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 הייריעה יסכנל רקס עוציבל זרכמ תנכהל ץועיי יתורישל ריחמ תעצה שיגהל הנמזה :ןודנה

 .רקסה עוציב תרקבו םיסכנה לוהינב הייריעה לש יעוצקמ יוויללו

 

 ,ךכ ךרוצל .ילכלכו ליעי ןפואבו ןיד לכ יפל היסכנ תא להנל תשרדנ )"הייריעה" :ןלהל( רשנ תייריע

 ליעיה םלוהינל שרדנה תודוא ןהו םיסכנה תודוא ןה ינכדעו אלמ עדימ התושרל דומעל םיכירצ

 .ילכלכהו

 ללכל אלמ "םיסכנ רקס" עצבל הייריעה תשרדנ םלוהינל שרדנהו םיסכנה ינותנ ןוכדע תרגסמב

 .היסכנ

 ןכו תויחמומו עדי םיכירצמ םישרדנה ץועייה יתוריש יכ הדבועה רואלו ,ךילהתה תובכרומ רואל

  יעוצקמ יווילו הנכה ,ץועי יתוריש ןתמל תועצה תלבקל הייריעה תאזב הנופ ,םידחוימ ןומא יסחי

 :ןלהל טרופמכ הייריעה יסכנ ללכ רקסל זרכמ לש

 

 - םיאבה םיבלשל םיקלוחמ םישרדנה םיתורישה .1

  'א בלש

 תעד לוקיש יפל ,ןכו ,הייריעה יסכנל ללוכ רקס עוציבל קפס םע תורשקתהל זרכמ יווילו הנכה

 תכרעמ לש הקפסאלו הייריעה יסכנל ללוכ רקס עוציבל קפס םע תורשקתהל זרכמ ,הייריעה

 םשב הנעמ ןתמ ,וב תופתתשהו םיעיצמ סנכ לש הנכה תוברל ,הייריעה יסכנ לוהינל תבשחוממ

 תנכהו ריחמה תועצה תקידב ,זרכמב םייעוצקמה םיטביהל תועגונה הרהבה תולאשל הייריעה

 .הכוזה תריחבל דע הדעוה תובישיב תעדה תווח תגצה ,הדעול תעד תווח

  'ב בלש

 תורשקתהה ךילהתב הייריעה יוויל תוברל ,הכוזה ידי לע םיסכנה רקס עוציב תרקבו לוהינ יוויל

 יכילהת לוהינו הענה ,רקסה עוציבל םינמז תוחול תעיבק תוברל הדובע תינכות תנכה ,הכוזה םע

 םויסל דעו זרכמה יאנתל םאתהב הכוזה תדובע יכילהת ירחא הרקבו בקעמ עוציב ,רקסה עוציב

 רושיאו הקידב ,רקסה תוקופתו עוציב יכילהתל תוכיא תרקב עוציב ,זרכמב הכוזה לש ותדובע

 .םתעמטהו הדובע ילהנ תנכה תוברל הייריעה תווצל ףטוש יעוצקמ ץועי ,הכוזה קפסה תונובשח
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 ףסה יאנת .2

 יווילו תימוקמ תושר יסכנ רקסל זרכמ תנכהו ץועיי יתוריש ןתמב ןויסינ לעב תויהל ץעויה לע

 ,תוחפה לכל ,תוימוקמ תויושר שולשב 2009-2019 םינשה ןיב זרכמה אושנ תודובעה עוציב

 יתשל םיסכנ תכרעמל זרכמ תנכהב ןויסנו .םיבשות 50,000 -מ הלעמל תלעב ןהמ תחא רשאכ

 .תוחפה לכל תימוקמ תושר

 תוברל ,שרדנכ תוימוקמ תויושרל ונויסינ תא טרפמה ךמסמ עיצמה ףרצי ןויסינה תחכוהל

 רקסב וללכנש םיתורישה טוריפ ,ףסה יאנתב םישרדנה םיתורישה ונתינ ןהבש םינשה טוריפ

 תורשקתה יטרפו ץילממה םש ןכו דרפנב תושר לכל יווילה תפוקת ,ץעויה י"ע הוול וא/ו ןכוהש

 .ץילממה םע

 הרומתה םולשתו תורשקתהה יאנת .3

 םאתהב ,תושרה יסכנ רקס אושנ תודובעה תמלשהל דע הניה וז הינפ אושנ תורשקתהה 3.1

  .ןלהלו ליעל טרופמכ הדובעה יבלשל

 וקלוחי רשא ךרוצה יפ לע תועש וצקוי 'ב בלשלו רתויה לכל םישדוח 3 ךות עצבתי 'א בלש 3.2

  .זרכמב הכוזה תומדקתה בצקו הדובעה תינכותל םאתהב

 רקסל זרכמה ריחמל ףיסות איה דחי םג תכרעמלו רקסל זרכמ לע הייריעה טילחת םא 3.3

 .רקסה ריחממ 50% ךסב תפסות

 עוציבב הכוזה ןלבקה םע תורשקתהה תפוקת לע הלעת אל תורשקתהה תפוקת ,הרקמ לכב 3.4

 םדקומה ,תורשקתהה תבוטל וצקוהש הדובעה תועש םויסל דע וא תושרה יסכנ רקס

 .םהינבמ

 ןיא .תועשה ףקיה לש יקלח וא אלמ עוציב לע ,התעד לוקיש פ"ע ,טילחהל תיאשר היריעה 3.5

 לוצינ לע ךמתסהל ץעויה לע ןיאו עבקנש תועשה ףקיה לש אלמ לוצינל תבייחתמ היריעה

 .תועשה לש אלמ

 .המעטמ ימ וא/ו קלופ ןיעמ ד"וע רשנ תייריע םיסכנה תלהנמל ףופכ היהי רחביש ץעויה 3.6

 ועבקי ובש ,הייריעב לבוקמכ תורשקתה םכסה חסונ לע המיתחל הפופכ אהת תורשקתהה 3.7

  .ב"ויכו םיניינע דוגינ ,םולשת יאנת ,יחוטיב יוסיכ ןוגכ ,עיצמה תא םיבייחמה םיאנתה

 םידדצה ןיב םתחייש יפכ תורשקתהה םכסה תוארוהל הפופכ היהת הלוכ תורשקתהה 3.8

 לוקיש יפל םיתורישה תלבק תא קיספהל הייריעה ידיב תוכזה הרקמ לכב יכו ,ןלהל רומאכו

 .ידעלבה התעד

  .הייריעה ידי לע ליעל וטרופש םיבלשה רושיאו המלשה סיסב לע םלושת הרומתה 3.9

  .להנמה ידי לע ןובשחה רושיא םוימ 45 + ףטוש ויהי םולשתה יאנת 3.10
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 ריחמה תעצה ןתמל תוארוהו ץועייה יתוריש תלבק ןיגב תילמיסקמה תולעה .4

 : ץעוי ףירעת 4.1

 .מ"עמ תפסותב ₪ 25,000 הניה 'א בלש עוציבל תילמיסקמה הרומתה  4.1.1

 .מ"עמ תפסותב ₪ 290 הניה 'ב בלש עוציבל הדובע תעשל תילמיסקמה הרומתה 4.1.2

 הדובעה עוציבל תוילמיסקמה תויולעה לע ,דבלב םיזוחאב תיבויח החנה ןתיי עיצמה 4.2

 .ליעל טרופמכ

 .ןודית אלו החדית הרומתל תפסות התועמשמש העצה 4.3

 .תע לכב תורשקתהה תא קיספהל תיאשר אהת תושרה 4.4

 ,תועיסנ ןיגב תפסונ הרומת לכ רבעות אל .בויחה יביכרמ לכ תא לולכי הדובע תעשל ריחמה 4.5

 .תונוש תואצוהו תוחורא

 'ב בלשל העצהלו 30% לש לקשמ ןתניי 'א בלשל תעצהל ,50% לש לקשמ ןתניי עיצמה ןויסנל .5

 דוקינה תלעב העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה ןיא ,רומאה תורמל 20% לש לקשמ ןתניי

  .התטלחה תא קמנתש דבלבו רתויב הובגה

 וא/ו העצה ףא לבקל אל וא/ו היינפה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה יכ ,רהבוי .6

 ץועייה יתוריש תא קיספהל וא / וקלח תא עצבל אל וא ועצבל אל וא/ו הזוחה לע םותחל

 .אוהש גוס לכמ הנעט וא/ו השירד וא העיבת לכ העצהב םיפתתשמל היהת אל הלאכ םירקמב

 תועצהה תשגה ןפוא .7

 תמתוחו המיתחב ,םימותח םהשכ היפד לכ לע וז השקב יבג לע ותעצה תא שיגהל עיצמה לע

 .שרופמב שרדנ רבדהש םוקמ לכבו םתיתחתב

 :תועצהה תשגהל םוקמהו דעומה .8

  ;דבלב תינדי הריסמ-

 .)קתעהו רוקמ( םיהז םיקתעה ינש שיגהל שי-

 עוציבל זרכמ תנכהל ץועיי יתורישל ריחמ תעצה" םשרי הילע הרוגס הפטעמב ושגוי תועצה

 "רקסה עוציב תרקבו םיסכנה לוהינב הייריעה לש יעוצקמ יוויללו הייריעה יסכנל רקס

 ןיינבב תמקוממה ,םיזרכמה תביתל סנכות איהו ,)!שיגמה לש ההזמ טרפ לכ אלל( דבלב

 םע הייריעה ידרשמב תופטעמה תמתחה רחאל תאזו ,רשנ 20 םולשה ךרד בוחרב הייריעה

   .ולספי רומאה דעומה רחאל ושגויש תועצה .העשהו ךיראתה ןויצ

 .12:00 העשב 15.11.20 ךיראתל דע היהי תועצהה תשגהל יפוסה דעומה-

 

 

 ,בר דובכב

 

 ד"וע ,קלופ ןיעמ

 םיסכנ תלהנמו ש"מעוי תינגס

 

 .דחאכ םירבגו םישנל הנופ םלוא דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב בותכ הינפה חסונ )*(
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 העצהה בתכ

 _____________ךיראת              רשנ תייריע :דובכל

 

 

 ץועי יתוריש ןתמל החרט רכש תעצה :ןודנה

 

 ךמסומה _____________________.ז.ת ,__________________________מ"חה ינא

 _____________________________ עיצמה םשב םותחל

 ,םיתוריש רשנ תייריעל קינעהל ,)"עיצמה" :ןלהל( _________________________.פ.ח

 :ןלהל טרופמכ ,_____________ םוימ היינפה בתכמל םאתהב

 

 יווילו הנכה ,ץועי

  זרכמ לש יעוצקמ

 יסכנ ללכ רקסל

 .היריעה

 ילמיסקמ ףירעת

 אל הדובעה עוציבל

 ח"שב מ"עמ ללוכ

 החנה זוחא

 )דבלב יבויח( 

 עצומ ןכדועמ ףירעת

 אל הדובעה עוציבל

 ח"שב מ"עמ ללוכ

  'א בלש

 עוציבל םוכס יפל

 בלשה

25,000   

  'ב בלש

 הדובע תעש יפל

290    

 

  .20% 'ב בלשלו 30% 'א בלשל העצהל ,50% וניה ישיאה ןויסנל ןתנייש לקשמה יכ ,יל עודי

 וא/ו הזוחה לע םותחל אל וא/ו העצהה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה יכ יל עודי

  .אוהש גוס לכמ הנעט וא/ו השירד וא העיבת לכ יל היהת אל הלאכ םירקמב .וקיספהל וא/ועצבל

 .הינפב עובקה לע הדובע תועש לש תפסות ןתנית אל יכ ,יל עודי ןכ

 .הייריעה תשירד יפל תורשקתה םכסה לע םותחא ץועייה יתוריש ןתמל רחבאש לככ ,ףסונב

 .ושרדנש יפכ םיכמסמה לכ םיפרוצמ וז יתעצהל

 

 :םותחה לע יתאבו

 

__________            _____________________   _________________________ 

 דיקפת                                החפשמו םש                               ךיראת      

 


