתכמסא תגצה דגנכ קפסל ובשוי ולא תואצוהו ,םהיבגל
 ןיינעב הנעט לכ היהת אל עיצמלו רומאכ האצוה לכל רושיא ןתמ יא וא רושיא רבדב אלמ
 .הז

 זרכמב תופתתשהל ףס יאנת .5
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 :ןמקלדכ םניה דומעל עיצמה לע םהב ףסה יאנת

 : )ילכלכ ףוג םע ףתושמב עיצמכ ןהו דיחי עיצמכ ןה( ד"וע אוהש עיצמל סחיב .5.1

 םינשה שמח ךשמב ,תוחפל תוימוקמ תויושר שולשב םיתורישה םוחתב ןויסינ .5.1.1
  .זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל ומדקש )תויושרהמ תחא לכב( תונורחאה

 שולשב תוסנכהה תא לידגה עיצמה ,הז זרכמ אושנ םיתורישה ןתממ האצותכ .5.1.2
 תוחפל 80% םכותמ ,₪ 2,000,000 תוחפל לש רבטצמ ףקיהב תוחפל תויושר
 ומדקש תונורחאה םינשה עבראב ,תויושרהמ תחא לכב ,הנונרא תוסנכה םיווהמ
 – אתכמסא גיצל שי הז ףיעס ןיינעל .זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל
 תלדגה לש תוריש עיצמהמ הלביק תושרה יכ רשאמה תימוקמ תושר רבזג בתכמ
 םוכסה ןויצב תניינועמ הניא תושרהו לככ( "מ הובגה" םוכס ןייצלו תוסנכה
 .)הלצא לבקתה רשא קיודמה

 םינש 10 לש קתו ילעב ןיד יכרוע 2 תוחפל םכותמ ,ד"וע 5 תוחפל קיסעמ עיצמה .5.1.3
 ;תוימוקמ תויושרב תוסנכה תלדגהב תוחפל

 .רשנ תייריעב רבחכ ןהיכ אל עיצמה י"ע םיקסעומה ד"ועמ ימ ןכו עיצמה .5.1.4

 םייטפשמ םיתוריש קינעה אל עיצמה י"ע םיקסעומה ד"ועמ ימ ןכו עיצמה .5.1.5
 ריכב דיקפת לעב וא/ו הייריעה ל"כנמל וא/ו ונגסל וא/ו הייריעה שארל םהשלכ
 םייתנשב הלאמ דחא לש תב וא/ו ןב וא/ו הרוה וא/ו גוזה ןבל וא/ו הייריעב
  .תונורחאה

 יקית םדגנכ ןיאו לגר טשופכ וזרכוה אל י"ע םיקסעומה ד"ועמ ימ ןכו עיצמה .5.1.6
 .םיחותפ פ"לצוה

 רוציל םילולע םניא י"ע םיקסעומה ד"ועמ ימ לשו עיצמה לש םירחאה ויקוסיע .5.1.7
 .הייריעל םיתוריש ןתונכ ודיקפת םע םיניינע דוגינ

 – םיעיצמ ינשמ תבכרומה העצה יבגל .5.2

  – ילכלכה ףוגה יבגל

 םינשה שמח ךשמב ,תוחפל תוימוקמ תויושר שולשב םיתורישה םוחתב ןויסינ .5.2.1
  .זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל ומדקש )תויושרהמ תחא לכב( תונורחאה

 שולשב תוסנכהה תא לידגה עיצמה ,הז זרכמ אושנ םיתורישה ןתממ האצותכ .5.2.2
 תוחפל 80% םכותמ ,₪ 2,000,000 תוחפל לש רבטצמ ףקיהב תוחפל תויושר
 ומדקש תונורחאה םינשה עבראב ,תויושרהמ תחא לכב ,הנונרא תוסנכה םיווהמ
 .זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל

  – ד"הוע יבגל

 ,תוחפל תוימוקמ תויושר שולשב תוסנכה תלדגהב יטפשמה לופיטה םוחתב ןויסינ .5.2.3
 ןורחאה דעומל ומדקש )תויושרהמ תחא לכב( תונורחאה םינשה שמח ךשמב
  .זרכמב תועצהה תשגהל

 םינש 10 לש קתו ילעב ןיד יכרוע 2 תוחפל םכותמ ,ד"וע 5 תוחפל קיסעמ עיצמה .5.2.4
 ;תוימוקמ תויושרב תוסנכה תלדגהב יטפשמה לופיטה םוחתב תוחפל

 )ד"הועו ילכלכה ףוגה( םיעיצמה ינש יבגל

 .רשנ ריעה תצעומ רבחכ ןהיכ אל עיצמה י"ע םיקסעומהמ ימ ןכו עיצמה .5.2.5
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 הייריעה שארל םהשלכ םיתוריש קינעה אל עיצמה י"ע םיקסעומהמ ןכו עיצמה .5.2.6
 גוזה ןבל וא/ו הייריעב ריכב דיקפת לעב וא/ו הייריעה ל"כנמל וא/ו ונגסל וא/ו
  .תונורחאה םייתנשב הלאמ דחא לש תב וא/ו ןב וא/ו הרוה וא/ו

 פ"לצוה יקית םדגנכ ןיאו לגר טשופכ וזרכוה אל י"ע םיקסעומה מ ימ ןכו עיצמה .5.2.7
 .םיחותפ

 דוגינ רוציל םילולע םניא י"ע םיקסעומהמ ימ לשו עיצמה לש םירחאה ויקוסיע .5.2.8
  .הייריעל םיתוריש ןתונכ ודיקפת םע םיניינע

 :עיצמה ףרצי ליעל ףסה יאנתב הדימעה תחכוה ךרוצל .5.3

 םיתוריש ןתיל םידתעתמש ,עיצמה ידבועמ דחא לכל סחיב תטרפמה המישר .5.3.1
 ,ד"ועכ קתו ,ןוישיר 'סמ ,םש - יטנבלרש לככ ,תוברל הז זרכמ תרגסמב הייריעל
 .עיצמה לצא הדובע תפוקת

 םעטמ דמעומ / עיצמה לש יטנוולרה ונויסינ תא טרפיש עיצמה דרשמ ליפורפ .5.3.2
 .יעוצקמה ןויסינה טוריפ רבדב 'ב חפסנ תא שרדנכ אלמל ןכו עיצמה

 ידבועמ דחא לכ לש ןיד יכרוע תונוישירו ןיד יכרוע תודועת - יטנבלרש לככ ןכו
 הז זרכמ תרגסמב הייריעל םיתוריש ןתיל םידתעתמש ,עיצמה

  .)םינופלט ,קוסיע תומוקמ ,תומש ללוכ( םייטנבלר םיצילממ יטרפ .5.3.3

 םתרדגהכ ,םיתורישה ןתמ לע תודיעמה תוחפל תוימוקמ תויושר שולשמ תוצלמה .5.3.4
  - ןכו תושרדנה תופוקתב ,עיצמ גוס לכל םיסחוימה ףסה יאנתל םאתהבו ליעל

 תושרה רבזג תאמ רושיא - ילכלכ ףוגל סחיב ןכו ד"וע אוהש עיצמל סחיב
 לע וקפוסש םיתורישהמ האצותכ ולדגוהש תושרה תוסנכה הבוג רבדב תימוקמה
 .'ב חפסנכ ףרוצמה חסונב ,תיטנבלרה הפוקתב עיצמה ידי

  תורשקתהה ףקיה / תורשקתהה תפוקת .6

 .תורשקתהה םכסה לע הייריעה תמיתח דעוממ הנשל הניה םיכוזה םע תורשקתהה תפוקת .6.1
 ל םכסהה תפוקת תא ךיראהל ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש פ"ע תיאשר היהת הייריעה
  .תחא לכ םישדוח 12 דע לש תופסונ תופוקת 4 -

 תפוקת ךותב תורשקתהה תא קיספהל ,שארמ םוי 30 לש בתכב העדוהב ,תיאשר הייריעה .6.2
 אלל ,ידעלבה התעד לוקיש יפלו איהש הביס לכמ ,)הכראהה תופוקת תוברל( תורשקתהה
 .הקמנה תבוח

 הייריעה .םישדוח 24 לע דומעת הכוזה לופיטל רבעוהש יפיצפס קיתב לופיטה תפוקת .6.3
 קיתב לופיטה תפוקת תא ךיראהל ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש פ"ע תיאשר היהת
  .תחא לכ םישדוח 12 דע תונב תופסונ תופוקת יתשל רומאכ יפיצפסה

 לופיטהו קיתה תא הכוזה בישי תכראומה לופיטה תפוקת וא קיתב לופיטה תפוקת םותב
 לככ הלועפ ףתשיו האלמו תרדוסמ הפיפח עוציב ךות ,קיתה יכמסמ ללכ לע ,הייריעל וב
 םכסהה תוארוה ולוחיו ,היתויחנה יפל ,הייריעל וא רחא ד"ועל לופיטה תרבעהל שרדנה
  .הז ןיינעב

 האצותכ תוסנכה תלדגה הגשוה םא אלא ,הרומת לכל יאכז אהי אל הכוזה יכ רהבומ
 .ליעל םירומאה הרומתה ירועישל םאתהב קיתב לופיטהמ

 זרכמה יכמסמ .7

 600 ךסב םולשתב תינתומ זרכמב תופתתשה םלוא הייריעה לש טנרטניאה רתאמ סיפדהל ןתינ ,זרכמה יכמסמ תא
 :ןובשחל תיאקנב הרבעה תועצמאב ומלושיש ₪
 רשנ תייריע
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 10 ימואל                               קנב
 887                              ףינס
 18060003                           ןובשח
 

  oritg@nesher.muni.il :ליימב יקסרדיח תירוא 'בגה לא ריבעהל שי םולשתה עוציב לע רושיאה תא
 

 רתאב םג ורבעוי רשא תולאש לע הנעמ תוברל ,זרכמל סחיב תורהבהב ןכדעתהל שי .7.1
  .הייריעה לש טנרטניאה

 םירוריבו תולאש .8

 ותבותכש ינורטקלא ראוד תועצמאב ,בתכב הנשגות הרהבה תולאש .8.1
 maayan.p@nesher.muni.il תולאשה .זרכמה רפסמ ןויצבו דבלב קלופ ןיעמ ד"וע 
 םויל דע הייריעה רתאב ומסרופי תובושתה .12:00 :העש 22.09.20 ךיראתל דע הנחלשת

 לעו ,זרכמה יכמסממ דרפנ יתלבו בייחמ קלח ווהי ולא תובושתו 16:00 העשב 24.09.20
 .ותעצהל םפרצל עיצמה

 תא ןקתלו תונשל ,זרכמל תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל םדוק ,תע לכב ,תיאשר הייריעה .8.2
 הבושתב וא התמזויב ,זרכמל תועצה תשגהל ןורחאה דעומה תוחדל תוברל ,זרכמה יכמסמ
 זרכמה יאנתמ דרפנ יתלב קלח ווהי ,רומאכ ,םינוקיתהו םייונישה .םיפתתשמה תולאשל
 .ותעצהל םפרצל עיצמה לעו ,הייריעה רתאב ומסרופיו

 .הייריעה תא הנבייחת אל ,ןופלטה תועצמאב וא הפ-לעב ,הנתניתש תועדוהו תורהבה .8.3

 תועצהה תשגה .9

 שיגהל שי ךמסמו דומע לכ ילושב ודי-לע המותחו האלמ איהשכ ,עיצמה תעצה תא .9.1
 לעשכ ,זרכמה יכמסמ רתי וסנכוי הילא הפטעמה ךותל סנכות רשא תדרפנ הפטעמב
 ולא תופטעמ .עיצמה םש תאו זרכמה רפסמ תא בותכל שי ריחמה תעצה לש הפטעמה
 לכ תא סינכהל שי הלודגה הפטעמה לא .תוכיאה דוקינ בלש םייתסיש רחאל וחתפיי

 שיגהל שי - הרהבהה תובושתו תולאש תא ןכו ושרדנש םיפסונ םיכמסמו זרכמה יכמסמ
 םיזרכמה תביתל הסינכהלו - הייריעה ידי-לע קפוסת רשא ,ךכל תדעוימה הרוגס הפטעמב
 .0012: העש 01.10.20 ךיראתל דע ,דבלב תינדי הריסמב ,הייריעה ל"כנמ דרשמב

 תודעוויה לש ךרדב היהיו ,השגהה דמעמב םישיגמל רסמיי זרכמה תופטעמ תחיתפ דעומ
 םוז ןומושיי תועצמאב תיתוזח

 לצא ותעצה תשגה תדבוע המשרנ יכ אדוול עיצמה לע ,זרכמה יכמסמ תריסמ םרטב .9.2
  .הייריעה ל"כנמ תריכזמ

 הפטעמ .ולש רחא יוהיז ןמיס לכ וא עיצמה לש ומש תא העצהה תפטעמ לע ןייצל ןיא .9.3
 .הלספל תיאשר םיזרכמה תדעו אהת - םהשלכ יוהיז ינמיס ליכתש

 :םיאבה םיכמסמה תא ףרצל עיצמה לע .9.4

 .עיצמה י"ע םימותח זרכמה יכמסמ לכ ופרוצי העצהל .9.4.1

 .'א חפסנ – העצה ספוט .9.4.2

 .תוצלמהו יעוצקמ ןויסינ טוריפ - 'ב חפסנ .9.4.3

 םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ףקות רב רושיא .9.4.4
 תונובשח יסקנפ להנמ דרשמה /עיצמה יכ דיעמה-1976 ו"לשתה ,)סמ תובוח
 .סמה תויושרל חוודמו תומושרו

  -המושר תופתוש תוברל ,דיגאת וניה עצומה דמעומה דבוע ובש דרשמהו היה .9.4.5
 םאתהב להנתמה יטנוולרה םשרמב םושירה תדועתמ קתעה ףרוצי העצהל
 .ןיד לכ תוארוהל
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 .השרומ קסוע תדועת .9.4.6

 .רוקמב סמ לש יוכינה רועיש רבדב ףקת רושיא .9.4.7

 תרגסמב םיתורישה ןתיל םידתעתמה ומעטמ ןידה יכרוע  לשו עיצמה לש הרהצה .9.4.8
 .'ג חפסנכ ב"צמה חסונל םאתהב םיניינע דוגינ רדעה רבדב זרכמה

 .'ד חפסנכ ב"צמה חסונל םאתהב תוידוס תרימשל תובייחתה .9.4.9

 ידי לע םותח אוהשכ ,'ה חפסנכ ב"צמה ,םיתוריש ןתמל םכסהה ףרוצי העצהל .9.4.10
 .עיצמה

 אלו הדימב .'ו חפסנכ היינפה יכמסמל ףרוצמה םייוסח םיקלח לע הרהצה ספוט .9.4.11
 ,הרקמ לכב .םייוסח םיקלח הב ןיאש העצהכ בשחת העצהה יזא חפסנה ףרוצי

 ידעלבה התעד לוקישל הנותנ העצהב םייוסח םיקלח לש םמויק רבדב הטלחהה
 .תיעוצקמה הדעוה לש

  .'ז חפסנכ ב"צמה חסונל םאתהב יחוטיב םויק רושיא .9.4.12

 1ח חפסנ חסונל םאתהב העצה תוברע .9.4.13

 חוטיב .10

 חפסנכ ב"צמה חסונה יפל ,חוטיב רושיא איצמהל בייחתי הכוזה ,הזוחה תמיתחל יאנתכ .10.1
 .׳ז

 תוברע .11

 הכזיי רשא עיצמהו 03.01.21 דע ףקותב ₪ 15,000 ךס לע העצה תוברע ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 2חו 1ח חפסנב עיפומ תוברעה חסונ .₪ 100,000 לש ךסב עוציב תוברע דימעהל שרדיי

 םיניינע דוגינ תעינמו רדעה .12

 וא םיניינע דוגינ רדעה תחטבהל תובישח תמייק ,םישרדנה םידחוימה ןומאה יסחי לשב .12.1
 .היינפה אשונ םיתורישה תרגסמב עיצמה לש ילאיצנטופ םיניינע דוגינ לש ומויקל ששח
 רשקב אוהש גוס לכמ םיניינע דוגינ ול היהי אלו ןיאש בייחתיו ריהצי עיצמה ,ךכל םאתהב
 'ג חפסנכ ףרוצמה חסונה יפ לע ןתנית רומאכ הרהצהה ;וז היינפ אשונ םיתורישה ןתמל
 .וז היינפל

 ןירשימב ,םירושקה םימרוג םע יקסע וא ישיא רשק לכ ותעצה תרגסמב טרפל עיצמה לע .12.2
 .הייריעל  ,ןיפיקעב וא

 םיניינע דוגינל ששח וא םיניינע דוגינ לש בצמ לכמ תוענמיה לש הלבגמה לוחת עיצמה לע .12.3
 .תורשקתהה םויסמ הנש יצח םות דע תאזו םיתורישה ןתמב תיעוצקמה ותוליעפל רשקב

 דוגינ לש בצמב אצמיי ויבגל יטפשמ אשונ/יטפשמ ךילה ,עיצמה לש ולופיטל רבעויש לככ .12.4
 .ויתוארוה יפ לע לועפלו הייריעל תידיימ ךכ לע עידוהל וילע ,רומאכ ששח םייק וא םיניינע

 הכוזה שקבתיו ןכתיי ,'ג חפסנכ הינפל תפרוצמה םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתהל ףסונב .12.5
 ששח רותיאל ןולאש יולימ תוברל ,םיניינע דוגינ תעינמל ינטרפו ףסונ רדסה לע םותחל
 רשא עדימל םאתהב תאזו 2/2011 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחל םאתהב תאזו םיניינע דוגינל
 לע םותחל הכוזה לע תטלחומ הבוח הלח יכ ,רהבוי .םינושה היינפה יכילהב ודי לע רסמיי

 יאנת הווהמ רומאהו הייריעה ידי לע שרדיי םאב ,רומאכ ףסונ טרופמ םיניינע דוגינ רדסה
 .תורשקתהה תליחתל יתוהמו ידוסי

 .םיניינע דוגינ לש ומויקל ששח ןיגב ףסה לע דמעומ לוספל התוכז לע תרמוש הייריעה .12.6

 םכסהה לע המיתחה .13
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 ףרוצמה חסונב הייריעה ןיבל וניב םכסה לע םותחל שרדיי ןנד ךילהב הכוזכ עבקיש עיצמה .13.1
 םאתהב םיתורישה תא קפסי הכוזה .ויחפסנ לע ,םיתוריש ןתמל םכסה ,'ה חפסנכ
 .ויחפסנ לע ומיע םתחייש םכסהה תוארוהל םאתהב תוברל ,וז היינפ תוארוהל

 לע םותחל הכוזה עיצמה תובצייתה יא לש הרקמב .ותרפהל הלוקש םכסהה לע המיתח יא .13.2
 הייריעה תיאשר ותמיתח רחאל ךומסב הזוחה לש תרחא הרפה לש הרקמב וא הזוחה
 לע הז טרפמ תוארוה לכו ליעל רומאה ללכה לוחי הזכ הרקמב .הכוזכ רחא עיצמב רוחבל
 .יפולחה הכוזה לע ויחפסנ

 הכוזה תריחב ךילה .14

 םיכמסמה לכ תא ףרצי רשאו תושירדה לכב דמוע רשא עיצמה תא רחבת הייריעה .14.1
  .תיברמה תוכיאה תא התעד לוקיש יפ לע הייריעל ונקי רשא םישרדנה

  .50% אוה הרומתה ביכרמ .הריחבהמ 50% אוה תוכיאה ביכרמ .14.2

 עיצמ לכ יבגל הייריעה ידיב היהיש עדימה לע ססבתת )תוכיא( תלעותה ביכרמ תכרעה .14.3
 .ןלהל תוטרופמה הדימה תומאל םאתהב  ,ותעצה תרגסמב

 סחייתמה אוהש עדימ לכ עיצמהמ תע לכב שורדל ,תבייח אל ךא ,תיאשר אהת הייריעה .14.4
 העצהב ונתינש םיגצמל םיסחייתמה םיפסונ םיכמסמו םיטרפ ,תורהבה תוברל ,ותעצהל
 ותושרל םידמועה םיעצמאל רשקבו יעוצקמה ונויסינל רשקב הז ללכבו ךרענש ןויארב וא
 ןמזל הייריעה תיאשר ןכ ומכ .םיתורישה ןתמל םכסהה יפ לע ויתויובייחתה עוציב ךרוצל
 .םיפסונ תונויארל עיצמה תא

 :תועצהה תניחבל םיביכרמהו םינוירטירקה .14.5

 לקשמ ןחבנה ףיעסה 

•  

 ליעל 1 ףיעסב רומאכ םיתורישה םוחתב עיצמה ןויסינ
 לכב( תונורחאה םינשה שמח ךשמב ,תוימוקמ תויושרב
 תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל ומדקש )תויושרהמ תחא
 זרכמב
 ןויסינה – ילכלכ ףוג םע תפתושמ העצה שיגמש ד"וע יבגל
 .תוסנכה תלדגהב יטפשמה לופיטה םוחתב אוה ןחבנה
 

 15 דע ,תודוקנ 5 – תימוקמ תושר לכל
 רבטצמב תודוקנ
 

 ,עיצמה תוחוקל ,תוימוקמ תויושרמ תעד תווח תוצלמה  •
 .הלעמו הקלחמ להנמ תמרמ ץילממה רשאכ

 תב העצהל תודוקנ 5 – הצלמה לכל
 יפ לע ,תודוקנ 15 לש ילמיסקמ דוקינ

 תלבטב עיפומה רבטצמה דוקינה
 םע הצלמהל יסחי קלחו ,תוצלמהה
  .15 – מ ךומנ דוקינ
 רבטצמב תודוקנ 15 דע
 

•  
 תווצ תא ונייארי הקידבה תווצ ירבח תישיא תומשרתהו ןויאר
 ,יעוצקמה ןויסינה ןחבי ןויארה תרגסמב .עצומה םיצעויה
 .תוימוקמ תויושר םע םיצעויה תורכיהו תונימז
 

 תודוקנ 20 דע

 תיפסכ העצה  •

  תודוקנ 50
 50 לבקת רתויב הכומנה העצהה
 ןויצ הנלבקת ,תועצהה ראש ,תודוקנ
 יפל ,רתויב הכומנה העצהל יסחי

 : בישחתה
 הכומנה העצהה

________ X 50 
 תקדבנה העצהה

 
 100 םוכיס  •
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 יללכ .15

 אוהש גוסו ןימ לכמ ,קזנ וא האצוה לכל תוירחא לכב ואשיי אל המעטמ ימ וא/ו הייריעה .15.1
 טרפבו ,הז זרכמל רשקב וא/ו תרגסמב ותעצה םע רשקב ,ומעטמ ימל וא/ו עיצמל ומרגייש
 .ותעצה תלבק יא לשב

 עוציבב םיכורכה םיעצמאה ללכו דרשמה יתוריש תא ונובשח לעו ומצעל קפסי עיצמה .15.2
 םיפטושה םיתורישה ןתמב הרושקה תרחא האצוה לכו תועיסנ תוברל ,תפטושה ותדובע
 םיסכנל םידחוימ םניהש הלאכ טעמל( תוקתעהו םימוליצ ,ידרשמ דויצ ,םידבוע רכש :ןוגכ
 .המודכו תונכות ,)םיקדבנה

 עגונב ,הייריעה ידי לע בתכבו שארמ הנרשואת רשא תואצוה ללוכ וניא ליעל רומאה
 דגנכ ץעויל ובשוי ולא תואצוהו ,םהיבגל תוליעפ הרשיא הייריעהש םייפיצפס םיסכנל
 רושיא ןתמ יא וא רושיא רבדב אלמ תעד לוקיש הייריעל .תומיאתמ תואתכמסא תגצה
 .הז ןיינעב הנעט לכ היהת אל עיצמלו רומאכ האצוה לכל

 עיצמה לע םילח ,הזוחה יאנתו זרכמה יאנת ,םיתורישה יאנת תנבהו דומילל תוירחאה .15.3
 יאנתו הזוחה ,םישקובמה םיתורישה תושירד תנבה יא תנעט עיצמל דומעת אל .םאולמב
 .העצהה ןוכדעל תועיבתל סיסב שמשת אל וז הנעטו םולשתה

 - ןלהל( 2002-ג״סשתה )15 רפסמ( םיזרכמ תבוח קוחל ןוקיתל תושירדה לע הנועה עיצמ לע .15.4
 םתרדגהכ ,ריהצתו רושיא שיגהל ,םיקסעב םישנ דודיע ןיינעל )םיזרכמה קוחל ןוקיתה
 ,םיזרכמה קוחל ןוקיתה יפ לע .השיא תטילשב אוה קסעה ויפל ,םיזרכמה קוחל ןוקיתב
 איהש ההז תללקושמ האצות רתוי וא תועצה יתש ולביק םא ,תואצותה לולקש רחאל
 העצהה רחבית ,השיא תטילשב קסע איה תועצהה ןמ תחאו ,רתויב ההובגה האצותה
 ,קפס תרסהל .״ריהצת״-ו ״רושיא״ התשגה תעב הל ףרוצש דבלבו ךילהב הכוזכ הרומאה
 תחא ףאלו הווש ןפואב רתויב הובגה ללקושמה דוקינה תא תועצה יתש ולבקי וב הרקמב
 .רתוי הובגה תוכיאה דוקינ הלש העצהה רחבית ,רומאכ״ ריהצת״ וא״ רושיא ןיא ןהמ

 םא תוברל ,ותייכז לע הכוזל בתכב העדוה הנתינש רחאל םוי 45 דע לש הפוקתה ךותב .15.5
 וא זרכמה תא תוהשהל ידעלבה התעד לוקיש י״פע הייריעה תיאשר ,הזוחה םתחנ

 .םייונישב שדחמ ומסרפלו זרכמה תא לטבל וא ,הדי לע עבקיש ןמז קרפ לכל תורשקתהה

 יאנתב ודמעש תועצהה ,הייריעל תינקומה תוכז וא דעס לכמו ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .15.6
 יכילה םויס רחאל םיפסונ םישדוח 3 ןפקותב הנדומעת ,וכז אלשו תוכיאה ףס ןויצבו ףסה
 תא רפי וא ותעצהמ וב רוזחי םיכוזה םיעיצמהמ דחא ובש הרקמל תאזו ,זרכמה
  . ומע הייכזה שמומת אלש הרקמ לכב וא ומע תורשקתהה

 שקבל םיאשר זרכמב וכז אלש םיעיצמ 1993 - ג״נשתה ,םיזרכמה תבוח תונקתל םאתהב .15.7
 םיעיצמ ינפב גיצהל ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר היהת םיזרכמה תדעוו .הכוזה העצהב ןייעל
 .יעוצקמ וא ירחסמ דוס הווהמ וניא תיעוצקמה התכרעה יפל רשא ךמסמ לכ וכז אלש
 – ןלהל( םייקסע תודוס וא/ו םיירחסמ תודוס םיללוכ ותעצהמ םיקלח יכ רובסה עיצמ
 זרכמה םויס רחאל םירחא םיעיצמל םהב ןויעה תא רשפאל ןיא ותעדלש )םיידוס םיקלח
 .'ו חפסנ תא ףרצי

 ןלוכ תא וא/ו הז זרכמב ויתויובייחתהמ קלח תוחמהל וא ריבעהל יאשר היהי אל עיצמ .15.8
 .שארמו בתכב ךכל הייריעה רושיא לביק םא טעמל הנשמ ינלבק/םיקפסל

 .זרכמב ותופתתשהל רשקב והשלכ תואצוה רזחהל וא והשלכ יוציפל יאכז אהי אל עיצמה .15.9
 וא/ו יופישל ,איהש גוסו ןימ לכמ ,תוכז לכ היהת אל עיצמל יכ ,רהבומ קפס לכ רסה ןעמל
 וא ויחולש ,וידבועמ ימ תוברל( המעטמ םרוג לכמ וא ,הייריעהמ תופתתשה וא/ו םולשת
 םעט לכ לשב ומעטמ ימ וא/ו עיצמה אשייש ,גוסו ןימ לכמ ,האצוה וא/ו קזנ לכ לע )ויגיצנ

 .ולוטיב וא ויאנת יוניש ,ובוכיע ,ותקספה ,ומויק תוברל ,זרכמה םע רשקב וא ןיגב ,הליע וא
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 וליאכ בשחת ראודב החלשנש העדוה .ינורטקלא ראודב וא סקפב ,ראודב הנחלשת תועדוה .15.10
 וליאכ בשחת סקפב החלשנש העדוה .החלשנש םויהמ םיקסע ימי ינש ךותב הדעיל העיגה
 ינורטקלא ראודב החלשנש העדוה .חולשמה רחאלש ןושארה םיקסעה םויב הדעיל העיגה
 םאו םיקסע םויב החלשנש יאנתב החולשמ רחאל תועש שולש הדעיל העיגה וליאכ בשחת
 .חולשמה רחאלש ןושארה םיקסעה םויב -ךכ אל

 

 

        
 ____________________________  

   רשנ תייריע                                 
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'א  חפסנ  

ד"הוע  תעצה  

 רשנ תייריע -דובכל

  תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי יתוריש ןתמל העצה :ןודנה

 )"זרכמה"( 20/20 'סמ זרכמ

 תא ,)ףתתשמה םש( _____________________________________ םשב ,תאזב שיגהל דבכתמ ינירה .1
 שרדנש םיתורישה לכ תא עצבל םיבייחתמ ונאו תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי יתוריש ןתמל ריחמה תעצה
  .םכסהבו זרכמה יכמסמב תוראותמהו עצבל

 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל האיבה הייריעה יכ תאזב ריהצמ יננה .2

 : ןמקלדכ  עבוקה )'חנ( תויריעה תדוקפל 'א 122 ףיעס 2.1

 
 םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םירומאה דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הייריע רבח"
 םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ויחוורב וא ונוהב
 .״תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב - ״בורק״ ,הז ןיינעל ,הייריעה

 :עבוקה תוימוקמה  תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכ רבדב העדוהה לש )א( 12 ללכ 2.2

 רבח  - ״הייריע רבח״ ,הז ןיינעל .תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הייריעה רבח״
 .וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הייריע

  : יכ ריהצהלו עידוהל שקבמ יננה ךכל םאתהב .3

 .ףתוש וא ןכוס  ול ינאש ימ אל ףאו תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :יל ןיא הייריעה תאילמ ירבח ןיב 3.1

 ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הייריע רבח ןיא 3.2
 .וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב דיגאתה לש

 .תושרב דבועה ,ונכוס ינאש ימ וא ףתוש ,גוז ןב יל ןיא 3.3

  לש רועישב החנה הניה םיתורישה עוציב ןיגב הרומתל ונתעצה ,זרכמה יכמסמב טרופמה לכל םאתהב .4

 קוחכ מ"עמ תפסותב זרכמה לש יללכה קלחל 4.2 ףיעסב רומאל םאתהב %_____

 .תוכיא ידדמ לולקש י"פע םג וללקושי תועצהה ,ולבקתיש תועצהה תאוושה ךרוצל יכ ונל עודי .5

 ________________ .פ.ח__________________________________ :עיצמה םש

 _______________________:'סקפ רפסמ ,_______________________:ןופלט רפסמ

                 ________ :ךיראת________________ דיקפת ___________ .ז.ת __________החפשמ _____________ יטרפ םש קפסה םעטמ םתוחה יטרפ

 _______________ : תמתוח + המיתח
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תפתושמ העצה  

 רשנ תייריע -דובכל

  תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי יתוריש ןתמל העצה :ןודנה

 )"זרכמה"( 20/20 'סמ זרכמ

 ףוגה םש( _____________________________________ םשב ,תאזב שיגהל םידבכתמ ונירה .1
 יתוריש ןתמל ריחמה תעצה תא ,)ןידה יכרוע דרשמ( ___________________________ םשבו )ילכלכה
 יכמסמב תוראותמהו עצבל שרדנש םיתורישה לכ תא עצבל םיבייחתמ ונאו תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי

  .םכסהבו זרכמה

 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא ונתעידיל האיבה הייריעה יכ תאזב םיריהצמ ונירה .2

 : ןמקלדכ  עבוקה )'חנ( תויריעה תדוקפל 'א 122 ףיעס 2.1

 
 םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םירומאה דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הייריע רבח"
 םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ויחוורב וא ונוהב
 .״תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב - ״בורק״ ,הז ןיינעל ,הייריעה

 :עבוקה תוימוקמה  תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכ רבדב העדוהה לש )א( 12 ללכ 2.2

 רבח  - ״הייריע רבח״ ,הז ןיינעל .תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הייריעה רבח״
 .וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הייריע

  : יכ ריהצהלו עידוהל םישקבמ ונירה ךכל םאתהב .3

 .ףתוש וא ןכוס  ול ינאש ימ אל ףאו תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :יל ןיא הייריעה תאילמ ירבח ןיב 3.1

 ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הייריע רבח ןיא 3.2
 .וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב דיגאתה לש

 .תושרב דבועה ,ונכוס ינאש ימ וא ףתוש ,גוז ןב יל ןיא 3.3

  לש רועישב החנה הניה םיתורישה עוציב ןיגב הרומתל ונתעצה ,זרכמה יכמסמב טרופמה לכל םאתהב .4

 קוחכ מ"עמ תפסותב זרכמה לש יללכה קלחל 4.2 ףיעסב רומאל םאתהב %_____

 .תוכיא ידדמ לולקש י"פע םג וללקושי תועצהה ,ולבקתיש תועצהה תאוושה ךרוצל יכ ונל עודי .5

 

 

 ילכלכה ףוגה םשב

 

 ________________ .פ.ח__________________________________ :עיצמה םש

 _______________________:'סקפ רפסמ ,_______________________:ןופלט רפסמ

                 ________ :ךיראת________________ דיקפת ___________ .ז.ת __________החפשמ _____________ יטרפ םש קפסה םעטמ םתוחה יטרפ

 _______________ : תמתוח + המיתח
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 ןידה יכרוע דרשמ םשב

 

 ________________ .פ.ח__________________________________ :עיצמה םש

 _______________________:'סקפ רפסמ ,_______________________:ןופלט רפסמ

                 ________ :ךיראת________________ דיקפת ___________ .ז.ת __________החפשמ _____________ יטרפ םש קפסה םעטמ םתוחה יטרפ

 _______________ : תמתוח + המיתח
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  עיצמה - יעוצקמ ןויסינ טוריפ - 'ב חפסנ

 )"זרכמה"( 20/20 'סמ זרכמ

 תומאבו ףסה יאנתב םיטרופמה םימוחתב עיצמה ןויסינ טוריפ רבדב םיפסונ םיכמסמ ףיסוהל ןתינ :הרעה
 .הדימה

 דובכל

 רשנ תייריע

 םוחתב ץועיי יתוריש ןתמל הייריעל יתודמעומ תאזב עיצמ ,זרכמה יכמסמ תא ןויעב יתארקש רחאל ,מ"חה ינא
 .הז ספוטב טרופמכ תוסנכה תלדגה

 תשיכר םוקמ ןויסינה תונש רפסמ טרפו ,םיאבה טפשמה ימוחתמ דחאב יעוצקמ ןויסינ ךל שי םאה ןמסל אנ
 :תויחמומה תמרו ןויסינה

   עיצמה /דרשמה - ןויסינו טפשמ ימוחת

 תונש 'סמ אשונ
 ןויסינה

  ןויסינב ףקיהו ןויסינה תשיכר םוקמ

 דרשמ יבגל
 - ןיד יכרוע
 גוציי
 תוריתעב
 תוילהנמ

  

 דרשמ יבגל
- ןיד יכרוע
 לופיט
 םיררעב
 תוגשהו

  

 דרשמ יבגל
 ןיד יכרוע
 עיצמ אוהש
 יבגלו דיחי
 - ילכלכ ףוג

 תלדגה
 תוסנכה
 תושר
 תוימוקמ

 

 

 

 

 דרשמה םע רשק תריצי יכרד

 .______________________________:עיצמה דרשמה םש

 ._______________________________:השרומ קסוע 'סמ

 .__________________________________:תודגאתה גוס

 ._______________________________ :תודגאתה ךיראת

 ._________________________________:דיגאתה רפסמ
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 .________________________________:דרשמה תבותכ

 ._________________:םימייק םא  ,םיפסונ םיפינס תובותכ

 .____________________________:דרשמב ןופלט ירפסמ

 .______________________________:דרשמב סקפ רפסמ

 .___________________________:ינורטקלא ראוד תבותכ

 ._____________:)םייק םא( דרשמה לש טנרטניא רתא תבותכ

 תורישכ

 םיעצמאב לבגומה בייח וא/ו לגר טשופכ וזרכוה ודי לע םיקסעומהמ ימ וא עיצמה ילעבמ ימ וא עיצמה םאה .1
   ,אל/ןכ קורפב וא/ו םיסכנ סוניכב וא/ו

 ._______________________________________________________:טרפ ןכ םא

 וא רבחכ וא הייריעה תויושרמ תושרב רבח ןהיכ ודי לע םיקסעומהמ ימ וא עיצמה ילעבמ ימ וא עיצמה םאה .2
  ,אל / ןכ תונורחאה םינשה שמחב תוימוקמ תויושר ןתואל תוריחבב דמעומ היה

 .__________________________ :טרפ ןכ םא

 תויושרמ תושר שארל םהשלכ םיתוריש קינעה ודי לע םיקסעומהמ ימ וא עיצמה ילעבמ ימ וא עיצמה םאה .3
 תויושרמ תושרב רחא ריכב דיקפת לעב וא/ו  הייריעה תויושרמ תושר ל"כנמל וא/ו  ונגסל וא/ו הייריעה
 םייתנשב הלאמ ימ תטילשב דיגאתל וא/ו הלאמ דחא לש תב וא/ו ןב וא/ו הרוה וא/ו גוזה ןבל וא/ו הייריעה
  ,אל / ןכ .תונורחאה

 ._______________________________________ :טרפ ןכ םא

 םוחתב הריבע וא/ו ןולק המע שיש הריבעב עשרוה ודי לע םיקסעומהמ ימ וא עיצמה ילעבמ ימ וא עיצמה םאה .4
 םוימ םינש 5 ופלח םרטו ןולק המיע שיש הריבע רבעש עבק טפשמה תיבש וא ,הינבו ןונכת וא םיקסע יושיר
   ,אל/ןכ רחואמה יפל ,ושנוע תא תוצרל םייסש םוימ לעופב רסאמ וילע רזגנ םא וא וניד רזגנש

 ._______________________________________________________:טרפ ןכ םא

 עיצמה דרשמה לש יעוצקמ ןויסינו יעוצקמ ליפורפ

 לכל שדקומה רעושמה תוליעפה חפנ / זוחאו עיצמה לש קוסיע ימוחתו תוירקיע תויוחמתה לש יללכ טוריפ .5
 :םוחתו םוחת

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________. 

 תוימוקמ תודעו/תוימוקמ תויושר( םיירוביצו םיידסומ תוחוקל תוברל ,םייזכרמ/םיירקיע תוחוקל תמישר .6
 לכ דיל ןייצל אנ  עיצמה ידי לע םיגצוימה הלאכ םימייקש לככ )ב"ויכו תוינוריע תורבח/םירע דוגיא /ב"ותל
 .הווהב םמע דבוע וא רבעב םמע דבע דרשמה םאה חוקל
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 תריצי יכרד רשק שיא  לופיטה גוס חוקלה םש
 רשק

 וא רבעב הדובע הדובעה תפוקת
 הווהב

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 םיררעב לופיט ,תוילהנמ תוריתעב גוציי םוחתב ףטוש ןפואב קסוע דרשמה םאה - ןיד יכרוע דרשמ יבגל .7
   אל/ןכ ?תוימוקמ תויושר רובע תוסנכה תלדגהו

 ._________________________________ :טרפ .8

 .______________ :דרשמב םיקסעומה ןידה יכרוע רפסמ - ןיד יכרוע דרשמ יבגל .9

 
 עצומה דמעומה לש יעוצקמ ןויסינו הלכשה  ,םיישיא םיטרפ

 _________________ :.ז.ת__________________ יטרפ םש_______________ :החפשמ םש .10

  ____________:דיינ ןופלט ____________ :ןופלט __________________________:תבותכ

 __________________________________________________:ל"אוד תבותכ

 :)ראותה תלבק תנש תאו ראותה לבקתה וב דסומה ראות ןייצל אנ( תינוכית-לע הלכשה

____________________________________________________________________ 

 _________________________________ורפסמו ןוישירה תלבק ךיראת - ןיד יכרוע דרשמ יבגל

 ___________)תוחמתה ללוכ אל( לעופב ד"וע ןויסינ תונש - ןיד יכרוע דרשמ יבגל

  ____________דרשמב קתוו תונש - ןיד יכרוע דרשמ יבגל

 ________________________________________ירקיע קוסיע ימ/םוחת

 

 :ןויסינה תוהמ תאו ילאפיצינומה םוחתב דמעומה לש ןויסינ תונש

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 םייתעמשמ/םיילילפ םיכילה

 יכילה תוברל ,םידמועו םייולת םייתעמשמ וא םיילילפ םיכילה ,תויתעמשמ וא תוילילפ תועשרה תודוא םיטרפ .11
 :טרפ ןכ םא ,אל/ןכ .עיצמה םעטמ דמעומה דגנ  .תדמועו היולת הריקח

________________________________________________________________________ 

 םיניינע דוגינ

 :םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל ומעטמ ימ וא עיצמה םילולע םהבש םיאשונה טוריפ .12

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 ____________________    _________________ 

 ךיראת                 םש  
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תוצלמה  

 הדימעה תחכוהל םיצילממה ידי לע ןלהל תואלבטה יולימל גאדיו תוצלמה ףרצי עיצמה •
 .תוכיאה דוקינ ןתמ ךרוצל ןכו ףס יאנתב

  5- ל 1 ןיב ןמסל שי

 

 __________________ ךיראת                                                      דובכל

 רשנ תייריע

  תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי יתוריש ןתמל רשקב ____________________ רובע הצלמה

  5 

 הדימב
 ההובג

 דאמ

4 

 הדימב
 ההובג

3 

 הדימב
 תינוניב

2 

 הדימב
 הכומנ

1 

 הדימב
 הכומנ

 דאמ

 א
 הדימעו תונימז
 םינמז תוחולב
 

     

 ג
  תויתוריש

     

 ג
 תויעוצקמ

     

 ד
 תוסנכה תלדגה
 – ד"ועל סחיבו

 תוגשה
 תוריתע/םיררעו

 ץועיי/תוילהנמ
 ימולשת אשונב
 הבוח

     

 דוקינ כ"הס
 

     

 
 

     

 _______________ ךיראת        _____________ ספוטה אלממ ץילממה םש

 ________________ המיתח

 _____________ רשק תריציל ןופלט         _______________ תימוקמ תושר םעטמ       

 

 תוסנכה תלדגה רבדב תימוקמה תושרה רבזג רושיא

 לש היתוסנכה ולדג ,תושרה תבוטל דימעה ________________ ש ץועיי יתורישמ האצותכ יכ רשאל ינירה
 .רבטצמב 2019 דע 2014 םינשה ךלהמב ₪ __________ תתוחפלב לעופב תושרה
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 םיניינע דוגינ רדעה לע הרהצה / תובייחתה - 'ג חפסנ

 .והשלכ םוחתב םייטפשמ םיתוריש רשנ תייריעל קפסל שקבתא םא םיניינע דוגינ לע יל עודי אל יכ ריהצמ ינא .1

 אשונ םיתורישה ןתמל רשקב םיניינע דוגינ לש ומויקל ששח וא םיניינע דוגינ לש בצמב דומעל אלש בייחתמ ינא .2
 ששח וא םיניינע דוגינ לש בצמב יתוא דימעיש רחא םרוג וא ףוג לכל םיתוריש ןתממ ענמיהל הז ללכבו ,הינפה
 לולע ינא םלשבש בצמ וא ןותנ לכ לע ידיימ ןפואב עידוהל בייחתמ ינא .הייריעה יפלכ םיניינע דוגינ לש ומויקל
 .הייריעה םע תורשקתהה יבלשמ בלש לכב תאזו ,םהילע יל עדוויה םע דימ ,רומאכ םיניינע דוגינב אצמיהל

 וא ידרשמ תוליעפ ,יתוליעפ ןיב יקסע וא ישיא ןיינע לכ לע ידיימ ןפואבו בתכב הייריעל עידוהל בייחתמ ינא .3
 דוגינ לש בצמב יתוא דימעהל לולע רשא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רושק ינא ומיע וא ובש דצ לכ לש ותוליעפ
 .הייריעל ץועייה יתוריש ןתמל רשקב םיניינע

 דוגינ לש בצמב יתוא דימעהל לולעה יקסע וא ישיא ,והשלכ רשק יל היהי םא ,רומאה תויללכמ עורגל ילב .4
 םידעומה ,ץועייה יטרפ טוריפ ךות ,הייריעה יגיצנל ידיימ ןפואב ךכ לע עידוא ,הייריעה יפלכ םיניינע
 .ץועייה תורידתו םייטנוולרה

 אשונ םיתורישה ןתמ רחאל םג םיניינע דוגינ לש בצמב דומעל אלש בייחתמ ינא  ,רומאה תויללכמ עורגל ילב .5
 ןירשימב ,םיעגונה םיניינעב םינוש םימרוג וא םיפוג גציילמ תוענמיה ןיינעל תוברל ,אוהש בלש לכב  ,וז היינפ
 םיניינע דוגינ לש בצמב יתוא דימעהל םילולעשו הייריעה תא הוולא םהבש םייטפשמה םיתורישל ,ןיפיקעב וא
 וב שיש רחא וא יטפשמ ךלהמב קלח לוטיל אלו םוזיל אלש בייחתמ ינא ףסונב .רומאכ םיתורישה ןתמל רשקב
 .תוסנכה תלדגה םוחתב הייריעה דגנכ הדימע

 

_________________  __________ 

 ךיראת   עיצמה תמיתחו םש
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 תוידוס תרימשל תובייחתה - 'ד חפסנ

 דובכל

 רשנ תייריע

 ,בר םולש

 

 ________________________________ :םש

 ________________________________ :ז.ת

 

 םוחתב ץועיי יתוריש תלבקל )ץעויה -ןלהל( ____________________ םע רשקתהל תנווכתמ הייריעהו  :ליאוה
 .תוסנכה תלדגה

 םיכילהל עגונה עדימל ,ץועייה יתוריש ךלהמב ,ףשחיהל יושע ינא ןכלו ,ץעויה לצא קסעומ/דבוע ינאו :ליאוהו
 .םתפישח-יאבו םתוידוס לע הרימשב תובישח שי רשאו  ץעויה י"ע ונתניש

 

 :ןמקלדכ רשנ תייריע יפלכ בייחתמ יננה  ,ךכיפל

 

 לע וא/ו ץעויה י"ע ונתניש םיכילהה לש רצות אוהש עדימה תא וא יתעידיל אבויש עדימה תא רומשל בייחתמ יננה
 םיתורישה ןתמ ךרוצל קרו ךא שומיש וב תושעלו ,תטלחומ תוידוסב הייריעה םע תורשקתהה תרגסמב ידי

 ,םסרפל אל בייחתמ ינא ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,קפס רסה ןעמל .הייריעה ידי לע ועבקייש יפכ םישרדנה
 ןיבל  ץעויה ויב תורשקתהה םויס רחאל םג עדימה תא רחא םדא לכ תעידיל איבהל וא רוסמל  ,עידוהל  ,ריבעהל
 .הייריעה

 .יבמופ וא עודי עדימ לע לוחי אל ליעל רומאה

 

 

 :םותחה לע יתאב היארלו

 

 

________    ___________ 

  המיתח            ךיראת  
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 תורשקתה םכסה - 'ה חפסנ

 0/202 'סמ זרכמ

 רשנ תייריע :ןיב

 )"הייריעה" :ןלהל(

 ;דחא דצמ

 ___________________ :ןיבל

 )"ץעויה" : ןלהל(

 ;ינש דצמ

 הז םכסה תוארוהל םאתהב ,תוסנכה תלדגה םוחתב ץועיי יתוריש לבקל תניינועמ הייריעהו  :ליאוה
 ;)"זרכמה" :ןלהל( הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח הווהמה ,העציבש 20/20 'סמ זרכמל םאתהבו

 דרשממ _____________________ ד"וע / ץעויה יונימ תא הרשיא תיעוצקמה הדעוה :ליאוהו
 רתי ולבקתהו םיתורישה תא הייריעה רובע קפסיש ץעויכ _____________________
 רומאכ שקבתמה תורישה תא הייריעל תתל םיכסה ץעויהו ,הז ןיינעל םישרדנה םירושיאה
 ;)םיתורישה - ןלהל( ויחפסנ לע הז םכסהבו זרכמה יכמסמב

 לע ,דיבעמ-דבוע יסחי תרגסמב אלשו ינלבק סיסב לע ץעויה םע רשקתהל תניינועמ הייריעהו  :ליאוהו
 ,תוידדהה תובוחהו תויוכזה ןיינעל ןהו םימולשתה יפירעת ןיינעל ןה ,ךכמ עמתשמה לכ
 ;ךכל םיכסה ץעויהו

 הז םכסהב םיטרופמה םיתורישה תא הייריעה רובע עצבי ץעויה יכ םיניינועמ םידדצהו  :ליאוהו
  ;הז םכסהב טרופמכ לכה םיאנתבו םידעומב ,ןפואב

 :ןלהלכ םידדצה ןיב הזב הנתומו רהצומ  םכסומ ךכ לע רשא

 הז םכסה תורתוכו אובמה .1

 .ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה .1.1

 .הז םכסה תונשרפל הנשמשת אל ןהו תואצמתה םשל תונתינ הז םכסהל םיפיעסה תורתוכ .1.2

 .םכסההמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ץעויה רחבנ החוכמש תועצה תלבקל הינפה .1.3

 םידדצה תורהצה .2

 .םיתורישה תא עצבל ןיד לכ יפ לע רישכ אוה יכ ריהצמ ץעויה .2.1

 םיעצמאה תוברל םישורדה םיעצמאהו תלוכיה תא ול שי יכ תאזב ץעויה ריהצמ דוע .2.2
 תויחמומהו ןויסינה ,יעוצקמה עדיה תא ןכו ותושרל םידמועה שונאה יבאשמו םייפסכה
 .םיתורישה תקפסא םשל םישרדנה

 הז ללכבו 'ג דצל ריבעהל אלו ומצעב היינפה אושנ םיתורישה תא עצבל בייחתמ ץעויה .2.3
 .הייריעה תמכסהב אלא הינפה אושנ םיתורישה עוציב תא רחא ד"וע/ד"וע דרשמ

 

 םירושיאו תונוישיר םירתיה .3
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 םאתהב םיפקתה םירושיאהו םיכמסמב קיזחמ אוה יכ תאזב בייחתמו ריהצמ ץעויה .3.1
 ץעויה .תוכמסומה תויושרה תאמ םיפקתה םירושיאהו םיכמסמה תוברל ןיד לכ תוארוהל
 .שורדיש תע לכב הייריעל םגיצהל בייחתמ

 יתוהמ יאנת איה ויקלח לכ לע הז ףיעסב תוטרופמה ץעויה תורהצה לש ןתונוכנ יכ רהבומ .3.2
 דעומ לכב ןיבו הז םכסה תמיתח תעב ןיב ,ןקלח וא הלא תורהצה תונוכנ יא .הז םכסהב
 .ץעויה דצמ הז םכסה לש תידוסי הרפהכ בשחיי ןכמ רחאלש

 וצ לכ לע תוברל ,ויתורהצה ףקותב לוחיש יוניש לכ לע דימ הייריעל עידוהל בייחתמ ץעויה .3.3
 לע הז םכסהל םאתהב םיתורישה תא ןתיל ותלוכי תא ליבגמ וא רסואהו ודגנכ ןתינש
 .ויחפסנ

 ןתמל רשקב לחה ןיד לכ תוארוהל םאתהב םיתורישה תא קפסל בייחתמ ד"הוע .3.4
 .הז םכסה אושנ םיתורישה

 המושב לופיטה תפוקתו םכסהה תפוקת .4

 .םידדצה ינש י"ע הז םכסה לע המיתחה םוימ הנשל ףקותב וניה הז םכסה .4.1

 תפוקת תא ךיראהל ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,היצפואה הרומש הייריעל .4.2
 יאנתל םיהז םיאנתב תחא לכ םישדוח 12 דע לש תופסונ תופוקת 4 דעל תורשקתהה
 אהת אל ץעוילו ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב טרפב ריחמה ןיינעלו ללכב הנושארה תורשקתהה
 .ךכל רשקב העיבת וא/ו הנעט לכ

 םוי 30 לש תמדקומ העדוה ןתמ י"ע הז םכסה קיספהל יאשר היהי םידדצהמ דחא לכ .4.3
 וא הז םכסה  ץעויה רפה הייריעה תעדלש הרקמב יכ תאזב שגדומ .דגנכש דצל שארמ
 הז םכסה לטבל תיאשר הייריעה אהת ,תונלשר הווהמ הייריעה תעדלש ןפואב גהנש
 יטפשמה לופיטה תא קיספהל םיבייח ץעויה ויהי לוטיבה תעדוה תלבק םעו רתלאל
  .ידיימ ןפואב םהילא רבעוהש

 ,רחא ץעויש גיוסמ יתלב ןפואבו תאזב םימיכסמ םה יכ ץעויה םיריהצמ לוטיב לש הרקמב .4.4
 תאזב םיבייחתמ םהו בייחה לש בוחה תייבגב לפטי ,הייריעה םעטמ ,הזב הנומי םא
 םתושרבש רמוחה לכ תא ,התשירד יפל ,הייריעל וא רומאכ הנומיש רחאה ץעויל ריבעהל
 ידיימב רמוחה לכ רבעוי - רחא ץעויה הנומ אלו הדימב .יטפשמה לופיטה ךשמהל שורדה
  .הייריעל

 ולופיטב ויהש תעב ,התכראהמ ענמיהל וא תורשקתהה תא קיספהל ונוצר לע ץעויה עידוה .4.5
 םיאשונב לופיטה םויס תא שורדל הייריעה תיאשר ,םייתסה אל םהב ולופיטש םיאשונ

 יפל ,רחא ד"וע / ץעוי הנמיש שקבל ןיפוליחל וא ,ותעד לוקיש יפ לע ,םהמ קלחב וא ולא
 תנמ לע שרדיתש תרחא הלועפ לכ ןכו  ,הייריעה ןוצר תועיבשל היהיש ויתחת ,ןיינעה
 .העיגפ אלל ךשמיי םהב לופיטהש

 24 לע דומעת הכוזה לופיטל רבעוהש קיתב לופיטה תפוקת ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .4.6
 תפוקת תא ךיראהל ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש פ"ע תיאשר היהת הייריעה .םישדוח
 סוטטסב בשחתהב ,תחא לכ םישדוח 12 דע לש תופסונ תופוקת יתשב קיתב לופיטה
 תכראומה לופיטה תפוקת וא קיתב לופיטה תפוקת םותב .דעומ ותואל ןוכנ קיתב לופיטה
  .הרומת לכל יאכז אהיש ילבמ ,הייריעל וב לופיטהו קיתה תא הכוזה בישי

 

 

 

 הכראה יא/םכסהה לוטיב .5
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 ,הייריעה תמכסהב אלא וב עובקל רבעמ םכסהה תכראהל יאכז וניא ץעויה יכ רהבומ .5.1
 ידעלבה התעד לוקישל םאתהב – רחא ןיינע לכבכ – הז ןיינעב לועפל, יאשר היהת הייריעהו
 .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו

 לכ תא הייריעל ריבעהל ביוחמ ץעויה ,איהש הביס לכמ םכסהה תקספה לש הרקמ לכב .5.2
 תקספהל דע הייריעה רובע השעש הדובעה לכ תא וא הייריעל ךיישהו ותושרבש רמוחה
 והשלכ רמוח ולצא בכעל יאשר וניא ץעויה יכ רהבומ .העיגפ םוש אללו יוחיד אלל ,םכסהה
 .ול עיגמה םולשת לשב אל תוברל ,איהש הביס לכמ

 םכסה תקספה רחאל םג ולוחי תוידוס תרימש רבדב תוארוהה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .5.3
 .הז

 ץעויה ידי לע ונתנייש םיתורישה .6

 ,תוסנכה תלדגה אשונב ץועיי הייריעל ץעויה קפסי ,ץעויה לש ויתורהצה לע ךמתסהב .6.1
 .זרכמה יכמסמב טרופמכ

 םאתהב ,הז םכסהב ,זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיתורישה תא קפסל בייחתמ ץעויה .6.2
 .ןיד לכ תוארוהלו ויחפסנ לע הז םכסה תוארוהל ,הייריעה תושירדל ,ותעצהל

 שרדנכ םיתורישה תקפסא םשל םהב םירקמב ןכו וידרשמב םיתורישה תא קפסי ץעויה .6.3
  .רחא םוקמ לכב וא/ו הייריעב םיתורישה תא ןתיל ץעויה לע אהי הז םכסהב

 .רתויב ההובגה המרב םיתורישה תא קפסל בייחתמ ץעויה .6.4

 תוידעלב רדעה .7

 םע רשקתהל הייריעה תנווכב יכו ץעויל םיתורישה ןתמב תוידעלב ןתנית אל יכ רהבומ .7.1
 )םיסכנ וא/ו תומושב לופיט( םיקית תרבעה ;םיתורישה תדמעה םע רשקב םיפסונ םיצעוי
 ץעוילו ,הייריעה לש התעד לוקישל םאתהב אהת םהיניב הקולחהו םינוש םיצעוי לופיטל
 .ךכל רשקב הנעט לכ אהת אל

 וא סכנל סחייתתש בתכב הדובע תנמזה ץעויל הייריעה רוסמת םיתורישה עוציב ךרוצל .7.2
 יאכז וא/ו יאשר אהי אל ץעויה .תורישה שרדנ םהילא סחיב רשא ,םימיוסמ המוש
 לע בתכבו שארמ ומכסוה וא ורדגוה אלש תומוש / םיסכנל סחיב םיתורישה תא קינעהל
  .הייריעה ידי

 ;המצעב ,םקלח וא םלוכ ,םיתורישה עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ שרופמב ןיוצי .7.3
 ,רחבתש יפכ תומוש וא/ו םיסכנל סחיב ,המצעב ךורעל הייריעה תנווכתמ הז ללכב
 .ידעלבה התעד לוקישו התריחב יפל לכה ,תומוש תלדגהו ,GIS ,תוא"צת ,תודידמ

 םיתוריש ונתניי דחא םושינל סחיב יכ ןכתי יכ רהבוי ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .7.4
 ידי לע ןתניהל תורישה יושע םהמ דחא לכל סחיב רשאכ ,תומוש / םיסכנ רפסמל סחיב
 לש ידעלבה התעד לוקישו התריחב יפל לכה – המצעב הייריעה ידי לע וא רחא ןלבק
 .ךכ םע רשקב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ אהת אל ץעוילו ,הייריעה

 

 

 

  ץעויה תויובייחתהו תורהצה .8

 ןתמ םשל שורדה יעוצקמה עדיהו תויונמוימה ,םירושיכה תא ול שי יכ ,ריהצמ ץעויה .8.1
 ותושרל דמועה עדיב שמתשי יכו ,ההובג תיעוצקמ המרבו תוליעיב שקבתמה תורישה
 .תורישה ןתמ ךרוצל
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 ןתמ תא וא ,ןתצקמ וא ןלוכ ,הז םכסה יפל ויתובוח וא ויתויוכז בסהל וא ריבעהל אל .8.2
 ,בתכבו שארמ הייריעה תמכסה ךכל הנתינ ןכ םא אלא ,םירחאל םישקובמה םיתורישה
 .הז ןיינעל הייריעה העבקש םיאנתל ףופכבו

 בתכבו םדקומ רושיא לבקתיש ילבמ הייריעל תיפסכ האצוהב הכורכה הלועפ לכ עצבל אל .8.3
 .הייריעה גיצנ תויחנה יפ לע הז ןיינעב לועפלו הייריעה גיצנ לש

 לש םירחא םירתאל עוסנלו תוליגרה הדובעה תועשל רבעמ םג ץועייה יתורש תא קפסל .8.4
 .ךרוצה יפל ,םינוידה םימייקתמ םהב ,תומוקמל וא ,הייריעה

 הנעמ תתל תנמ לע ,הייריעב תולבוקמ ןניאש ,הדובע תועשב ץועייה יתוריש תא ןתיל .8.5
 .תורידת םיררועתמה  ,םיפוחד םיכרצל

 תיעוצקמ המרבו תונמוימב ,תונמאנב םיתורישה תא עצבלו ןידה תוארוה תא ריכהל .8.6
 ;התואנ

 .הייריעה לש רושיאב אלא רחא  ץעוי ולופיטל םיתורישה עוציב תא ריבעהל אל .8.7

 .הייריעה לש םדקומ רושיא תלבק אלל הייריעה םשב בייחתהל אל .8.8

 םיניינע דוגינ ךותמ הלועפ רוסיא .9

 ךכב היהי אלש דבלבו ,הייריעה תלוז םירחאל םיתוריש קפסלו ךישמהל יאשר ץעויה .9.1
 .הז םכסה יפלש ויתובוחב העיגפ םושמ

 ןיב וא וניב םיניינע דוגינ לכ םייק אל הז םכסה תמיתח דעוממ לחה יכ ריהצמ ץעויה .9.2
 רכשב ןיב  ,םיישיאה וא םייעוצקמה  ,םיקסעה וירשק ןיבו הז םכסה י"פע ויתויובייחתה
 הב שיש תובייחתה וא הקסע לכ תוברל  ,ואל םא ןיבו םהשלכ האנה תובוט תרומת וא
 םיקסוע םהבש םימוחתל םיעגונה רחא םרוג לכ ןיבל וניב והשלכ רשק ןיאו ,םיניינע דוגינ

 "םיניינע דוגינ" - ןלהל( הז םכסה עוציב ךרוצלו םיתורישה ןתמ תרגסמב תלוז ,םיתורישה
 .רומאכ םיניינע דוגינל ששח ףא ועמשמ "םיניינע דוגינ)

 ץעויה חוודי  ,םיניינע דוגינ לש בצמ רצונ תאז לכבו היה - םיניינע דוגינב ץעויה אצמיי אל .9.3
 .ןודנב הייריעה תויחנה לכ רחא אלמיו בתכב ךמסומה הייריעה גיצנל דיימ ךכ לע

 הרומתה .10

 .זרכמה ךילהב ותעצהב הבוקנה הרומתה ץעויל םלושת ,ץעויה יתוריש רובע הרומתכ .10.1
 תדובעמ האצותכ ולבקתהש תוסנכה תלדגה קר הניה ץעויל םלושתש הרומתה יכ ,רהבומ
 .ץעויה

 םושרה םוכסל ףסונב ,הייריעה תפוקב לעופב לבקתהש יפסכ םוכס - ״תוסנכה תלדגה״
 וא/ו הנונראב בויח ןיגב ןידכ םושינ ביוח הב םולשת תפסות הווהמה ,הייריעה ירפסב
 וכוזיש םימוכס יוכינב ,ץעויה לש הקידב וא/ו הדידמ תובקעב בייח אצמיי םהב םילטיה
 הייריעה האיצוהש םימוכס יוכינבו ,ןיד לכל םאתהב וא/ו וטקניש םיכילהב וא/ו םיררעב
 .רומאכ םיפסכ ולבקתה םניגב הז םכסה אושנ םיתורישה תדמעהל רשקב וא ךרוצל

 תפוקל טולח םולשתב הנתומ הז םכסה יפ-לע הרומתה םולשת יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל .10.2
 יקוח ךילהב לטובת וא ןטקת המושה תפסות וב הרקמב .המושה תפסות לש הייריעה
 וא הלוכ ,הרומת המלושו הדימבו סכנ ותוא ןיגב הרומתל יאכז ץעויה אהי אל ,והשלכ
 םוכסה תא וא ולוכ - הרומתה םוכס תא בישהל ץעויה לע אהי ,רומאכ סכנ ןיגב הקלח
 .ול יאכז וניאש

 וא/ו רתיהל השקב ךילהב םייוצמה םיסכנ ןיגב יהשלכ הרומת לבקל יאכז אהי אל ץעויה .10.3
  .ץעויה ידי־לע לפוטמה סכנ ותואל סחיב םישענ הלאש דבלבו ,יושיר ךילה
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 רחאל םג ,לפטל ךישמהל יאשר אהי ץעויה ,הייריעה לש אלמה התעד לוקישל םאתהב .10.4
 ,הייריעה טילחת םהיבגל רשא םיסכנ טעמל ,לופיט לחוה םהב םיסכנב ,םכסהה לוטיב
  .לופיטה תא קיספהל ,הלש הילוקישמ

 המושה תפסות אשומ םוכסה תתחפה לע הייריעל םושינ ןיב הרשפ שבגתת םהב םירקמב .10.5
 הייריעה יכ ,רהבומ .הרשפה םוכס ןיגב בויחה תפסות ךותמ היהת ץעויל הרומתה ,ןידכ
 םג ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,םושינה לש הינפ תובקעב הרשפל עיגהל תיאשר אהת
 םאתהב ךורעת תונבשחתהו הרשפה םצע לע עדוי ץעויהש דבלבו ,ץעויה תעד לע אלש
 לע םושינ םע םיכסהל יאשר אהי אל ץעויה יכ רהבומ דוע .הז ףיעס לש אשירב רומאל
 המכסהב אלא ,םיישדוח םימולשת השש לש הסירפל רבעמ המושה לש םימולשת תסירפ
 .הייריעה לש בתכבו שארמ

 התעד לוקיש י״פעו תע לכב תיאשר אהת הייריעה יכ ,קפס רסה ןעמל תאזב רהבומ .10.6
 .םולשתל יאכז אהי אל ץעויה הלאכ םירקמבו ,הפיכא בכעל ,םיכילה קיספהל ידעלבה

 יכו ,תנגוהו הריבסכ ליעל העובקה הרומתה תא םיאור םה יכ תאזב םיריהצמ םידדצה .10.7
 .הניגב תונעט וא/ו תועיבת לכ םהל ויהי אלו ןיא

 תולעה תא הווהמ איהו ליעל טרופמכ החרטה רכש הניה הז הזוח יפ לע ץעויל הרומתה .10.8
 י"פע ץעויה ידי לע ןתינה תורשה םע רשקב הייריעל אהתש תידעלבהו תללוכה האלמה
 םיפסונ םימולשת לכל םיאכז  םיצעויה ויהי אל ל"נה החרטה רכשמ דבל .הז הזוח
 י"פע  ץעויה תדובע ןיגב תופסונ תויולע הייריעל ויהי אלו אוהש גוסו ןימ לכמ םירחאו

 .הנייהת םא ,תואצוה ןיגב םימולשת טעמל ,הז הזוח

 תלבק דגנכ ,קוחכ רועישב מ"עמ ףסוותי ,ליעל תרכזנה הרומתה לע יכ ,תאזב רהבומ .10.9
 .ןידכ הלבק/סמ תינובשח

 ,ץעויה י"ע ט"כש ןובשח חולשמ דעוממ םוי 45-מ רחואי אל ךות םלושת ץעויל הרומתה .10.10
 יהשלכ הרומת םלושת אל .הייריעה תפוקב תוסנכהה תלדגהמ הרומתה תלבקל ףופכב
 .ץעויה תלועפמ האצותכ הסנכה הייריעל ףסוותת אל םא ץעויל

 םידדצה ןיב הדובעה יסחי רדעה .11

 ןלבק וניה ץעויה יכ םידדצה ןיב הנתומו םכסומ ,הז םכסה תוארוהמ עורגל ילבמו ,ףסונב .11.1
 םילעופה וא ודי לע םיקסעומה וא וידבוע יבגלו ויבגל תיארחא הייריעה ןיאו יאמצע
 ןתמ ידכ ךות םהמ ימל םרגיהל לולעש רחא קזנ לכ וא הנואת הלחמ ןיגב ומעטמ
 רובע ימואלה חוטיבל םולשתב תבייח הייריעה ןיא ןכו ,םעוציבמ האצותכ וא םיתורישה
 .םיתורישה ןתמ

 לע היהי ,הייריעה דבועכ םיתורישה תא קפיס ומעטמ ימ וא ץעויה לש דבוע יכ עבקייו היה .11.2
 העיבק לשב הייריעל ויהיש תואצוהה לכ לע השירד םע דימ ,הייריעה תא תופשל ץעויה
 .רומאכ

 

 

 חוטיב תבוח .12

 ,הז םכסה תוארוה רתי יפ לעו ןיד לכ יפ לע ץעויה לש ותובייחתהמו ותוירחאמ עורגל ילבמ .12.1
 דוע לכו הז םכסה יפל םיתורישה ןתמ תפוקת לכ ךשמב ונובשח לע םייקל בייחתמ ץעויה 

 תוירחא חוטיב תסילופ  ,ןיד לכ יפ לע וא הז םכסהל םאתהב תמייק ץעויה לש ותוירחא
 .זרכמה יכמסמל 'ז חפסנ חטבמה רושיאב טרופמכ םיחוטיבו תיעוצקמ

 קתועו ןיטינומ תלעבו תרכומ חוטיב תרבח תועצמאב ץעויה ידי-לע וכרעיי םיחוטיבה .12.2
  .ויפל הרומתה םולשתלו םכסהה תמיתחל יאנתכ הייריעל רסמיי םהמ

    .תימצע תופתתשהו חוטיבה תוימרפ םולשתל יארחא ודבל ץעויה .12.3
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 תוירחא .13

 דצ לכל וא/ו הייריעל םרגייש ,רחא קזנ ןיבו ףוג קזנ ןיב ,קזנ לכל יארחא אהי ץעויה .13.1
 ןיב ,עבונה ,ץעויה דצמ לדחמ וא השעממ האצותכ ,ץעויל וא/ו וידבועל וא/ו ישילש
 עוציב ךלהמב ןיב ,םהילא רשקב וא/ו םיתורישה עוציבמ ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב
 ויחולש וא/ו וידבוע ידי-לע םרגנ םא ןיב ודי-לע םרגנ םא ןיב ,ןכמ רחאל ןיבו םיתורישה
 .ותורמל ןותנה לכ וא/ו

 ינחור ןיינקו תוידוס תרימש .14

 ,םרוג לכ תעידיל איבהל וא רוסמל ,עידוהל ,ריבעהל אלו דוסב רומשל בייחתמ ץעויה .14.1
  ,ץפח  ,םינותנ  ,ירחסמ דוס  ,העידי  ,עדימ לכ  ,איהש ךרד לכב וא/ו ןיפיקעב  ,ןירשימב
 )"ידוס עד-ימ" :ןלהל( ללכה יסכנ םניא םביט יפלש רחא רבד לכ וא אוהש גוס לכמ ךמסמ
 םע רשקב וא ףקותב  ,הז םכסהל רשקב וא בקע ומעטמ ימ וא וידבוע ,ץעויה ידיל ועיגיש
 אלל  - ןכמ רחאל וא/ו וינפל  ,םכסהה עוציב ךלהמב תאזו ,הייריעה םע רשקב וא/ו ועוציב
 .בתכבו שארמ הייריעה רושיא

 ועיגיש וא ול רסמנש ימשר ךמסמ וא ידוס עדימ לכ םיחוטב םיאנתב רומשל בייחתמ ץעויה .14.2
 .הייריעה םע רשקב וא ועוציב םע רשקב וא ףקותב  ,הז םכסה עוציב בקע וילא

 תוברל ,תוידוס תרימש ןיינעל םידחוימ םירדסה רבדב ץעויל תורוהל תיאשר הייריעה .14.3
 בייחתמ ץעויהו םידחוימ הדובע ילהונ וא רודימ ירדסה ,םידחוימ ןוחטב ירדסה תעיבק
 .ןודנב הייריעה תושירד רחא אלמל

 אלא ,הז םכסה עוציבל דבלמ יהשלכ הרטמל ידוס עדימב שמתשהל אלש בייחתמ ץעויה .14.4
 .ךמסומה הייריעה גיצנ תאמ בתכבו שארמ רושיאב

 תא הז םכסה יפ לע םיתורישה ןתמ םויס םע ,התשירד יפל ,הייריעל רוסמל בייחתמ ץעויה .14.5
 סכנ וא ךמסמ  ,עדימ לכ ןכו םיתורישה ןתמ תרגסמב ודי לע ףסאנש ידוסה עדימה לכ
 .הייריעה ידי לע ול רסמנש

 ןמיס לכב שמתשי אל יכו הייריעה תא גצייל יאשר אוה ןיא יכ ריהצמו בייחתמ ץעויה .14.6
 ,איהש הרטמ לכל ,ףוג וא םדא לכ ינפב ,הרוצ לכב ,הייריעה לש ינחור ןיינק וא/ו ירחסמ
 .הז םכסה תרגסמבו יפ לע םיתורישה ןתמ ךרוצל אלא

 ,םיריקסת ,םימוכיס ,תוח״וד ,תויעוצקמ תעד תווח ,תותליאשל תובושת( תודובע .14.7
 ןיאו ,הייריעה לש ידעלב שוכר ןנה ,הייריעה תנמזהב הנעצובתש )'וכו םינוש םיכמסמ
 .ולא תודובע לע ״םירצוי תויוכז״ וא תוידעלב ץעויל

 םוסרפ תוברל ותעד לע הלעיש ןפוא לכב רומאכ תודובעב שמתשהל תיאשר היהת הייריעה .14.8
 .הייריעה לש טנרטניאה רתאב

 אוה יכו םירצוי תוכז וא טנטפ תרפה םושמ םעוציבב וא/ו םיתורישב ןיא יכ ריהצמ ץעויה .14.9
 .ליעל  רומאכ הייריעל תונקומה  תויוכזה לכ  תא הייריעל תונקהל יאשר

 תרדוסמ ,האלמ הרוצב הייריעה תושרל דימעי ץעויה איהש הביס לכמ הז םכסה םויס םע .14.10
 – ןלהל( הז םכסה עוציבלו תורישל רשקב ותושרב םיאצמנה עדימהו עדיה לכ תא תיניינעו
 אוה ובש ןפוא לכב ,הייריעה הנמתש ישילש דצל וא/ו הייריעל רבעוי עדימה לכ  .)"עדימה"
  ,הייריעה י"ע עבקייש םינמז חולב  ,רחא ןפוא לכ וא/ו פ"עב  ,בשחמ יצבקב  ,בתכב ,םייק
 ידעלבה וניינק וניה עדימה לכ יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל  .תפסונ הרומת לכ אללו

 .הייריעה לש

 ףשחיהל יושעש ולצא רשא ץעויה דרשמב דבועש ימ לכ םיתחהלו םותחל בייחתמ ץעויה .14.11
 .הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח הווהמו הז םכסהל חפסנכ ףרוצמה 'ד חפסנ לע רומאכ עדימל



  

 27 

 ושוכר וניה םתניתנ בגא וא בקע רסמנש וא םיתורישה ןתמב רושקה עדימ וא רמוח לכ .14.12
 ידבועל טרפ ,רחא םדאל רוסמל יאשר וניא ומעטמ ימ וא ,ץעויהו הייריעה לש ידעלבה
 יאשר וניא ןכו ,םיתורישה ןתמב רושקה עדימ וא דויצ ,רמוח לכ ,ךכל םיכמסומה הייריעה
 תאמ בתכב רושיאל םאתהב אלא רומאכ ךמסמ וא רמוח לכ לש םיקתעה ומצעל רומשל
 .הייריעה

 הייריעל ,הייריעה תשקב יפ לע ןכ ינפל וא םכסהה תפוקת םויס םע ריזחהל בייחתמ ץעויה .14.13
 וא/ו ךרוצל ךרעש וא/ו םיתורישה ןתמ ךרוצל לביקש רמוח לכ הייריעה הרותש ימל וא
 .הז םכסה אושנ םיתורישה ןתמ תרגסמב

 םיאנתב וא םכסהב יוניש .15

 השענ םא קר ףקת היהי םייללכה םיאנתב וא םכסהב יוניש לכ יכ םידדצה לע םכסומ .15.1
 תוכז תעיבתמ תוענמיה יכ םכסומ .םידדצה לש םיכמסומה םיגיצנה ידי לע םתחנו בתכב
 .תוכז התוא לע רותיווכ בשחת אל

 תויוכז לש אלמו םלש יוטיב םיווהמ הז םכסה יאנת יכ םידדצה ןיב םכסומו רהצומ .15.2
 .ותמיתחל םדקש גהונ וא החטבה  ,גצמ  ,םכסה לכ םילטבמ םהו ,םידדצה

 אל ,הז םכסה יפ לע היתויוכז שומימב הייריעה לש יוהיש וא תוענמיה ,החנה ,רותיו םוש .15.3
 .בתכב ושענ םא אלא העינמ וא רותיוכ ושרפתי

 תונוש .16

 היהת הז הזוחמ םיעבונה ןיינעו רבד לכ יבגל תידוחייהו תידעלבה טופישה תוכמס יכ תאזב םכסומ
   .דבלב הפיח ריעב םיכמסומה טפשמה יתבל

 וא ,סקפב ,ישיא ןפואב והנשמל דחא דצ תאמ רסמית הז םכסה יפל העדוה לכ יכ הזב םכסומ
 העברא רחאל הלבקתנש בשחתו  ,הז םכסהב תובוקנה םידדצה תובותכל םאתהב םושר ראודב
  .הריסמה ךיראתל הייאר שמשת ראודה תמתוח תאשונה הלבק ;ראודה תיבל הריסמה םוימ םימי

 :םותחה לע םידדצה ואב הייארלו

      _________________________     _________________ 

 רשנ תייריע        ץעויה 

 

 

העצהב םייוסח םיקלח  –   'ו חפסנ

 

 לע םותחל שי .םירחאה םיעיצמל ורבעוי אלו םייוסח ויהי ונתעצהב םיאבה םיכמסמה / םיפיעסהש םישקבמ וננה
 :םכתעצהב םייוסח םיקלח ןיא םא םג ושיגהלו הז ספוט

  :םיכמסמה / ףיעסה 'סמ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 :שקובמה ןויסיחל קומינה אשונ
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  :ונתעצהב דומע 'סמ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

_____________  _____________________    ____________________ 

   המיתח                      עיצמה םש                                ךיראת       
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 יחוטיב םויק רושיא – 'ז חפסנ

 

 :רושיאה תקפנה ךיראת  םיחוטיב םויק רושיא 

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

 רושיא שקבמ דמעמ הקסע יפוא חטובמה רושיאה שקבמ
 רשנ תייריע
 וא/ו הנימזמה(

 תונב תורבח
  )ל"נה לש םידבועו

 םש
 
 

 .פ.ח/.ז.ת
 
 

 ןעמ
 

 
 ן"לדנ☐
  םיתוריש*
 םירצומ תקפסא
 ______ :רחא☐

 

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

 

 .פ.ח/.ז.ת
 

 

 ןעמ
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 םייוסיכ
 חוטיבה גוס

 
 תולובג יפל הקולח
 ימוכס וא תוירחא

 חוטיב

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת
 הליחת

 ךיראת
 םויס

 לוטיבו ףקותב םיפסונ םייוסיכ חוטיב םוכס /תוירחאה לובג
  םיגירח

 םאתהב יוסיכ דוק ןייצל שי
 'ד חפסנל

 עבטמ םוכס

 טיב  'ג דצ
______ 

  תבלוצ תוירחא 302  ₪ 2,000,000  
 יופיש בחרה 304
  הנשמ ינלבקו םינלבק 307
     תבוטל ףולחת לע רותיו 309

  רושיאה שקבמ       
 ל"למה תועיבת 315
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ 318
 תוינושאר 328
 בשחי רושיאה שקבמ שוכר 329

  ג דצכ
        

 תוירחא
 םידיבעמ
 

 טיב 
______ 

 יופיש בחרה 304  ₪     20,000,000  
  שקבמ ףולחת לע רותיו 309

  רושיאה       
  בשחיו היה ףסונ חטובמ 319

  ידבועמ ימ  לש םדיבעמכ       
 חטובמה       

 תוינושאר  328
 תוירחא חוטיב
 תיעוצקמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טיב ללכ 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  תבלוצ תוירחא 302
 יופיש בחרה 304
  הנשמ ינלבקו םינלבק 307
     תבוטל ףולחת לע רותיו 309

  רושיאה שקבמ       
 ל"למה תועיבת 315
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ 318
 תוינושאר 328
 בשחי רושיאה שקבמ שוכר 329

 ג דצכ
 
 

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

016  093 
 * הסילופה יוניש/לוטיב
 רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי  60 אלא ףקותל סנכיי אל  ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש
 .לוטיבה וא יונישה

 רושיאה תמיתח
 :חטבמה
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 העצה תוברע
 1'ח חפסנ

        ,דובכל
        רשנ תייריע
 ;נ.א.ג
 _____________ 'סמ תיאקנב תוברע  :ןודנה   

 םישקבמה תעצה תשגהל עגונב )"םישקבמה" ןלהל( ________________________ תשקב יפ לע .1
 15,000 לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא תוסנכה תלדגה יתוריש 20/20 'סמ זרכמל

 .)₪ ףלא הרשע שמח( ₪

 םכתשירד  דעוממ םימי 7 ךותמ רחואי אל ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .2
 וא והשלכ ךילהתב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה
 ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו

 לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .3
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא

 : הז ונבתכמב .4

 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"

 : ןמקלדכ ובשוחי הדמצה ישרפה 

 יכ )"שדחה דדמה" ןלהל( וז תוברע י"פע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 דדמה" ןלהל( 15.12.2020 םויב םסרופש 2020 רבמבונ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה
 םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי )"ידוסיה
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה

 

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע .5

 

 .ללכב דעו 3.1.2021 םוי דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל  3.1.2021 םוי ירחא ונילא עיגתש השירד 

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע  3.1.2021 םוי רחאל

 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע 

 
 ,בר דובכב
 ____________________ : קנב       
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 עוציב תוברע
 2'ח חפסנ

        ,דובכל
        רשנ תייריע
 ;נ.א.ג
 _____________ 'סמ תיאקנב תוברע  :ןודנה   

 םכסה יפל תויובייחתה עוציבל )"םישקבמה" ןלהל( ________________________ תשקב יפ לע .1
 םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיבייחתמ ונא הייריעה רובע תוסנכה תלדגה עוציבל _________ םוימ
 .)₪ ףלא האמ( ₪ 100,000 לש ךסל דע

 םכתשירד  דעוממ םימי 7 ךותמ רחואי אל ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .2
 וא והשלכ ךילהתב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה
 ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו

 לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .3
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא

 : הז ונבתכמב .4

 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"

 : ןמקלדכ ובשוחי הדמצה ישרפה 

 יכ )"שדחה דדמה" ןלהל( וז תוברע י"פע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 דדמה" ןלהל( 15.12.2020 םויב םסרופש 2020 רבמבונ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה
 םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי )"ידוסיה
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה

 

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע .5

 

 .ללכב דעו 3.1.2021 םוי דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל  3.1.2021 םוי ירחא ונילא עיגתש השירד 

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע  3.1.2021 םוי רחאל

 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע 

 
 ,בר דובכב
 ____________________ : קנב       

 


