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 'א ךמסמ
 

 6/2021 יבמופ זרכמ
 םי-תיירקב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל

 
 תינלכ 'חרב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ לש תלעפהל ריחמ תועצה תאזב הנימזמ םי-תירק תיריע
 .זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיאנתה יפ-לע םי-תיירקב
 
 ,םותחל זרכמב הכוזה שרדיי וילע םכסהה חסונ תוברל ,וילא םיוולנה םיכמסמהו זרכמה יאנת תא
 תפוקב ,)זרכמ תפטעמ לכל( ₪ 050 לש םולשת תרומת ,)25/02/21 -ה( ישימח םוימ לחה ,שוכרל ןתינ

 .רזחוי אל - ל"נה םולשתה .םי-תיירק ,10 תרש השמ 'דש ,םי-תיירק תייריעב הייבגה תקלחמ
 זרכמה יספט תא שוכריש עיצמ קר ,סמ תינובשח אל ךא הלבק ןתנית ךכיפלו ר"כלמ הניה הייריעה
 .וב ףתתשהל יאשר היהי
 

 .זרכמב דבלב תחא העצה שיגהל לכוי עיצמ - :הרהבה
 

 ח"ע חילש י"ע וא ליימב םיכמסמה תא לבקלו תינופלט השיכר עצבל היהי ןתינ הנורוקה תפוקת לשב
 .שכורה
 

 ידרשממ האיצי( 09:30 העשב ,)08/03/21 -ה( ןושאר םויב ךרעייו הבוח וניה םיפתתשמ רויס
 .םי-תיירק ,10 תרש השמ 'דש ,)םיסכנ תקלחמ( הייריעה
 
 הייריעה תבוטל ,תינתומ יתלב ,דדמל הדומצ תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצל העצהה שיגמ לע
 םימי 30 דע הפקותב דומעתש ₪ 5,000 רועישב ,)ולבקתי אל ב"ויכו תורטש ,תויטרפ תואחמה(
 זרכמה יאנת יולימ תחטבה םשל ,תאזו זרכמב תועצה תשגהל )החדנה וא/ו( ןורחאה דעומה רחאל
 .ותרגסמב תורשקתהה הזוח יאנתו
 
 סינכהל שי ,עיצמה י"ע םימותח םהשכ זרכמה יכמסמ לכ תאו םישורדה םירושיאה ,תועצהה תא
 ל"כנמ תכשלב – הייריעב דיב םרסמלו 6/2021 יבמופ זרכמ – ןיוצמ הילעשכ ,הרוגס הפטעמל
 .םירהצב 13:00 העש 18/03/21 -ה ישימח םוימ רחואי אל ,הייריעה
 
 .תדרפנ העדוה אובת םיזרכמה תבית תחיתפ דעומ לע
 
  .םיזרכמה תדעוב ןוידל ותעצה אבות אל ,זרכמה יאנת רחא אלמי אלש עיצמ
 
  .איהש העצה לכ וא רתויב ההובגה העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה ןיא
 
 
 

 
 רקנש ביני

 הייריעה ל"כנמ        
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 'ב ךמסמ
 םי-תיירק תייריע

 ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל יבמופ זרכמ
 )הזוחהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה( זרכמב םיפתתשמל םייללכ םיאנתו תוארוה

 
 יללכ .1

 
 רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל םיריחמ תועצה הזב הנימזמ ,)"הייריעה" :ןלהל( םי-תיירק תייריע 1.1 

 .)"טקיורפה" :ןלהל( זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיאנתה יפ-לע ,ןיבר ש"ע
 

 3 לש הפוקת ךשמל ןונזמה תלעפהל ,רכשומה תרכשהל תועצה עיצהל הנמזה הווהמ זרכמה
 לכ רשאכ ,הייריעה ידיל רכשומב הקזחה תא בישהל ,הלעפהה/תוריכשה תפוקת םותבו ,םינש
 הייריעה ידי-לע רשואת םא ,וילע ונבייש םינקתמהו םינבמה לכ תוברלו( חותיפה תודובע
 םולשת תפסות לכ אלל ,הייריעה תולעבב ויהי )רומאכ םינקתמ/םינבמ לש המקה וא היינב
 .הדצמ
 

 :שוגב ,194 :הקלחמ קלח( ךכ םשל וצקוהש ןיעקרקמה תא הייריעהמ רוכשי זרכמב הכוזה 1.2 
  .)"תוריכשה" :ןלהל( הזוחב םירדגומה םיאנתבו םינש 3 לש הפוקתל ,)10425

 תופסונ תופוקת יתשב ,הזוחה לש ופקות תא ךיראהל היצפואה הרומש היהת ,דבלב הייריעל
 לכ םות ינפל םימי 60 הכוזל חלשתש ,בתכבו שארמ העדוהב ,תאזו תחא-לכ םישדוח 12 לש
 .היצפוא תפוקת וא תיזוח הפוקת
 ןתמ לש ךרדב ,הייריעה י"ע תשמוממה היצפואב המולגה תוכזה לע רתוול יאשר היהי ,הכוזה
 .תוריכשה תפוקת תכראהל הייריעה תיינפל תונעיהל ןיינועמ אוה ןיא יכ ,בתכב העדוה
 

 
 
 

 ןויכיזל הכוזה הכזי ,תלעפהל ,רומאכ ,תונוישירהו םירתיהה ,םירושיאה לכ תגשהל ףופכב 1.3
 הזוחב םיעובקה םיאנתלו רפסה תיבב םידומילה ינמזל םאתהב ,ןונזמה תלעפהל ,הייריעהמ
 .)"ןונזמה תלעפה" :ןלהל(
 

 זרכמב העצהה .2
 

 הכזי םא ,הייריעל םיישדוח תוריכש ימד םוכס עיצהל הבוחה תלטומ זרכמב ףתתשמה לע 2.1 
 םידעומב ,ןלהלו ליעל טרופמכ ,םי תיירקב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל זרכמב
  .)מ"עמ ללוכ וניא עצויש תוריכשה ימד םוכס( הז זרכמ יכמסמב םיעובקה
 

 ףסה יאנתב דומעתו ,הרשכ ותעצה אהת ,ותעצה תקידב רחאלש עיצמה אהי הכזיש עיצמה
 .םיעיצמה ןיבמ רתויב הובגה ישדוח םולשתל םוכסה תא עיצישו ,זרכמב םירכזנה
 ידי לע דקפויש ןדמואהמ הלעמו םיזוחא םירשעב הכומנ אהת רתויב ההובגה העצההו היה
 העצה וא ,ותעצה תא לבקל תבייח אהת אל הייריעהו ותעצה לספת םיזרכמה תביתב הייריעה
 .איהש לכ
 

 יאנתמ תובייחתמה תואצוהה לכ תא ןובשחב תחקל עיצמה לע ,ותעצה תנכה תעב – הרהבה
 תואצוה תוברל ,תופיקעה ןהו וא תורישיה ןה ,םהמ תועבונה וא ,םמיע תורושקה וא ,הזוחה
 !תויוברעהו ןומימה
 

 יבג לע ,זרכמה יכמסמ תרבוח לש דחא קתועב ,דבלב ילארשי עבטמב שגות םיריחמה תעצה 2.2 
  .דבלב טעב ואלומי םיריחמה תועצה .מ"עמ הנלולכת אל ריחמה תועצה .ףתתשמה תעצה
 .תמתוחו המיתחב םותחל ףתתשמה לע ריחמה תעצהב ןוקית לכ דיל
 

 2.3 
 

 .ךכל דעוימה םוקמבו ףד לכ ילושב זרכמה יכמסמ לע םותחל ףתתשמה לע
 

 2.4 
 

 .זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ םוי 90 הפקותב דומעת עיצמה תעצה

 .'ו ךמסמכ הזב ףוצרה העצהה ספוט לע ודי לע המותח שגות עיצמה תעצה 2.5 
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 2.6 

 
 םוימ רחואי אל ,םי תירק ,10 תרש השמ בוחר ,הייריעה ידרשמב שגות עיצמה תעצה

 .םיזרכמ תביתל סנכותו ,13:00 העש 18/03/21
 

 2.7 
 

 'סמ זרכמ" ןמוסי הילע ,המותחו הרוגס הפטעמב ,דבלב תינדי הריסמב שגות עיצמה תעצה
  .םי-תיירקב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל "6/2021

 ותוירחא לע וניהו זרכמה תושירד לע הנוע וניא תרחא ךרד לכב וא ראודב העצהה חולשמ
 .ףתתשמה לש תידעלבה
 

 2.8 
 
 
 

2.9 
 
 
 
 

2.10 
 

 .תונדפקב ןהירחא אלמלו הז ךמסמב תולולכה םיעיצמל תוארוהה תא בטיה דומלל עיצמה לע
 תליספל םורגל לולע ,הזב םיטרופמה זרכמה תושירד לכ רחא ,יולימ יא וא ,קיודמ אל יולימ
 .הייריעה תעד לוקיש יפל ,העצהה
 

 תוהמ תא ןיבה ,ףסה יאנתב דמוע אוה יכ תאזב ריהצמ עיצמה יכ ,השוריפ העצהה תשגה
 חכנ ,ירשפאה עדימה אולמ תא לביק ,ותעצה תא שיגה םרטב יכו ויאנת לכל םיכסה ,תורישה
 לכ תולעהלמ עונמ אהי ךכיפלו ,תודבועהו םיטרפה ,םינותנה לכ תא קדב ,םיעיצמה רויסב
 .ויקלחו ויטרפ לכ לע זרכמה לש והשלכ יאנת וא/ו טרפ ןיבה אל וא/ו עדי אל יכ הנעט
 

 ,זרכמב םישרדנה םיכמסמה לכו דבלב תחא תיטפשמ תוישיא ידי לע שגות ףתתשמה תעצה
 .דבלב זרכמב ףתתשמה םש לע ויהי תוברעה ללוכ
 

 זרכמב תופתתשהל םיאנת .3
 

 .זרכמה אושנ תורשקתהל םידחוימה ףסה יאנת םיטרופמ הז קלחב
 םיכמסמהמ והשלכ ךמסמ תאצמה יא וא ןלהל םיטרופמה םיאנתהמ והשלכ יאנת לש ומויק יא
  .העצהה לש תידיימה התליספ לע טילחהל תוכזה תא הייריעל ןתיי ,שרדנה ןפואב ,ןלהל םיטרופמה
 ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
 םירושיא וא/ו רסח עדימ םילשהל זרכמל תועצהה תשגה רחאל םיעיצמהמ דחא לכמ שורדל
 .ףסה יאנתב עיצמה לש ותדימע ךרוצל ,רתיה ןיב ,תאזו םייביטרלקד
 קתעה וא ךמסמה ותוא לש רוקמה תא שיגהל ןתינ םיוסמ רושיא/ךמסמ יבגל תרחא רמאנ םא אלא
 .רוקמל ןמאנ ותויה לע ןיד ךרוע לש רושיא אשונה ונממ רוקמל ןמאנ
 

 .תרחא תיטפשמ תוישיא וא םדא תויהל לוכי עיצמה 3.1 
 

 תויוכז ,דיגאתה םושיר יבגל םימיאתמ םירושיא ותעצהל ףרצי יטפשמ דיגאת עיצמה היה 3.2 
 .םתמיתחב דיגאתה בייחל םימתוחה תוכמסו ומשב םימתוחה
 

 גוסמ תוילילפ תוריבעב ועשרוה אל ,)דיגאת אוה עיצמה םא( עיצמב הטילשה לעב וא עיצמה 3.3 
 .םישדוח 3 לע הלוע ,ןניגב רוזגל ןתינש רסאמה שנועש ,עשפ וא ןווע
 ב"צמה חסונב ריהצת לע םותחי )דיגאת אוה עיצמה םא( עיצמב הטילשה לעב וא עיצמה
 .ילילפה ורבע דיעמה ,'ד ךמסמכ
 

 םיכמסמו םירושיא .4
 :םיאבה םירושיאהו םיכמסמה תא ותעצהל ףרצל ףתתשמה לע
 

 .ודי לע הילושב המותח הנמזהל 'ו ךמסמ ,עיצמה תעצה תא 4.1 
 

 םותח הזכ ךמסמ לכשכ ,'ג ךמסמ םיחוטיב םויק רושיא חסונ תא ,'ה ךמסמ הזוחה תא 4.2 
 .עיצמה ידי לע וילושב
 םויק לע רושיאה תאו הלעפהה תפוקתל תוברעה בתכ תא איצמהל שרדיי עיצמה יכ ,ןיוצי
 םימי 10 ךותב ,)המאתהב( חוטיבה תרבחו ברעה קנבה ידי-לע םימותח םהשכ ,םיחוטיב
 הווהת ,ל"נה םיכמסמה יחסונ ג"ע ותמיתח ,תועצהה תשגה בלשבו הכוזכ ותזרכה דעוממ
  .םנכותל המכסהו רושיא
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 דעוממ םימי 10 ךותב איצמהל היהי הכוזה לעש ,הלעפהה תפוקתל תוברעה םוכס יכ ,רהבוי

  .₪ 20,000 לש ךסב הניה ,הכוזכ ותזרכה
 

 הייריעה תבוטל ,תינתומ יתלב ,דדמל הדומצ תיאקנב תוברע ,זרכמב העצהה תוברע 4.3 
 30 דע הפקותב דומעתש ₪ 5,000 רועישב ,)ולבקתי אל ב"ויכו תורטש ,תויטרפ תואחמה(
 יולימ תחטבה םשל ,תאזו זרכמב תועצה תשגהל )החדנה וא/ו( ןורחאה דעומה רחאל םימי

 .ותרגסמב תורשקתהה הזוח יאנתו זרכמה יאנת
 

 םיאנתה ,ןכו 'ד ךמסמכ ב"צמה חסונב ,ד"וע ינפב ןידכ םותח ,הטילש לעב ףתתשמ ריהצת 4.4 
 .עיצמה ידי לע וילושב םותח ונמיה דומע לכשכ ,)'ב ךמסמ( זרכמל םייללכה
 

 .זרכמה יכמסמ תשיכר לע הלבק קתעה 4.5 
 

 תקלחמ( הייריעה ידרשממ האיצי( 09:30 העשב )08/03/21-ה( ןושאר םויב ךרעיי םיפתתשמ רויס .5
 .)םי-תיירק ,10 תרש השמ 'דשב ,)םיסכנ
 

 .זרכמב תופתתשהל ףס יאנת הווהמו הבוח הניה רויסב תופתתשהה
 

 חטשב רויסה תעב ול ושרדייש תוארוהו תורהבה ,םיפסונ םיטרפ הייריעהמ לבקל יאשר אהי עיצמה .6
 ידי לע ומתחיו בתכב ורשואי וא ,בתכב ורסמי םירומאה תורהבההו םיטרפה לכש יאנתב ,וירחאל ןכו

 לכל רבעות הייריעה תבושת .הייריעה תא ובייחי אל הפ-לעב תוארוה וא תורהבהו םיטרפ .הייריעה
 .םיעיצמה
 

 תועצהה תניחב .7
 

  .איהש וזיא העצה לבקל וא ,רתויב ההובגה העצהה תא לבקל תבייח אהת אל הייריעה 7.1 
 

 יפ לע )"רכושה" :ןלהל( זרכמב הכוזה תא עבקתו זרכמב תועצהה תא קודבת הייריעה 7.2 
 .ךכל הלצא םיעובקה םילהנה
 

 ודמעש תועצה קר .זרכמב םירדגומה ףסה יאנתב עיצמה תעצה תדימע קדבית ןושארה בלשב
 .ינשה בלשב וקדבי ףסה יאנתב
 

 .ןדצב תוניוצמה תולוקשמה יפל ,ןלהל תוטרופמה הדימה תומא וקדביי ינשה בלשב

 הדימה תמא לקשמ
 

  .עיצמה תעצה םוכס 70%
 

 תקזחאו לוהינב עיצמה לש םדוקה ונויסינמ הייריעה תומשרתה 20%
 םיכמסמ רואלו ותעצהל עיצמה ףריצש תוצלמהה רואל ןונזמ
 ליעפהל ותלוכיו ונויסינ תחכוהל ותעצהל עיצמה ףריצש םירחא
 .ןונזמה תא

 
 .'אי ךמסמ - המישרבש םיטירפל עיצמה עיציש םיריחמה 10%

 
 לע דקפויש ןדמואהמ הלעמו םיזוחא רשע השימחב הכומנ אהת רתויב ההובגה העצההו היה
 וא ,ותעצה תא לבקל תבייח אהת אל הייריעהו ותעצה לספת םיזרכמה תביתב הייריעה ידי

 .איהש לכ העצה
 

 
 

 תא עצבל םרשוכבו םיעיצמה תלוכיב בשחתהל תיאכז הייריעה אהת תועצהב ןוידה תעב 7.3
 וא תורחא תוימוקמ תויושר וא/ו הייריעה רובע תומדוק תודובעב ןחבנ רבדהש יפכ ,טקיורפה
 לש הז גוסב עיצמה ןויסינב בשחתהל תיאשר הייריעה אהת ןכ .םירחא םיירוביצ םיפוג
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 .עיצמה לש תיסנניפה ותלוכיו תורשקתה
 

 ,רתויב ההובגה העצהה וז םא ףאו ,עיצמה לש העצה לבקל אלש רוחבל תיאשר היהת הייריעה 7.4 
 ותוא םע הייריעל ויהש תומדוק תויזוח תויורשקתה תויובייחתה תרפה וא/ו ילילש ןויסינ לשב
 .עיצמ
 

 וא/ו םיטרפ םיפתתשמהמ דחא לכמ ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,שורדל תיאשר הייריעה 7.5 
 םירושיא וא/ו תוצלמה וא/ו רסח עדימ םילשהל וא/ו תופסונ תורהבה וא/ו םיפסונ םיכמסמ
 תועצהה תחיתפ רחאל םג ,ףתתשמה לש ותלוכיו ונויסינל רושקה לכב תוברל ,םייביטרלקד
 וטרופש זרכמב תופתתשהל ףסה יאנתב ותדימע תוברל ,רומאכ ,הילוקיש ןוחבל תנמ לע תאזו
 .ליעל
 

 7.6 
 
 
 

7.7 

 ושעייש תפסות וא יוניש לכ וא/ו יולימ ןועטה םוקמ תמלשה יא וא/ו ריחמ תעצה תשגה יא
 םיכמסמה ףוגב תפסות וא יוניש ידי לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב
 .העצהה תליספל םורגל לולע תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמב ןיבו
 
 עצבל ףתתשמה לש ורשוכו תונימא תא תועצהה תניחב תרגסמב ןוחבל תיאשר םיזרכמה תדעו

 .רבעב הז ףתתשמ םע הייריעה לש הנויסינ תאו עצומה הזוחה תא
 

 אל הז םגפמ האצותכו םירחאה זרכמה יכילהב וא םיזרכמה תדעו תטלחהב ידוסי םגפ לפנ 7.8 
 לבקל ,רומאכ םגפהמ האצותכ הכז אלש ףתתשמה יאכז היהי ,זרכמב ףתתשמה הכז

 יכמסמ תשיכר ןיגבו תוברעה ןיגב איצוהש תואצוהה תא קרו ךא ,ותייכז יא בקע ,הייריעהמ
 םידספה ןיגב ,רחא יוציפ לכל ל"נה ףתתשמה יאכז היהי אל רומאה םולשתל טרפ .זרכמה
 .זרכמה יכילהב םגפהמ האצותכ ,ול ומרגנ ,ותנעטל ,רשא קזנ וא/ו חוור ןדבא וא/ו
 

 םאתהב וא/ו ךרוצה תדימבו זרכמב הכזש עיצמה םע מ"ומ להנל תיאשר אהת הייריעה 7.9 
 זרכמה יכמסמב וא הזוחב םייפיצפס םיפיעס םיאתהל וא ריהבהל ,תונשל ,תונתשמה תוביסנל
 .)הזוחה ירקיעמ םניאש( םירחאה
 

 םירחאה זרכמה יכילהב וא םיזרכמה תדעו תטלחהב ידוסי םגפ לפנ יכ ךמסומ טפשמ תיב עבק 7.10 
 בייחתמ ,ךכל יאכז היהש רחא ףתתשמ אלו ףתתשמה זרכמב הכז הז םגפמ האצותכו

 ומע ומ/םתחנש םי/הזוחה יפ-לע ותדובע תא קיספהל ,הייריעה תעדוה םע תידיימ ,ףתתשמה
 ייפלכ אוהש גוס לכמ תורחא תונעט וא/ו תועיבת לכ הנייהת אל ףתתשמל .זרכמה תרגסמב
 םתחנש רחא הזוח לכ וא/ו ותרגסמב הניבל וניב םתחנש הזוחל וא/ו זרכמל תורושקה הייריעה
 .זרכמה תרגסמב ומע
 
 

 זרכמה תואצות לע העדוה .8
 

 8.1 
 

 .םושר ראודב וא/ו הילימיסקפב הכוזל רסמית ,הייכז לע העדוה
 .בתכב העדוה ךכ לע לבקי לבקתת אל ותעצהש ףתתשמ
 

 8.2 
 

 תוברעה תאצמה דגנכ ,תאזו וידיל זרכמה תוברע תבשהל יאכז היהי זרכמב הכזש ףתתשמ
 יפכ ,זרכמה יכמסמ רתי לכו הזוחה לע המיתחו םיחוטיב לע רושיא ,הלעפהה תפוקתל
 .ליעל טרופש
 ,זרכמה יכמסמבש חסונה יפ לע ,םיחוטיב םויק לע רושיא הייריעל הכוזה איצמי ןכ ומכ
 לע הייריעהמ העדוה לביק וב דעומהמ םימי 10 ךות ,ומעטמ חוטיב תרבח ידי לע םותח אוהשכ
  .זרכמב ותייכז
 .זרכמב הכוזה םע הזוחה תמיתח רחאל הכז אלש עיצמל רזחות זרכמה תוברע
 

 8.3 
 

 וילא רשא ,'ה ךמסמ הזוחה לע ,םותחי אל וא ,םותחל ברסי ,זרכמב הכזש עיצמה םא
 אל וא/ו ,הייריעה ידי לע ךכל שרדייש םוימ םימי 7 ךות ,הזוחה לש םיחפסנה לכ םיפרוצמ
 ל"נה םיחוטיבה םויק רושיא תא וא/ו ל"נה הלעפהה תפוקתל תוברעה תא הייריעל רוסמי
 המוכס תא טלחלו זרכמה תוברע תא שממל תיאכז הייריעה אהת ,הזוחה תמיתח דמעמב
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 םצעב ,הזב רשאמ עיצמהו ,הזוחה תמיתח יאמ האצותכ הייריעל ומרגייש םיקזנה יוסיכל
  .םתחכוהב ךרוצה לע רתוומ אוה יכו זרכמה תוברע םוכסל םיווש הלא םיקזנ יכ ,ותעצה
 רושיא לש הייריעל הריסמה יא לש הרקמב ,תיאכז הייריעה היהת הזב רומאהמ עורגל ילבמ
 הייריעה ידיב אהתש תוברע תא שממל ,הזוחה תמיתח דעומב רכושה ידי לע םיחוטיבה םויק
  .הלאכ םישרדנ םיחוטיב םויקל קיפסמ םוכס הכותמ טלחלו ,תעה התואב
 

 זרכמה לוטיב
 

 8.4 
 

 :םיאבה םירקמב םג זרכמב הייכזה תא לטבל תיאשר הייריעה אהת ,ליעל רומאל ףסונב
 

  8.4.1 
 

 הכוזהש וא ,הנוכנ הניא זרכמב הנתינש הכוזה לש יהשלכ הרהצה יכ הייריעל ררבתה
 לע עיפשהל ידכ הב היה ,הייריעה תעדל ,רשא תיתוהמ הדבוע הייריעל הליג אל
 .זרכמב הכוזכ ותעיבק
 

  8.4.2 
 

 םהב/וב היה הייריעה תעדל רשא ,םקלח וא םלוכ ,הכוזה יסכנ לע םי/לוקיע ו/לטוה
 םי/לוקיעהו ,זרכמה תרגסמב םיתורישה תא עצבל הכוזה לש ותלוכי לע עיפשהל ידכ
 .ם/ועוציב דעוממ םימי 30 ךות ןיטולחל ו/רסוה אל םי/רומאה
 

  8.4.3 
 

 עובק וא ינמז קרפמ וא עובק וא ינמז םיסכנ סנוכ ,םקלח וא םלוכ ,הכוזה יסכנל הנומ
 .ותעיבק דעוממ םוי 60 ךות לטוב אל ,רומאכ יונימהו
 

 לש בתכבו שארמ המכסה אלל הכוזב הטילשהמ 25% הרבעוה יכ הייריעל ררבתה 8.4.4  
 .הייריעה
 

  8.4.5 
 
 
 
 

8.4.6 

 הדיבש תוברעה תא שיגהל הייריעה תיאשר ,ליעלד תוביסהמ זרכמב הייכזה הלטוב
 אבה היה וגורדש זרכמב ףתתשמה תא יפולח הכוזכ זירכהל איה תיאשר ןכו היבגל
 ןיגב הל םרגיש דספה לכ לע הייריעה תא הצפי ,רומאכ הלטוב ותייכזש הכוזהו רותב
 .ךכ
 

 תאזב רתוומ עיצמה .זרכמה תא לטבל ,זרכמה לש בלש לכב ,תיאשר אהת הנימזמה
 .רומאכ זרכמה לוטיב לשב םהשלכ םייוציפ וא הפיכא לש דעס לע
 

 .ותעצה תשגה םשל קרו ךא םלביק ףתתשמהו ,הייריעה לש ידעלבה השוכר םניה זרכמה יכמסמ לכ .9
 

 הזוחה תוארוה ןידכ ,זרכמה יכמסמ ראשו הכוזה תעצה םג ומכ ,הלא םייללכ םיאנתו תוארוה ןיד .10
  .ונמיה דרפנ יתלב קלח תווהמ ןהו
 
 

 

 ,בר דובכב

 
 

  םי-תיירק תייריע
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 'ג ךמסמ
 

 ףרוצמ םיחוטיב םויק לע רושיא חסונ
 

 הייריעל שיגהלו חוטיבה ןכוס י"ע אלמל הכוזה לע
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 'ד ךמסמ

  הטילש לעב/ףתתשמ ריהצת

 תמאה 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
 

 ))"הטילשה לעב" :ןלהל( 1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב ותועמשמכ( הטילש לעב ינא .1
 השועו ,)"ףתתשמה" :ןלהל( _________________ .פ.ח _____________________ תרבחב
 ןונזמ הלעפהו תלעפהל ,םי-תיירק תייריע לש יבמופ זרכמב ףתתשמה תעצה תרגסמב הז יריהצת
  .)"זרכמה" :ןלהל( 6/2021 'סמ יבמופ זרכמ ,ריעב ןיבר ש"ע רפסה תיבב
 

 .ףתתשמה םשב הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננהו __________________ -כ ןהכמ ינא
 

 לש הריבעב _________ תנשב )רתוימה תא קחמ( יתעשרוה/*תילילפ הריבעב יתעשרוה אל םלועמ ינא .2
_______________________. 

 

 הריבעב _________ תנשב )רתוימה תא קחמ( עשרוה / *תילילפ הריבעב עשרוה אל םלועמ ףתתשמה .3
 ._______________________ לש

 

 תנשב)רתוימה תא קחמ( ועשרוה / *תילילפ הריבעב ועשרוה אל םלועמ יתולעבבש תורחא תורבח .4
 ._______________________ לש הריבעב _________

 

 .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז .5
 

_____________________ 
 ריהצמה

 
  .םישדוח 3 לע הלוע ,ןניגב רוזגל ןתינש רסאמה שנועש ,עשפ וא ןווע גוסמ הריבע - הז ריהצת ןיינעל תילילפ הריבע *

 

 רושיא

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

 
 
 

___________   ______________________   ___________  
 ד"הוע תמיתח   ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח    ךיראת
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 'ה ךמסמ
 תנגומ יתלב תוריכש הזוח

 6/2021 יבמופ זרכמ - "ןיבר" ש"ע ס"היבב ןונזמ תלעפה
 

 םי-תיירקב ,2021 תנשל _______ שדוחב _______ םויב םתחנו ךרענש
 

 
  ן י ב

 
 םי-תיירק תייריע

 םי-תיירק ,660 .ד.ת ,10 תרש השמ 'דש
 

 ;דחא דצמ )"הייריעה" וא "הריכשמה" :ןלהל(    
 
 

  ן י ב ל
 

 םש
 

 .פ.ח/.ז.ת
 

 תבותכ
 

 :ןופלט
 

 
 ;ינש דצמ ) "ליעפמה" וא "רכושה" :ןלהל(       

 ש"ע רפסה תיב םחתמב תידעלבה הקיזחמהו תויוכזה תלעבו םילעבה הניה הריכשמה ליאוה
 :הקלח 110425 :שוגכ הייריעה ימושיר י"פע עודיהו םי-תירקב תינלכ בוחרב אצמנה ןיבר

  )"רכשומ" :ןלהל( 194

 ש"ע ןוכיתה רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל תועצה תלבקל יבמופ זרכמ המסרפ הריכשמהו ליאוהו
 .ןיבר

 הריכשמה לש םיזרכמה תדעו תטלחה י"פע 6/2021 יבמופ זרכמב התכז רכושה תעצהו ליאוהו
 .___________ םוימ

 
 העצה הייריעל שיגה ,ןיבר ס"היב םחתמב רקיבו הזוחה יאנת תא קדבש רחאל ,רכושהו ליאוהו

 .זרכמב
 
 לכ ךרדב םלשמ וניאו רכשומה בצוי הילע עקרקה רובע םליש אל יכ הזב ריהצמ רכושהו  ליאוהו

 ,רחא םוכס לכ אלו הנבמב ותעקשהב ,איהש לכ ךרדב םהמ קלח וא חתפמ ימד איהש
 .הז הזוחב םיבוקנה םימוכסה דבלמ

 חסונ( ריידה תנגה קוח תוארוה ולוחי אל רכשומה לע יכ ול עודי יכ ריהצמ רכושהו ליאוהו
 .ומוקמב אובי רשא רחא ןיד לכ וא 1972 ב"לשת )בלושמ

 העצהה תא הלביק הריכשמהו ,רכשומה תא הנממ רוכשל הריכשמל עיצה רכושהו ליאוהו
 .ןלהלש םיאנתב



 
 םיסכנ תקלחמ / תיטפשמ הכשל

  04-8789-740 :ןופלט 24 ךותמ 11 דומע 10 תרש השמ 'דש
 04-8789-793  :'סקפ  29083 םי-תירק ,660 .ד.ת
 

 
 :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוה ,ךכיפל

 
 

 .ויאנת תקזחבו ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה
 

  )תנגומ יתלב תוריכש( תוריכשה יאנת
 

 :)רבטצמב( ןמקלדכ ריהצמ ליעפמה :ריידה תנגה קוח תלוחת יא .1
 

 תריסמ םויבו 1968-ח"כשת ,)תונוש תוארוה( ריידה תנגה קוח תליחת רחאלש ול עודי יכ 1.1
 וב קיזחהל יאכזה רייד תע התואב היה אלו וננה ,סכנה היה ,הז הזוח י"פע ליעפמל סכנה
 .קוחכ

 
 סכנל וסנכיהב חתפמ ימדכ בשחיהל היושעה תרחא הרומת לכ וא חתפמ ימד םליש אל יכ 1.2

 .סכנה יוניפ תעב תרחא הרומת לכ וא חתפמ ימדל יאכז היהי אלו
 

 אוה יכו ןגומ רייד וניא יכ ,הז הזוח י"פע תורשקתהה לע םילח םניא ריידה תנגה יקוח יכ 1.3
 .סכנה יוניפ תעב תרחא הרומת לכ לע שארמ רתוומ
 

 :הלעפהה/תוריכשה תפוקת .2
 

 אהי הז הזוח יכ ,םכסומ ,ןלהל הז הזוחב הייריעל תינקומה לוטיבה תוכזמ עורגל ילבמ 2.1
 _________ םויב הלכו _________ םוימ לחה )םישדוח 36( םינש שולש לש הפוקתל
 .)"הזוחה תפוקת" וא "תוריכשה תפוקת" :ןלהל(

 
 ,הזוחה לש ופקות תא ךיראהל ליעפמל עיצהל היצפואה הרומש היהת ,דבלב הייריעל 2.2

 חלשתש ,בתכבו שארמ העדוהב ,תאזו תחא-לכ םישדוח 12 לש תופסונ תופוקת יתשב
 תדעו רושיאל ףופכבו היצפוא תפוקת וא תיזוח הפוקת לכ םות ינפל םימי 60 ליעפמל
  .היצפואה תפוקתב תוריכשה ךשמהל סחיב ,םיסכנ

 לש ךרדב ,הייריעה י"ע תשמוממה היצפואב המולגה תוכזה לע רתוול יאשר היהי ליעפמה
 תפוקת תכראהל הייריעה תעצהל תונעיהל ןיינועמ אוה ןיא יכ ,בתכב העדוה ןתמ
  .ירוקמה דעומב הזוחה תפוקת םייתסת ,הזכ הרקמב .תוריכשה

 
 הרפה הווהמ ונממ קלח לכ תרפה וא ותרפהש ירקיע יאנת הווהמ הז ףיעסב רומאה 2.3

 .הזוחה לש תידוסי
 
 :הרומתה  .3
 

 תפוקתב סכנה תרכשה רובעב קוחכ שדוחל ₪ ___________ ךס הייריעל םלשי ליעפמה 3.1
 ןונזמה תלעפהל ןויכיזה תלבק רובעבו ,)ליעל התרדגהכ ,היצפואה תפוקתבו( הזוחה
 ימד" :ןלהל( הז הזוחב םיעיפומה רפסה תיב תוארוהל ףופכבו םידומילה ימיב ושומישל
 .)"תוריכשה

 
 ,קפס רסה ןעמל .ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ אהי הזוחל ליעל 3.1 ףיעסב עובקה םוכסה 3.2

 ףטושה שדוחה רובעב םלשי רכושהו שומישה ימד ותחפוי אל דדמב הדירי לוחת םאב
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 .ףטושה שדוחל םדוקה שדוחה לש םולשתה הבוגב הווש אהיש םוכס
 

 רובעבו שדוח לכל 10 -ב ,ושדוחב שדוח ידימ ,הייריעל רכושה ידי-לע ומלושי תוריכשה ימד 3.3
  .ףלוחה שדוחה

 לחה ,םיפוצר םישדוח 12 לכ רובע םידתועמ םיקיש ,הייריעל רוסמל בייחתמ ליעפמה 
 תרדס לכב ןורחאה קישה לש ונועריפ דעוממ םימי 15 ךותבו תוריכשה תפוקת תליחתמ
 .רסמיתש םיקיש

 .תוריכש ישדוח השיש לכ ךותב ושעיי ,םמולשתו הדמצהה ישרפה בושיח 
 :םירחא םימולשתו םיסימ ,םימ ,למשח  .4

 םימולשתו םירחא וא/ו םיינוריעה וא/ו םייתלשממה םילטיההו תורגאה ,םיסימה לכ 4.1
 - ליעפמה לע ולוחי רשא וא/ו ןונזמה תלעפהל םירושקה ,אוהש ןימ וא גוס לכמ םירחא
 .ליעפמה ידי-לע ומלושי

 
 ימולשת וא/ו םיסימ רובע םג הזוחה תפוקת לכ ךשמב ליעל טרופמכ הייריעל םלשי רכושה 4.2

   .סכנב קיזחמ לע םילחה םירחא הבוח
  לע לעפומ סכנהש הדבועה לשב רוטפ וא/ו החנה לכל רכושה יאכז היהי אל ,הז ןיינעל
   .ךכ לשב קוח יפ-לע ול םיעיגמה רוטפ וא החנה טעמל ,םידומילה תופוקת סיסב
 יפל ,רכושה בשחיי ,ל"נה הבוחה ימולשתו םיסימה תייבגל עגונה לכב יכ ,תאזב רהבומ
 .םולשתה תבוח לוחת וילעו רכשומב קיזחמכ ,הז הזוח

 
 ןיבל וניב תורשקתהב הנבמל למשח וא/ו םימ תקפסא יכ ,ול עודי יכ ,רשאמ ליעפמה 4.3

 ליעפמה ביוחי ויפלו ימינפ הנומ ןקתוי וא/ו ןיינעה יפל לוכה ,הייריעהו למשחה תרבח
 .למשחה תרבח ףירעתל םאתהב למשחה תולעב

 
 הרפה הווהמ ונממ קלח לכ תרפה וא ותרפהש ירקיע יאנת הווהמ הז ףיעסב רומאה לכ 4.4

 הזוחה לש תידוסי
 

 :ןמקלדכ תאזב בייחתמ רכושה .5
 תושרהל אלו וב שמתשהל אלו ןונזמ תלעפהו לוהינ תרטמל קרו ךא רכשומב שמתשהל 5.1

 שארמ ,ךכל הריכשמה תמכסה אלל תרחא הרטמ םושל רכשומב שמתשהל םירחאל
 .בתכבו

 
 לע ןקתלו ,תוריכשה תפוקת לכ ךשמב ןיקת בצמב וירזיבא לע רכשומה תא קיזחהל 5.2

 תפוקת לכ ךשמב וירזיבאל וא/ו רכשומל ומרגייש םילוקלקה וא/ו םיקזנה לכ תא ונובשח
 ליגר יאלב דבלמ ,ותמשאב תוריכשה

 
 לכו ,בתכב הריכשמה לש התושרב דבלמ םהמ קלח וא תופסות וא/ו םייוניש לכ תושעל אל 5.3

 רכושה השרוי םא אלא ,הריכשמה לש השוכר ובשחי רכשומב ושעייש יוניש וא/ו הפסוה
 תאז תושעל תושרה הריכשמלו אוה ונובשח לע תאז תושעל רכושה לע הז הרקמבו ,םקלסל
 .רכושה ןובשח לע

 
 תעדה לע לבקתמ ןמזב וב רקבלו רכשומל סנכיהל המעטמ ימ וא/ו הריכשמל רשפאל 5.4

 ימ וא/ו הריכשמל רשפאל ךרוצה תדימבו רכושה םע םואת יפ לע ,ובצמ תא קודבלו
 .השורד הלועפ לכ רכשומב תושעל המעטמ

 
 םדא לכמ קיר אוהשכ הריכשמל וריזחהלו רכשומה תא תונפל תוריכשה תפוקת םותב 5.5
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 .ריבס שומיש תמחמ ליגר יאלב טעמל ןיקת בצמבו רכושה לש ץפחו
 

 תפוקת לכ ךשמב למשחו םימב שומיש ןיגב םימולשתה לכ תא דעומב םלשלו תאשל 5.6
 .תוריכשה

 
 לע ולטוי רשא אוהש גוסו ןימ לכמ םילטיההו םימולשתה לכ תא דעומב םלשלו תאשל 5.7

 .תימוקמה תושרה י"ע הב שומישה לע וא/ו רכשומה
 

 םיווצ ,תונקת ,רזע יקוח ,םיקוח םהש הזיאב תולולכה תוארוהה לכ תא אלמלו םייקל 5.8
 תונוישירה לכ תלבק תוברל וב שומישה וא םגו רכשומה לע םילחה רחא ןיד לכ וא/ו
 .רכשומב לכוא יתב תונקת םיקסע יושיר קוח י"פע ןונזמ תלעפהל םישורדה םירתיההו
 הנוזתל ךוניחו הנזה רבדב 04.04.16 םוימ ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח תא ואולמב םייקלו
 .ךוניחה תודסומב הנוכנ

 
 שומישל יואר אהיש בצמל ואיבהלו ונובשח  לע ךרוצ םייקש לוככ הנבמב םיצופיש עצבל 5.9

  .הייריעה רושיא תונועט ויהי םיצופישה תוינכות .הריכשמה לש הנוצר תועיבשל
 .הריכשמל חתפמ ימד םולשת םושמ םיצופישה עוציבב ןיא יכ תאזב רהצומו םכסומ

 
 דצ לכל םרגיש רחא קזנ לכ וא שוכר וא ףוג קזנ ןיב אוהש קזנ לכל יארחא אהי רכושה 5.10

 רכממ האצותכ וא ,ןונזמה יתורש תלעפה ךלהמב לדחמ וא/ו השעממ האצותכ ישילש
 .ןונזמב הייתשו ןונזמה רצומ
 לכ וא הדגנכ קספייש יפסכ יוציפ לכ ןיגב התופשלו הייריעה תא תוצפל בייחתמ רכושה
 ביוחתש הרקמ לכבו ,רכושה לש םילדחמ וא/ו םישעממ האצותכ הל םרגייש רחא דספה
 רכושה בייחתמ ,וז העיבתל רשקהב רחא םולשת לכב וא םייוציפ םולשתב ןיד קספב
 .ריכשמה םוקמב הזכ םוכס לכ יוחיד אלל םלשל

 
 תוסילופ איצוהל רכושה בייחתמ הז ףיעס י"פע ויתויובייחתה יולימו ותוירחא תחטבהל 5.11

 .הייריעה תעד תחנהל תומיאתמ חוטיב
 .רכושה לע ולוחי ל"נה חוטיבה תוסילופ תאצוהב תוכורכה תואצוהה לכ
 

 םייוארהו םיבוט ,םיניקת הייתשו לכאמ ירבד קרו ךא ןונזמב רוכמל בייחתמ רכושה 5.12
 ךוניחו הנזה רבדב )04.04.16( םוימ ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחל ףופכבו םדא לכאמל
 .ךוניחה תודסומב הנוכנ הנוזתל
 

 ירבד תא םינוקה לש םתואירבו םמולש תרימשב הריתי הדפקה דיפקהל בייחתמ רכושה 5.13
 .הייתשהו לכאמה

 
 תרגסמב רוביצה תואירבב העיגפ לכ תעינמל םישרדנה םיעצמא טוקנל בייחתמ רכושה 5.14

 .ןונזמה תלעפה
 

 םא אלא ,איהש הרוצ לכב סכנב טוליש אוהש ןפוא לכב םיקהל וא תולתל רכושל רוסא 5.15
   .הייריעהמ ךכל בתכב רושיא לביק
 הרפה הווהמ ונממ קלח לכ תרפה וא ותרפהש ירקיע יאנת הווהמ הז ףיעסב רומאה לכ
 .הזוחה לש תידוסי

 
 רכושה םאב יכ ,הזב םכסומ ,הז הזוח יאנתל םאתהב הריכשמל שיש רחא דעס לכמ עורגל ילבמ .6
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 לכ ךרדב רכשומל סנכיהל תיאשר המעטמ ימ וא הריכשמה היהת םאולמב הז הזוח יאנת םייקי אל
 רכושל םיכיישה ןילטלטימ וא/ו םיצפח ןיידע רכשומב ויהיש הרקמבו ,וב הקזחה סופתלו איהש
 ןוכנל אצמתש יפכ םהב גוהנל וא/ו רכושה ןובשח לע םנסחאלו םתונפל תיאשר הריכשמה היהת
 .רכשומל םימהו למשחה תקפסא תא קתנל רומאכ הרקמב הריכשמה תיאשר היהת

 
 לע הזב רתוומ אוה יכו ויתורטמל יוארו ןיקת ותוא אצמו ןונזמה הנבמה תא קדב יכ ריהצמ רכושה .7

 .וניגב איהש הנעט לכ
 

 רכשומב ויתויוכז תאו ונממ קלח וא/ו רכשומה תא ריכשהל וא/ו רוסמל אל תאזב בייחתמ רכושה .8
 ,ךכל הריכשמה לש התמכסה תא לבקל ילבמ םירחאל וא/ו רחאל ןקלח וא/ו הז םכסה יפ לע
 .בתכבו שארמ

 
 םיבויחה לכ וילע לוחל וכישמי תוריכשה תפוקת םות ינפל אוהש לכ םעטמ רכשומה תא רכושה הניפ .9

 .תוריכשה תפוקת םות דע הז םכסהב םיטרופמה םימולשתה לכ םולשת תוברל ,הז םכסה יפל
 

 ןמ עיגיש םוכס לכ תייבגל וא/ו הז הזוח יפ-לע הייריעה יפלכ רכושה תויובייחתה לכ םויק תחטבהל .10
 תונוחטבכ ₪ 20,000 ךסב תימונוטוא תיאקנב תוברע דיקפהל רכושה בייחתמ ,הייריעל רכושה
  .הייריעה ידיב
 יפסכב שמתשהל תיאשר הייריעה אהת ,הז הזוח יפל יהשלכ תובייחתה ,הייריעה תעדל רכושה רפה
 ,האצוה וא דספה ,קזנ לכ רובע םוכס לכ זזקל וא/םגו המצעל תובגלו ,התעד לוקיש יפל החוטבה
 תאזו ,הרומאה הרפהה ןמ האצותכ וא בקע םהב דומעת וא הדמע הייריעהש ,םיידיתע וא םימייקה
   .םיפסונ ףסכ ימוכס ,רחבת הייריעהש ךילה לכב ,עובתל הייריעה לש התוכזמ עורגל ילבמ
 וא/ו םידספהה וא/ו םיקזנה יוסיכל הייריעה תעדל קיפסי אל תיאקנבה תוברעה םוכס םא
 םות ינפל םימי 10 שדוחתו ,םישדוח 12 -ל ףקותל אהת תיאקנבה תוברעה .הייריעה לש תואצוהה
 דיקפהל תיאשר הייריעה אהת התעיקפ םות ינפל םימי 10 דע תוברעה השדוח אל .תוברעה תעיקפ
 עורפל תיאכז אהתו ,הז הזוח תא רכושה רפה אל םא םג ,הנועריפ שורדלו קנבב תוברעה תא
 תפוקת ךרוא לכל ,רומאכ ,ףקותב ראשית ,וז תוברע .תוברעה שודיח יא לש םעטהמ קר תוברעה
 .ומויס רחאל םישדוח השולש דעו הזוחה

 
 רשא רכושה דגנכ תועיבת הייריעל הנייהתו הדימב יכ ,םידדצה ןיב םכסומ ,ליעל רומאה ףא לע .11

 דעומ םותל דע ,העיבתה םוכס הבוגב ,תיאקנבה תוברעה ףקות ךראוי ,תויטפשמ תואכרעל הנינפות
  .הזוחה תפוקת רחאל תועיבתה הנכשמת םא ףא ,הייריעה תעיבתב הטולחה תיטופישה הערכהה
 ותוליעפל רשקב ,הייריעה דגנכ ושגוהש ,םיישילש םידדצ תועיבת לש הרקמב םג לוחת וז הארוה
 .רכושה לש

 
  .הביסו הליע לכמ תוברעה תכראה תא ענמי אל יכ ,םיכסמ רכושה .12

 
 רכושה לע ולוחי - תיאקנבה תוברעל רשקב ,ב"ויכו תוימרפ ,תולמע ,תואצוהה לכ יכ ,תאזב רהבומ .13

 .דבלב
 

 ךשמל ףקותב התויה ןכו ,הזוחב רומאכ הייריעה תשירד יפל הז ףיעס יפל תיאקנבה תוברעה ןתמ 14.
 הרפה הווהמ םהמ קלח תרפה וא םתרפהש הזוחל םיירקיע םיאנת םניה ,תורשקתהה תפוקת
 .הזוחה לש תידוסי

 
 תוברע ,הזוחה םותבש תישיאה תוברעה חסונ לע דיגאתב הטילשה לעב םותחי ,דיגאת רכושה היה .15

 .הז הזוח יפ לע רכושה תויובייחתה לכל
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 םידבוע תקסעה .16
 הרשכהו רשוכ ילעב םידבוע קר קיסעהל רכושה בייחתמ ליעל רומאה לכב עוגפל ילבמ 16.1

 .קוח י"פע םקיסעהל רתומ רשא םידבוע וא/ו םימאתמ
 

 תובוחה לכב ומעטמו ומשב לעופה םדא לכ וא/ו וידבוע יפלכ בייחו יארחא אהי רכושה 16.2
 לכ תא םלשל בייחו יארחא רכושה היהי הז ללכבו תעל תעמ ויהש יפכ דיבעמה לע םילחה
 ןיב ,היסנפ וא םילומגת חוטב תונרקו םידבוע ינוגראל ,ימואל חוטיב דסומל םימולשתה
 .םכסה וא/ו ןיד לכ יפ לע םיבייחתמ םהש ןיבו קוחב םיעובק םהש

 
 וא/ו דספה וא קזנ לכ דגנכו האצוה לכ ןיגב ריכשמה תא תופשל תאזב בייחתמ רכושה 16.3

 ריכשמה ןיבש דיבעמ דבוע יסחי רבדב הנעט ןיגב העיבת ודגנ שגות םא ול םרגתש העיבת
 תעינמל .וילא רשקב וא רכושה יקסעב ומעטמ וא רכושה ידי לע קוסעי רשא םדא לכ ןיבל
 .הז הזוחב רומאכ רכושה תוירחאמ תיחפהל וא עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא ,קפס
  

 
 תוריכשה לוטיב .17

 .הז םכסה תוארוה לע לוחי 1971-א"לשתה ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח 17.1
 

 הז םכסה יאנת ,זרכמה יאנת יפל הייריעה לש תוכז לכל ףסונבו רחא דעס לכמ עורגל ילבמ 17.2
 :םיאבה םיאנתהמ דחא לכב םכסהה תא לטבל תיאכז אהת הייריעה ,ןידה יפלו

 
 ,)םכסה( 5-17 -ו )םיאנתו תוארוה( 3-7 םיפיעסב םכסהה תוארוה רפה רכושה .1

 לע הארתה תלבק םוימ םימי 7 ךות הרפהה תא ןקית אלו םיידוסי םיפיעסל םיבשחנה
 .הייריעהמ ךכ

 
 ןמז ךות הרפהה תא ןקית אלו תידוסי הרפה הניאש הרפה םכסהה תא רפה רכושה .2

 .הייריעה ידי לע ךכ םשל עבקנש ריבס
 

 ותזרכהל ,רכושה קוריפ ,רכושה םעטמ םישונ רדסהל טפשמ תיבל השקב השגוה .3
 לוקיע ,ויסכנמ יתוהמ קלחל סנוכ ,ינמז קרפמ ,קרפמ ,ןמאנ ול תונמל ,לגר טשופכ
 30 ךותב התחדנ וא הלטוב אל השקבהש וא ,השקבה יפל וצ ןתינו ויסכנמ יתוהמ קלח
 .טפשמה תיבל התשגהמ םוי

 
 ,הזוחה יפ לע וילע לחה רחא יפסכ בויח לכ וא תוריכשה ימד םולשתב רגיפ רכושה .4

 .הז םולשת םלשל היה בייח וב דעוממ םוי 30 לע הלועה רוגיפ
 

 לע הז םכסה לש ןיעב עוציב שורדל הייריעה לש התוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא 17.3
 וא ןיד לכ יפ-לע הייריעל תינקומה תרחא תוכמס וא תוכז לכמ עורגל ידכ ךכב ןיאו ויחפסנ

     .םכסה
 
 

  :יללכ
 

 וא ,הזוחה יפ לע היתויוכזמ יהשלכ תוכז שממת אל הייריעהש הרקמ לכב יכ םידדצה ןיב םכסומ
 היהי אל יכ ,םכסומ ןכ .הדיצמ המכסה וא רותיוכ רבדה בשחיי אל ,הדעומב הלועפמ ענמית וא ,ןידה
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 .בתכב ושענ ןכ םא אלא הז הזוחל תופסות וא ןוקית יוניש לכל ףקות
 
 .הנייהתש לככ ,הז הזוח לויב תואצוהב אשי ליעפמה

 
 .ושוריפב לקשמ לכ ,ןהל ןתניי אלו ,ןהל ןיאו דבלב תויחונה םשל ואב הז הזוח תורתוכ

 
 תמיתח ךיראת היהי הזוחה ךיראת .הייריעה ידי לע ותמיתח רחאל קר ףקותל סנכיי הז הזוח
 .הייריעה לש התעיבק יפל רחא ךיראת לכ וא ,הייריעה ידי לע הזוחה

 
 תחא לכו ,הז הזוחב רכושה תויובייחתה ,דחא דיגאת וא םדאמ רתוי וניה ליעפמה וב הרקמ לכב
 .דוחל םהמ דחא לכו ,דחיב רכושה ידיחי לכ לש תויובייחתה ןניה ןהמ
 וא בתכמ ,ךמסמ לכ לע םותחי םהמ דחאש תמיא לכ יכ ,םיריהצמו רכושה ידיחי םירשאמ ןכ
 תא םג ותמיתח בייחת ,ונממ עבונה וא ועוציב ,הז הזוחב רושקה רבדו ןיינע לכב והשלכ רושיא
 רבדו ןיינע לכל בשחית הז הזוח לע םהמ דחא לכ תמיתח וא םתמיתחו ,םירחאה תא וא/םגו רחאה
 .רומאכ הז הזוחב רושקה ןיינעו רבד לכב רחאה תא בייחל והנשמל האשרה ןתמכ

 
 םייקי ליעפמהש ךכב הנתומ הז הזוח יפ לע הייריעה תויובייחתהמ תחא לכ עוציב יכ םכסומ
 .ןידה יפ לעו הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה לכ תא הליחת

 
 תיבל םתשגהל םיקפסמ בתכב היארו אתכמסא ושמשי הייריעה תונובשח יכ ,םיכסמ ליעפמה
 .הז ןיד רדסל דגנתהלמ עונמ היהי רכושהו ,רצוקמ ןיד רדסב טפשמ

 
-וד וא/ו הריתס לש הרקמ לכב ,םלואו הז הזוחמ דרפנ יתלב קלח ווהי ויחפסנו זרכמה יכמסמ לכ
 .הז הזוח תוארוה ורבגי ,תועמשמ

 
 הז הזוחל רושקה לכב ,תידעלבהו תידוחייה טופישה תוכמס ,דבלב הפיח ריעב טפשמה יתבל
 .רחא טפשמ תיב לכב הייריעה רחבת ןכ םא אלא ,ןידהו

 
 םושר ראודב והנשמל דחא דצב חלשיתש העדוה לכ .הז הזוחל אובמב טרופמכ ןה םידדצה תובותכ
 םוימ תועש 72 רובעכ ינשה דצה ידי לע הלבקתנ וליאכ בשחית ל"נה תובותכה יפל לארשיב
 וא דצה ידיל הריסמה םע תלבקתמכ בשחית דיב הרסמנ םא וא ,לארשיב םושר ראודב החילשה
 .רומאכ ותבותכל

 
 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 
 
 
 

_________________________    _______________________ 
 רכושה      םי-תיירק תייריע
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 )דיגאת וניה רכושה םא( תישיא תוברע
 

 ,____________________ -ו _________________ .ז.ת ,____________________ ,מ"חה ונא/ינא

 :ןלהל( 1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב ותועמשמכ( הטילשה י/לעב _________________ .ז.ת

 ,)"רכושה" :ןלהל( _________________ .פ.ח _____________________ תרבחב ))"הטילשה לעב"

 יפ-לע וא/ו ליעל הז הזוח יפ-לע רכושה תויובייחתה לכ יולימל ,םי-תיירק תייריע יפלכ ,ישיא ןפואב םי/ברע

 6/2021 'סמ יבמופ זרכמ ,םי תירקב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ לש הלעפהו המקהל זרכמה יכמסמ רתי לכ

 האצותכ ,הל םרגייש קזנ לכ לע התוצפל ,םי-תיירק תייריע יפלכ הזב םי/ברע הטמ םי/םותחה ונא/ינא

 .רכושה תורכוש

 תומיתח

 
 ________________ _____________ .ז.ת ,______________ :םש )1

 

 ________________ _____________ .ז.ת ,______________ :םש )2

 

 ד"וע רושיא

 םי/ברעל רשקב םיטרפה תותימאו ל"נה תו/המיתחה תונמאנ רשאמ ינא

 

 

 ________________       ___________ :ךיראת
 ןידה ךרוע          
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 'ו ךמסמ
 

    :ךיראת
 

 רכושה תעצה ספוט
 

 דובכל
 םי-תיירק תייריע

 10 תרש השמ 'דש
 םי-תיירק
 
 
 
 םי תיירקב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תלעפהל ,6/2021 יבמופ זרכמ :ןודנה 
 
 :תא ונקדבש רחאל .1

 זרכמה אושנ םי-תיירקב ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמכ שמשיש הנבמה םקוה וב םוקימה .א

 ;םכידי לע אצוהש ,ןודנבש

 
 ;םהיחפסנ לכ לע חותיפה תינכות ,םייללכה תוארוההו םיאנתה ,הנמזהה .ב

 

 ;)"הזוחה" :ןלהל( הזוחה .ג
 

  .סכנה לש יזיפה בצמה .ד
 

 רומאה הנבמל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,סחייתהל לוכיה וא ,סחייתמה רחא רבד לכ ונקדבש רחאלו

 -ב םושר הדרשמ תבותכ רשא ,______________________ ,מ"חה ונא ,ןונזמה תלעפהל שמשל

 ,__________________ -ב ירקיעה היקסע םוקמ תבותכו ____________________

 .וז העצהב ןלהל רומאכ הזב םיבייחתמו םיריהצמ

 
 םאתהבו םהל םימיכסמ ונאו םהיטרפ לע ליעל םירכזנה םינותנה לכ תאו םיכמסמה לכ תא ונבה .2

 .זרכמל ונתעצה תא ונשגהו ונכרע ,ךכל
 

  :הזב םיפרצמ ונא .3

 
 םיכמסמהמ דחא לכשכ ,'ג ךמסמ םיחוטיבה םויק רושיא חסונ תא ,'ה ךמסמ הזוחה תא 3.1

  .ונידי לע םותח םירומאה

 םויק לע רושיאה תאו הלעפהה תפוקתל תוברעה בתכ תא איצמהל שרדינ יכ ,ונל עודי

 רחאל קר ,)המאתהב( חוטיבה תרבחו ברעה קנבה ידי-לע םימותח םהשכ ,םיחוטיב

 ,ל"נה םיכמסמה יחסונ ג"ע ונתמיתח ,וז העצה תשגה בלשבו )הכזנ םא( םיכוזכ ונתזרכה
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 .םנכותל המכסהו רושיא הווהמ
 לע םימותחו םיאלוממ םהשכ ,'ו ךמסמ תא הווהמה ףתתשמה תעצה חסונ יפ לע ,וז העצה 3.2

 .ונידי
 םהמ דומע לכשכ )'ב ךמסמ( םייללכה םיאנתהו תוארוההו ,)'א ךמסמ( ונלבקש הנמזהה 3.3

  .)'ד ךמסמ( ד"וע ינפב ןידכ םותח ,הטילש לעב/ףתתשמ ריהצת ןכו .ונידי לע וילושב םותח
 

 ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תלעפהו המקה ךרוצל ןויכיז תלבקו סכנב שומיש רובעב - ריחמה תעצה .4

    לש ךס הייריעל ונא םלשנ ,הזוחה ףוגב טרופמכ םי תיירקב ןיבר

 .)ח"ש______________________________________ :םילימב( מ"עמ אלל שדוחל,₪ 

  .)םישדוח 12( הנשל תחא ןכרצל םיריחמה דדמ יפ לע ןכדועת וז הרומת

 
 ןיבר ש"ע רפסה תיבב ןונזמ תא ליעפהלו לעופל איצוהל ,קוושל ,עצבל ,םיקהל הזב םיבייחתמ ונא .5

 .ויחפסנו זרכמה יכמסמ רתיבו הזוחבש םיאנתל םאתהב ,םי תיירקב

 

 םוימ םימי 10 -מ רחואי אל הזוחה לע םותחל םיבייחתמ ונא ,םכידי לע לבקתת וז ונתעצה םא .6

 תפוקתל תיאקנבה תוברעה תא םכל איצמנ הזוחה תמיתח דמעמבו ,ונתעצה תלבק לע ונל ועידותש

 םותחה םיחוטיב םויק לע רושיאה תאו הזוחה יאנת יפ לע תושרדנה חוטיבה תסילופ תא ,הלעפהה

  .'ג ךמסמכ ףוצרה חסונב ,הלא תוסילופ איצוהש ימ ידי לע

 לכ תא עצבל םיאשר ויהת ,רומאכ םיחוטיב םויק לע רושיא וא/ו חוטיב תוסילופ םכל ונאצמה אל

  .הרומגה םכתעד תחנהל ,וננובשח לע םירומאה םיחוטיבה

 םעפמ שדחל ןכו חוטיבה תוסילופ לש ןפקות תא םעפל םעפמ ךיראהל םיבייחתמ וננה ,ןכ ומכ

 לכ יולימ תחטבה ךרוצל ,םכידי לע שרדייש יפכ לוכה ,הלעפהה תפוקתל תוברעה תא םעפל

 .)ויחפסנ לע( הזוחה יאנתל םאתהב וניתויובייחתה
 

 םיחפסנהו םיכמסמה לכ לע הזוחה ונתוא בייחמ וז העצה לע ונתמיתח םוימ יכ הזב םיריהצמ וננה .7

 .ונידי לע םותח היה וליאכ ,וילא םיפרוצמה
 

 דימ הזוחה יפ-לע תודובעה עוציבב ליחתנ ,לבקתת ונתעצה םא יכ הזב םיבייחתמ וננה ןכ ומכ .8

 .וילא ףופכבו הזוחה תמיתח רחאל
 

 ,העצהה תריסמל ןורחאה דעומהמ םוי 90 לש הפוקת ךשמב ונתוא בייחתו ףקותב אהת וז ונתעצה .9

 .הרומאה הנמזהב עבקנש יפכ
 

 
 :ליעל רכזנה ךיראתב ,   -ב ,םותחה לע ונאב היארלו
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_______________________ 
 רכושה תמיתח

 
 
 
 

_______________________     _______________________ 
 רכושה תבותכ       רכושה םש

 
 
 

_______________________     _______________________ 
 ןופלט 'סמ       ז.ת/השרומ קסוע 'סמ

  
 

 
 

רושיא  
 

 בוחרב ידרשמב ינפב ה/עיפוה ____________ םויב יכ ת/רשאמ ,ד"וע ,________________ ,מ"חה ינא

 ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש _____________ 'בג/רמ ______________ ריע/בושיב ___________

 היהי/ת יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה/ _____________.ז.ת

ליעלד ריהצתה לע ינפב ה/םתח ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ .  
 

_________  _____________________   ____________ 
 ד"הוע תמיתח   ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח    ךיראת
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 יכוניחה דסומב ןוזמ תריכמ רבדב ךוניחה דרשמ תוארוה
 

 יללכ 9.1
 דסומה לע תולעבה וא תימוקמה תושרהו םידימלתה ,םירוהה ,יכוניחה דסומה תלהנה א

 .יכוניחה דסומה חטשב תואקשמו ןוזמ תריכמ לע תפתושמ הטלחהל ועיגי יכוניחה
 לש העיבק לולכת ליעל רומאכ תיכוניחה היישעב םיברועמה לש תפתושמה הטלחהה  .ב

 - תואקשמו ןוזמ רכממל תויטמוטוא תונוכמ וא הירטפק ,קסויק ,ןונזמ - הריכמה יעצמא
 .םיריחמה לשו ןוזמה בכרה לש ןכו

 ,ינוג-דח ןוזממ הייתשהו ןוזמה בכרה יונישש הנבהה לע תססובמ היהת הרומאה הטלחהה .ג
 םייתומכו םייתנוזת םיכרע לעבו םלוה ,ץלמומ ןוזמל םירכוסבו םינמושב רישעו ןגוטמ
 היישעב םיפתושה .הנמשה תעינמלו תואירבה לע הרימשל ינויח הזכ יוניש - םימאתומ
 .ןלהל טרופמכ יונישל םורגל םיביוחמ ויהי תיכוניחה

 ךוניחה דרשמ לש תויתנוזתה תוצלמהה יפ לע השעית ןוזמה עציהו טירפתה תעיבק .ד
 .ךוניחה דרשמ לש טנרטניאה רתאב תומסרפתמה

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70&REFF_GUID={0774D22C-EC3F-45C1-
84A7-3C236C500A51{ 

 .תכמסומ תינטאיד םע ץעייתהל ףא יוצר
 םע םואיתב ,וחטשב םירכמנה הייתשהו ןוזמה בכרה תא קודבת יכוניחה דסומה תלהנה .ה

 ןיב אוה תורשקתהה הזוח םא( תימוקמה תושרה םע וא/ו הריכמה יעצמא לע תולעבה
 םיעצומה הייתשהו ןוזמה בכרה תא תונשל ,ךרוצה תדימב ,לעפתו ,)רכושל תושרה
 .הז רזוחב תוטרופמה תוצלמהל םמיאתהלו

 ףוסיאל םילכמ לש הבצה ךורכל ץלמומ הריכמה יעצמא רכוש םע תורשקתהה תרגסמב .ו
 רפסה תיב םחתמב רוזחמל םיקובקב

 
 קסויקב וא הירטיפקב ,ןונזמב ןוזמ תריכמ 9.2

  הביבס יאנתו יושיר
 תימוקמה תושרהמ ףקת קסע ןוישירב בייח יכוניחה דסומב קסויק וא הירטיפק ,ןונזמ לכ .א

 דרשמב הביבסה תואירבל הקלחמה לשו תימוקמה תושרה לש יאורבת חוקיפ תחת דומעיו
  .תואירבה

 
  .תכמסומה תורשכה תדועתב בייח קסויק וא הירטפק ,ןונזמ לכ •
 יחפ ובצוי הל ךומסבו ,תיטתסאו הייקנ היהת קסויקה וא הירטיפקה ,ןונזמה תביבס •

  .הפשא
 הבישי תכרעמ לולכיש יוצרו ,םיענו חוורמ היהי קסויקה וא הירטפקה ,ןונזמה לש בחרמה •

  .הליכאה תעב שומישל
 

 .אוהש גוס לכמ תירחסמ תמוסרפ םתביבסב וא קסויקב ,הירטפקב ,ןונזמב ביצהל רוסא
 

  הריכמל םירתומה ןוזמ יגוס .ב
 

  ירט ירפ •
  ירט קרי •
  תוריפ טלס •
  תוקרי טלס •
 טרופמכ קרי תפסותו םיחרממ םע )אלמ חמקמ יוצר( היינמחל/התיפ/דיחא םחלמ םיכירכ •

  :ןלהל
o ףילחת וא הבוהצ הניבג ,התיבח ,השק הציב :םיכירכל תופסותו םיחרממ יגוס 

 ,םינידרס ,המרטספ ,הניחט ,סומוח ,ןמוש 5% דע החולמ הניבג ,הבוהצ הניבגל
   ןמוש 5% דע הניבג יחרממ וא הנבל הניבג ,ודקובא

o לפלפ תועוצר ,הסח ילע ,רזג ,ןופפלמ ,היינבגע תוסורפ :םיכירכל תוקרי יגוס  
 )...טרוגוי/הניבג/הנוט( יולימב יופא/לשובמ המדא חופת •
 ןמוש 3% דע ןבל ,טרוגוי •
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  תומימחפ 10%-ו ןמוש 3% דע תוריפ ימעטב בלח ינדעמ •
 בלח תפסותב ,םרג 30 דע לש תישיא הנמב ןמושו רכוס ילד רקוב ינגד •
 ףיטחל ןמוש םימרג 6 דע םינגד ףיטח •

 
 .ןוגיטב אלו ,תוילצמ לעמ ,לירגב םייושע ודוה וא ףוע הזח :םירשב יגוס .ב
 
  הריכמל םירתומה תואקשמ יגוס .ג
 

  םימ •
 בלח/בלח רתויה לכל ל"מ 200 לש תישיא הנמב ,רכוס תפסות אלל יעבט ץימ •

 .וקוש/םימעטב
 

  רוכמל ןיאש תונוזמ .ד
 

  .םיחולמ םיפיטחו ספי'צ ןוגכ ,ןמושב םירישעו םינגוטמ תונוזמ •
 .ןונח'ג ,חוולמ ,סקרוב ןוגכ ,ןמושב םירישע הפאמ ינימ •
 םינגוטמו םידבועמ םילצינש ,תויקינקנ ,דבועמ ןוזמ •
 .םיקתממו םילפוו ,תויגוע ,תוגוע ןוגכ ,רכוסב םירישע תונוזמ •

 
 .תקתוממ הייתש רוכמל ןיא .ה

 
 2006 רבמבונב 01 ,ז'סשתה ןוושח רמב 'י ,)א(3/זסשת ל"כנמ רזוח
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 'ח :ךמסמ
 

 םיבייחמ םיריחמו םירצומ תמישר
 

 ילאמיסקמ ריחמ רצומה 'סמ

  ₪ 8 תויקינקנ / החולמ הניבג / הטיבח -טגב יצח 1

  ₪ 8 הניבג סקרוב 2

  ₪ 8 'וכו ןוסאורק -םיירט םיפאמ 3

  ₪ 5 רתעזו לצב םע הציפ 4

  ₪ 5 דלוקוש םע לגייב 5

  ₪ 15 תוקרי / הנוט טלס 6

  ₪ 6 הפק סייא 7

  ₪ 3 דרב 8

  ₪ 4.5 הייתש תיחפ 9

  ₪ 6 רטיל 1/2 הייתש קובקב 10

  ₪ 4 הת / וקוש / הפק 11

  ₪ 2 'וכו ובמרק 12
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 'ט :ךמסמ
 :)ףרוצמה ךמסמה דצל "X" ןמס אנ( םישרדנ םיכמסמ ףוריצ-תומיא תלבט

 

 

 ףרוצ ךמסמה םש ףרוצ ךמסמה םש

 יכמסמ תשיכר לע הלבק קתעה

 זרכמה

  'ה ךמסמ -םכסה 

 ךמסמ-הטילש לעב /ףתתשמ ריהצת

 םיאנתל 4.4 ףיעסב רומאכ( 'ד

 )םייללכה

  

 ______________________ :רחא

 

 רומאכ( -זרכמ תוברע-תיאקנב תוברע

 )םייללכה םיאנתל 4.3 ףיעסב

  

 ______________________ :רחא

 

    'ו ךמסמ -ףתתשמ תעצה


