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 1 א חפסנ

 14/2021 'סמ יבמופ זרכמ
 ןובשח תייאר יתוריש ןתמל

 עיצמל יללכ עדימו זרכמה יאנת להונ
 

 םידעומ תלבט

 העש םוי ךיראת 

 10.8.2021 הרהבה תולאש

 א"פשת לולאב 'ב

 13:00 'ג

 ןורחא דעומ
 תועצה תשגהל

16.8.2021  

 א"פשת לולאב ׳ח

 13:00 'ב

 תחיתפ דעומ
 םיזרכמה תבית

16.8.2021  

 א"פשת לולאב ׳ח

 13:30 'ב

 
 )םיזרכמה תבית תחיתפ דמעמב ףתתשהל םיאשר םיעיצמ(

 יללכ .1

 לע תאזב הזירכמ ,)"ןימזמה" וא/ו "הרבחה" :ןלהל( מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה .1.1
  .זרכמה אשונב תוריש ינתונמ תועצה לבקל הנוצר

 .ריעב םוזייהו תויתשתה ,יוניבה םוחתב תלעופו 2020 ילויב התוליעפ תא הלחה הרבחה .1.2
 .ח"ש ןוילימ 235 -כ וניה 2021 תנשל יופצה רוזחמה

 ,םישרדנה םיתורישה תא קינעהל ותלוכיבש דחא עיצמב רוחבל תניינועמ הרבחה .1.3
 .םינש שולש לש הפוקת ךשמב ,ןלהל םתרדגהכ

 :םישרדנה םיתורישה טוריפ .2
 .2023-ו 2022 ,2021 םינשל םייפסכ תוחוד תכירעו תרוקיב .2.1

 .2023-ו 2022 ,2021 םינשל יתנש יצח רוקס חוד .2.2

 .הנש לכל הסנכה סמל המאתה תוח"וד .2.3
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 תדימב ,םיתורישה ןימזמ יגיצנ תאמ םינותנ ףוסיאו ןימזמה ידרשמב תושיגפב תופתתשה .2.4

 .ךרוצה
 )"םיתורישה" :ןלהל 2.4 -2.1 ק"ס(

 ףיעסב רומאל םיעגונ םניאש םיפסונ םיתוריש םיתורישה ןתונמ ןימזהל תיאשר היהת הרבחה .3
 לופיט ,יאנובשח ץועיי ןתמ ,םיידוחיי םיטקיורפב לופיט :לשמל ןיפיקעב וא ןירשימב ,ליעל 2
 .)"םיפסונ םיתוריש" :ןלהל( דועו סמה תויושר לומ םירושיא תגשהב

 תקלחמ תועצמאב וא הרבחה לש טנרטניאה רתאב ןווקמ ןפואב שוכרל ןתינ ,זרכמה יכמסמ תא .4
 .ורזחוי אל רשא ₪ 300  לש םולשתל הרומתב ,ילאטנורפ וא ינופלט ןפואב תונובשחה תלהנה
 'א םימיב הרבחה ידרשמב םיכמסמה תלבקל תונפל ןתינ ,רומאכ זרכמה יכמסמ תשיכר רחאל
 ףס יאנת הווהמ זרכמה יכמסמ תשיכר ןיגב רומאכ ךסה םולשת .16:00 -9:00  תועשב 'ה –
 ותעצהו העצה שיגהל רישכ היהי אל ,זרכמה יכמסמ תא שוכרי אלש עיצמ .זרכמב תופתתשהל
 רתאב םייוצמש םיכמסמה תדרוה תועצמאב םג שיגהל ןתינ העצהה תא .ףסה לע לספת
 .הרבחה לש טנרטניאה

 רתאב וא תוליעפה תועשב הרבחה ידרשמב תולע אלל ,ותשיכרל םדוק זרכמה יאנתב ןייעל ןתינ
 / תורהבהב ןכדעתהל שי .:www.calcalitoy.co.il//http :ותבותכש הרבחה לש טנרטניאה
 .הרבחה לש טנרטניאה רתאב ,הלאכ ויהיש לככ ,זרכמל סחיב םייוניש

 דבלב ומצע עיצמה ידי לע ישיא ןפואב ונתניי םיתורישה יזא ,דיחי אוהש עיצמב רבודמש לככ .5
 ידי לע ,ישיא ןפואב ,ונתניי םיתורישה יזא ,דיגאת אוהש עיצמב רבודמש לככ .רחא ידי לע אלו

  .דיגאתה ידי לע עצוהש דמעומה
 .הז זרכמל ףרוצמה חסונב םכסה םתחיי הכוזה ןיבל הרבחה ןיב .6
 .דחאכ םינימה ינשל הנופ זרכמה ךא רכז ןושלב וניה זרכמה חסונ .7
 .םיהז םייפוס םינויצ ולבקיש תועצה יתש ןיב תפסונ תורחמתה ךורעל תיאשר היהת הרבחה .8

 זרכמב תופתתשהל ףס תושירד .9

 םיאנתהו תושירדה לכ לע םינועה םיעיצמ קר תועצה שיגהלו ךילהב ףתתשהל םיאשר
 :םתעצה תשגה דעומב ןמקלדכ םירבטצמה

 םוליצ ףרצל עיצמה לע .לארשיב ןידכ םושר דיגאת וא דיחי ונה עיצמה : עיצמה תוהז .9.1
 .תודגאתה תדועת / תוהז תדועת

 יאור תצעומ תאמ ןוישיר לעב ןובשח האור וא ןובשח יאור דרשמ ונה עיצמה :הכמסה .9.2

 .ףקותב ח"ור ןוישיר לש קתעה ותעצהל ףרצל עיצמה לע .לארשיב ןובשחה

 גוסמ םיינוריע םידיגאת השולש תוחפל לומ הדובעב חכומ יעוצקמ ןויסינ לעב ונה עיצמה .9.3

 .תופוצר םינש 5 ךלהמב תוימוקמ תויושר שולש וא דבלב תינוריע תורבח
 2 א חפסנל תפרוצמה ןויסינה תלבט תא אלמל שי הז ףס יאנתב עיצמה תדימע תחכוהל

 .רחא יטנוולר רושיא לכו ןימזמהמ תוצלמה ,תואתכמסא ףרצל ןכו זרכמל

 חכומ ןויסינ לעב ח"ור אוהש תוחפל דחא דבוע תוצקהל שרדנ עיצמה - דיגאת לש הרקמב .9.4

 אושנ םיתורישה ןתמ לע ןומא היהי רשא ,9.3 ףיעסב רומאכ  םיתורישה ןתמב םינש 5 לש

 .)"ומעטמ דבועה" :ןלהל( ישיא ןפואב זרכמה
 וב םייקתהש דבלבו ,ליעל רומאכ ,ומצע תא תוצקהל יאשר דיחי אוהש עיצמ ,תאז םע

 .ליעל 9.3 ףיעסב רומאה

 תובגלו םי/דבועה לש ונויסינ תא טרפל עיצמה שרדנ הז ףס יאנתב עיצמה תדימע תחכוהל

 .תוצלמה תוברל ,םימיאתמ םיכמסמב ותעצה תא
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 הרבחה ןוירוטקריד ירבחל וא/ו הרבחה ידבועל הברק םירדענ ומעטמ דבועה וא/ו עיצמה .9.5

 .הייריעה תאילמ ירבחל וא/ו

 

 .זרכמל 1'ה חפסנכ ףרוצמה חסונב הרהצה ףרצל ףתתשמה לע הז יאנת תחכוהל

 ,1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םישרדנה םירושיאה לכ לעב ונה עיצמה .9.6

 תאמ רוקמב סמ יוכינ רושיאו תונובשח יסקנפ לוהינ רושיא ,השרומ קסוע תדועת :תוברל

 .לארשיב םיסמה תושר

  .זרכמה יכמסמ תא שכרו תופתתשה ימד םליש עיצמה .9.7
  .זרכמה יכמסמ תשיכר לע הלבק קתעה ותעצהל ףרצי עיצמה רומאה תחכוהל

 םיכמסמ ףוריצ .10

 :ןלהל םיטרופמה םיאבה םיכמסמה תא ותעצהל ףרצל עיצמה לע

 םיאלמ םהשכ ,ול םיפרוצמה םיכמסמהו םיחפסנה ללכ תוברל ,זרכמה יכמסמ ללכ .10.1
 .שרדנש ףסונ םוקמ לכב ןכו םתיתחתב םימותחו

 .זרכמה לש ףסה יאנתב עיצמה תדימע תחכוהל ליעל ושרדנש םיכמסמה לכ .10.2

 ,ןלהל הלבטב ןייעל שי ,תוכיא יביכר פ"ע םג ונחביי תועצהה - םיעיצמה בל תמושת .10.3
  .תוכיא דוקינ תלבק ךרוצל עיצמה לעש םיפסונ םיכמסמ תללוכה

 :דיגאת וניה עיצמהו הדימב .10.4

 .דיגאתה לש תודגאתה תדועת .10.4.1

 .עיצמב המיתחה ישרומ רבדב ח"ור וא ד"וע רושיא .10.4.2

 רושיא ותעצהל ףרצי - השיא תטילשב קסע וניהש עיצמ ,ליעל 8  ףיעס תארוהל בל םישב .10.5
 .קסעה תטילשב הקיזחמ לש ריהצת ןכו ןלהל טרופמכ ח"ור

 – הז ףיעס ןיינעל

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

  ;רושיא

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

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

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

 םישנ םע דחי וא דבל ,הקיזחמ רשא קסעב הרשמ תאשונ   - "הטילשב הקיזחמ"
 גוס לכמ 50%-מ הלעמלב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תורחא
 ;קסעב הטילשה יעצמא לש
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 להנמ ,יללכ להנמל ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,יללכ להנמ   - "הרשמ אשונ"
 םא ףא קסעב רומאכ דיקפת אלממ לכו ,ישאר םיקסע
 ;הנוש וראות

 

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

 םהשכ ,טנרטניאה רתאב הרבחה ידי-לע ומסרופי םא ,הרהבה תובושתו תולאש .10.6
  .םימותח

  .זרכמה יכמסמ לכו עיצמה תעצה םע דחי ,ל"נה םיכמסמה לכ תא שיגהל שי .10.7

 תיאשר םיזרכמה תדעו היהת - רומאכ םישקובמה םיכמסמה אלל שגותש העצה
 !הלספל

 סחיב תוברל ,םיכמסמ וא/ו םינותנ תמלשהל םיעיצמל תונפל התוכז לע תרמוש הרבחה
 ףסה יאנתב עיצמה תדימע תניחבל

 םירוריבו תולאש .11

 יאנתל רשקב הרהבה תולאשב תונפל ולכוי זרכמה יכמסמ תא ושכר רשא םיעיצמ .11.1
 תושקבו תולאש .זרכמה יכמסמל םיחפסנהו זרכמה יבגל תורהבה לבקל וא/ו זרכמה
 ל"אודב 13:00 העשב ,א"פשת לולאב 'ד ,12.8.2021 'ה םויל דע ורבעוי תורהבהל

michrazim@calcalitoy.co.il 4513388-073 ןופלטב הלבק אדוול שיו. 

 טנרטניאה רתאב הנמסרופת תוינפל תובושתה .ונעיי אל ליעל דעומה ירחא ועיגיש תוינפ .11.2
-יא וא/ו תועט רבדב הנעט לכ לבקתת אל .www.calcalitoy.co.il :ותבותכש הרבחה לש
 דעומה רחאל ,םהיחפסנ לע הזוחב וא/ו זרכמה יכמסמב והשלכ טרפל רשקב הנבה
 .תועצה תשגהל ןורחאה

 תולאש רוריבל וא עדימ תלבקל תרחא תוכז לכ אהת אל םיעיצמל ,ליעל טרופמל טרפ .11.3
 ןפואב ,תורהבה תלבקל הנפי אלש עיצמ .זרכמה יאשונב תורחא/תוילהנמ/תוינכט
-יא ,תואיגש ,תוריהב-יא ,תוריבס-יא רבדב תונעט ןועטלמ עונמ היהי ,רומאכ דעומבו

 .ב"ויכו תומאתה

 תורהבהבו תובושתב זרכמה יבלש לכב ףטוש ןפואב ןכדעתהל םיפתתשמה תוירחאב .11.4
 .תועצהה תשגה םרט טרפבו טנרטניאה רתאב ומסרופיש

 םייוניש סינכהל ,זרכמל תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל רבוע ,תע לכב ,תיאשר הרבחה .11.5
 ,תורהבה .םיפתתשמה תולאשל הנעמב וא התמזויב ,זרכמה יכמסמב םינוקיתו
 יכמסממ דרפנ יתלב קלח ווהיו ובייחי ,הרבחה רתאב ומסרופיש תועדוהו םילוקוטורפ
   .ודי-לע םימותח םהשכ ,ותעצהל םפרצל עיצמה לעו ,זרכמה

 .הרבחה תא הנבייחת אל ,ןופלטה תועצמאב וא הפ-לעב ,הנתניתש תועדוהו תורהבה .11.6

 העצהה תשגה ןפוא .12

 אלו לספית תיקלח שגותש העצה ,םישרדנה םיתורישה לכל תועצה שיגהל םיעיצמה לע .12.1
 .ןוידל אבות

 .הז ךמסמל אשירב בוקנה דעומה וניה זרכמל תועצה תשגהל ןורחאה דעומה .12.2

  .זרכמה יכמסמ לש רוקמה קתוע יבג-לע שגות העצהה .12.3
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  ריחמה תעצה .12.4

 

 שגותו זרכמה אושנ םיתורישל סחיב )סמ תנשל( יתנשה רכשל סחייתת העצהה .12.4.1
 עיצמה ,ףסונב .וז הינפמ דרפנ יתלב קלחכ ףרוצמה ריחמה תעצה ספוט יבג לע
 םהינש( ליעל םתרדגהכ ,םיפסונה םיתורישה רובע יתעש החרט רכשב בוקני
  .)"ריחמה תעצה" :ןלהל דחי

  .מ"עמה ביכרמ אללו ח"שב ריחמה תעצהב ותעצה תא ןייצי עיצמה .12.4.2

 תוכורכה ולא ,ראשה ןיבו ,עיצמה תואצוה ללכ תא םיללוכ םיריחמה .12.4.3
 ,תוילאיצוס תויוכז םולשתב ,םיתורישה תקפסא עוציבב ,ךילהב ותופתתשהב
 יאנת ללכ םויק ךרוצל -'וכו תועיסנ ,היינח גוסמ תואצוה ,תולחמ ,תושפוח
   .םכסהה

 ןיבו ,עיצמה תואצוה ללכ תא לולכתו תיפוס הניה ריחמה תעצה יכ רהבוי .12.4.4
 יאנתל םאתהב םיתורישה עוציבבו זרכמב ותופתתשהב תוכורכה ולא ,ראשה
 .זרכמה

 תעצה תוברל ,זרכמה יכמסמב םישרדנה םיטרפה לכ תא לוחכ וידב אלמל ףתתשמה לע .12.5
 האלמ המיתח םותחל ,ל"נה םיכסמהמ ףד לכ לע םותחל וילע ןכו ותרהצהו ףתתשמה
 יכמסמל םיפרוצמה הזוחה יחפסנ לע תוברל ,זרכמה יכמסמ לכב ךכל דעוימה םוקמב
 .העצהה תשגה ךיראתו ותבותכ ,ומש תא רורב בתכב ןייצלו זרכמה

 ושרדנש ומעטמ םיכמסמה לכ תאו זרכמה יכמסמ לכ תא ותעצהל ףרצל עיצמה לע .12.6
 לכבו םהילושב םימותח םהשכ זרכמה יכמסמל םיפרוצמה םיחפסנה תוברל ,זרכמב
  :אבה ןפואב ,הרבחה ידי-לע שרדנ רבדהש םוקמ

 .אלמה ונעמו אלמה ומש ןויצ ךות ,ישיא ןפואב םותחי אוה ,דיחי עיצמה היה .12.6.1

  שורדה ילמינימה םילהנמה רפסמ ומתחי ,םושר דיגאת עיצמה היה .12.6.2
 תמתוח ףוריצב ם/ותבותכו אלמה ם/ומש ןויצ ךות ,דיגאתה תא בייחל ידכ
  .דיגאתה

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

 דחא רוקמ קתועב ,הרוגס הפטעמ ךותב שיגהל שי ,המותחהו האלמה ,עיצמה תעצה תא .12.7
 אל תאז - דבלב תינדי הריסמב ,הרבחה ידרשמב םיזרכמה תביתל הסינכהלו ,דבלב
  .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ רחואי
 וא/ו תינדי הניאש תרחא ךרד לכב וא/ו ראודב תוחלשנה תועצה הנלבקתת אל

 .עבקנש דעומה רחאל ולבקתהש

 תמתוחב תועצהה תפטעמ תא םיתחהל עיצמה לע ,זרכמה יכמסמ תריסמ םרטב .12.8
 לכ וא עיצמה לש ומש תא ןייצל ןיא העצהה תפטעמ לע .הרבחה תוריכזמ י"ע "לבקתנ"
 .ולש רחא יוהיז ןמיס

 תיקלח העצה תשגה רוסיאו תויוגייתסה .13

 תפסות וא יוניש לכ וא ,יולימ ןועטה םוקמ תמלשה-יא וא זרכמה תוארוהמ הייטס .13.1
 ףוגב תפסות וא יוניש ידי-לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב ושעייש
 תליספל םורגל םילולע - תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמ תרגסמב ןיבו זרכמה יכמסמ
 .העצהה

 תוארלו הנממ םלעתהל וא תוגייתסהב ןודל תיאשר םיזרכמה תדעו ,ליעל רומאה ףא-לע .13.2
  .תוגייתסהה אלל השגוה וליאכ העצהה תא
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 לע םותחל ברס אוהו תוגייתסההמ םלעתהל הרחב איה יכ ,עיצמל הרבחה העידוה
 תיאשר הרבחהו זרכמב עיצמה תויובייחתה תרפהכ רבדה בשחיי ,תורשקתהה םכסה
 ,שרופמבו בתכב ,הרבחה הרשיא אל דוע לכו הרקמ לכב .ומוקמב רחא עיצמ רוחבל
 םא םג(  הרבחה ידי-לע ךרענש יפכ זרכמה יכמסמ לש חסונה םידדצה תא בייחי ,תרחא
  .)םהשלכ םינוקית וא םייוניש וב ךרע עיצמה

 הכוזה העצהה תריחבב םילוקיש .14

 .תודוקנ 100 לש יברמ ןויצ לבקל תיאכז היהת הרשכ העצה לכ ,ןלהל רומאל ףופכב .14.1
 םירטמרפה יפ לע ,)50%( תוכיאו )50%( ריחמ לש םיביכר פ"ע ונחביי תורשכה תועצהה
  – םיאבה

 -תודוקנ 50 רתויה לכל ונתניי )יתעשהו יתנשה – היביכר ינש לע( ריחמה תעצה לכל .14.2
 ודקוני תועצהה רתי ,דוקינה אולמ תא לבקת רתויב הובגה החנהה רועיש תלעב העצהה
 .יסחי ןפואב

 
 תעצה
 ריחמה
 תיתנשה
 ,הריקסל
 תרוקיב
 תוח"ודו

 תנשל סמ
  סמ

 לבקי רתויב ךומנה ריחמה
 רתויב הובגה דוקינה תא

 תומכ יפל ןתניי דוקינה 'קנ 40 דע
 יאנתב םידמועה םיעיצמה
 רתויב לוזה ריחמה ,ףסה
 דוקינה תא לבקי

 ולבקי םירחאו ילמיסקמה
 ריחמה .יסחי דוקינ

 יתנשה ריחמה אוה עבוקה
 .עצומה

 תעצה
 ריחמה
 םיתורישל
 - םיפסונ

 תעש
 הדובע
 תפסונ

 לבקי רתויב ךומנה ריחמה
 רתויב הובגה דוקינה תא

 תומכ יפל ןתניי דוקינה 'קנ 10 דע
 לוזה ריחמה ,םיעיצמה
 דוקינה תא לבקי רתויב
 ולבקי םירחאו ילמיסקמה
 ריחמה .יסחי דוקינ

 ריחמה אוה עבוקה
 .עצויש יתעשה

 

 :ןלהלש הלבטל םאתהב תודוקנ 50 דעו 50% לש לקשמ ןתניי עיצמה ןויסינל .14.3

 
 יסחי דוקינ יברמ דוקינ רואית ןוירטירק

 ןויסינ
 עיצמה

 / תוינוריעה תורבחה תומכ
 עציב ןהבש תוימוקמ תויושר
 תוח"וד תרוקיב עיצמה
 םינש שמחב םייפסכ
  .תונורחאה
  

  'קנ 10 דע
 תינוריע הרבח לכ רובע
 ,תחא תימוקמ תושר וא
 ןתניי ,ףסה יאנתל רבעמ
 .תודוקנ 5 לש דוקינ
 

 תועיבש
 ןוצר
 יתורישמ

 עיצמה

 עיצמל ונתינש תוצלמה
 תויושרמ
  תוינוריע תורבח וא/ו תוימוקמ

 תיבויח הצלמה לכ רובע 'קנ 20 דע
 .תודוקנ 5 ונתניי
 

 ןתניי תוצלמה עברא רובע
 תדוקנ 20 – דוקינה אולמ
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 תונש
 ןויסינ
 תווצ
 עיצמה

 םייח תורוק ףרצי עיצמה
 תדועת תוברל הלכשה ינותנו

 יאור תצעומ םעטמ הכמסה
 לע דומלל ןתינ םהמ  ,ןובשחה
 םוחתב ןובשחה האור קתו

 .ילאפיצינומה רזגמה

 קתוול סחייתמ דוקינה 'קנ 20 דע
 :עיצמה םעטמ ח"ור לש
 0 - םינש 5 לש קתו רובע
 .תודוקנ
 5 לעמ קתו תנש לכ רובע
 ןתנית - הנש 15 דעו םינש
 .תודוקנ 1
 

 – הלעמו הנש 15 רובע
 20 -דוקינה אולמ ןתניי
 .תודוקנ

 

 ןכו ,םקלח וא םלוכ ,הלא םיצילממל תונפל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תיאשר הרבחה .14.4
 ולביקש תורישה תודוא םיטרפ תלבק םשל ,עיצמהמ םיתוריש ולביקש םירחא םימרוגל
 .ונממ םנוצר תועיבשו

 

 םע תומדוק תויורשקתה עיצמה עציב וב ןפואהמ ןוצרה תועיבש תדימב בשחתת הרבחה .14.5
 .ערלו בוטל ,)תומדוק תויורשקתה -ןלהל( םירחא םימרוג םע וא/ו הרבחה

 םהל הדי לע רחבייש יעוצקמ ףוג וא/ו םיזרכמה תדעו ידי לע ונחבי ופרוציש םיכמסמה .14.6
 .תוכיאה ידדמ רובע דוקינה תעיבקל ידעלב תעד לוקיש היהי

 ביט ,עוציבה רשוכ ,יעוצקמה עדיה ,רתיה ןיב ,ןובשחב וחקליי הרבחה ילוקישב .14.7
 ,םימוד תוהמו לדוג רדסב םימדוק םיתוריש ןתמב ונויסינ תוברל ,עיצמה לש םיתורישה
 .םירחא םיפוגו תויושר ,רוביצ תודסומ תוברל ,םירחא םינימזמ םעטמ הדובע תוקספה

 תועיבשל םהיתוריש תא רבעב וקפיס אל רשא ,םיעיצמ תועצה תוחדל תיאשר הרבחה .14.8
 עוציבל םיקיפסמ םניא םהירושיכש וא ,םירחא לש םנוצר תועיבשל וא ןימזמה ןוצר
 .הרבחה לש התעד תחנהל - םיתורישה

 לע השקמה ןפואב השגוהש וא הריבס יתלב העצהב בשחתהל אלש תיאשר הרבחה .14.9
 .התניחב

  .איהש העצה לכ וא ,רתויב הלוזה תא לבקל תבייחתמ הניא הרבחה .14.10

 .הייכזל היואר תרחא העצה האצמנ אל םא ,העצה לכ לבקל אלש תיאשר הרבחה .14.11

 ושרדנש םיכמסמ תוברל ,םיפסונ םיכמסמו םיטרפ עיצמהמ שורדל תיאשר הרבחה .14.12
 תנמ-לע ,תועצהה תחיתפ רחאל םג זרכמה לש ףס יאנתב עיצמה תדימע תחכוה ךרוצל
 תא עצבל םמעטמ םידעוימה וא/ו םיעיצמה םע שגפיהל ןכו ,םתעצה תא ןוחבל
  .םיתורישה

 העצהה תא רחבת ,םיזרכמה תדעו תועצמאב ,הרבחה ,ןלהלו ליעל רומאל ףופכב .14.13
 ישילש רישכ / ינש רישכ רוחבל תיאשר היהת הרבחה .רתויב הובגה דוקינה תא הלביקש
 הביס לכמ םיתורישה ןתמ תא םייסי הכוזה םהב םירקמל הפולח ושמשי רשא האלה ןכו

 .תורשקתהה םות םרט איהש

 הרבחה היהת ,םיהז רתוי וא תועצה יתש ולביקש תיפסכה העצהה הבוגו דוקינה היה .14.14
 .תורחמתה דבלב ולא םיעיצמ ןיב ךורעל תיאשר

 האצות ולביק רתוי וא תועצה יתשש לככ יכ תאזב רהבומ ,ליעל רומאה תורמל .14.15
 תטילשב קסע לש איה תועצהה ןמ תחאו  ,רתויב הבוטה האצותה איהש ההז תללקושמ
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 רושיא ,התשגה תעב ,הל ףרוצש דבלבו ,זרכמב הכוזכ הרומאה העצהה רחבית ,השיא
  .רומאכ ריהצתו

  זרכמב הכוזה עיצמה תויובייחתה .15

 ףופכבו הרבחה עבקתש דעומה יפ-לע ,זרכמה םכסה לע םותחל שרדיי הכוזה עיצמה .15.1
  .זרכמה תוארוהל

 

 לש הרקמ לכב זרכמב עיצמ לש הייכז לטבל תיאשר הרבחה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .15.2
 יכ ,התעד תחנהל ,החכוה הרבחה ידיב וב הרקמ לכב ןכו ,זרכמה יאנתמ יאנת תרפה
 םע רשקב יהשלכ האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ ,דחוש עיצה וא ןתנ ומעטמ ימ וא עיצמה
 זרכמב הלולכה עיצמה לש יהשלכ הרהצה יכ הרבחל ררבתה םא וא ,זרכמב הייכזה
 ידכ הב היה ,הרבחה תעדלש ,תיתוהמ הדבוע הרבחל הליג אל עיצמהש וא ,הנוכנ הניא
  .זרכמב הכוזכ ותעיבק לע עיפשהל

 הרומת .16

 אלמ עוציבל ףופכ ,זרכמה הזוחו זרכמה תוארוה יפ-לע עבקית הכוזה עיצמל הרומתה .16.1
  .זרכמב הכוזה עיצמה תויובייחתה ללכ לש םלשומו

 רושיאב אלא ,יהשלכ תפסונ הרומת ןתנית אל ,זרכמב העובקה הרומתל טרפ יכ רהבומ .16.2
 .בתכבו שארמ

 תפיסאהו הרבחה ןוירוטקריד לש םרושיאל הפופכ תיתנשה הרומתה םולשת יכ רהבוי .16.3
 .הלש תיללכה

 תונוש .17

 תוארוה םויקו עוציב ךרוצל ומעטמ הנשמ ינלבק םע רשקתהל יאשר וניא הכוזה עיצמה .17.1
 .הרבחה לש בתכבו שארמ רושיאב אלא ,זרכמה

 וא םיתורישה לכ תא עצבלו ,הנממ קלח וא הלוכ העצהה תא לבקל הרבחה ידיב תושרה .17.2
 .ןוכנל אצמתש ךרד לכב וא/ו המצעב םג ,םהמ קלח

 .תרחא יהשלכ העצה וא רתויב הבוטה העצהה תא לבקל תבייחתמ הרבחה ןיא .17.3

 םיעיצמל ךורעל םיאשר המעטמ ימ לכ וא/ו הרבחה ויהי םיעיצמהו תועצהה תקידבב .17.4
 םיעיצמהמ דחא לכ .ןוכנל ואצמיש יפכ ,הקידב לכ ,ןוכנל ואצמיש יפכ ,םהמ קלח לכל וא
  .תוקידב ךורעל שקבתש לככ ,רומאכ תוקידבב המעטמ ימו הרבחה םע הלועפ ףתשי

 ,דבלב הז םעטמ ,תיאשר הרבחה היהת ,ליעל רומאכו שרדנכ הלועפ עיצמה ףתיש אל .17.5
 .העצהה תא לוספל

 וא/ו ךמסמ לכ ואיצמי יכ םיעיצמה תאמ שקבל ,אוהש בלש לכב ,הרבחה תיאשר דוע .17.6
 תכרעהל ,המעטמ ימ וא/ו הרבחה תעדל ,םישורדה ,הרהבה וא/ו ןותנ וא/ו עדימ
 עיצמה תדימע תחכוהל ושרדנש םיכמסמ ללוכ ,םיכמסמ תמלשהל הנפ תוברל ,תועצהה
 .הז זרכמב ףס יאנתב

  .ךכל דעוימה םוקמב תלוז ,ףסומ ךרע סמ לולכל ןיא  עיצמה תעצהב .17.7

 .עיצמה לע הנלוחת - זרכמב עיצמה תופתתשההו העצהה תשגה תואצוה .17.8

 רפי וא/ו הנממ קלח לכמ וא ותעצהמ וב רוזחי ,הכוזה תוברל ,זרכמב ףתתשמש הרקמב .17.9
 אל וא אלמל ברסי וא/ו םיזוחה יאנת וא/ו זרכמה יאנת יפ לע ויתויובייחתהמ תחא
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 הז ןוגכ הרקמב תיאכז  הרבחה אהת ,העצהל םאתהב ויתויובייחתה יולימב דומעי
 וא ,זרכמב רחא ףתתשמ לכ םע תורשקתה תוברל ,טלחומה התעד לוקיש יפ לע לועפל
 תוכזב ,עוגפל וא עורגל ידכ ,ליעל רומאב ןיא .ןוכנל אצמתש לככ ,והשלכ 'ג דצ לכ
 .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז זרכמ יפ לע  הרבחה לש היתויוכזמ

 העצהב ןויע תוכז תמייק ,ןידה תוארוהל םאתהב יכ םיפתתשמה תעידיל תאזב אבומ .17.10
 םהמ םתעצהב ןייצל םיעיצמה לע .םייעוצקמ / םיירחסמ תודוסל ףופכב ,הכוזה
 םה םתוא , םימייקש לככ ,םייעוצקמ / םיירחסמ תודוס םיווהמה םינותנ / םיכמסמה
 יכ שגדוי ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .םירחא םיפתתשמ ינפב ףושחל אלש םישקבמ
 .יקסע דוס וא ירחסמ דוס ווהי אל ודי לע עצוהש ריחמהו עיצמה לש ותבותכו ומש
 תוארוהל ףופכבו םיזרכמה תדעו תוכמסב הניה הז ןיינעל הטלחהה יכ תאזב רהבומ
 ךכב האדוה הווהמ םיידוסכ העצהב םיקלח ןומיס יכ רהבוי ןכ .הקיספהו ןידה
 עיצמהש ןאכמו ,םירחאה םיעיצמה לש םהיתועצהב םג םיידוס העצהב הלא םיקלחש
 .םירחאה םיעיצמה תועצה לש הלא םיקלחב ןויעה תוכז לע שארמ רתוומ

 וא/ו םקיתעהל יאשר וניא ףתתשמהו ,הרבחה לש ידעלבה השוכר םניה ,םיכמסמה לכ .17.11
 .ותעצה תשגה ךרוצל טעמל ,והשלכ שומיש םהב תושעל

 .זרכמה יאנתו יכמסמ ראשל ףסונבו םילשמ וניה הז ךמסמ .17.12

 זרכמה יכמסמ .18

 :ןמקלדכ ,םניה זרכמה יכמסמ

 .1 א חפסנ - )הז ךמסמ( עיצמל יללכ עדימו זרכמה יאנת ךמסמ .18.1

 .2 א חפסנ –ףתתשמה תרהצה .18.2

 .ב חפסנ - זרכמה הזוח .18.3

 .1 ג חפסנ - ןידכ םירז םידבוע תקסעהו םומינימ רכש םולשת רבדב ריהצת חסונ .18.4

 .2 ג חפסנ – תולבגומ םע םישנא תקסעה לע הרהצה .18.5

 .3 ג חפסנ – הקיז רדעה לע הרהצה .18.6

 .ד חפסנ - תובייחתהו העצה בתכ .18.7

 

 
 ,הכרבב               

 ח"ור ,סחנפ-דלפנמולב ידע                       
 הרבחה תיל"כנמ                
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 2 א חפסנ

  ףתתשמה תרהצה

 _________________________ :.פ.ח /.מ.ע /.ז.ת_____________________ :ףתתשמה םש

 ___________________________ :ל"אוד ______________________________:תבותכ

 :ןמקלדכ ריהצהל ינירה

 _______________: 'בג / רמ )דיגאת לש הרקמב( ימעטמ דמעומה וא/ו ינא .1
 יתוריש ןתמב תוחפל תופוצר םינש שמח לש חכומ ןויסינ לעב ונה _________________.ז.ת
  .ילאפיצינומה רזגמב ןובשח תייאר

 יאנתל 9.4 וא/ו 9.3 ףיעסב עובקל םאתהב עיצמה םעטמ דמעומה וא/ו עיצמה ןויסינ יטרפ ןלהל .2

 :זרכמה

 ןתמ תפוקת םיתורישה ןימזמ

 םיתורישה

 יגוס טוריפ

 ונתינש םיתורישה

 ןימזמל

 שיא לש ויטרפ

 םעטמ רשקה

 ,םש( ןימזמה

 )ןופלט 'סמו דיקפת

    

    

    

    

    

    

 .ןנשיש לככ ,בתכב תוצלמה םג ףרצל שי

 .םיקיודמו םינוכנ םנה ליעל ידי לע וניוצש םינותנה לכ יכ תאזב ריהצהל ינירה .3
 
 

 ___________________:המיתח        ________________________:עיצמה םש
 ________________:דמעומה תמיתח _______________ :דמעומה םש – דיגאתל

 
 

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

____________________       ____________________       _____________ 
 המיתח          ןוישיר רפסמו תמתוח                       ךיראת
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 'ב חפסנ
   םכסה

 
   הדוהי רואב םתחנו ךרענש

 
 2021 תנש _____________ שדוחל _________ םויב

 
 -   ן  י  ב   -

 
 

 
 מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה

  הדוהי רוא ,הנושאר המוק ,4 והינתנ ינוי 'חר
 073-3388451 :סקפלט

 )"ןימזמה" וא/ו "הרבחה" :ןלהל( 
 

  -ןיבל-
   _______________  __________________ 
 ______________ .פ.ח  ___________ .ז.ת   
  ______________ 'חרמ _____________ בוחרמ   
 םותחל םיכמסומה הילהנמ ידי לע   ________________מ   
 ןידכ המשב בייחתהלו  )"קפסה" :ןלהל(   

 _________ .ז.ת __________ ה"ה
 _________ .ז.ת __________ ה"ה

 )"קפסה" :ןלהל(       

 רובע ןובשח תייאר יתוריש ןתמל 14/2021 'סמ יבמופ זרכמ המסרפ הרבחהו ליאוה
   ;הז םכסהב טרופמכ ,הרבחה

 ;הרבחה לש םיזרכמה תדעו תצלמהל םאתהב זרכמב התכז קפסה תעצהו ליאוהו

 ;הז םכסהב ומע רשקתהלו קפסה תעצה תא רשאל הטילחה הרבחהו ליאוהו

 עדי לעב וניהו ,םישרדנה םיתורישה םוחתב יאמצע קסע וניה יכ ריהצה קפסהו ליאוהו
 רישכ ןכו תוימוקמ תויושר רובע םישרדנה םיתורישה עוציבל םיבר ןויסינו
 ;הלא םימוחתב הרבחל רזע יתוריש ןתיל ןיד יפ-לע ךמסומו

 ;הז הזוח תרגסמב םייטפשמה םהיסחי תא רידסהל םישקבמ םידדצהו ליאוהו

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

 יללכ .1

 .ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמ  תועצה תלבקל הינפה יחפסנ ללכו הז הזוחל אובמה .1.1

 -ןלהל( הרבחה תבשח ,רתיה ןיב ,קפסה ףופכ היהי הז םכסה אושנ םיתורישה עוציבב .1.2
 .)להנמה

 קפסה תויובייחתה .2
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 תונימזב ,ההובג תיעוצקמ המרב ןובשח תייאר יתוריש הרבחל קפסל בייחתמ קפסה .2.1
  .םכסהה תוארוהב טרופמכ ,תוליעיבו

 הרבחה יכרצל תונימז ךרוצלו ,ףטושו ןימז ןפואב ועצובי םיתורישה יכ בייחתמ קפסה .2.2
 .םכסהה תפוקת לכ ךלהמב עובק רשק שיא הרבחה תושרל דימעי אוה

  .073-3388453 רשק תריציל ןופלט ,סמ לטרוא ח"ור - קפסה םעטמ רשקה שיא

   ןויסינה ,תונמוימה ,םירושיכה ,עדיה ,תודועתה ,תונוישירה לכ לעב אוה יכ ריהצמ קפסה .2.3
 .יעוצקמ ןפואבו ההובג תוכיאב תורישה תא קפסל ידכ םישורדה תויעוצקמהו

  .םיתורישה עוציבל םישרדנה םירושיאה לכ לעב אוה יכ בייחתמו ריהצמ קפסה .2.4

  .םיתורישה ןתמב בוכיע / יוקיל / הלקת לכ לע להנמה תא ידימ ןפואב ןכדעי קפסה .2.5

 תיפוס הנהש ,ריחמה תעצהב לולכה ,םכסומה ריחמב םיתורישה תא עצבי קפסה .2.6
  .תטלחומו

 תוארוה תוברל ,דיתעב לוחי רשאו םויה לחה ןיד לכ תוארוה לע רומשל בייחתמ קפסה .2.7
 .הז םכסה לש ועוציבל עגונה לכב ,הרבחה

 םירושיכהו עדיה םהל שיש ,םינמוימו םייעוצקמ םידבוע קיסעמ אוה יכ ריהצמ קפסה .2.8
 .הז םכסה תוארוהל םאתהבו ההובג תוכיאב תודובעה עוציבל םישורדה

 םיפסונה םיתורישהו םיתורישה תלוכת .3

 תוברל זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיתורישה תא הרבחל קינעהל םיתורישה קפס לע .3.1
 :םהש ,הז םכסהב

 .2023-ו 2022 ,2021 םינשל םייפסכ תוחודו תרוקיב תכירע .3.1.1

 .2023-ו 2022 ,2021 םינשל יתנש יצח רוקס חוד תכירע .3.1.2

 .הנש לכל הסנכה סמל המאתה תוח"וד תכירע .3.1.3

 ,םיתורישה ןימזמ יגיצנ תאמ םינותנ ףוסיאו ןימזמה ידרשמב תושיגפב תופתתשה .3.1.4

 .ךרוצה תדימב

 )"םיתורישה" :ןלהל ונוכי 3.1.4 -3.1.1 ק"ס(   

 ,ותויחמומ םוחתב םיתורישה קפסל תוידעלב הנקמ וא חיטבמ וניא הז םכסה יכ רהבוי .3.2
 .תע לכב םיתורישה ןתמ םוחתב םיפסונ םיצעוי קיסעהל תיאשר היהת הרבחהו

 רומאל םיעגונ םניאש םיפסונ םיתוריש םיתורישה ןתונמ ןימזהל תיאשר היהת הרבחה .3.3
 ץועיי ןתמ ,םיידוחיי םיטקיורפב לופיט :לשמל ןיפיקעב וא ןירשימב ,ליעל 3.1 ףיעסב
 .)"םיפסונה םיתורישה" :ןלהל( דועו סמה תויושר לומ םירושיא תגשהב לופיט ,יאנובשח
 .םיבייוחמה םייונישב ,הז םכסה תוארוה לכ ולוחי םיפסונה םיתורישה ןתמ לע

 ,םינוש םימרוג לומ התוא גציילו הרבחל ץעייל ךמסומ םיתורישה קפס יכ ןיוצי ,ןכ ומכ .3.4
 תויובייחתה וא תוטלחה לבקל התוא ךימסהל ידכ ךכב אהי אל םלוא ,ןיינעל םאתהב
 .הרבחה םשב תויפסכ
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 הרומת .4

 ףופכב ,יתנשה ח"ודה תשגה רחאל םיתורישה רובע הרומתה תא קפסל םלשת הרבחה .4.1
 .הרבחה ןוצר תועיבשל ותובייחתה יולימל

 הרבחה תורבזגל להנמה י"ע תרשואמה תינובשחה תריסמ רחאל עצבתי קפסל םולשתה .4.2
 .םוי 45 דע + ףטוש םולשת יאנתב -

  .םולשתה דעומב קוחב ורועישכ מ"עמ ףסוותי םולשתל .4.3

 רהבומ ,קפס רסה ןעמל .םיתורישה עוציב ןיגב תפסונ הרומת ול םלושת אל יכ קפסל עודי .4.4
 קפסל םלושת אלו םיתורישה עוציב ןיגב תואצוהה ללכ תא תללוכ קפסל הרומתה יכ
 ןהשלכ תואצוה ירזחה ,םידדמל הדמצה ,תויורקייתה תוברל ,יהשלכ תפסונ הרומת
  .ב"ויכו

 הרבחה ןוירוטקריד לש םרושיאל הפופכ םיתורישה ןיגב הרומתה םולשת יכ רהבוי .4.5
 .הלש תיללכה הפיסאהו

 ןתמ תמלשה רחאל םלושי ,ושרדייש לככ ,םיפסונה םיתורישה ןיגב הרומתה ,ןכ ומכ .4.6
 להנמה רושיאל שגויש קפסה ידי לע טרופמ תועש ח"וד תשגהל ףופכב ,ואולמב תורישה
 .םוי 45 דע + ףטוש םולשת יאנתב עצובי םולשתה .תינובשח תריסמל ףופכבו

 דיבעמ דבוע יסחי םויק יא .5

 .יאמצע ןלבק קפסה הווהמ הרבחה םע ויסחיב .5.1

 דבוע וא/ו קפסה ןיב רוציל ידכ ,ויאנתמ יאנתב וא הז הזוחב ןיא יכ הזב ריהצמ קפסה .5.2
 ,המעטמ ימ וא/ו הרבחה ןיבל ומעטמ רחא םדא לכ וא/ו ומעטמ הנשמ ץעוי וא/ו וידבועמ
 עוציב ךרוצל ודי לע וקסעויש םידבועה לכ יכו ,תופתוש יסחי וא דיבעמ דבוע יסחי

 הרבחה ןיבל םניב ויהי אלו דבלב קפסה ידבועכ ובשחייו ויהי הז הזוח אושנ ויתויובייחתה
 .אוהש גוסו ןמ לכמ ,דיבעמ דבוע יסחי

 ,רומאה תויללכמ עוגפל ילבמו תוברל( ומעטמ ימלו קפסה ידבועל םיעיגמה םימולשתה לכ .5.3
 תואצוה ,ימואל חוטיבו הסנכה סמל םימולשתו םייוכינ ,תוילאיצוס תויוכז ,הדובע רכש
 לע םילחה םילטיההו םיסימה לכ ,)רחא ילאיצוס םולשת לכו הנממו הדובעל העיסנ

 פ"ע קפסה תויובייחתה עוציב ךרוצל ודי לע וקסעויש םידבועה יבגל הזכש רותב דיבעמה
 תיארחא אהת אל הרבחהו ,םדעומבו םאולמב ודי לע ומלושיו קפסה לע ולוחי הז הזוח
 .הרוצ וא ןפוא לכב ךכל

  םכסהה תפוקת .6

 עגונב םיתורישה ןתמ םויסל דעו  2023-ו 2022 ,2021 סמה תונשל סחייתמ וניה הז םכסה .6.1
  .)"תורשקתהה תפוקת" :ןלהל( ןהילא

 3 דעל הז םכסה לש ופקות תא ךיראהל ידעלבה התעד לוקיש פ"ע תיאשר אהת הרבחה .6.2
 שארמ העדוה ךכ לע רסמיתש דבלבו ,המיעפ לכב רתוי וא תחא סמ תנש ,תופסונ סמ תונש
  .)"הכראה תפוקת" :ןלהל( קפסל

 םייונישב ,הכראהה תפוקת לע םכסהה תוארוה לכ ולוחי – הז םכסה תפוקת הכראוה .6.3
   .םיביוחמה
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 ןתמ תא קיספהל תיאשר הרבחה יכ ,םידדצה ידי-לע שרופמב םכסומ ,רומאה ףא-לע .6.4
 וא הנעט לכ היהת אל קפסלו ,שארמ םימי 30 לש שארמ בתכב הארתהב םיתורישה
 .ךכ ןיגב השירד

 םכסה לוטיב .7

 :םיאבה םיעוריאהמ עוריא תושחרתהב תידימ הזוחה תא לטבל תוכזה הרומש אהת הרבחל

 .םימי 14 ךותב לטוב אלש קפסה דגנ םיסכנ סוניכ וא קוריפ וצ אצוה .7.1

 םהש וא ,םושיא בתכ םדגנ שגוהש וא תילילפ הריקח החתפנ וילהנממ ימו קפסה דגנ .7.2
 .ןולק המע שיש הריבע תניחבב הניה םהיבגל העשרהש םילדחמ וא םישעמל עגונב ועשרוה

 ,תוינכט ,תויפסכ תוביסנב הזוחה תושירדב דומעל לגוסמ וניא קפסה יכ הרבחל חכוה .7.3
 .תרחא הביס לכמ וא תויביטרטסינימדא

 ימי העבש ךות תאז הרפה ןקת אל קפסהו םכסהה תא רפמ אוה יכ קפסב הרתה להנמה .7.4
 .הדובע

 המישר תניחבב םניא - םכסהה לוטיב תוליעכ ,ליעל םייונמה םירקמה יכ תאזב רהבומ .7.5
 הליע לכ חוכמ םכסהה תא לטבל הרבחה תוכזמ עורגל ידכב םתיינמב ןיא יכו הרוגס
  .קפסה י"ע ותרפה בקע םכסהה לטבל הז ללכבו ןידבש

 ידכב הרבחה לש לוטיבה תוכזל רשאב ליעל רומאה לכב ןיא יכ ,תאזב רהבומ ,ןכ ומכ .7.6
 חוכמ דספה וא קזנ ןיגב םולשת לכ תוברל הפורתו דעס לכ הרבחהמ עונמלו תונתהל
 .ןיד לכ חוכמ וא םכסה

 תקספה רבדב קפסל בתכב העדוה חלשת ,ליעל רומאל םאתהב ,םכסהה תרפה לש הרקמב .7.7
 .הרבחה י"ע הז בתכמ תחילש םוימ הדובע ימי 7 ךות ףקותל סנכת וזו ,ומע תורשקתהה

 הרקמ לכב  קפסל העיגמה הרומתהמ םימוכס זזקל וא/ו תיחפהל תיאשר אהת הרבחה .7.8
 וא/ו םכסהב םיעובקה םידעומהמ דעומב הז םכסה אושנ הדובעה תא קפסה עציב אל ובש
 הז  םכסה יפ לע ויתויובייחתהמ יהשלכ תובייחתהמ רתוי וא  תחא רחא  קפסה אלימ אל
 .יפוליח קפסל הדובעה תרתי תא ריבעהל תיאשר אהתו

 הרבחה דגנכ ןעטי אלו אוהש גוסו ןימ לכמ ךכ בקע תועיבת וא תונעט לכ הנייהת אל קפסל .7.9
 .הז םכסה יפ לע ויפלכ איהש לכ תובייחתה הרפה יכ וא וב הרחתמ איה יכ

 םימכסומ םייוציפ .8

 וא הרומתמ תיחפהל תיאשר היהת הרבחה יכ תאזב םכסומ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8.1
 בייחתמכ םיתורישה תא עציב אל קפסה וב הרקמ לכב ,םימכסומ םייוציפ קפסהמ תובגל
 אלימ אל קפסה וב הרקמ לכב וא/ו הז םכסה אושנ םידעומל םאתהב וא/ו םכסהה פ"ע
  -ןלהל טרופמכ תוברל ,ויתויובייחתה רחא

 'סמ
 ירודיס

 לכב הדיחיל םכסומ יוציפ / יוקיל / אשונ
 הרקמ

  ח"שב םוכס

  הרקמל ₪ 1000 םידעומב הדימע יא  )1
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 הרקמל ₪ 1,500 ומעטמ ימ וא הרבחה ל"כנמ תוארוה יולימ יא  )2

 .מ"עמ םיללוכ זוזיקה ימוכס לכ .8.2

 .קפסה איצויש ללוכה תינובשחה םוכסמ ותחפוי רומאכ םימוכסה .8.3

 לכ היהת אל קפסלו תערכמו תיפוס איה ליעל טרופמכ םייוציפה ןיינעל להנמה תעיבק .8.4
  .ךכ ןיגב הרבחה דגנכ אוהש גוסו ןימ לכמ הנעט וא העיבת

 דעס וא/ו תוכז לכמ עורגל ידכ ליעל םימכסומה םייוציפה םולשתב ןיא ,קפס רסה ןעמל .8.5
  .רבטצמב ןה הרבחה תויוכז לכו םכסהה פ"ע וא/ו ןיד פ"ע הרבחה תושרל םידמועה

 תובוחו תויוכז תאחמה תלבגה .9

 רחאל ,ןהמ קלח וא הזוחה חוכמ ויתויוביוחמ וא ויתויוכז תא תוחמהל יאשר וניא קפסה .9.1
 .להנמהמ רומאכ בתכב רושיאב אלא םירחאל וא

 קיזחהש ימ ידימ קפס תוינמ ןהמ רתוי וא 25% תרבעה תוברל ,האחמה הז ףיעס ןיינעל .9.2
 .םירחאל וא רחאל הזוחה תביתכ דעומב ןהב

 הדובעה עוציב תא רסמ וא ,ןצקמ וא הזוחה י"פע ויתובוח וא ויתויוכז תא קפסה החמה .9.3
 הזוחה י"פע וילע תולטומה ויתויובייחתהל יארחא אוה ראשיי ,התצקמ וא הלוכ ,רחאל
 םרוגה יפלכ הרבחה לש היתויוכזב עוגפל ידכ ךכב אהיש ילבמו הרומאה האחמהה ףא לע
 .החמינה

 תמכסהב ךרוצ אלב הזוחה חוכמ היתובוחו היתויוכז תא תוחמהל תיאשר אהת הרבחה .9.4
    .קפסה

 ינויח לעפמכ הייריעה .10

 וא/ו "ינויח לעפמ"כ תרכומ הייריעהש ול עודי ,ףקותב וניה הז םכסה דוע לכ יכ ריהצמ קפסה
 תויושרה י"ע זרכויו הדימב יכ תאזב בייחתמ קפסהו "םיימויק םיתוריש ןתמל לעפמכ"
 ךישמי יזא םיאבה םיקוחהמ רתוי וא דחא תוארוהל םאתהב םיבצמה דחא תוכמסומה
 :הרבחל הז םכסה אושנ םיתורישה תא קפסל

 תויוכמס( םוריח תעש תונקתב רומאכ ךכל ךמסומה רשה ידי לע םוריח בצמ לע הזרכה .10.1
 .1973-ד"לשת ,)תודחוימ

-א"ישת ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחל ג9 ףיעסב ותועמשמכ ףרועב דחוימ בצמ לע הזרכה .10.2
1951. 

 ,)שדח חסונ( הרטשמה תדוקפל א90 ףיעסב ותרדגהכ ינומה ןוסא עוריאכ עוריא לע הזרכה .10.3
 .1971-א"לשת

 .הלשממה דוסי קוחל 38 ףיעס תוארוהל םאתהב םוריח בצמ לע הזרכה .10.4

 םיניינע דוגינמ תוענמיהו תוידוס לע הרימש .11

  בקעו ירחא ,ךלהמב ותעידיל ואבויש םיכמסמהו עדימה לע דוסב רומשל בייחתמ קפסה .11.1
 .םתחטבהל םיעצמאה לכב טוקנלו )ידוסה עדימה - ןלהל( םיתורישה תפוקת
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 קסוע אוהש רחא ןיינע םע והשלכ םיניינע דוגינ רוציל ידכ הז הזוחב ןיא יכ ריהצמ קפסה .11.2
 .הז הזוחב הרבחה םע רשקתהל העינמ לכ ןיא יכו ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,וב

 םיתורישה ןיב םיניינע דוגינל ששח ונממ הלועש ןיינע לכ לע ןימזמל עידוהל בייחתמ קפסה .11.3
 .הז ןיינעב ןימזמה תוארוהל םאתהב לועפל בייחתמ אוהו םירחא םיניינעל

 קפסהו ומעטמ םיקסועה םילעופה לכ לע ןכו קפסה לע לוחי הזוחל הז קרפב רומאה .11.4
 .םיתורישה עוציבב ומעטמ םיקסועהו וידבוע תא הז ןיינעב ךירדהל בייחתמ

  ןיקיזנב תוירחא .12

 הידבוע וא/ו הרבחל אוהש גוס לכמ ,דספה וא/ו קזנ וא/ו ןדבוא לכל יארחא קפסה  .12.1
 רשקב וא/ו ןיגב ומעטמ ימל וא/ו וידבועל וא/ו קפסל וא/ו והשלכ 'ג דצ וא/ו היחולש וא/ו
 וא/ו םיעבונה םיקזנ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ךא תוברל םיתורישה עוציבל
 םיתורישה עוציב ידכ ךות ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ומרגייש ,ויתוריש ןתמב םירושקה
  .םתעינמל םיעצמאה לכב טוקני אוהו םמע רשקב וא הז םכסה אושנ

 אצמנה רואתו גוס לכמ דויצל לוקלק וא קזנ ,ןדבא לכל תידעלב יארחא קפסה  .12.2
 .םיתורישה עוציב םע רשקב ושומישב

 םיקזנ יבגל תוירחא לכמ המעטמ םילעופה תאו הרבחה תא תאזב רטופ קפסה  .12.3
 וא ,םלשל ביוחתש םוכס לכ לע הרבחה תא הצפי וא/ו הפשי יכ בייחתמ קפסהו רומאכ
 תוברל ,ןיד לכ יפ לע וא/ו ליעל רומאכ קפסה יארחא םהל ןדבוא וא קזנ ןיגב ,המלישש
 קפסל רוסמת הרבחה .רומאכ בויחל רשקב ןהב אשיתש  תורחאו תויטפשמ תואצוה ןיגב
 תורשפא קפסל ןתניתו ,רומאכ ןדבוא וא קזנ ןיגב השירד לע וא/ו העיבת לע העדוה
 .קפסה ןובשח לע ,הינפמ הרבחה לע ןגהל ךרוצה תדימבו ,ןנוגתהל

 תיעוצקמ האיגש בקע הל םרגיש קזנ לכ ןיגב הרבחה תא הצפי וא/ו הפשי קפסה  .12.4
 לכ יבגל םג לוחת קפסה לש ותוירחא .תיעוצקמה ותבוח יולימב החנזה וא/ו קפסה לש
 .הזוחה תפוקת םות רחאל הלגתיש תונלשר לש הרקמ

 וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז קפסה רשא םימולשתה ןמ זזקל תיאשר הרבחה  .12.5
 וא השעמ ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע הרבחהמ םיעבתנ רשא םימוכס תרחא הביס לכמ
 תמחמ הרבחל ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ליעל רומאכ קפסה לש ותוירחאב םהש לדחמ
 .ליעל רומאכ קפסה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ

 תונוש .13

 ,מ"ומ לכל תוקפנ לכ היהת אלו םידדצה ןיב םייטפשמה םיסחיה תא הצממ הז םכסה .13.1
 ןיב ,זמורמב ןיבו שרופמב ןיב ,ויה ול ,םידדצה ןיב ויה רשא גצמ וא/ו תובייחתה ,הנבה
 אלא ,הז םכסהב יוניש לכל ףקות לכ היהי אל  .הז םכסה תמיתח ינפל פ"עב ןיבו בתכב
 .הז םכסהל םידדצה ינש י"ע םתחנו בתכב השענ ןכ םא

 יפ לע םושר ראודב חלשתש העדוה לכ .ול אובמב ןיוצמכ ןה הז םכסהל םידדצה תובותכ .13.2
 דעוממ תועש 72 ךותב בתוכמה דצל העיגה וליאכ בשחת ,םידדצה דחאל תבותכה
 .חולשמה

 וא הז םכסה יפ לע תולועפ תטיקנמ םידדצהמ ימ לש תוענמיה וא הייהשה וא רותיו לכ .13.3
 רותיווכ אלו קוחה  חוכמ וא םכסהה חוכמ ול הנותנה תוכז לע רותיווכ הוארי אל ,וחוכמ
 .רתוי רחואמ דעומב ןשממל ותוכז לע
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 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו
 

_______________________    ___________________ 
   הרבחה       קפסה

 

 דיגאת קפסהש הרקמב ד"וע רושיא

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

 ד"וע ,         
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 1 ג חפסנ
 

 ןידכ םומינימ רכש רבדבו םירז םידבוע תקסעה רבדב ריהצת
  1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 
 

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

 לצא _________________________________________-כ שמשמ ינא .1
 העצה שיגהש  ,)עיצמה - ןלהל( ____________________________ עיצמה
 עוציבל ,הדוהי רוא חותיפל הרבחה המסרפ רשא 14/2021'סמ יבמופ זרכמל
 ומשב הז ריהצת ומעטמ ןתיל ךמסומו ,)זרכמה - ןלהל( זרכמה אושנ םיתורישה
 .ורובעבו

 . זרכמל עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכו הכימתב הז ריהצת השוע יננה .2

 :הז ריהצתב .3

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

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

 לעב לכו יכונא  ,זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל דע יכ תאזב ריהצמ יננה .4
 :] המיאתמה תצבשמב X ןמסל שי[ עיצמל הקיז

 

o ןושחב ה"כ םוי רחאל ורבענש תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל 
 ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002 רבוטקואב 31 - ג"סשתה
-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו

1987; 
 

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

 

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז .5

_________ 
 המיתח         

 
 ןידה ךרוע רושיא

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

____________________       ____________________       _____________ 
 המיתח          ןוישיר רפסמו תמתוח                       ךיראת
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 2 ג חפסנ

 
 תולבגומ םע םישנא תקסעה רבדב ריהצת

 1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל
 

 תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל _______________ .ז.ת _______________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא יכו תמאה
 

 שקבמה )"עיצמה"  :ןלהל( עיצמה אוהש ___________________ םשב הז ריהצת ןתונ יננה

 יכ ה/ריהצמ ינא .הדוהי רוא חותיפל הרבחה רובע 14/2021 רפסמ תורשקתה ךרוע םע רשקתהל

  .עיצמה םשב הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה
 

 :)המיאתמה תצבשמב X ןמס( 

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

 .עיצמה

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

  םייקמ אוהו

   .ןתוא      
 עיצמה לע תולח 8199 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוהש הרקמב(

 :)המיאתמה תצבשמב x ןמסל שרדנ

 .םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ עיצמה ¨

 .רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמה ¨

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

 החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל הנפי זרכמב הכזיש לככ יכ בייחתמ עיצמה  ¨

 תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה םיתורישהו

 רשקב תויחנה תלבק םשל –ךרוצה הרקמבו  ,1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל

 .ןמושייל

 םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל רבעב בייחתה עיצמה ¨

 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי  תניחב םשל םייתרבחה

 ןמושייל לעפ ויתובוח םושייל תויחנה לביק םאו רומאכ הנפ אוה ,1998  -ח"נשת ,תולבגומ

 ןתנ היבגלש תורשקתה ומע התשענו וז היינפ עצבל רבעב בייחתה עיצמהש הרקמב(

 .)וז תובייחתה
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 דרשמ לש יללכה להנמל וז הקספ יפל רסמש ריהצתהמ קתעה ריבעהל בייחתמ עיצמה

 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה

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

 המיתח          ןוישיר רפסמו תמתוח                       ךיראת
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 3 ג חפסנ
 

 

 

 הרבחה ןוירוטקריד רבחל וא/ו הרבחה דבועל הברק רדעה/הבריק רבדב הרהצה
 הצעומ רבחל וא/ו

  דובכל
  )הרבחה  -ןלהל(  מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ,.נ.ג.א

 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל האיבה הרבחה יכ רשאל ינירה .1

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

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

 ד"משת .פ.י) תוימוקמה תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכה לש 12 ללכ .1.2
  :ןמקלדכ עבוקה, 3114 'מע

 "הצעומ רבח" ,הז ןיינעל ;תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח"
 לעב" תורדגה האר) וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח -

 . 3 "(1(5-ו (ב)(1(1 ףיעסב "בורק"ו "הטילש

 :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א (174 ףיעס .1.3

 לע וא ומצע ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הייריע לש דבוע וא דיקפ"
 תעצובמה הדובע םושבו הייריעה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי
 ."הנעמל

 :ןמקלדכ תאזב בייחתמו ריהצמ  יננה ,ךכל םאתהב .2

 וא/ו ןיינעה ילעבמ ימל הרבחה ןוירוטקריד ירבחו הדוהי רוא ריעה תצעומ ירבח ןיב ןיא .2.1
 .ףתוש וא ןכוס ,תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :עיצמב םילהנמה

 דחאל ןיא ,עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב ןיינעה ילעבמ ימ וא/ו עיצמה תטילשבש דיגאתב .2.2
 ,םיחוורב וא ןוהב םיזוחא 10 לע הלועה קלח ליעל רומאכ "בורק" חנומב םירדגומה הלאמ
 .יארחא דבוע וא להנמכ וב ןהכמ ליעל םייונמהמ דחא ןיאו

 ןכוס וא ףתוש ,גוז-ןב עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב הטילשה ילעבמ ימ וא/ו עיצמל ןיא .2.3
  .הרבחב וא/ו הייריעב דבועה

 1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ – "ןינע לעב" :ליעל 2.2-2.3 םיפיעס ןיינעל
 עיצמה תוליעפב דיקפת אלממה רחא הרשמ אשונ לכ וא ,עיצמב ל"כנמס וא ל"כנמ – "להנמ" .
  .ל"כנמס וא ל"כנמל ליבקמ ותוהמ יפ לע רשא

 וא/ו עיצמל יכ אצמיי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת הרבחה לש םיזרכמה תדעו יכ יל עודי .3
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 ירבח וא/ו הצעומה ירבחמ ימל הקיז תמייקתמ עיצמה ילהנממ ימל וא/ו וב ןיינעה ילעבמ ימל
 הנוכנ אל הרהצה יתרסמ םא וא ,ליעל רומאכ הייריעה ידבועל וא/ו הרבחה ןוירוטקריד

 בורב הייריעה תצעומ היפל ,תויריעה תדוקפל )3( 'א122 ףיעס תארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .4
 דבלבו ל"נה )א( 'א122 ףיעס יפל תורשקתה ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 3/2 לש
  .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש

 .תמא וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .5

 

 ןידה ךרוע רושיא
 

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

____________________       ____________________       _____________ 
 המיתח          ןוישיר רפסמו תמתוח                       ךיראת
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 'ד חפסנ
 

 תובייחתהו העצה בתכ
 

  דובכל

 מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה

 עיצמה םעטמ המיתחה ישרומ ,____________.ז.ת ___________________ ,מ״חה ונא
 .פ.ח / מ.ע ,____________________________________________
 תייאר יתוריש ןתמל 2021/14רפסמ זרכמב )עיצמה -ןלהל( _________________________
 :ןמקלדכ ריהצמ ,מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה רובע ןובשח
 

 עיצמה לע םיטרפ ןלהל .א
 

 עיצמה םש  

 .פ.ח / .ז.ת  

 ידרשמ תבותכ  
 עיצמה

 יווק ןופלט  

 סקפ  

 ל"אוד תבותכ  

 י/השרומ םש  
 המיתחה

 לש תוהז תדועת  
 המיתחה י/השרומ

 י/השרומ תמיתח  
  המיתחה

 
 
 

 ישיא ןפואב םיתורישה תא קינעיש עיצמה םעטמ ת/דבוע יטרפ .ב
 )דיגאת ונה עיצמה וב הרקמב(

 
  החפשמ + יטרפ םש

  .ז.ת 'סמ

  ןובשח האור ןוישיר 'סמ

  דיינ ןופלט

  ל"אוד

 
 

 

 :ןלהל( ויחפסנו םכסהה ,זרכמה יכמסמ לכ תא ,זרכמב םיפתתשמל םכתעצה תא ןויעב ונארק .1
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 .)"זרכמה"
 עוציבב םירושקה תוביסנהו םיאנתה לכ תא ונחב ,םהיטרפ לע זרכמה יכמסמ תא ונבה יכ םיריהצמ ונא .2

 םויק לע עיפשהל םייושעה םייטנבלרה םימרוגה לכ לש הניחבו הקידב תוברל ,זרכמה אושנ םיתורישה

 .וניתויובייחתה לכ
 ,םירומאה םכסההו זרכמה יכמסמו יאנת לכ תא תקדקודמו הריהז הניחב ונחבש רחאלו ךכל םאתהב .3

 םייקלו םלוכ םיתורישה תא עצבל הזב םיבייחתמ ונירהו וז ונתעצה םישיגמ וננה ,םולשתה יאנת תוברל

 הז ךמסמ לש אפיסב םיעיצמ וננהש םיריחמב ,דוחל תחא לכו דחיב ןלוכ ,וניתויובייחתה ראש לכ תא

 .)"םולשתה יאנתו הרומתה" :ןלהל(
 םרוגל םיתורישה עוציב תא רוסמלו ,וז העצה לבקל ברסל וא לבקל תישפוח הרבחה יכ םימיכסמ ונא .4

 ונאו זרכמה תוארוהב טרופמכו טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפל לכה ,הל הארייש יפכ ,רחא

 .הרבחה לש הטלחה לכ לבקל םיבייחתמ
 :ןמקלדכ ,םכיפלכ הזב םיבייחתמ ונירה ,לבקתת ונתעצהו הדימב .5

 תלבקל ףופכב ,זרכמה םכסה לע המיתחה דעוממ הדובע ימי 3 ךותב ,םיתורישה עוציבב ליחתהל .5.1

 .םכסההו זרכמה יאנת לכל םאתהב האשרהה תא עצבלו ,ךכ ןיגב םיאתמ וצ
 לע םכסהה ונתוא בייחמ ,וז ונתעצה לע ונתמיתח םוימ יכ הזב םיבייחתמו םיריהצמ וננה  .5.2

 ,ללכב םכסהה לע םותחנ אל םא םגו ,ונידי-לע םותח היה וליאכ ,וילא םיפרוצמה םיכמסמה לכ

 רבדהש ילבמ ,ונניבל הרבחה ןיב בייחמ םכסהכ ,בתכב הרבחה ידי-לע התלבקו ונתעצה בשחית

 עוציבב ליחתהל בתכב שרדינ םא .זרכמה יכמסמב טרופמכ ,הרבחה לש היתויוכזמ ערגי

 םיכמסמה לכו םכסהה תוארוה יפ-לע השירדל םאתהב לעפנ ,םכסהה תמיתח ינפל םיתורישה

 .וב םילולכה
 דעומהמ םישדוח השולש ךשמב ונתוא בייחתו ףקותב היהת וז ונתעצה יכ הזב םיבייחתמ ונא .5.3

 הדימב .הרבחה ידי-לע בתכב שרדייש יפכ תפסונ הפוקתב וא תועצהה תשגהל עבקנש ןורחאה

 לכ אלל תאז השענ ,וז העצהבש וניתויובייחתה לכ תא םייקל םכדי-לע שרדינ וז הפוקת ךלהמבו

 .יוחיד
 תורטמהו תוחוכה ,תויוכמסה רדגב הניה תאז ותעצה יכ תאזב םיריהצמ ונא - )דיגאת לש הרקמב( .5.4

 .עיצמה דיגאתה לש דוסיה יכמסמ יפ-לע ונלש
 העידי-יא רבדב הנעט לכ לע ססבתתש השירד וא העיבת לכ גיצהלמ םיעונמ היהנ יכ תאזב םכסומ .5.5

 .הלא תונעטה לכ לע שארמ םירתוומ ונאו זרכמה יכמסממ הזיא וא זרכמה יאנת לש הנבה-יא וא
 עוציב םשל תיפסכו תיעוצקמ ,תינוגרא תלוכי ילעבו ןויסינו עדי ילעב ונא יכ םיריהצמ ונא .5.6

 םינמוימ ,םייעוצקמ םידבועו הדובע ילהנמ םכסהה עוציב ךרוצל ונתושרל םידמוע יכו ,האשרהה

 ,יעוצקמ עוציב ךרוצל םישרדנה ףקיהבו רפסמב - זרכמה אושנ תויובייחתהה עוציבב ןויסינ ילעבו

 .האשרהה לש חלצומו ליעי
 הרקמב יכו זרכמב ועבקנש ריחמ / תוכיא לש םירטמרפ פ"ע ונחביי תועצהה יכ יל רהבוהו יל עודי .5.7

 תורחמתה ךורעל הרבחה תיאשר היהת ,רתויב בוטה ההז ללקושמ דוקינ תולעב תועצה לש

 .רתויב הלוזה העצהה תעיבקל
 יפוס ריחמ הווהמ ,)"הרומתה" :ןלהל( םכסהה אושנ םיתורישה ןתמ רובע ,ידי לע עצומה ריחמה .5.8

 יוסיכ הווהמו םעוציבב תוכורכה גוסו ןימ לכמ ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב תואצוהה לכ תא ללוכו

 יעצמא לכו ,םתקזחאו םיעצמאו דויצ ,םידבוע תקסעה תוברל םכסהה אושנ וניתויובייחתהל אלמ

 ןפוא ןכו םיתורישה עוציב ןפוא ונל רהבוה .םיתורישה לש םלשומו ןיקת עוציבל שרדייש רחא

 ידכ םכסהב ןיא ,ךילהב םיכוזכ עבקנ םא ףא יכ ונילע םכסומו עודי ןכ ומכ .ךילהב הכוזה תעיבק

  .םיתוריש עוציב לש והשלכ ףקיהב תביוחמ היהת אל הרבחהו תוידעלב רוציל
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 תקפסא ןיגב ונדי-לע תשקובמה הרומתה ,םכסהבו זרכמה יכמסמב טרופמה לכל םאתהב .5.9

  – הניה זרכמה הזוחו זרכמה תויובייחתה ללכב הדימע ןכו זרכמה אושנ םיתורישה

 

 

 רובע תיתנש ריחמ תעצה
 ליעל םתרדגהכ םיתורישה

 רובע תיתעש ריחמ תעצה
 םיפסונה םיתורישה

 

 ח"ש____________
  הנשל )םירפסמב(

 קוחכ מ"עמ תפסותב

 ח"ש_____________
  העשל )םירפסמב(

 קוחכ מ"עמ תפסותב

 

 ןתמל תועגונה גוסו ןימ לכמ תואצוה רזחהו יוסיכ תללוכ ליעל הרומתה יכ רהבוי .5.10

 ל"שא ,ידרשמ דויצ ,תוספדה ,תוינח ,תועיסנ :תוברל ,ןיפיקעב וא ןירשימב םיתורישה

 ליעל הבוקנה הרומתל רבעמ איהש תפסות לכ םיתורישה קפסל םלושת אל ןכל .דועו

 הרומתה יכ רהבוי ,ןכ ומכ .םולשתה דעומב וכרעכ ךסומ ךרע סמ דבלמ ,עיצמה תעצהב

  .ןימו גוס לכמ םידדמל הדומצ היהת אלו תטלחומו תיפוס ,העובק הנה

 םיתורישה טרפמב םישקבתמה םיתורישה ללכל םיסחייתמ ,מ"עמ ללוכ אל ח"שב םניה םיריחמה .6

  .תעל תעמ ונתנייש הרבחה תוארוה ןיגב תוברל ויחפסנ לכ לע זרכמה יאנתבו
 .הכוזכ עבקאש לככ ,יתוא בייחתו ןלהל טרופמכ הניה יתעצה ,זרכמב רומאה לכ רואל .7

 
 :ימעטמ המיתח י/השרומ תועצמאב םותחה לע יתאב ךכ לעו

 
          
 
 
 

______________________________________ 
 עיצמה תמיתח          

  )דיגאת לש הרקמב תמתוחו המיתח ישרומ תמיתח(        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


