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 תוארוהו םיאנת

 אובמ .1

 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ ףתתשהל םיעיצמ תאזב הנימזמ ,)"ןימזמה" :ןלהל( םי תירק תייריע  .1.1

 :ןלהל( הטופיש םוחתב תויוצמה םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב -

 .)המאתהב "תודובעה" -ו "זרכמה"

 הז זרכמב ןוריחמה תא הווהיש תרגסמ ימכסה לקד ןוריחמ לע ססובמה זרכמב רבודמה .1.2

 זרכמב ותעצה עיצהל עיצמה שרדיי ,ול םאתהבו וילע )"ןוריחמה" וא "לקד ןוריחמ" :ןלהל(

 זרכמה יכמסמל ףרוצמ וניא לקד ןוריחמ .הז

 .זרכמה תפוקתב ןכדועמה לקד ןוריחמ לע ססבתי זרכמה ,יכ ,תאזב רהבומ

 הייכזה תא לצפל התוכז לע תרמוש הרייעה יכ רהבומ .דחא הכוזב רוחבל הייריעה תנווכב .1.3

 .היכרצ יפלו ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םיכוז ינשל

 רהבומ תאז םע דחי ,)₪ 8,000,000( םישדח םילקש ןוילימ הנומשכ וניה יופצה זרכמה ףקיה .1.4

 הז זרכמ סיסב לע תונמזה עוציב יכו ,והשלכ ףקיה וא הז ףקיה לע תבייחתמ הניא תושרה יכ

 הייריעה .תושרב םיכמסומה םימרוגה לש הטלחה וא/ו םיטקיורפ וא/ו ביצקת םויקב הנתומ

 .50% דע לש רועישב ,םיביצקת לש תונימזל ףופכב ,זרכמה ףקיה תא לידגהל התוכז לע תרמוש

 ידיל עיגהש ףסונ ךמסמ לכ ןכו ,ויחפסנו הזוחה תוברל ,הז זרכמל םיפרוצמה םיכמסמה לכ .1.5

 )"זרכמה יכמסמ" :ןלהל( תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ינפל הדובע ימי 2 דע םיפתתשמה

 .הז תא הז םימילשמכ םתוארל שיו ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ

 םיכמסמב םיטרופמה תויחנההו םירבסהה ,תוינתה ,םיאנתה לכ יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל .1.6

 .זרכמה יאנתמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ "זרכמה יכמסמ"כ וניוצש

 .הז זרכמ םירדגומה ףסה יאנתב םידמועה םיעיצמ תועצה שיגהל םיאשר .1.7

 עיצמה םלוא לקד ןוריחמ לש ףקותב יונמ ילעב תויהל םיבייח םניא םיעיצמה זרכמה בלשב .1.8

 יונמ שוכרל ,הזוחה לע המיתחה םרטבו זרכמב ותייכז רבדב העדוהה תלבק םע ,שרדיי הכוזה

 רושיא ןימזמל איצמהלו הז זרכמ תרגסמב שקובמה יטנוולרה ןוריחמה תוברל לקד תנכותל

 .לקד תנכותל עוציבה תפוקת לכל ףקותב יונמ םויק רבדב

 שרדנ ,ןכ לע .ותשיכר םוימ םישדוח 12 ךשמל ,ירק ,יתנש וניה עצומה יונמה יכ ,תאזב רהבומ .1.9

 תופוקת תוברל ירק ,תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב לקד תנכותל יונמ תויהל הכוזה עיצמה

 .הנשמומתו לככ ,היצפואה

 תורשקתהה תפוקת .2

 םישדוח 12 ךשמלו זרכמה הזוח לע םידדצה תמיתח םוימ לחה אהת תורשקתהה תפוקת .2.1

 )"הזוחה תפוקת" :ןלהל(

 ,תופסונ תופוקת )4( עבראב הזוחה תפוקת תא ךיראהל )היצפוא( הרירב תוכז הנותנ ןימזמל .2.2

 לכ ולוחי ,היצפואה תופוקתב .)"היצפואה תופוקת" :ןלהל( ןהמ תחא לכ םישדוח 12 תונב

  .םכסההו זרכמה יאנת
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 הרומתה .3
 הרומתל יאכז הכוזה עיצמה אהי ,ןדעומבו ןאולמב ,זרכמה אושנ תודובעה עוציבל הרומתב

 םאתהבו ,"ריחמה תעצהו תויומכה בתכ" חפסנב ודי לע העצוהש יפכו ריחמה תעצהב הבוקנה

 .זרכמה תוארוהל

 םינמז חול .4

 תוליעפה םיכיראתה ד"סמ

 הריכמל ותדמעהו ,זרכמה םוסרפ 14/03/2021  .1

 )רקובב 10:00 העשב( )תושר( םינלבק סנכ דעומ 21/03/2021  .2

 הרהבה תולאשל ןורחא ךיראת 30/03/2021  .3

 זרכמה יכמסמ תשיכרל ןורחאה דעומה 30/03/2021  .4

 )!דבלב 14:00 העשה דע( תועצה תשגהל ןורחאה דעומה 07/04/2021  .5

 העצה תחטבהל תיאקנב תוברע ףקות 07/07/2021  .6

7.  
 דעומהמ תירדנלק הנש

 תועצהה תשגהל ןורחאה
 העצהה ףקות םות דעומ

 

 הנושארה תורשקתהה תפוקת םות רחאל םישדוח 3 דע :הזוחה עוציבל תיאקנב תוברע ףקות .4.1

 .םהינבמ רחואמה יפל ,תכראומה וא

 ןורחאה דעומה תא תוחדל הז ללכבו ,ליעל םיטרופמה םידעומהמ דחא לכ תונשל יאשר ןימזמה .4.2

 שכרש ימ לכל רסמית רומאכ הייחד רבדב העדוה .הז דעומ ףלח אל דוע לכ ,תועצהה תשגהל

 .ןימזמה גיצנ ידי-לע םשרנ וא זרכמה יכמסמ תא

 םוי 45 לע הלעת אלש הפוקתל זרכמל תועצה תשגהל ןורחאה דעומה תא תוחדל יאשר ןימזמה .4.3

 תליחתל דעומה תא תוחדל יאשר ןימזמה ,ןכ ומכ ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה םותמ

 ,תודובעה עוציב תליחתל דעונש םויהמ םישדוח 12 לע הלעת אלש הפוקתל תודובעה עוציב

  .הפקותב דומעת עיצמה תעצהו

 ףס יאנת .5
 סחייל יאשר וניא עיצמ יכו םידיגאת רפסמל תפתושמ העצה שיגהל ןתינ אל יכ ,תאזב רהבומ

 .רחא טרפ לכ וא/ו יפסכ רוזחמ וא/ו ןויסינ :ןוגכ ,רחא דיגאת לש םינותנ ותעצה תרגסמב ומצעל

 לכ תא ואיצמה רשאו רבטצמב םיאבה ףסה יאנת לכב םידמועה םיעיצמ זרכמב ףתתשהל םיאשר

 :הלא םיאנתב םתדימע תחכוהל םישורדה םיכמסמהו םירושיאה



7 
 ____________ :תמתוחו המיתח

 עיצמה תוהז .5.1

 רסה ןעמל - )המושר הדוגא וא המושר תופתוש וא מ"עב הרבח( קוחכ םושר דיגאת וא דיחי

 קוחכ םושר דיגאתב דגואמ וניאש םידיחי רבח ףתתשהל םיאשר אל יכ ,הזב רהבומ קפס

 םא אלא תרחא ךרד לכב וא ףתושמ םזימב תויופתוש וא תורבח ףתתשהל תויאשר אל ןכו

 .קוחכ םושר דיגאתב ,וידחי ומשרנ

 ינלבק םושיר .5.2

 םינלבק םושיר קוחל םאתהב ,םינלבקה םשר לצא העצהה תשגה דעומב םושר עיצמה

 'ג 200 ףנעב תצובקב – וחוכמ תונקתהו 1969 -ט"כשתה ,תויאנב הסדנה ןיינב תודובעל

 .)"ינלבקה גוויסה" :ןלהל( 2 גוס ))ישאר ףנע( חותיפו תיתשת םישיבכ(

 ןויסינ .5.3

 .זרכמה אושנ תודובעה עוציבב חכומ ןויסינ לעב וניהש עיצמ

 :הז ףיעס ךרוצל חכומ ןויסינ

 םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב - תודובע

 תחא לכב )מ"עמ + ₪ יצחו ןוילימ( מ"עמ תפסותב ₪ 1,500,000 לש ףקיהב תודובע עוציב

  .2015-2019 םינשהמ

 העצה תחטבהל תיאקנב תוברע .5.4

 תחטבהל תוברע רבדב תוארוהל םאתהב ותעצה תחטבהל תיאקנב תוברע שיגהש עיצמ

  .העצה

 זרכמה יכמסמ תשיכר .5.5

 .םתשיכר תודוא הלבק גיצהו זרכמה יכמסמ תא שכר רשא עיצמ

 שרדנ םפוריצש םיכמסמ .6

 םיפתתשמל וחלשנש תורהבה יכמסמ וא/ו תועדוה תוברל ,זרכמה יכמסמ לכ לש אלמ טס .6.1

 .)דומע לכ תיתחתב המיתח( עיצמה ידי לע םימותח םלוכ ,וחלשנש לככ ,בתכב זרכמב

 תחכוהל( ףסה יאנתב שרדנה ינלבקה גוויסל םאתהבו ינלבק םושיר לע ףקותב הדועת/רושיא .6.2

  .)ינלבק םושיר רבדב ףסה יאנת

 .)ןויסינה רבדב ףסה יאנת תחכוהל( שרדנכ םותחו אלמ עיצמה ןויסינ טורפ .6.3

 .)ןויסינה רבדב ףסה יאנת תחכוהל( ןויסינה תלבטב םייונמה םיפוגהמ תוצלמה .6.4

 .)ןויסינה רבדב ףסה יאנת תחכוהל( שרדנה יפסכה ףקיהה רבדב ח"ור רושיא .6.5

 .)העצה תחטבהל תיאקנב תוברע רבדב ףסה יאנת תחכוהל( העצה תחטבהל תיאקנב תוברע .6.6

 .)זרכמה יכמסמ תשיכר רבדב ףסה יאנת תחכוהל( זרכמה יכמסמ תשיכר לע הלבק .6.7

 :ףרצל שי ,דיגאת ידי לע תשגומ העצההו לככו ,עיצמה תוהז רבדב ףסה יאנת תחכוהל .6.8

 י"ע רשואמ ,זרכמב תופתתשה רבדב הטלחה ללוכה ,דיגאתה תלהנה לוקוטורפמ קתוע .6.8.1

 .דיגאתה לש ד"הוע
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 רשואמ ,םישרדנה תומיתחה יפוריצ תוברל ,דיגאתה לש המיתחה ישרומ לש ינכדע טוריפ .6.8.2

 .הלש ח"הור וא דיגאתה לש ד"הוע י"ע

 לש ותויה תאו דיגאתב תוינמה ילעב תא תטרפמה ,תורבחה םשרמ תינכדע עדימ תיצמת .6.8.3

 https://www.gov.il/he/service/company_extract - ליעפ דיגאת עיצמה

 .המאתהב םירומאה םיכמסמה ףרצל שיש ירה ,תרחא הרוצב דגואמ עיצמהו לככ* .6.8.4

 .השרומ קסוע תדועת .6.8.5

 .1968 -ח"כשת םיקסע יושיר קוח פ"ע יושיר ןועט קסעהו לככ קסע ןוישיר .6.8.6

 .סממ רוטפ / רוקמב סמ יוכינ לע ףקותב רושיא .6.8.7

 תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ-לע ףקותב רושיא .6.8.8

  .1976-ו"לשתה ,)סמ

 .םותחו אלמ ויחפסנ לע הזוחה .6.8.9

  ."ריחמה תעצהו תויומכ בתכ" חפסנ יבג לע ריחמה תעצה .6.8.10

 חסונה יפ לעו קיודמב ,ללכהמ אצוי אלל ,ל"נה םיכמסמה לכ ףוריצ יכ ,הזב רהבומ קפס רסה ןעמל

 ךמסמ תטמשה ,ןכלו ,זרכמב תופתתשהל ידוסי םדקומ יאנת הווהמ ,שרדנו לככ ,שרדנש

 םורגל םילולע ,ושרדנש ןכותהמו חסונהמ הייטס וב שיש ךמסמ תשגה וא וטרופש םיכמסמהמ

 .העצהה תליספל

 העצה תחטבהל תוברע .7

 םייתאמ :םילימבו( ₪ 200,000 הבוגב תימונוטוא תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצל עיצמה לע .7.1

 רשאכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ ,)"העצה תחטבהל תוברע" :ןלהל( )םישדח םילקש ףלא

 דומעת רשא 15/03/2021 םויב םסרופש ,2021 תנשל ראורבפ שדוח דדמ היהי יסיסבה דדמה

 תוברע חסונ" חפסנל םאתהבו ,ןפואב ןימזמה תדוקפל ,םינמז חולב בוקנה דעומל דע הפקותב

 ."העצה תחטבהל

 .דבלב ומצע עיצמה תשקבל אצות העצה תחטבהל תוברעה .7.2

 ףרוצש חסונהמ הנוש חסונב הז ללכבו שרדנכ העצה תחטבהל תוברע הילא ףרוצת אלש העצה .7.3

  .ןודיתש ילבמ ףסה לע לספית ,זרכמל

 הפוקתל העצה תחטבהל תוברעה ףקות תא ךיראהל עיצמהמ שורדל יאשר היהי ןימזמה .7.4

 דעומל דע םי/הכוז רחביהל יופצ אל וא/ו זרכמב םי/הכוזה ו/רחבנ םרט וב הרקמ לכב ,תפסונ

 .השגוה רשא העצה תחטבהל תוברעה ףקות תעיקפ

  .ומע םכסה תמיתח רחאלו םי/הכוזה לע הזרכהה םע םיעיצמל רזחות תוברעה .7.5

 אל עיצמה וב הרקמ לכב ותעד לוקישל םאתהב ,הקלח וא הלוכ ,וז תוברע טלחל יאשר ןימזמה .7.6

 .זרכמה תושירדלו ותעצהל םאתהב ויתויובייחתהמ הזיאב דומעי

 תא איצמה אל וא/ו ,הקלחב וא האולמב ,ותעצהמ הכוזה וב רזח וא/ו ותעצהמ עיצמה וב רזח .7.7

 תחא אלימ אל וא/ו הזוחה לע םתח אל וא/ו ,הזוחה לע המיתחל םישרדנה םיכמסמה לכ

 תוברעה תא טלחל ןימזמה יאשר – זרכמה יאנת יפל ויתויובייחתהמ יהשלכ תובייחתה

 העיבת וא/ו הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי הכוזהו התצקמ וא הלוכ העצה תחטבהל תיאקנבה

 .הז ןיינעב
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 ומרגיש םיקזנה ןיגב שארמ ךרעומו םכסומ יוציפ הווהי ,רומאכ שמומיש תוברעה םוכס .7.8

 ריהצמ עיצמהו ,רומאכ ןהיקזנ תא חיכוהל וכרטצי ולאש ילבמ ומעטמ ימל וא/ו ןימזמל

 תרפה ןיגב ומעטמ ימל וא/ו ןימזמל עיגמה ןוכנה םייוציפה םוכס אוה הז םוכס יכ םיכסמו

 וא/ו ןימזמה תוכזל תודמועה תופורתה רתימ עורגל ילבמ תאזו ליעל רומאכ עיצמה תובייחתה

 .ןיד יפ לע ומעטמ ימ

 -בייח וניא ךא - ןימזמה יאשר ,וב תוטרופמה תוביסנה םייקתהב ירה ,ליעל רומאה ףא לע .7.9

 וב ףיסוהש רחאל דימ ףקת הזוחכ ותעצה תרגסמב הכוזה י"ע םותח שגוהש הזוחה תא תוארל

 ותפיכא םשל ןיד לכ יפ לעו הזוחה יפ לע ותושרל םידמועה םידעצה לכב טוקנלו ותמיתח תא

 לכ יפ לע וא/ו הזוחה יפ לע ול יאכז אוהש רחא דעס וא/ו הפורת לכ תגשה םשל וא הזוחה לש

 .ןיד

 הזוחה עוציבל תוברע .8

 ןימזמל איצמהל שרדיי זרכמב הכוזה ,זרכמה הזוחל םאתהב הכוזה יבויח יולימ תחטבהל .8.1

 יתלב תימונוטוא תיאקנב תוברע ,הייכזה לע העדוהה םוימ םימי 14 ךות ,ולצא דיקפהלו

 הדומצ ,)םישדח םילקש ףלא תואמ שולש :םילימבו( ₪ 300,000 לש ךסב ןועריפ תרבו תינתומ

 ,2021 תנשל ראורבפ שדוח ןיגב דדמ היהי יסיסבה דדמה רשאכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל

 חולב בוקנה דעומב םויל דע הפקותב דומעת רשא ,ןימזמה תדוקפל 15/03/2021 םויב םסרופש

 .)"עוציב תוברע" :ןלהל( םינמז

  ."הזוח עוציב תוברע חסונ" חפסנכ ףרוצמה חסונב תויהל עוציבה תוברע לע .8.2

 תוברע ןימזמה ידיב אהת תורשקתהה תפוקת לכב יכ ,אדוולו גואדל בייחתמ זרכמב הכוזה .8.3

  .ליעל רומאה םוכסה אולמבו שרדנה חסונב הפקת עוציב

 ךראות ,הזוחה תפוקת תכראהל ןימזמה תושרל תונותנה תויצפואה תופוקת הנשמומתו הדימב .8.4

 .הכוזה ידי לע םאתהב תוברעה

 תוברע תא טלחל יאשר ןימזמה אהי ,זרכמה הזוח יפל עיצמה תויובייחתה יולימ יא לש הרקמב .8.5

 .ןיד לכ יפל יוציפ וא/ו דעס לכ הכוזה ןמ עובתל ותוכזל ףסונב תאזו הקלח וא הלוכ עוציבה

 םינלבק סנכ .9

 .םינמז חולב בוקנה דעומב םייקתי )תושר( םינלבק סנכ .9.1

 תינוציחה הבחרב וא הייריעה ןיינבב רשא תובישיה םלואב רקובב 10:00 העשב םייקתי סנכה .9.2

 .דעומה ותואל הנורוקה תויחנהל םאתהב הייריעה ןיינבל

 הארוה לכל ביוחמ היהי עיצמה ,םלואו רומאכ תושר רדגב הניה םינלבקה סנכב תופתתשהה .9.3

 םינלבקה סנכ 'טורפ קתעה ףרצל שרדיי ,ןכו סנכה תרגסמב ונתנייש הרהבה וא/ו ןוקית וא/ו

  .ודי לע םותח אוהשכ

 םייונישו תויוגייתסה ,הרהבה תולאש .10

 חולב עובקה דעומהמ לחה ,ןימזמה לש טנרטניאה רתאב זרכמה יכמסמב ןייעל יאשר עיצמה .10.1

 םינמז
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 WORD ץבוקב ,בתכה לע ןתולעהלו ןזכרל שי ,הרהבהל תולאש וא/ו תושקב תומייקו לככ .10.2

 :ורפסמש ןופלטב םיכמסמה תלבק אדוולו  oshrata@dekel.co.il - ל"אודל חולשלו ,דבלב

 .םינמז חולב עובקה דעומל דע תאזו ,1 החולש 04-814-5400

 לש קיודמה ונבומל רשקב קפס וא זרכמה יכמסמב המאתה יא וא האיגש ,הריתס עיצמה אצמ .10.3

 תולאש תשגהל ןורחאה דעומל דעו םינמז חול תרגסמב ןימזמל ךכ לע עידוהל וילע ,והשלכ ןיינע

  .םינמז חולב עובקה הרהבהל

 טוריפ ,השקבה/הלאשה תסחייתמ וילא זרכמב ףיעסה רפסמ ,זרכמה םש תא לולכת הינפה .10.4

 .)ל"אוד תבותכו סקפ ,ןופלט( רשק תריציל םיטרפו ,לאושה עיצמה יטרפ ,השקבה/הלאשה

 תא ושכרש םיעיצמלו לאושה עיצמל חלשייו ןימזמה רתאב םסרפתי הרהבה תולאשל הנעמ .10.5

 סנכיהל הבוחה תלטומ םיעיצמה לע .ןיינעה יפל ,זרכמה תרבוח םתושרבש וא/ו זרכמה תרבוח

 חולשמ םצעב יכ שגדומ ,ןכ ומכ .הרהבה תולאשל הנעמב ןכדעתהלו תעל תעמ ןימזמה רתאל

  .ןידכ הריסמ תווהל ידכ היהי ,שכורה/עיצמה ידי לע רסמנש ל"אודל תובושתה

 ימ וא/ו ןימזמה דבלמ רחא םרוג י״ע וא/ו פ״עב ונתינש םירבסה וא תורהבה ,םישוריפ לכ .10.6

 לכל יארחא וניא ןימזמה יכ ,תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .ןימזמה תא ובייחי אל ומעטמ

 םינוקיתו תובושת ,םייוניש קר .הפ-לעב זרכמב םיפתתשמל ונתנייש ,רבסה וא/ו שורפ

 ןיב ,הריתס לש הרקמ לכב .ןימזמה תא ובייחי )"תורהבה יכמסמ" :ןלהל( בתכב ורסמנש

 יכמסמב רומאה רבגי ,םיירוקמה זרכמה יכמסמ ןיבו תורהבהה יכמסמב רומאה

 הרהבהב רומאה רבגי ,םמצע ןיבו תורהבהה יכמסמ ןיב הריתס לש הרקמב .תורהבהה

 .רתוי תרחואמה

 עיצמה תא וכזי אל התלבק יא וא ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה דצמ הבושתה תלבקב רוחיא .10.7

 ןידכ היהי ותעצה ןידו ןימזמה דצמ איהשלכ תובשחתהל וא ותעצה תשגהל דעומה תכראהב

 .רבד לכל תרחא העצה לכ
 לכמ ,יוניש ךורעל יאשר עיצמה ןיא .זרכמה יכמסמ תא תונשל וא/ו ןקתל וא/ו קוחמל רוסא .10.8

 לכב .)ותעצהב ונממ םישרדנה םיטרפה תמלשה טעמל( זרכמה יכמסמב ,אוהש גוסו ןימ

 רסמנש יפכו ןימזמה י״ע ןכוה רשא ,זרכמה יכמסמ לש חסונה םידדצה תא בייחי הרקמ

 .ועצובש םייונישל ריעה אל ןימזמהו עיצמה י"ע םייוניש וכרענ וב הרקמב םג ,םיעיצמל

 ףוגב ןיב ,זרכמה יכמסמל סחיב עיצמה ידי לע ושעייש תוגייתסה וא תפסות ,יוניש לכ ןיינעל .10.9

 ותעד לוקישל םאתהב ,יאשר ןימזמה אהי ,תרחא ךרדב ןיבו יאוול ךמסמב ןיב םיכמסמה

 :תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחאב לועפל ,ןודנב טלחומה

 ;עיצמה לש ותעצה תא תוחדל וא לוספל .10.9.1

 ;ללכ םייונישה הב ושענ אל וליאכ עיצמה תעצה תא תוארל .10.9.2

 .השענש יונישה ןיינעב עיצמה ןמ תורהבה שורדל .10.9.3

 זרכמה יכמסמ תשיכר .11

 'דשב ,הייבגה תקלחמבש הפוקב( הייריעה ידרשמב שוכרל ןתינ ויחפסנ לע זרכמה יכמסמ תא .11.1

 צ"החאו ,8:00-12:00 'ג םוי , 8:00 -13:30 :תועשה ןיב 'ה-'א םימיב )םי תירק ,10 תרש השמ

 ,הרקמ םושב רזחוי אל רשא ,₪ 2,000 לש ךס תרומת ,)"ןימזמה ידרשמ" :ןלהל( ,16:00-18:00

  .רחא הרקמ לכב וא/ו ותעצה תא ריסי ףתתשמה וא/ו יהשלכ הביסמ זרכמה לטובי םא םג
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 לש טנרטניאה רתאבו םי תירק תייריעב הסדנה תקלחמ ידרשמב ןויעל דמעות זרכמה תרבוח .11.2

 לכב ןייעל ןתינ .םינמז חולב עובקה ךיראת דעו םינמז חולב עובקה דעומהמ לחה ,הייריעה

 םידעומב ,תולע אלל הייריעה לש טנרטניאה רתאה תבותכב םתשיכרל םדוק ,זרכמה יכמסמ

 .זרכמה תא שוכרל ןתינ םהב

 אוה ותוא םרוגה תוהז תאו םיישיאה ויטרפ תא רוסמל םיכמסמה שכור שרדיי השיכרה תעב .11.3

 .זרכמב ףתתשהלו העצה שיגהל לכוי זרכמה תרבוח תא שכרש ימ קר .גציימ

 ,םירושיאה לכ ףוריצב דיקפהל שי תועצהה תא .םינמז חולב עובק תועצהה תשגהל ןורחא דעומ .11.4

 ל"כנמ לש ודרשמב םיזרכמה תביתל ,זרכמה יכמסמב טרופמכ זרכמה תוברעו םיכמסמה

  .םינמז חולב בוקנה זרכמה תשגהל ןורחאה דעומל דע תאזו ,הייריעה

 תועצהה תשגה ןפוא  .12

 ,תושירדהמ רתוי וא תחא יולימ יא .הז ףיעסב תוטרופמה תוארוהה לכ יולימל גואדל עיצמה לע .12.1

 .העצהה תליספל םורגל לולע

 םהיתועצה תא ןימזמל ריזחהלו זרכמה יכמסמ לכב בטיה ןייעל םישקבתמ םיעיצמה .12.2

 םהילע םותחל םיכמסומה ידי לע םימותחו שרדנכ םיאלמ םהשכ םיכמסמה לכ תא הנלולכתש

 .זרכמה הזוחל ופרוצ רשא ינכטה טרפמה ידומעב ללוכ ,דומעו דומע לכב

 ףסה יאנתב ותדימע תחכוהל םישרדנה םיכמסמה וא/ו םירושיאה לכ ףוריצל גואדל עיצמה לע .12.3

  .טרפב םיאנתה רתיו ללכב

 דחא םוקמב ותעצה ןיבש הריתס הלגתתו הדימב יכ ,ךכל םיכסמו עדומ עיצמהו תאזב רהבומ .12.4

 תמייק וא/ו זרכמה יכמסמב רחא םוקמב וא/ו םינוש תומוקמ וא/ו םינוש םיקרפב ותעצה ןיבל

 .רתויב ךומנה ריחמה ןובשחב חקליי יזא ,ללוכה ךסל הדיחי ריחמ ןיב הריתס

 אלל םישרדנה םיטרפה לכ וידב םהב ואלומ רשאכ ,םיירוקמה םיספטב שיגהל שי העצהה תא .12.5

 .ללכהמ אצוי

 וא העצהה תביתכ וא םירורב אל םיטרפ יולימ ,םיטרפה לכ יולימ יא ,העצהה ףוגב תוקיחמ .12.6

 .העצהה תליספל םורגל םילולע - ןורפיעב הנממ קלח

 םוקמ לכב ,ותעצהל ףריצש המיתחה ישרומ רושיא יפ לע האלמ המיתחב ,םותחל עיצמה לע .12.7

 אלל זרכמה יכמסממ ףד לכ תיתחתב ןכו "ןלבקה תמיתח" וא "עיצמה תמיתח" וב םשרנש

 .ללכה ןמ אצוי

 יתש תושרדנש ןכיה תחא המיתח :ןוגכ ,דבלב תיקלח המיתח לש המויק וא המיתח רדעה .12.8

 תליספל םורגל הלולע ,םהמ קלח וא זרכמה יכמסמ לע ,'וכו הרורב תמתוח רדעה ,תומיתח

 .העצהה

 רפסמ םושר היהי הילע הקיר הפטעמ ךותל סנכות זרכמה יכמסמ לכ םע דחי עיצמה תעצה .12.9

  .דבלב זרכמה

 םושיר ותוא תא הפטעמה יבג לע עצבלו תופטעמ 2-ל לצפל שי הבר םיכמסמה תומכו הרקמב .12.10

 י"ע םימותחו םיאלמ םה רשאכ םאולמב זרכמה יכמסמ תא ריזחהל שי ,הרקמ לכב .שרדנ

 .עיצמה
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 הפטעמב ,זרכמה יאנתב טרופמכ ,ומעטמ חילש י"ע וא עיצמה ידי לע תינדי שגות העצהה .12.11

 תשגהל ןורחאה דעומל דע תאזו ,הייריעה ל"כנמ לש ודרשמב םיזרכמה תביתל סנכותש הרוגס

  .םינמז חולב בוקנה זרכמה

 אל זרכמה תשגהל ןורחאה דעומ רחאלו וא/ו ראודב הנשגות רשא תועצה יכ ,תאזב רהבומ .12.12

 .הנלבקתת

 תופתתשהבו זרכמל העצהה תשגהו תנכהב תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,תואצוהה לכ .12.13

 םימולשת וא תורגא תוברל ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמו ,ףיקע וא רישי ןפואב ,זרכמב

 תושרדנה תויוברעה תאצוה תולע ,העצהל םפרצל שיש תודועתו םיכמסמ ןיגב םישרדנה

 ןעמל .דבלב עיצמה לע ולוחי ,ללכה ןמ אצוי אלל תרחא תולע וא האצוה לכו זרכמה יכמסמב

 טילחי ןימזמה וא/ו איהש הביס לכמ זרכמה לטובי וב הרקמב םג יכ ,הזב רהבומ קפס רסה

 וא תויולע רזחהל יאכז עיצמה היהי אל ,ןהמ קלח לכ וא זרכמה אושנ תודובעה תא עצבל אלש

 ותעצהב יכ ,רהבומ .זרכמב ותופתתשה ןיגב וא/ו זרכמה יכמסמ תשיכר ןיגב ןהשלכ תואצוה

 .ל"נה תואצוהה לכב עיצמה בשחתה ,תשגומש יפכ

 ריחמה תעצה .13

 :תרגסמ ימכסה לקד ןוריחמב םיאבה םיקרפל הנסחיית םיעיצמה לש ריחמה תעצה .13.1

 למשח ינקתמ – 8 קרפ .13.1.1

 ;יפונ חותיפ – 40 קרפ .13.1.2

  היקשהו ןוניג – 41 קרפ .13.1.3

 ;תובחרו םישיבכ תלילס – 51 קרפ .13.1.4

 לועיתו בויב ,םימ יווק – 57 קרפ .13.1.5

 .)"עצומה החנהה זוחא" ,"םייטנוולרה םיקרפה" :ףתושמבו המאתהב ,ןלהל

 ,ודי לע םיעצומה החנהה יזוחא תא ,"ריחמה תעצהו תויומכ בתכ" חפסנב בוקנל עיצמה לע .13.2

 יפכו תנכדועמה ותרודהמב ןוריחמב םייטנוולרה םיקרפב םיבוקנה םיריחמה לע לוחיש

 .תעל תעמ ןכדעתתש

 אצמיש החנה זוחא לכב בוקנל יאשר היהי עיצמ לכו םסרופמ וניא ילאמיסקמה החנהה רועיש .13.3

 זוחא בוקנת ,ןימזמה ידי לע םיזרכמה תביתב חנותש ןדמואה תפטעמ ,תאז םע דחי .ןוכנל

 ,שרדיי עיצמה ,יזא ,ילאמיסקמה החנהה רועישמ גורחת עיצמה תעצהו לככו ילאמיסקמ החנה

 ךמסמ לכבו ותעצה תויאדכ תא גיצהלו םיזרכמה תדעו ינפל עיפוהל ,הכוזכ ותעיבקל יאנתכ

 ,)ןדמוא( ילאמיסקמה החנהה רועישמ תגרוחה העצהש ,שגדומו רהבומ .שרדייש בישחת וא/ו

  .ותעצה תויחוורו תויאדכל רשאב הדעווה תעד תא חיני עיצמה ,ןכ םא אלא לספית

 ןיגב החנהה רועיש יזא ,לקד ןוריחמב םירחא םיקרפמ תודובע עצבל ןלבקה שרדייו הדימב .13.4

 החנה זוחא" :ןלהל( ןוריחמהמ )15%( םיזוחא הרשע השימח לע דומעי רומאכ תודובע עוציב

 .)"עובק

 :יוכינב ,לקד ןוריחמ יפ לע ,שרדנכ ועצובו ,שרדנכ ונמזוהש תודובעל סחיב ,וניה יפוסה ריחמה .13.5

 עצומה החנהה זוחא תתחפה רחא - םייטנוולרה םיקרפל סחיב .13.5.1

  עובקה החנהה זוחא תתחפה רחא םיקרפה ראשל סחיב .13.5.2
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 םאתהב זרכמה אושנ תודובעה ללכ ןיגב םלתשתש הרומתה אהת ,)"הרומתה" :ןלהל(

 .זרכמה תוארוה רתיו הזוחה ,ינכטה טרפמל

 תוכורכה אוהש גוסו ןימ לכמ ,תוליגרה ןיבו תודחוימה ןיב ,תואצוהה לכ תא לולכת הרומתה .13.6

 ,םירמוח ,בכר ילכ ,דויצ ,םדא חוכ תוברל ,זרכמה יאנת יפ לעו זרכמה אושנ תודובעה עוציבב

 מ"עמ טעמלו ,ב"ויכו םירתיהו יושיר ,םיחוטיב ,הדובע ילכ ,דעיב םתקירפ ,ןיבוטה תלבוה

 הרומתה ריחמל ףסוותת אל קפס רסה ןעמל .ןימזמה י"ע םלושי רשא ,ןיד י"פע ורועישב

 הדמצה ישרפה ,קחרמ תפסות ,רוזא תפסות ,ישאר ןלבק חוור תוברל אוהש גוס לכמ תפסות

 .והשלכ דדמל

 ב"ויכו הינק סמ ,ולב ,סכמ ,םייתלשממה םילטיהה לכ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .13.7

 .הרומתב םילולככ ובשחיי

 ןימזמה תויוכזו הכוזה תריחבל הדימ תומא .14
 ןפואב םישרדנה םיכמסמה לכ תא ופרציו השקבה יאנת לכב דומעת םתעצה רשא םיעיצמה ורחביי

 :אבה

 ;םיבלש רפסמב עצובת תועצהה תניחב

 :ןלהל( זרכמב תופתתשהל ףסה יאנתב )םיעיצמהו( תועצהה לש ןתדימע תא ןחבית - 'א בלש .14.1

 .תורשכ ןניאש תועצהה תא לוספתו )"תורשכה תועצהה"

 תיפוסה העצהה לולקשמ 30% – תוכיא – 'ב בלש .14.2

 :םיאבה םידדמה סיסב לע םתוכיא ןחבת ,ףסה יאנתב ודמעש םיעיצמו תועצה

 :םי תירק תייריע םע תמדוק תורשקתה ילעב םיעיצמ .14.2.1

 ;'קנ 70 דע – תומדוק תויורשקתהב םי תירק תייריע לש ןוצר תועיבש .14.2.2

 .'קנ 15 דע – הקוזחת תודובעו םימוד םיטקייורפ עוציבב עיצמה ןויסינ .14.2.3

 'קנ 15 – טקיורפב וקסעויש חתפמה ישנאמ ןוצר תועיבש .14.2.4

 :)םישדח םינלבק( םי תירק תייריע םע תמדוק תורשקתה ילעב םניאש םיעיצמ .14.2.5

 'קנ 50 – םיננכתמו םיטקיורפ להנמ ,הדובע ינימזממ תוצלמה .14.2.6

 'קנ 30 – םימוד םיטקיורפ עוציבב עיצמה ןויסינ .14.2.7

 'קנ 20 – העצהה יביכרמ לכמ תיללכ תומשרתה .14.2.8

 ןויצמ 20% תחפוי ירוביצ דסומ וא ףוגמ םניא ץילממה וא/ו הצלמהה רשאכ*

 .הצלמהה

 תיפוסה העצהה לולקשמ 70% – ריחמה תעצה חותינ – 'ג בלש .14.3

 ראשו ,אלמה דוקינה תא לבקי ,רתויב הובגה היהי ודי לע עצומה החנהה רועישש עיצמה

 .וילא יסחי ןפואב ודקוני תועצהה

 העצהה לולקש – 'ד בלש .14.4

 ;יפוסה העצהה לולקשמ 30% הווהת העצהה תוכיא .14.4.1

 .יפוסה העצהה לולקשמ 70% הווהי ריחמה דוקינ .14.4.2

 :האבה החסונה יפ לע השעי לולקשה .14.4.3
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𝐺𝑖 = (𝑄𝑖) ∗ 30% + ,
Di

D𝑚𝑎𝑥2 ∗ 70 

 :רשאכ

Di – תנחבנה העצהה לש ןוריחמהמ החנהה רועיש 

Dmax – רתויב הובגה ןוריחמהמ החנהה רועיש 

Qi = תנחבנה העצהה לש תוכיאה ןויצ. 

Gi – תנחבנה העצהה לש ללקושמה ןויצה. 

 

 העצה תליספ רבדבו ליעל ריחמה תעצהב תוטרופמה זרכמה תוארוהמ ערוג וניא רומאה .14.5

  .תידספה

 יאשר ףאו ,יהשלכ העצה וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל בייחתמ ןימזמה ןיא יכ דוע רהבומ .14.6

 .)ב"צויכו בוצקת רדעיה ,ער ןויסינ תמגודכ תוביסנב תאזו( זרכמה לוטיבל איבהל

 ואצמיש יפכ ,הקידב לכ ,םהמ קלח לכל וא םיעיצמל ךורעל םיאשר ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה .14.7

 לככ ,רומאכ תוקידבב ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה םע הלועפ ףתשי םיעצמהמ דחא לכ .ןוכנל

 אהי ,ליעל רומאכו שרדנכ הלועפ עיצמה ףתיש אל .ןויאר תמגודכ תוקידב ךורעל שקבתש

 .העצהה תא לוספל ,דבלב הז םעטמ ,יאשר ןימזמה

 וא/ו עדימ וא/ו ךמסמ לכ ואיצמי יכ םיעיצמה תאמ שקבל ,אוהש בלש לכב ,ןימזמה יאשר דוע .14.8

 .תועצהה תכרעהל ,ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה תעדל ,םישורדה ,הרהבה וא/ו ןותנ

 ותעד לוקיש יפ לע תודובעה ףקיה תא ןיטקהל וא לידגהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה .14.9

 וא ןלוכ תודובעה תא הכוזהמ ןימזהל ,םיבלשל תודובעה עוציב תא לצפל יאשר ,ןכו ידעלבה

 ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע לכה ,םינוש םיעיצמ ןיב תודובעה עוציב תא לצפל וא ןהמ קלח קר

 ןיינעב העיבת וא/ו הנעט לכ תולעהלמ שארמ םיעונמו םירתוומ םיעיצמהו ,הקמנהב ךרוצ אללו

  .הז

 לש ותעצה תא תוחדל וא/ו לוספל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה .14.10

 יא לש הרקמב תוברל תונורחאה םינשה ךלהמב לשוכ וא/ו ער ןויסינ ןימזמל היה ויבגל ,עיצמ

 תועיבת ,המרמל דשח ,עיצמה ידי לע הזוח תרפה ,ויתורש/ותדובעמ יתועמשמ ןוצר תועיבש

 .ב"ויכו לילעב תוריבס יתלב

 לכ וא הכוזה דצמ המכסהב וא/ו הקמנהב ךרוצ אללו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר ןימזמה .14.11

 ,וב םילולכה תויוכזהו םיבויחה תא וא/ו ונמימ קלח לכ וא/ו זרכמה תא בסהל ,רחא עיצמ

 לכל וא/ו זרכמב םיפתתשמלו זרכמה לש בלש לכב ,דיגאת וא דיחי לכל ,םקלחב וא םאולמב

 תא בסהל יאשר אהי אל זרכמב הכוזה .הז ןיינעב העיבת וא/ו הנעט לכ דומעת אל רחא 'ג דצ

 ןימזמה תאמ ךכל המכסה תלביק םא אלא ,והשלכ 'ג דצל זרכמה יפ-לע ויתובוח וא ויתויוכז

 .בתכבו שארמ

 תורשקתהה שומימ .15

 .ותייכז לע ןושארה םוקמב הגרוד ותעצהש עיצמה תא עדיית םי תירק תייריע .15.1

 - 'א חפסנכ ףרוצמה הזוחה םתחיי ,ןושארה םוקמב גרודש עיצמה ןיבל םי תירק תייריע ןיב .15.2

  .ויחפסנ לכ לע הז זרכמל תורשקתה םכסה
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 םיכמסמה תא העדוהה םוימ םיקסע ימי 7 ךות ריבעהל זרכמב ןושארכ גרודש עיצמה לע .15.3

 תייריע תמיתחל יאנתו תורשקתהה שומימל יאנת הניה וז הפוקת ךותב םתאצמהו ,םיאבה

 :הזוחה לע םי תירק

  .8 ףיעסב רדגומכ עוציב תוברע .15.3.1

 .םכסהב רדגומכ םיחוטיב תכירע רושיא .15.3.2

  .םתחייש הזוחהמ דרפנ יתלב קלח ווהי הכוזה תעצהו זרכמה יכמסמ .15.4

 ינש רישכ .16

 הגרוד ותעצהש עיצמה יכ עובקל יאשר ןימזמה ,"ןושאר הכוז"כ םיכוז לע הזרכה לש הרקמב .16.1

 ."ינש הכוז"כ רדגוי אבה םוקמב

 לוקיש יפ לע ,ןימזמה יאשר ,זרכמב הכוזה םע תורשקתהה תא קיספהל ןימזמה טילחיו הדימב .16.2

 תושעל אלש םג יאשר ךא ,"ישילשה הכוזה" וא/ו "ינשה הכוז"ה םע רשקתהל ,ידעלבה ותעד

 .ןכ

 םיללכה לכ וז תורשקתה לע ולוחי ,ליעל רומאה יפל "ינשה הכוזה" םע ןימזמה רשקתיו הדימב .16.3

 תפוקתל םאתהב ףקותב ןימזמה םע תורשקתהל ביוחמ היהי "ינשה הכוזה" .הז זרכמ יפל

 הכוזה" םע תורשקתהה הנתות ,תועצהה תופקת ףקות םייתסהש הרקמב .ותעצה תופקת

 .ותמכסהב "ינשה

 םירצוי תויוכז .17

 תויוכז תלעב הניה ,)"לקד תרבח" :ןלהל( מ"עב )1986( הסדנהל בשחמ יתוריש לקד תרבח .17.1

 תללוכה ,היתואסרגו היביכרמ ,היקלח לכ לע ,לקד תנכותב תויניינקה תויוכזה ראשו םירצויה

 הוולנ דועית ןכו הנכותה םהילעש יטפוא וא/ו ינורטקלא וא/ו יטנגמ יעצמא לכ וא/ו םינוטילקת

 לקד תרבח י"ע ונכדועיו וקפוסיש יפכ )"תרגסמ ימכסהל לקד ןוריחמ"( םינותנ ירגאמו

 .תעל תעמ היתוחוקלל

 יקוח יפל ,רתיה ןיב ,תנגומ לקד תנכות יכ םהל עודי יכ ,םיריהצמ הכוזה עיצמהו ןימזמה .17.2

 הילא רשקב םירצוי תויוכז תרפה וא/ו לקד תנכות לש תיקוח יתלב הקתעה לכו םירצוי תויוכז

 .םירצוי תויוכז תדוקפ יפל םיילילפ םיכילהל ןהו תיחרזא העיבתל אשונ ןניה

 םה דוע לכו ,לקד תנוכתל םייונמ םתויהב הכוזה עיצמלו ןימזמל ןתניתש שומישה תושרל טרפ .17.3

 ןיא ,ךכשמ .לקד תנכותב ןהש תויוכז לכ הכוזה עיצמלו ןימזמל הנייהת אלו ןיא ,םייונמ

 הטלקה וא/ו םוליצ וא/ו הספדה י"ע תוברל ,םהש הרוצ וא ןפוא םושב ,אוהש קלח לכ קיתעהל

  .ינורטקלא וא יטנגמ יעצמא וא/ו הטרסה וא/ו
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 הזוח - 'א חפסנ
 ___________________ םויב ____________ב םתחנו ךרענש

 

 - ןיב -

  500204995 ר"מ ,םי תירק תייריע

  _______________________ ה"ה ומעטמ םותחל םישרומה ידי לע

 _________________ :סקפ ;________________ :'לט

  _________________________ :ל"אוד

 

 )"ןימזמה" :ןלהל(

 ;דחא דצמ

 - ןיבל -

 __________________ פ"ע/מ"ע/ז"ת/פ"ח ____________________

 _______________________ ה"ה ומעטמ םותחל םישרומה ידי לע

  ___________________ 'חרמ

 _________________ :סקפ ;___________ :'לט

 _________________________ :ל"אוד
 )"ןלבקה" :ןלהל(

 ;ינש דצמ

 

 םוחתב םייוצמה םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציבב ןיינועמ ןימזמהו

 - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ יכמסמבו )ןלהל ותרדגהכ( ינכטה טרפמב טרופמכ לכהו ,וטופיש

  ;)"תודובעה" :ןלהל( םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב

 :ליאוה

 ,עדיה לעב אוה יכ וריהצהב ,ןקלח וא ןלוכ ,תודובעה תא ורובע עצבל ןימזמל עיצה ןלבקהו

 ,תודובעה עוציבל ןיד לכ יפ לע םישרדנה תונוישירהו םיעצמאה ,ןויסינה ,תלוכיה ,םירושיכה

 ;הז הזוח תוארוהל ףופכבו םאתהב ןלבקל תודובעה תא רוסמל םיכסה ןימזמהו

 :ליאוהו

 עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמב הכוזה העצהכ הרחבנ תודובעה עוציבל ןלבקה לש ותעצהו

 ;)"זרכמה" :ןלהל( ןימזמה י"ע םסרופש םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע

 :ליאוהו

 יכמסמ" :ןלהל( הז הזוח םהיניבו זרכמה יכמסמ לכ לע םותחל ןלבקה שרדנ ,זרכמה תרגסמבו

 ;םהמ בייחתמכ שרדנה לכ תאו תודובעה תא עצבל בייחתה םתרגסמבו )"זרכמה

 :ליאוהו

 לכב דומעי הזו דבלבו ןקלח וא תודובעה עוציב תא ןלבקל רוסמל םיכסמ ןימזמהו

 ;זרכמה יכמסמב טרופמכ ויתויובייחתה

 :ליאוהו

 

 ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ,רהצוה ךכיפל
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 םיחפסנו אובמ .1

 .ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמ הז הזוחל אובמה .1.1

 .הז הזוח שוריפב וא רואיבב ןהילע וכמתסי אלו דבלב תויחונה ךרוצל ןנה םיפיעסה תורתוכ .1.2

 דרפנ יתלב קלחכ םיווהמ ,ול םיפרוצמ םניאש ןיבו ול םיפרוצמ םהש ןיב ,הז הזוחל םיחפסנה .1.3

 .ונמימ

 תורדגה .2

 לכ תוברל ,םהילעמ תוברל ,תודובע עצבל ןלבקה שרדיי םהב םי/רתא לכ ״רתאה״

 ;תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקה תושרל ודמעיש םירחא ןיעקרקמ

 םרוגה תויהל ךמסוהש ומעטמ ימ וא/ו וגיצנ תוברל הזוחה תרתוכב טרופמכ  "ןימזמה"

 ;הזוחה אושנ תודובעה עוציבל יארחאה

 ,תודובעה עוציב תבוטל להנמ תויהל ודי לע הנמתנש ימ וא/ו ןימזמה סדנהמ  "להנמה"

 חקפמה טעמל ,ונממ קלח לכ וא הז הזוח ךרוצל בתכב השרומה םדא לכ תוברל

 ;רתאב

 תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב םשל עצבל שיש תודובע לכ  "תודובעה"

 תושירד יפ לעו זרכמה תוארוה רתיל םאתהב ,ויחפסנו הז הזוחל םאתהב םי

 ;ןימזמה

 חקפל רתאב ןימזמה גיצנ תויהל להנמה י״ע תעל תעמ בתכב הנמתמש םדאה  "חקפמה"

 ;ונממ קלח לכ וא ,תודובעה עוציב לע

 חפסנב עיפומכ( יפיצפסה ינכטה טרפמהו )לוחכה רפסה( יללכה ינכטה טרפמה  "ינכטה טרפמה"

 ;)"ינכט טרפמ"

 וא ומשב לעופה הנשמ ןלבק לכ תוברל ,םיכמסומה וישרומו ויגיצנ תוברל  "ןלבקה"

 ףיעסב רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל .ןהמ קלח לכ וא תודובעה עוציבב וליבשב

 רומאכ אלא ,הנשמ ינלבק וא/ו ןלבק קיסעהל ןלבקל ריתהל ידכ וז הרדגהב

 ;ןלהל הז הזוחב שרופמב

 רכזומה חפסנ וא ךמסמ לכ ןכו תורדגהה ,אובמה יקרפ תוברלו הז הזוח יאנת  "הז הזוח"

 ;הז הזוחב

 ריחמ תעצה ןכו םיריחמו תויומכ תוברל ,)ןיבוטו תודובע( העצהה יטרפ תמישר "תויומכ בתכ"

 ;)"ריחמה תעצהו תויומכ בתכ" חפסנב עיפומכ( עיצמה לש

 תעמ ןכדעתתש יפכו תנכדועמה ותרודהמב ,"תרגסמ ימכסהל לקד ןוריחמ"  "ןוריחמ"

 ;תעל



18 
 ____________ :תמתוחו המיתח

 םעטמ )הדועת י/לעב( השרומו ךמסומ הדובע להנמכ שמשיש ןלבקה םעטמ גיצנ  "הדובעה להנמ" 

 יארחא תויהלו להנל היהי ודיקפתו ןלבקה י"ע הנומי רשא ,הדובעה דרשמ

 ;תודובעה עוציב לע ןלבקה םעטמ

 ףסוותתש תפסות לכ תוברל ,תודובעה עוציב ןיגב ןלבקל םלושתש הרומתה  ״הז הזוח רכש״

 ;הז הזוח תוארוהל םאתהב לוכה ןהמ תחפויש םוכס לכ טעמלו ,ןהל

 יוניש לכ תוברל ,תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקל רסמייש תויומכ בתכ ,תינכת לכ  ״תוינכת״ 

 רשואתש תרחא תינכת לכ ןכו ,הז הזוח ןיינעל להנמה י״ע בתכב רשואש ןהב

 .תעל תעמ ויהיש יפכ ,להנמה י״ע בתכב

 ןלבקה תורהצה .3

 ;ןמקלדכ תאזב ריהצמ ןלבקה

 עצבלו הז הזוח יאנת לכב דומעל בייחתמ אוהו םניבהו ,ויחפסנ לכ לע ,הז הזוח ארק אוה יכ .3.1

 .ןדעומבו ןאולמב ויאנת יפ לע תודובעה תא

 םימיאתמהו םישורדה םדאה חוכו םיעצמאה ,ןויסינה ,םירושיכה ,תלוכיה ,עדיה לעב אוה יכ .3.2

 ךרוצל קוח פ״ע םישרדנה םירתיההו תונוישירה לכ ודיבו הז הזוח יפ לע ,ויתויובייחתה עוציבל

 וא/ו תודובעה עוציב םשל ושרדלש ןוישיר וא/ו רתיה לכל גואדל בייחתמ אוהו ,תודובעה עוציב

 .רומאכ רתיה וא/ו ןוישיר שרודה השעמ ותוא עוציב םרטב תאזו ,אוה ונובשח לע ,ןהמ קלח לכ

 ןמ תודובע עצבל ןויסינהו עדיה לעב ןכו זרכמה תרגסמב שרדנה ינלבקה גוויסה לעב אוה יכ .3.3

 .הז הזוחב םיראותמה ףקיהבו גוסה

 יכו ,ויחפסנו הז הזוחל םאתהב תודובעה עוציב םשל ול תוצוחנה תוקידבה לכ תא ךרע אוה יכ .3.4

 תודובעה תא עצבל לגוסמ אוה יכו תועט וא/ו םגפ וא/ו םומ תנעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא

 .ליעל רומאל םאתהב

 ,ןוריחמל םאתהב ודי לע העצוהש ריחמה תעצה יכ תומדקומה ויתוקידב דוסי לע ענכוש אוה יכ .3.5

  .הז הזוח אושנ תודובעה לכל תנגוה הרומת הווהמו ותעד תא החינמ

 ינועש ללוכ םימ יווק תוינמז םיכרד ותוירחא לעו ונובשח לע ןיקתי אוה - שרדנ רבדהו לככ .3.6

 םאתהבו ךרוצל םאתהב םקזחתיו ,םיינמז למשח יווקו ומעטמ ימ וא/ו להנמה םע םואתב םימ

 .ןימזמה לע ולוחי למשחהו םימה תכירצ רובע םולשתה ןיד לכל

 .מ"עמו הסנכה סמ ינידל םאתהב דחוימבו ןיד לכל םאתהב וירפס לכ תא להנמ אוה יכ .3.7

 .הז הזוחב רשקתהל תיטפשמ וא תיקוח העינמ לכ ול ןיא יכ .3.8

 ןלבקה תויובייחתה .4

 יפל ,ןוריחמהו ינכטה טרפמל םאתהב זרכמה אושנ תודובעה תא עצבל תאזב בייחתמ ןלבקה .4.1

  .ןימזמהמ לבקיש תויחנהה

 תעמ ול ורסמיש תודובעה ירואיתל ,םיטרפמל ,תוינכתל םאתהב תודובעה תא עצבי ןלבקה .4.2

 .תעל תעמ ןימזמה י״ע ול הנתניתש תוארוהל םאתהבו תעל
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 תודובע עוציב לע םילחה םיללכהו םינקתה ,םיקוחה לוכ יפ לע תודובעה לע תא עצבל ןלבקה .4.3

  .הז םכסה אשונ

 .ךרדה ישמתשמ וא/ו ומעטמ ימב השיגפ ענמתש ךכ ,יתוחיטב ןפואב לועפל בייחתמ ןלבקה .4.4

 הדובעה תלוחת .5

 ,תוחיטב ,עוציב ,חוקיפ ,םואית ,תודובעה לוהינ ללכ לע יארחא היהי ןלבקה ,הז זרכמ תרגסמב

 םשל שרדנה לכ ב"ויכו תונושה תודובעל םירושיאו םירתיה תגשה ,םיקזנ ןוקית ,תלוספ יוניפ ,ןויקינ

 הייחנהו ןיד לכל םאתהבו ןימזמה תושירד יפ לע טקיורפה תמלשהו תושרדנה תודובעה עוציב

 :קר אל ךא ,תוברל ,תיטנוולר

 ;)םירחא םינלבק םע םואית תוברל( םימרוג ןיב םואית .5.1

 םוטיא ,םירבעמ לע תונגה :חטשב תמייקה תוליעפל תולקתו תוערפה תעינמל תוריהז יעצמא .5.2

 ;ךכ םשל ןימזמה שורדי רשא לכ ןכו ב"ויכו ןוליינב

 ;ןומיס שודיחו קוריפ ,ןומיס ,תודידמ .5.3

 ;עבקיש רדגומ םוקמב םירמוח ןוסחאו תלוספ יוניפ ,הדובעה רוזא לש עובקו ימוי םוי יוקינ .5.4

 ;םמוקמב םירחא םירמוח תקפסאו ולספנש הנבמ יקלחו םירמוח קוליס .5.5

 ;ןימזמל ותריסמ ךרוצל הדובעה רמגב רתאה לש ידוסי יוקינ .5.6

 ;שרדנש לככ ,תודובעה בקע תוינמז םיכרד תיינב .5.7

 ;ןימזמה םעטמ םוחתב החמומ וא/ו לכירדא לצא םרושיאו הדובעה יטרפ ןונכת .5.8

 ;תשרדנ םא ,רתאב תונגראתה תינכתו העונת ירדסה תינכת .5.9

 חטשה תרזחהו םיקזנה לכ ןוקית ,הביבסלו ירוביצ חטש/םייק הנבמל םיקזנ ומרגנש לככ .5.10

 ;ירוקמה ובצמל

 ;םייק הנבמ לש םינוש םיקלחל הנגה יעצמא .5.11

 עצבמ רבדב עודיי טוליש ,הרהזאו תוחיטב יטלש תוברל ,תודובעה רתאב םיטלש תנקתה .5.12

 ;ב"ויכו רתאב תודובעה

 ;חוטיב תואצוה .5.13

 ;תושרדנ תוקידב עוציב .5.14

 ;)AS MADE( ןנכתמה םע םואיתב תודע תינכת תנכה .5.15

 ;םתגצהו תואמגודו םימגד תנכה .5.16

  .ויחפסנ לע הז זרכמב םיטרופמה םיאנתה לכ יפ לע ,רחא .5.17

 רשק שיא .6

 ,ותרגסמב תודובעהו זרכמל סחיב הייריעה לומ רשק שיאכ שמשיש ומעטמ גיצנ הנמי עיצמה .6.1

 םינוכדע ,תויעב ןורתפ ,הקוזחת ,תועצבתמה תודובעה לוהינ ,ףטוש לועפת לש םיאשונב תוברל

 ,רומאה רשקה שיא תלוז ,רחא רשק שיא לומ להנתת אל הייריעה .ב"ויכו יטפשמ ,םיפטוש

 .רחא עיצמ גצייל השרוי אל רשא

  .הייריעה םע תורשקתהה תפוקת לכ ךרואל ,עיצמה לש ריכש היהי רשקה שיא .6.2
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 :תואבה תורדגהה יפ לע תוחפל הייריעה יגיצנל ןימז היהי רשקה שיא .6.3

 ;08:00-18:00 תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב .6.3.1

 וא/ו יתוחיטב ןוכיס שי םהב םיבצמ תוברל ,הייריעה ידי לע םירדגומש יפכ ,םוריח ירקמב .6.3.2

 תועשל רבעמ םג ןימז רשקה שיא היהי ,ןלבקה תוליעפ לשב ,ב"ויכו תויתשתב העיגפ

 .6.3.1 םדוק ףיעסב ורדגוהש תוליעפה

  .בתכב הייריעה רושיאו םואיתב קר עצבתת רשקה שיא תפלחה .6.4

 יגיצנל םלוה הנעמ קפסי אל וא/ו תורדגומה תועשה יפ לע ןימז היהי אל רשקה שיאש לככ .6.5

  .הז חפסנב ןלהל עיפומה תוסנקה ןונגנמ יפ לע ןלבקה תא סונקל תיאשר הייריעה ,הייריעה

 עוציבו םואת .7

 ,קזב ,למשחה תרבח ,תושרה תודסומ םע הלועפ ףותישבו אלמ םואיתב הנעצובת תודובעה לכ .7.1

  .ףקותבש תונקתהו םיקוח ,הזוחה יכמסמב תויחנהל םאתהב לכה ,'וכו שא יבכמ ,א"גה

 י"ע םישרדנה םיכמסמה לכ תשגהו ןימזמה םע םדקומ םואית אלל הדובעב ליחתהל ןיא  .7.2

 ,םיכמסמה לכ תא ןימזמל גיצי ןלבקה ,שרדייש לככ .תודובעה תא ליחתהל ידכב תושרה

 לש הרקמב םימה דיגאת יפלכ תובייחתה ספוט ,רתאב הדובע להנמ םושיר :קר אל ךא ,תוברל

 הדבעמ םע תורשקתה םכסה ,תלוספ יוניפ רתא לומ םכסה ,דיגאתה תויתשתב השיגפ

 .'וכו םושר ןלבק ןוישיר ,םושר ןלבק יונימ ,דלשה עוציבל יארחא יונימ ,תכמסומ

 ןוחבל ,בייח אל ךא ,יאשר ןלבקה ,הדובעה לש תויומכה בתכו הדובעה תלחתה וצ תלבק םע .7.3

 חול שיגי ,ןכ םא .תילשואפה הטישב הדובעב ןיינועמ אוה םאב ןייצלו תויומכה בתכ תא

 םיכסהל בייחתמ ןימזמה ןיאש תאזב רהבוי .ןימזמה לומ ל"נה תא רשאל תנמ לע ןיקוליס

 .תילשואפה הטישב תורשקתהל

 תוערפה תעינמו חטשב םימרוג םע םואת .8

 תוליעפ ךשמית ובש ןיינבב ועצובי תודובעהש תורשפא תמייקש ןובשחב תחקל ןלבקה לע .8.1

 םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לעו ,ןימזמה ידי לע ועבקיש םיבלשב ועצובי תודובעה .הליגר

 ,ןימזמה תארוה יפ לעש ךכל עדומ ןלבקה .הנבמב תוליעפל קזנ וא/ו תוערפה תעינמל םישורדה

 ךרוצל םולשת תפסות אללו רדוסמ רושיאב תולבוקמה תועשל רבעמ דובעל וילע ,שרדיי םא

 .ולש םינמזה חול וא/ו טקיורפה תובכרומב הדימע

 לכה ,תוינמז תוציחמ וא/ו תורדג ידי לע עוציבה ירוזא לש תיבטימ הדרפהל גואדל ןלבקה לע .8.2

 ץע תוחול /םישדח םיחפמ הנייהת תורדגה .ןימזמה תושירד יפלו רתאו רתא לכב םיאנתה יפל

 ."לוחכה רפסה" לש תרחא הפקת היחנה לכ וא/ו תוטילב אלל םישדח

 יטלש ,הליל תרואת ,הנגה ינוגג ,םיינמז םירבעמ תוברל תוחיטבה ירודיס לכל גואדל ןלבקה לע .8.3

 .ןימזמה ידי לע שרדייש רחא יעצמא לכו הרהזא

 םינכש /םוקמה ירייד םע 'וכו ךולכל וא/ו שערל תמרוגה תוליעפה תא םאתל ןלבקה לע .8.4

 .הנבמה םע םילבוגה

 תלהנתמה תפטושה תוליעפב תילאמיסקמ תובשחתה ךות תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה .8.5

 יא ללוכ ליעל רומאה .אוהש גוס לכמ תוערפה עונמל תנמ לע ותלוכי בטימכ תושעלו םוקמב

 ןלבקה לש תואצוהה לכ .םוקמה יריידל עירפמ רשא ןמזב םוהיזו שער תומרוגה תודובע עוציב
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 רמוש םע הלועפ ףתשל ןלבקה לע .דבלב ונובשח לע ןה ל"נה תושירדה עוציב םע תורושקה

 .רחא רוביצ םע וא םידימלת םע םיפפוח הדובע ירוזאב םייק הזו לככ תושרה םעטמ

 הדובעה רתא יוקינ .9

 תוארוהל םאתהב הדובע םוי לכ ףוסב ןכו עוציבה םויסב הדובעה חטש לכ תא תוקנל ןלבקה לע .9.1

  .תונגראתהו ןוסחא יחטש ,השיג יכרד תוברל ,ןימזמה

 תאצמנה תרחא הפשאו תרבטצמ ןיינב תלוספ קוליס רתיה ןיב ללוכ הדובעה רתא ןויקינ .9.2

 י"ע רשואיש םוקמל ,חטשל ץוחמ וליבוהלו וסימעהל ,הז רמוח ףוסאל ןלבקה לע .חטשב

  .תויושרה

 .ןלבקל תוכייש ןניאש הפשא תולוכמל תלוספו הפשא תונפל רוסאש ןובשחב תחקל ןלבקה לע .9.3

 איבהלו תונולח ,םייופיח ,םיפוציר תפיטש םג עצבל ןלבקה לע ,הדובעה עוציב ףוסב ,ןכ ומכ

 .תדעוימה תוליעפל םיאתמ בצמל הנבמה תא

 תוגירח תודובע רובע םולשת .10

 ןלבקל םלושי – תויומכה בתכב יוטיב הל ןיאש הגירח הדובע עצבל ןלבקל הארוה הנתינ םאב .10.1

 :םיאבה םיללכהו םיאנתה יפל ועצובש םייונישה רובע

 ךורעי ,ועצובש תודובעל םימיאתמ םיריחמ תרגסמ ימכסה לקד ןוריחמב ןיאו הרקמב .10.1.1

 תומכ ,םיקפס ה יריחמ תקידב ךמס לע ןימזמה ידי לע קדבייש םיריחמ חותינ ןלבקה

  .'וכו הדובעה

 רשא םירמוחהו םיקפסה תודובע לע ישאר ןלבק חוור 12% ללוכ היהי ריחמה חותינ .10.1.2

 .ריחמה חותינב םיניוצמ

 לכמ קתוע .עובש לכ ףוסב םיקתוע ינשב ןימזמל הנרסמית םיגירחו תופסונ תודובע תמישר .10.2

 .ןלבקל רזחויו ,רושיאל יואר ונאצמי םא ,ןימזמה ידי לע רשואי המישר

 .בתכב ןימזמה רושיא אלל הגירח וא/ו תפסונ הדובע עצבל ןיא .10.3

 הדובע תנמזה .11

 :םיאבה םיטרפה תא לולכת רשא תדרפנ "הדובע תנמזה" קפנות הדובע לכל .11.1

 הדובעה םש .11.1.1

 הדובעה רתא .11.1.2

 תויומכ בתכ וא רעושמ יביצקת ףקיה .11.1.3

 עוציב תפוקת .11.1.4

 הדובעה תוהמ יבגל רבסה וא ינכט טרפמ וא תוציקס וא תוינכת .11.1.5

 .עוציבל ןימזמה י"ע רבעותש הדובע תנמזה לכ עצבל שארמ בייחתמ ןלבקה .11.2

 רגאמ יפיעס יפל ריחמ תעצה ןיכהל ןלבקהמ שקבל יאשר ןימזמה ,תיפיצפס הדובע תרגסמב .11.3

 .לעופב ועצוביש תויומכהו יפיעס יפל היהת תונבשחתהה .ןתנש החנההו וז הדובעל םיריחמה
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 הדובעה םויסל םידעומ .12

 עבקנש ךיראתה יפ לע ,הדובע תלחתה וצב תרדגומה הלוכ הדובעה עוציב תא םייסל ןלבקה לע .12.1

 .הדובעה עוציב וצב ותארוהב ןימזמה י"ע

 עוציב תא םייסל ןלבקה לע ,הדובעה עוציב וצב תרחא ןיוצ אלו הדימבו ,לדחמ תרירב רותב .12.2

 :רשאמ רחואי אל הדובעה עוציב וצב תרדגומה הלוכ הדובעה

 מ"עמ אלל ₪ 100,000 דע תודובעל ירדנלק שדוח .12.2.1

 מ"עמ אלל ₪ 250,000 דע תודובעל םיירדנלק םיישדוח .12.2.2

 מ"עמ אלל ₪ 500,000 דע תודובעל םיירדנלק םישדוח השולש .12.2.3

 מ"עמ אלל ₪ 1,000,000 דע תודובעל םיירדנלק םישדוח העברא .12.2.4

 .הדובעה תנמזה תועצמאב הדובעה עוציב תלחתהל ותארוהב ןימזמה י"ע עבקנש ךיראתהמ .12.2.5

 הרצק עוציב תפוקת עובקל יאשר ,ןלבקה םע םואתבו הדובעה לש יסדנה חותינב ,חקפמה .12.2.6

  .הדובעה תנמזהל רתוי הכורא וא

 דועו הדובעה תובכרומ יפל עבקיי מ"עמ אלל ₪ ןוילימ לעמ הדובע לש עוציב תפוקת .12.2.7

  .ןלבקל חקפמה ןיב םואתב םירטמרפ

 ןיב םואתב דרפנב עבקיתו חתונת ,תילעמ עוציב ןוגכ ,תדחוימ הדובע לש עוציב תפוקת .12.2.8

  .ןלבקל חקפמה

 תיפוס אהת ןימזמה לש ותעיבק עוציבה םינמזה תוחולל רשאב תועד יקוליח לש הרקמב .12.3

 .שארמ ךכל םיכסמ ןלבקהו

 לכ תלבקל ,ןלבקה תונגראתהל םישורדה ןמזה יכשמ לכ תא תללוכ הדובעה עוציב תפוקת .12.4

 ,המקהו רוצי תוינכת תנכהל םישרדנה םירושיא ,הריפח ירושיא :םללכבו םישרדנה םירושיאה

 לכב תולבקו תוריסמ יכילהת ,הלבק תוקידב ,םירצומ רושיא ,תודובע יקלחל םימגד רושיא

 .הזוחה תוארוה יפ-לע העצבל שיש תרחא תוליעפ לכו תודובעה םויסבו בלש

 שורדה ןמזה ךשמ תא תללוכ ליעל הבתכוהש עוציבה תפוקת יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .12.5

 .ןימזמל הדובעה ללכ לש הריסמל

 דע ,הדובעה תנמזה וצב עוציבה תפוקתל סנכתמ רשא ,עוציבל טרופמ םינמז חול שיגי ןלבקה .12.6

 .הדובעה תנמזה וצ תלבק םוימ עובש

 .הדובע תנמזה תלבק םוימ עובש דע טולישו תונגראתה תינכת רושיאל שיגי ןלבקה .12.7

 .הדובע תנמזה תלבק םוימ עובש דע םישורדה םידיקפתה ילעב תא רושיאל שיגי ןלבקה .12.8

 ירושיא ללכ .רתאב רמג ירמוח תגצה ללוכ ,חקפמה רושיאל ושגוי רמוח/דויצ ירושיא .12.9

 שרדנ חוקיפלש ןובשחב חקיי ןלבקה .הדובע תנמזהמ םייעובש ךות ומייתסי רמוח/דויצה

 .רושיאו הקידבל עובש תוחפל

 תודובעה עוציבו תלחתה .13

 י״ע הדובע תלחתה וצ תלבק םוימ םימי 5 ךות ,תודובעה עוציבב ליחתהל בייחתמ ןלבקה .13.1

 יפכ ,תומדקתהה יבלשלו םידעומל םאתהב ןמייסיו ,תופיצרב רתאב דובעי אוה יכו להנמה

 .הדובע תלחתה וצב וא/ו חקפמה תוארוה פ״ע וא/ו ויחפסנב וא/ו הז הזוחב ועבקנש
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 יאשר ןימזמה .חקפמה וא/ו להנמה תעד לוקיש יפ לע ועבקייש םיבלשה יפל ועצובי תודובעה .13.2

 וא/ו עוציבל שקבתמה גורידב ןעצבל וא/ו םיינשמ םיבלש רפסמל ןקלחלו תופיצרב ןעצבל אלש

 י״פע עבקי ל״נה םיבלשה עוציב ןיבש ןמזה קרפו םיבלשה עוציב .םיבלשה תא תופיצרב עצבל

 .להנמה לש ידעלבה ותעד לוקיש

 יכ ךירעה להנמהו ,הדובע תלחתה וצב עבקנש ןמזה ךותב תודובעה עוציבב ןלבקה ליחתה אל .13.3

 דיקפהש תויוברעה תא טלחל וא/ו הזוחה תא לטבל ןימזמה יאשר ,ןימזמל קזנ םורגי רוחיאה

 לעפיו היה .ןיד לכ י״פע וא/ו הז הזוח י״פע ןימזמל ןותנה רחא דעס לכל ףסונב תאזו ןלבקה

 בתכב העדוה תלבקמ תועש 24 ךותב רתאה תא ןלבקה הנפי ,הז ק״סב רומאכ ןימזמה

 .ומוקמב רחא ןלבק סינכהל ןימזמל רשפאל תנמ לע תאזו ןימזמהמ

 עבקנש רומאה דעומה רחאל תודובעה עוציבב ליחתהל ולבקל ריתהל ידכ הז ק״סב רומאב ןיא .13.4

 עוציב תלחתהב רוחיא ןיגב ןימזמל תונותנה תופורתה ןיבמ וזיאב עוגפל ידכ ךכב ןיאו

 .תודובעה

 עובק ייוציפ ןימזמל ןלבקה םלשי ,עבקנש ךיראתה דע תודובעה עוציב תא ןלבקה םילשה אל .13.5

 םוכס לכמ םכסומה יוציפה םוכס תא זזקל יאשר אהי ןימזמה .זרכמה יפיעסב רומאכ ,םכסומו

 .ונממ ןלבקל עיגמה

 יקלחמ דחא לכ יבגל העוציב תפוקתו הדובע תלחתה ידעומ ולוחי ,הנלצופת תודובעהש הדימב .13.6

 .ולצופש תודובעה

 תוארוה ולוחי ףסונ בלש עוציב ןלבקל רוסמלו תודובעה ףקיה תא לידגהל ןימזמה טילחהו היה .13.7

 תודובעה ףקיהל בל םישב ,רומאכ ,תופסונה תודובעה לע םג המאתהב הרומתהו הז הזוח

 קיספהל יאשר אהי ןימזמה יכ תאזב םכסומ ,םלואו .ןתמלשהל שרדנה ןמזה קרפלו תופסונה

 ןלבקל רוסמל ביוחמ אוה ןיאו בלש ותואמ קלח וא אוהש בלש לכ רמג רחאל ןלבקה תדובע תא

 .תופסונה תודובעה עוציב תא

 ,הפשאהו םירמוחה יפדוע תא רתאהמ ,תעל תעמ ,ןלבקה קלסי תודובעה עוציב ןמז לכ ךשמב .13.8

 הפשאה ,םינקתמה ,םירמוחה לכ תא ונממ קלסיו רתאה תא אוה הקני תודובעה רמג םע דימו

  .חקפמה וא/ו להנמה ןמ תרחא הארוה לביק םא אלא ,אוהש גוס לכמ םייעראה םינבמהו

 תלבק ,הז ללכבו ,ןיד לכ תוארוה יפל ןלבקה גהני ,ליעל רומאכ הפשאהו תלוספה יוניפ תעב .13.9

 תלוספה םיקלוסמ המוחתב תילאפיצינומה תושרה גיצנ י״ע רשואמ הכיפש םוקמל םירושיא

 ןלבקל םלושת אל יכו הלא תולועפ תללוכ ןלבקל תנתינה הרומתה יכ ,רהבוי .רומאכ הפשאהו

 .תלוספה יוניפ ןיגב 'וכו הנמטה תרגא ,הלבוה ,הסמעה ןיגב תפסות לכ

 ןוילע חוכ תאפמ אלא ,ויתויובייחתה עוציב תא תוחדל וא/ו בכעל יאשר היהי אל ןלבקה .13.10

 .ןתינש לככ םדקהב יטנוולרה םרוגל ךכ לע הארתהבו

 וא ריווא גזמ יישק לש וא םדא חוכב רוסחמ לש וא ,םיקפס תותיבש לע תונעט יכ הזב רהבומ .13.11

 .רוחיאל קודיצ הנייהת אלו ,הנעמשית אל תוינוחטיב תוביסנ

 חול ןלבקה שיגי חקפמה/להנמה תוארוהל םאתהב וא/ו הדובע תלחתה וצב עבקיש ןמז קרפב .13.12

 .תודובעה לכל טרופמ םינמז

 ןוכדע ןלבקה שיגי ,םהינבמ םדקומה יפל ,שדוחל תחא וא יקלחה ןובשחה תשגה םע ,ןכ ומכ .13.13

 ויהי םא ,תודובעה עוציב ךשמהב תויופצה תויוליעפה לש ןכדועמ טוריפ ךות םינמז חול לש
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 אוה דציכ םינמזה חולב חיכוהל ןלבקה לע היהי תומיוסמ תודובע עוציבב םיבוכיע וא םירוגיפ

 .ירוקמה םינמזה חולב דומעל תנמ לע ולא םירוגיפ גישהל ןווכתמ

 הרפה הווהי ,ליעל רומאכ ,םינמזה חולב רושקה תשגה רבדב רומאה םויק יא קפס רסה ןעמל .13.14

 דע ןלבקל םיפסכ בכעל ןימזמה יאשר אהי ,הז הזוח יפ לע ןימזמה תויוכז לכל ףסונבו תידוסי

  .םינמזה חול רבדב רומאה שגויו אצמוי רשא

 ידמ יטיא תודובעה עוציבש העדב חקפמה היהי תודובעה עוציב ךשמב אוהש לכ ןמזב םא .13.15

 ,ןלבקל ךכ לע עידוהל יאשר חקפמה אהי ,םינמזה חולל םאתהב תודובעה תמלשה תא חיטבהל

 ידכב ,דויצו םידבוע לש תפסות ללוכ ,םישורדה םיעצמאה םה המ ןלבקל עידוהל יאשר אהי ןכו

 .םינמזה חולב ןתמלשהל עבקנש ןמזה ךות ,תודובעה תמלשה תא חיטבהל

 רחא אלמל לגוסמ וניא ןלבקה יכ העדב חקפמה אהי ,תודובע עוציב ךלהמ ידכ ךות ,הרקמ לכב .13.16

 רחא אלממ וניא תרחא הביס לכמ וא ,הז הזוח תוארוה רתי רחא אלממ וניא וא/ו םינמזה חול

 ,דויצה ,םדא חוכ תבצמל עגונה לכב ןה ,םינמזה חול ידי לע תובתכומה תודובעה בצק תושירד

 עידוהל יאשר חקפמה היהי ,איהש תרחא הביס לכמ וא ,רמוח לכ לש תונמזהה בצמ ,םירמוחה

 לש ותעיבק .תודובעה עוציב בצק תא שיחהל תנמ לע םהב טוקנל שיש םיעצמאה לע ןלבקל

 .תערכמו תיפוס אהת חקפמה

 ידיב ולא לכ עבקי חקפמהו הרקמב וא ,חקפמה עבקי ותוא דעומב תוועמה ןקותי אל םא .13.17

 אהי ןימזמהו ,ןלבקה י״ע הז הזוח תוארוה לש הרפה רבדה הווהי ,םינמזה חולב דומעל ןלבקה

 תרבעה ללוכ ,ןלבקה י"ע הזוחה לש הרפה לש הרקמל הז הזוחב םיעובקה םידעצ טוקנל יאשר

 .ןלבקה ןובשחמ זזוקת הרומתה ,תודובעה תמלשה ךרוצל רחא ןלבקל תודובעה

 םיכמסמב תוקפס  .14

 רושקה רחא רבד לכ וא/ו םיטרפמב ,תוינכתב תועט וא/ו הריתס לכ לע להנמל עידוי ןלבקה .14.1

 .רומאכ תועטה וא הריתסה רבד ול עדוויה םע דימ תאזו ,תודובעה עוציבב

 קפס ןלבקל היהש וא ,תרחא הארוהל הז הזוח תוארוהמ תחא הארוה ןיב הריתס ןלבקה הליג .14.2

 ותעדל רשא ,ןלבקל העדוה חקפמה רסמש וא ,ונממ קלח לכ לש וא הז ךמסמ לש ןוכנה ושוריפב

 ,בתכב תוארוה ןתיי להנמהו להנמל בתכב ןלבקה הנפי ,הז הזוח תא הכלהכ שרפמ ןלבקה ןיא

 תארוה .ויפל גוהנל הז יוליגמ תועש 24 ךותב שיש שוריפה רבדב ,ךרוצה יפל תוינכת תוברל

 .תבייחמו תיפוס אהת ,רומאכ ,להנמה

 תוינכת תוברל - תוארוה ,תודובעה עוציב ידכ ךות ,תעל תעמ ,ןלבקל איצמהל יאשר להנמה .14.3

 .ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה עוציבל - ךרוצה יפל םייוניש

 לוח ימיבו םויה תועשב תודובע .15

 ידעומ חול םויק תוארוה רחא אלמל דעונה ףסונ םולשת לכ עובתל יאשר היהי אל ןלבקה .15.1

 .םוקמב הרידס תוליעפ רשפאל תנמ לע וא עוציבה

 הלילב דובעל וילע היהי וא םויל תחא םילעופ תרמשממ רתויב דובעל וילע היהי ,ךרוצה תדימב .15.2

  .בתכב ןימזמה תשירד יפל הז לכ ,צ"החא תועשב וא/ו

 .ןימזמה לש רושיאו םדקומ םואת אלל תוליגר הדובע תועשמ גורחל ןיא .15.3

 .לארשי יגחבו תותבשב תרחא תוליעפ לכו תודובע ורשפאתי אל ,הרקמ לכב  .15.4
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 תבש ימיב וא/ו הלילה תועשב תודובע הנעצובת אל ,שרופמב תרחא הז הזוחב רמאנ םא טרפ .15.5

  .בתכב חקפמה תמכסה אלל ,גחו

 דומילה תועשל רבעמ הנעצובת תודובעה רשפאה תדימב ,יכ שגדוי - דומילה תודסומ ןיינעל .15.6

 ףופכה חקפמה רושיאבו רפסה תיב תלהנה םע שארמ םואיתל ףופכבו ךרוצה תעב םלואו

 .דומילה תועשב ףא תודובעה הנעצבתת ןימזמה סדנהמל

 אלל עצבתהל ךירצ םירבדה עבטמ רשא תודובעה קלח ותוא לע ולוחי אל ליעל םיפיעסה .15.7

 וא/ו שפנ תלצהל תענמנ יתלבו תיחרכה איהש הדובע לכ וא/ו תופוצר תורמשמב וא/ו הקספה

 לע הבוח ,רומאכ תודובע עוציב לש הרקמב ,םלואו .רתאה וא/ו תודובעה ןוחטיבל וא/ו שוכר

 םירתיהה לכל גואדלו ,רשפאתי רבדהשכל דימ חקפמל וא/ו להנמל ךכ לע עידוהל ןלבקה

 .רומאכ עוציבל םישורדה

 דרשמ ל״כנמ ירזוחב ומסרופש יפכ ךוניחה דרשמ תויחנהל עדומו ריכמ אוה יכ ,ריהצמ ןלבקה .15.8

 .ןהיפ לע לועפל בייחתמ אוהו ךוניח תודסומ ,רפס יתב ימחתמב תודובע עוציבל רשקב ךוניחה

 הדובע ינמוי .16

 טרופמה תא וללכי רשא ,םיקתעה 3-ב )״הדובעה ינמוי״ :ןלהל( הדובע ינמוי רתאב להני ןלבקה .16.1

 :ןלהל

 .)םוי ידמ ןלבקה י״ע ןכדועי( תודובעה עוציבב םיקסעומה ,םהיגוסל םידבועה לש םרפסמ .16.1.1

 .)םוי ידמ ןלבקה י״ע ןכדועי( תודובעה עוציבב קסעומה ינאכמה דויצה .16.1.2

 .)םוי ידמ ןלבקה י״ע ןכדועי( רתאב םיררושה ריוואה גזמ יאנת .16.1.3

 .)םוי ידמ ןלבקה י״ע ןכדועי( םויה ךשמב ועצובש תודובע ןתוא .16.1.4

 .)ךרוצל םאתהב ןלבקה י״ע ןכדועי( תודובעה עוציבל רשקב ןלבקה תורעה .16.1.5

 ךיראת ןויצב ,רתאב ותויהב ךרוצל םאתהב חקפמה י״ע ןכדועי( ןלבקל ונתינש תוארוה .16.1.6

 .)םושירה

  תודובעה עוציב ךלהמל רשק ,חקפמה תעדל ,ןהל שיש תורעהו תויוגייתסה ,תודבוע .16.1.7

 .)םושירה ךיראת ןויצב ,רתאב ותויהב ךרוצל םאתהב חקפמה י״ע ןכדועי(

 םותחי חקפמה .ויתורעה םושיר רחאל םוי ידמ ,רתאב ןלבקה י״ע ומתחיי הדובעה ינמוי .16.1.8

 .ןנשיש לככ ,ויתויוגייתסה וא/ו ויתורעה תא ןייצלו רתאב ותויהב םינמויה לע

 וחוכ אבל וא ןלבקל רסמיי ,רתאב ותויהב ,הדובעה ינמויב חקפמה ימושירמ םותח קתעה .16.1.9

 תאזו ,רומאב קתעהה תריסממ םימי 7 ךות ןמויב ומשרנש םיטרפהמ גייתסהל יאשר רשא

 .הדובעה ינמויב םשריהל ןלבקה לש ותוגייתסה רבדב חקפמל בתכב העדוה תריסמ י״ע

 תאז םיאור ,ליעל רומאכ תוגייתסה לע ךמסומה וחוכ אב וא ןלבקה עידוה אל .16.1.10

 .רתאב חקפמה תויהב ןמויב ומשרנש םיטרפה תונוכנ תא ורשיא םידדצה וליאכ

 וא ,רתאב ותויהב חקפמה י״עו ןלבקה י״ע הדובעה ינמויב ומשרנש םימושירה קר .16.1.11

 - ליעל טרופמכ םהמ וגייתסה חקפמה וא ןלבקהש ולאל טרפ - חקפמה י״ע ורשואש ולא

 םמצעלשכ ושמשי אל םה ףא םלוא ,םהב תולולכה תודובעה לע םידדצה ןיב היארכ ושמשי

 .הז הזוח י״פע םולשת לכ תשירדל הליע

 .ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה םע חוקיפו םואית תובישיל בצייתי ןלבקה .16.2
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 ןלבקה םעטמ החגשה .17

  .תודובעה עוציב ךרוצל תופיצרב וילע חיגשיו רתאב אצמי הדובעה להנמ וא/ו ןלבקה .17.1

 ,להנמה לש םדקומה ורושיא ןועט אהי ,הז ףיעס ךרוצל ןלבקה םעטמ הדובעה להנמ יונימ .17.2

 תוארוה תלבק ךרוצל ,אוהש ןמז לכב ולטבל וא ורושיא תא תתל ברסל יאשר היהי להנמהו

 .ןלבקה ןידכ ןלבקה לש הדובעה להנמ ןיד ,להנמהמ

 ןלבקה ידבועל ןיקיזנו םידבוע .18

 אצמנה רחא םדא לכ וא דבועל ןיד לכ י״פע םיעיגמה יוציפ וא קזנ ימד לכ םלשל בייחתמ ןלבקה .18.1

 וא/ו תודובעה עוציב ידכ ךות ומרגנש םהשלכ קזנ וא הנואתמ האצותכ ןלבקה לש ותורישב

 .ןעוציב בקע

 תונמזומה תודובעה עוציב םשל שורדה רפסמב םייעוצקמ םידבוע קיסעהל בייחתמ ןלבקה .18.2

 ןפואב תודובעה עוציבל קיסעהל ןלבקה הזב בייחתמ ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .דעומה ךותב

 רוסחמ רבדב הנעט לכ עמשת אלו הדובעה יבלש יפל ,תע לכב שורדה םילעופה רפסמ תא ףוצר

 .ןימזמה לש רחא רתאב םידבוע םה םא םגה ,אוהש ןמז לכב םידבועב והשלכ

 ,שורדכ םתחוורו םידבועה תואירב תרימשל םיאנתו תוחיטב יאנת חיטבהל בייחתמ ןלבקה .18.3

 ד״ישת ,הדובעה לע חוקיפו ןוגרא קוח תארוה י״פע ונמתהש הדובעה יחקפמ י״ע שרדייש יפכ

- 1954. 

 רתאב תוחיטבה יללכו הדובעה ינידל םאתהב תוארוההו תושירדה לכב דומעל בייחתמ ןלבקה .18.4

 .הדובעה

 ךורכה רחא רבד לכו םליבשב הרובחתה יעצמאו םהילע החגשה ,םידבועה תחוורל גאדי ןלבקה .18.5

 .ךכב

 הדובע יאנת םייקיו ודי לע וקסעויש םידבועל ףנעב לבוקמכ ,הדובע רכש םלשל ןלבקה לע .18.6

 .יעוצקמה דוגיאה י״ע עובקל םאתהב

 ,)םירחאו ןיינב ילעופ ןרק( תונרקה ,םיסימה לכ תא םידבועה דעב םלשל בייחתמ ןלבקה .18.7

 .קוחב עובקה יפ לע םידבוע תקסעה ןיגב ,תורחא תואצוה לכ םע םיילאיצוסה םיחוטיבה

 ןלבקכ קסעומ וניה יכ ,ימואל חוטיבל דסומל הזוחה תתירכ םע דימ עידוהל בייחתמ ןלבקה .18.8

 .ימואלה חוטיבה תונקת תוארוהל םאתהב תודובעה עוציבל יאמצע

 תחוורל לעפיו ךכל תוכמסומה תויושרה תויחנה י״פע לעפי ,םירז םידבוע ןלבקה קיסעי םאב .18.9

 .םיילאיצוסה םיאנתהו םהיתורוכשמו םתקסעה יאנתו םהירוגמ יאנת ,םידבועה

 םידיבעמ תובח יחוטיב תוברל ,תובטהה ראשו םירז םידבועל תורוכשמ םלשל בייחתמ ןלבקה .18.10

 .םתייהשו םאתהב הכורכה האצוה לכ ןכו רחא חוטב לכ וא/ו

 י״פע תרחא תובייחתה לכו ודיב םינוכרד תדקפה ,םתרזחה ,םתאבהל יארחא היהי ןלבקה .18.11

 .םינפה דרשמ וא/ו הקוסעתה דרשמ תושירד

 .םירזה םידבועל תוביריו הקיז ,רשק לכ ןימזמל ןיא יכ ,שגדומו רהבומ .18.12

 תונוישיר ילעב ויהי )וקסעויש לככ( ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה ידי לע וקסעוי רשא םיחטש ידבוע .18.13

 בייחתמ ןלבקה .ףקותב רחא רושיא לכ וא/ו קוח לכ י״פע שרדנו בייחתמכ הקוסעתה תכשלמ

 .םיחטשהמ םידבוע תקסעה לש תויולעה לכב תאשל
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 הדובעה יחקפמ תא ףילחהל ןלבקה בייחתמ ,ןלהל ףיעסב ותרדגהכ ,חקפמה תשירדל םאתהב .18.14

 .חקפמהמ השירד תלבק םוימ םימי 7 ךותב עוצקמ ילעב וא/ו םידבוע וא/ו

 :ןמקלדכ ,םידיקפתה ילעב תא קיסעהל בייחתמ ןלבקה .18.15

 .ןלהל טרופמכ - הדובע להנמ .18.15.1

 .ןלהל טרופמכ - עוציב סדנהמ .18.15.2

  .ןלהל טרופמכ -ךמסומ דדומ .18.15.3

 תודובעה עוציב רחאל וא/ו ןמזב ןיקיזנ .19

 אהי ןלבקה ,תודובעה תמלשה דעו ןלבקה לש ותושרל ,ותצקמ וא ולוכ ,רתאה תדמעה םוימ .19.1

 לכ וא/ו תודובעה עוציב רחאל קזנ לש הרקמ לכב .וילע החגשהלו רתאה לע הרימשל יארחא

 םדקהב ,אוה ונובשח לע קזנה תא ןקתל ןלבקה לע היהי ,איהש הביס לכמ עבונהו ןהמ קלח

 תוארוהל ויטרפ לכב םיאתמו ןיקת בצמב רתאה אהי ותמלשה םעש ךכ ידיל איבהלו ירשפאה

 ףיעס לע דחוימב דיפקהל שי יונב חטשב ,ןקלח וא ןלוכ ,הנעצובת תודובעהו רחאמ .הז הזוח

 םימייקה םינקתמהו םיתורישב תודובעה ןמז ךשמ שמתשהל רוזאה יריידל רשפאל ,הז

 .תילאמיסקמ תויחונב

 ןימזמל ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,תרחא ךרדב וא רתאב ,םרגייש קזנ לכל יארחא אהי ןלבקה .19.2

 לש לדחמ וא/ו השעמ לשב ,ףוג יקזנ תוברל ,ושוכרל וא/ו והשלכ ׳ג דצל וא/ו ושוכרל וא/ו

 ינ/ןלבק תקסעה רתותו הדימב( הנשמ ינ/ןלבק תוברל ,ומעטמ ימ לש וא/ו וידבוע לש ,ןלבקה

 .)ןימזמה י״ע הנשמ

 ,ודגנ שגותש העיבת ןיגב םלשל ביוחי ןימזמהש םוכס לכ אולמב ןימזמה תא הפשי ןלבקה .19.3

 תואצוה - רומאה תויללכב עוגפל ילבמו - תוברל ,הז הזוחב רומאכ הל יארחא ןלבקה רשאו

 יפ לע ןימזמה תויוכזמ עורגל ילבמו בתכב - ןימזמה תשירד םע דימ תאזו ד״וע ט״כשו טפשמ

 .םירחא דעס וא/ו הפורת לכל ןיד לכ יפ לע וא/ו הז הזוח

 להנמה י״ע חוקיפ .20

 ,ןימזמה םעטמ רחא םרוג לכל וא/ו חקפמל וא/ו להנמל הנתינש חוקיפה תוכזב תוארל ןיא .20.1

 ןיב תרצוי איה ןיאו ,ואולמב ויבלש לכב הז הזוח תא םייקי ןלבקה יכ חיטבהל יעצמא אלא

 תטרופמה תורשקתהה טעמל ,רחא תורשקתה גוס לכ וא/ו דיבעמ דבוע יסחי ןימזמל ןלבקה

 .הז הזוחב

 אלו הז הזוח יאנת יולימל ןימזמה יפלכ ויתויובייחתהמ ןלבקה תא ררחשי אל ל״נה חוקיפה .20.2

 .הז הזוח תוארוה לכ תא תונקיידב אלמל ןלבקה לש ותבוחמ המואמ ערגי

 :עוציבה סדנהמו הדובע להנמ ,חקפמה לש םהיתויוכמס .20.3

 לכב ופילחהל ןכו )״חקפמה״ :ןלהל( ומעטמ חקפמ תונמל ,בייח וניאו יאשר אהי ןימזמה .20.3.1

 רכשו חקפמה תואצוה .ותעד לוקיש יפל ,ןכ תושעל ןוכנל אצמת םאב ,רחא חקפמב תע

 םימי 7 ןלבקל עידוי ןימזמה יכ םכסומ ,ןכ ומכ .ודי לע ומלושיו ןימזמה לע ולוחי ותחרט

 .הז ףיעסב רומאכ ,חקפמה תפלחה לע שארמ

 .הז הזוחב ויתויובייחתה תא עצבמ ןלבקה יכ קודבלו חקפל היהי חקפמה לש ודיקפת .20.3.2
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 ךמסומ היהי ןכ ומכ .ןעוציב לע חיגשהלו תודובעה עוציב תא קודבל ךמסומ היהי חקפמה .20.3.3

 םהב םישמתשמ ןלבקה לש ומעטמ הנשמה ינלבק וא/ו ןלבקהש םירמוחה ביט תא קודבל

 ויהי ,ליעל רומאב עוגפל ילבמו ףסונב .תודובעה עוציבב ןלבקה י״ע תישענש הכאלמה ביטו

 הזוחב ,םעפל םעפמ ,שרופמ ןפואב ול תונותנה תויוכמסה ןתוא לכ חקפמה לש ויתויוכמס

 .הז

 לכב סנכיהל ודי לע השרומל וא ,וחוכ אבל וא ,חקפמל שורדה לכב עייסיו רשפאי ןלבקה .20.3.4

 ובש רחא םוקמ לכלו ,ןלבקה י״ע וילע דובעי וא/ו הנביש הנבמ לכלו ,תודובעה חטשל תע

 דויצ ,םירמוח םיאבומ ונממש םוקמ לכלו הז הזוח עוציבב הרושקה יהשלכ הדובע תישענ

 .הז הזוח עוציבל םהש לכ םיצפחו

 םיווהמ חקפמל הז הזוחב תונתינה תויוכמסהו ,חקפמה תא תונמל ןימזמה לש ותוכז .20.3.5

 .ןאולמב הז הזוח תוארוה םייקי ןלבקה יכ חיטבהל ידכ ,וב טקונ ןימזמהש דבלב יעצמא

 ןאולמב הז הזוח תוארוה יולימל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשל ידכ ,חקפמה יונימב ןיא

 .ןדעומבו

 רשאו םיסדנהמה סקנפב םושרה השרומ סדנהמ הז הזוח תמיתח רחאל דימ הנמי ןלבקה .20.3.6

 הדובע י/להנמ ןלבקה הנמי ןכ ומכ ,הזוחה אושנ תודובעל םיאתמ ותוחמתה םוחת

 י/להנמכ םמש םושירל גאדי ,הדובעה דרשמ םעטמ )הדועת י/לעב( םי/השרומ םיכ/ךמסומ

 ,תודובעה עוציב לע ןלבקה םעטמ ם/יארחא תויהלו להנל היהי ם/ודיקפת רשא ,הדובע

 לע שרדייש לכ חקפמל ורסמי עוציבה סדנהמו הדובעה י/להנמ .עוציבה תפוקת לכ ךשמל

 םידיקפתה יולימב רושקהו שורדה לכ תא חקפמה םע םאתל ןכו ,ודיקפת יולמ ךרוצל ודי

 .הז הזוחב חקפמל םינותנה תויוכמסהו

 הדובעה י/להנמ יכ ןלבקה בייחתמ ,ןימזמל ןתריסמל דעו תודובעה עוציב תפוקת ךשמב .20.3.7

 ןלבקה בייחתמ ןכ ומכ .תודובעה עוציב לע ו/חיגשיו תופיצרב רתאב ו/אצמי םי/ךמסומה

 סדנהמו הדובעה י/להנמ .דומצ ןפואב רתאב תודובעה עוציב תא הוולי עוציבה סדנהמ יכ

 .ודי לע שרדייש לכב חקפמה תושרל ודמעי עוציבה

 הדובע י/להנמ לש ויונימ רחאל דימ ,הדובעה דרשמ רושיא ןימזמל איצמהל גאדי ןלבקה .20.3.8

 .הז ףיעסב רומאכ

 קודבלו ןוחבל ,תודובעה תא רקבל ידכ תודובעה רתאב ,תע לכב ,רקבל ךמסומ היהי חקפמה .20.3.9

 ובש רזיבא לכו םירזיבאה ,םיקלחה לכו םינכומה םיטנמלאה ,םירמוחה גוסו ביט תא

 עוציב בצק תא ןכו ,וב שומישה ינפלו תודובעה ךרוצל וב שמתשהל דיתע וא ןלבקה שמתשמ

 .ןוכנל אצמי חקפמהש תרחא הרטמ לכלו תודובעה

 י״פע ,רחא והשימ תרזעב םג/וא ,תועצמאב וא ,ומצע חקפמה י״ע השעת הקידבה .20.3.10

 .ןלבקה ןובשח לע ולוחי תוקידבה תולעו ,ותעד לוקיש

 םיקלח ,םירזיבא ,םיטנמלא ,םירמוח ןכו הדובע לכ לוספל יאשר היהי חקפמה .20.3.11

 חקפמה תעדל רשאו תודובעל רשקב םהב שמתשהל דיתע וא ,שמתשמ ןלבקה רשא םירבדו

 .הז הזוחל םיחפסנל וא ,תודובעל םימיאתמ םניא

 .סדנהמה י"ע הדובעה ןמויב בתכב םושיר לש ךרדב השעת הליספה תעדוה .20.3.12

 וא/ו ןקתל וא/ו ףילחהל ונובשח לע - בייח ןלבקה היהי ,הליספ תעדוה ןתמ םע .20.3.13

 שומישה תא וא/ו תונודנה תודובעה תא קיספהל וא/ו שדחמ עצבל וא/ו סורהל וא/ו תונשל
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 ,םקלסלו ןיינעה יפל ,ורשוא אל וא ,ולספנ רשא םיקלחב ,םירזיבאב ,םיטנמלאב ,םירמוחב

 .תודובעה םוקממ חקפמה תשירד י"פע ,םהמ קלח וא ,םלוכ תא

 .חקפמה ידי לע עבקנש ןמזה קרפב ל"נה םייוקילה תא ןקתל בייח אהי ןלבקה .20.3.14

 ןמזה קרפ יכ ,םכסומ זא יכ ,םירמוח תונמזהב ךרוצ היהי םהב םירקמב יכ םכסומ םלוא

 .םירמוחה תקפסא דעוממ הנמי

 עצבל ןימזמה יאשר אהי ,עבקנש דעומב ל"נה םייוקילה תא ןלבקה ןקית אלו היה .20.3.15

 .ןלבקה לש ונובשח לעו ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ומצעב ל"נה םייוקילה ןוקית תא

 ינכט רמוח לכו ,הדובעה תוינכת תוברל תוינכתה לכב ןייעל חקפמל רשפאי ןלבקה .20.3.16

 ןלבקה תא רטופ וניא רמוחב ןויע .חקפמה תעדל שורד רשאו תודובעל רושקה רחא

 .הז הזוח יפ לע וילע תלטומה איהש לוכ תוירחאמ

  רתאל חקפמה תשיג .21

 לכל ןכו ,רתאל תע לכב סנכיהל ,ןימזמה םעטמ םדא לכל וא/ו חקפמל רוזעיו רשפאי ןלבקה .21.1

 .הז הזוח עוציב ךרוצל םהש לכ םיצפחו תונוכמ ,םירמוח םיאבומ ונממש םוקמ

 ירוביח ללוכה חקפמהו ןלבקה ידרשמ שומישל הנבמ ,אוה ונובשח לע רתאב ןיקתי ןלבקה .21.2

 ךרוצל םירחאל םירישכמו םילכ ,םירמוח תנסחאל םיאתמ ןסחמו םינבמל תרושקתו למשח

 .תודובעה עוציב

 .ןימזמה םעטמ חקפמה תוארוה יפ לע גוהנל בייחתמ ןלבקה .21.3

 דבלב תושר רב ןלבקה .22

 ,איהש הרוצ לוכב ומעטמ םילעופה וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה יכ תאזב רהבומ ,קפס לכ רסה ןעמל

 ידכ ,הז ףיעסב רומאב ןיא .וב תרחא תוכז לכ וא/ו הקזח תוכז לכ םהל ןיאו רתאב תושר ירב םניה

 .הז הזוחב שרופמב רומאל םאתהב אלא ,וידבוע םניאש ,םירחא קיסעהל ןלבקל ריתהל

 ןלבקה תוירחא .23

 ודגנ שגותש העיבת לכל רשקב ותוא תוצפלו ותופשל ןימזמה יפלכ יארחא היהי דבלב ןלבקה .23.1

 בקע ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב םרגנ רשאו תודובעה עוציבב ורוקמש קזנ ןיגב ,שגות םאב

 וא/ו ןלבקה לש )תאז בייחמ ןידה ךא תונלשרו לדחמ ויה אל םא םג וא( ינלשר לדחמ וא השעמ

 ןיב ,דויצל וא םירמוחל וא ,הנבמל םרגנ קזנה םא ןיב ,וינכוס וא/ו ויחילשמ ימ וא/ו ומעטמ ימ

 םהיחילש ,ןימזמה תוברל ,ישילש דצ לכל וא ,דבוע לכל םרגנ םא ןיבו ,ןלבקה דויצל םרגנ םא

 .םמעטמ ימ וא/ו םהינמזומ

 לכל רשקב ןימזמה תא הפשיו ןיד לכ תוארוה ירחא ןלבקה אלמי הז ףיעסל םאתהב ויתולועפב .23.2

 רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .ןלבקה תויובייחתה לש הרפהמ האצותכ ודגנ שגותש העיבת

 האצוה וא ףוג וא קזנ תוברל קזנ לכ ןיגב ותופשל ןימזמה יפלכ יארחא ןלבקה היהי ,ליעל

 עציב ןלבקהש ךכ לשב ודגנ םושיא בתכ וא העיבת תשגהמ האצותכ לעופב ול ומרגיש תיפסכ

 ,המאתהב םישרדנה םינוש םירתיהו היינבה ירתיהל םאתהב אלש ןהמ קלח וא/ו תודובעה תא

 רתיהל םאתהב אלש ,היינבל ןימזמה דצמ המכסה םושמ ליעל רומאב ןיא .הז הזוח תוארוהו

 .קוח יפ לע ןהל שרדנה רתיהל םאתהב אלש תודובע עוציבל וא היינבה
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 ןימזמהש םוכס לכ ןימזמל וא ןימזמה תחת םלשי ןלבקהש ועמשמ ,ליעל ףיעסב רכזנה יופישה .23.3

 י״פע ומלשל ןידכ ביוחי ןימזמהש םוכס לכו ,ד״וע ט״כשכ וא תואצוהכ ל״נל רשקב איצוה

 ,)ש״מהיב י״ע סנק לטוי םא( סנקכ ןיבו תואצוהכ ןיבו םייוציפכ ןיב ,ררובה קספ י״פע וא ד״ספ

 םולשתה םויל דע ןימזמה י״ע םוכסה לש האצוהה םוימ ןידכ הדמצה ישרפהו תיביר ףורצבו

 .ןלבקה י״ע ןימזמל

 העיבת ןימזמה דגנ שגותש הרקמ לכב יכ אוה ,ןלבקה תאמ יופישל ןימזמה לש ותוכזל יאנת .23.4

 עימשהל תונמדזה ןלבקל ןתנית ,ליעל רומאל םאתהב הניגב ןימזמה יופישב בייח ןלבקהש

 לכ ריבעי ןכ ומכ .ךכ לע העדוה ול הנתינש םוימ םימי 7 ךות תאזו הינפמ ןנוגתהלו ויתונעט

 טישויו ןימזמה עגנכ התנפוה רשא השירדה וא/ו העיבתה תרהבהל שורדה רושיא וא/ו ךמסמ

  .ד״וע ט״כשבו תואצוהב אשיי ןכו טפשמה לוהינל ריבס ןפואב השורדה הרזעה לכ תא

 הנשמ ינלבק תקסעה .24

  .ומצעב הז זרכמ אושנ תודובעה לכ תא עצבי ןלבקה .24.1

 יאשר ,ןתצקמ וא תונוש תודובע עוציב תבוטל הנשמ ינלבק םע רשקתהל ןיינועמ ןלבקהש לככ .24.2

 תודובעה עוציבל הייריעה רושיא תא שקבלו עצומה הנשמה ןלבק תא הייריעל גיצהל ןלבקה

  .תודובעה עוציב תליחת דעומ ינפל ,ודי לע

 ינלבקה גוויסה לעב וניה עצומה הנשמה ןלבק ויפל םינלבקה םשר לש רושיא גיצי ןלבקה .24.3

  .תעצובמה הדובעל םיאתמה יעוצקמה

 התעד לוקיש יפל ,ןקלח וא תודובעה לכ עוציב תא רשאל אלש וא רשאל תיאשר הייריעה .24.4

 ןלבק תא ןלבקה ליעפי אל ,הרקמ לכב .הרושיאל ןלבקה שיגהש הנשמה ןלבק ידי לע ,ידעלבה

 .הנשמה ןלבקל בתכב הייריעה רושיא תלבק ינפל הנשמה

  .הז זרכמ ינלבק ךותמ ,רתוי וא םינלבק ינשל הנשמה ןלבק ותוא תא רשאת אל הייריעה .24.5

 תא בכעי אלש ןפואב הנשמה ןלבקל ימדקמה רושיאה תלבק אדוול ןלבקה תוירחאב יכ רהבוי .24.6

 ןונגנמ יפ לע תוסנק ולוחי םינמזה תוחולב בוכיע לע יכו ,תודובעה םויס וא/ו תליחת דעומ

  .הז חפסנב ןלהל עיפומה תוסנקה

 םיקזנ ןוקית .25

 ,למשח ,לועית ,בויב ,םימ תשר ,ליבש ,ךרד ,שיבכל םרגייש לוקלק וא/ו קזנ לכש יארחא ןלבקה .25.1

 ךות ,)״םיליבומ״ ;הז ףיעסב ןלהל( םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצ ,כ״לט ,ןופלט

 יופצו יחרכה השעמ ויהש ןיבו יארקאב ומרגנ לוקלקה וא קזנהש ןיב ,תודובעה עוציב ידכ

 רתויב ליעיה ןפואבו ןלבקה ןובשח לע ןקותי ,ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה עוציבל שארמ

 ,םיליבומב לופיטה לע חקפל םיכמסומה תושר וא םדא לכ לשו חקפמה לש ונוצר תועיבשלו

 םא ףא ,חטשב הליגר תולכתסה ךות םתולגל רשפא יאו ןיעל םיארנ םניאש םיליבומב תוברל

 .הז הזוחמ קלח הווהמה רחא ךמסמ לכב וא ,םיטרפמב ,תוינכתב רומאה ליבומה ןמוס אל

 הרפה רבדה הווהי ,הז הזוחב רומאהמ עורגל ילבמו הז ףיעסב ותבוח רפי ןלבקהו הדימב .25.2

 םיעיגמה םיפסכ בכעל וא/ו עוציבה תוברע תא טלחל יאשר אהי ןימזמהו הזוחה לש תידוסי

 .ןלבקל
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 האנה תויוכז תרומת םולשת .26

 - תוברל - והשלכ שומיש וא האנה תוכז תלבקב ךרוצ אהי ןהמ קלח וא/ו תודובעה עוציב םשלו היה

 וא ,שומיש וא רבעמ תוכז וא ,לוח וא רפע תליטנ וא תביצח יכרוצל - רומאה תויללכב עוגפל ילבמו

 םכסויש יפכ ,התרומת םולשתו הילעבמ הרומאה תוכזה תלבקל יארחא ןלבקה אהי המוד תוכז לכ

  .הז םולשתב אשיי ןלבקה .ןלבקה ןיבל םילעבה ןיב

 םיישילש םידדצ תויוכזבו רוביצה תויחונב העיגפ .27

 תויחונב ךרוצל אלש העיגפ אהת אל ןהמ קלח לכו תודובעה עוציב ידכ ךות יכ ,בייחתמ ןלבקה

 ליבש ,ךרד ,שיבכב םדא לכ לש רבעמהו שומישה תוכזב ךרוצל אלש הערפה לכ אהת אלו רוביצה

  .אוהשלכ ירוביצ שוכרב הקזחהו שומישה תוכזב וא ב״ויכו

 םירחא םינלבקל הלועפ תורשפא ןתמ .28

 חקפמה י״ע הז ךרוצל ורשואיש ףוג וא םדא לכלו ןימזמה י״ע קסעומה ,רחא ןלבק לכל רשפאי ןלבקה

 שומישה תא ,םהל רשפאיו םמיע הלועפ םאתי ,ףתשי ןלבקה .וילא ךומסב וא/ו רתאב דובעלו לועפל

 .חקפמה י״ע תאז תושעל שקבתנ םא ,ודי לע ונקתוהש םינקתמבו םיתורישב

 ןלבקה י"ע םדא חוכ תקפסא .29

 החגשהה תא ,תודובעה עוציבל שורדה םדאה חוכ תא ,ונובשח לעו ,קפסל בייחתמ ןלבקה .29.1

 .ךכב ךורכה רחא רבד לכו םליבשב הרובחתה יעצמאו םהילע

 ותדובע תקספהו רתאהמ ותקחרה רבדב חקפמה וא/ו להנמה םעטמ השירד לכ אלמי ןלבקה .29.2

 אוה גהנתה םתעדל םא ,הדובע י/להמ תוברל תודובעה עוציב ךרוצל ודי לע קסעומש ימ לכ לש

 .וידיקפת עוציבב לשרתמ אוהש וא/ו וידיקפת תא אלמל רשכומ וניא וא/ו הרושכ אלש

 ,םירחאו םייעוצקמ ויהי ,תודובעה עוציב םשלו ומעטמ וקסעויש םידבועה יכ בייחתמ ןלבקה .29.3

  .הזוחב ךכל עובקה דעומה ךות תודובעה עוציב םשל שורדה רפסמב

 תויהל ןלבקה לע ,ןיד לכ יפל רתיה וא ןוישיר ,םושירב ךרוצ שי העוציבלש הדובע גוס לכב .29.4

 תודובעה תועשבו תודובעה עוציב םוקמב היהי ךמסומה וחוכ אבש ךכל גואדל וא ומצעב

 יאשר אוהש תוארוה ול תתלו םירבדב ותא אובל לכוי וחוכ אב וא/ו חקפמהש תנמ לע תוליגרה

 וליאכ התוא וארי ,ןלבקה לש יחוכ אבל הרסמנש השירד וא העדוה ,הארוה .הז הזוח יפל תתל

 .ןלבקל הרסמנ

 ומשריי םהב ,םדא חוכ יסקנפ ,חקפמה/ןימזמה ןוצר תועיבשל ,םייקלו להנל בייחתמ ןלבקה .29.5

 ימי ,תודובעה עוציב ךרוצל ודי לע םיקסעומה םידבועה לכ לש עוצקמב םגוסו םעוצקמ ,םמש

 .םתדובע רכשו םתדובע תועש ,םתדובע

 ןכ ,תרוקיב םשל ,ל״נה םדאה חוכ יסקנפ תא ,ותשירד יפל ,חקפמל איצמהל בייחתמ ןלבקה .29.6

 וא/ו תיעובש ,תישדוח םדא חוכ תבצמ - ונוצר תועיבשלו ותשירד יפל איצמהל אוה בייחתמ

 .םתקסעהו םהיגוס ,םהיתועוצקמ יפל םידבועה תקולח תא לולכתש ,תימוי

 ,ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה עוציבב קיסעהש וידבועמ דחא לכ ןיגב םלשל בייחתמ ןלבקה .29.7

 גציימה םידבועה ןוגרא י״ע דבועה ותוא יבגל עבקייש רועישב ,ילאיצוס חוטיב תונרקל םיסימ

 .רוזא ותואב תומוד תודובע רובע הנידמב םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה תא
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 הדגנ שגותש העיבת ןיגב םלשל ביוחת ןימזמה ובש םוכס לכ אולמב ןימזמה תא הפשי ןלבקה .29.8

 דחא לכב הדימע יא ןיגב ,ד״וע ט״כשו טפשמ תואצוה - רומאה תויללכב עוגפל ילבמו - תוברל

 תויוכזמ עורגל ילבמו בתכב – ןימזמה תשירד םע דימ תאזו ליעל הז ףיעסב תויונמה תובוחהמ

 .םירחא דעס וא/ו הפורת לכל ,ןיד לכ י״פע וא/ו הז הזוח פ״ע ןימזמה

 םירמוחו םינקתמ ,דויצ תקפסא .30

 םירבדהו םירמוחה ,םילכתמה ,םינקתמה ,דויצה לכ תא אוה ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה .30.1

 .ןדעומבו עוציבל שרדנה בצקבו ןאולמב תודובעה לש ליעי עוציבל םישורדה םירחאה

 םינקתמב ,םירמגומ יתלבו םירמגומ ןיב ,םירצומה ,םירזיבאה ,םילכה ,דויצה ,םירמוחה לכ .30.2

 עוציב תרטמל רתאב ןלבקה י״ע ומקוהש םייערא םינבמ ןכו תודובעה ןמ קלח תויהל םידיתעה

 .ןימזמה תולעבל ,רומאכ םתמקה וא םתאבה תעשב ורבעוי ,)'׳םירמוחה״ :ןלהל( תודובעה

 רושיאה תלבק םע .בתכב חקפמה תמכסה אלל םירמוחה תא איצוהל יאשר אהי אל ןלבקה .30.3

 .םירמוחה תא איצוהל ןלבקה יאשר ,הדובעה תמלשה רבדב

 ךרוצל םהב שמתשהל יאשר אוהו ,םירמוחהו דויצה לש החוטבה םתרימשל יארחא ןלבקה .30.4

 .הז הזוח עוציב

 הדובעה עוציב תוכיאו םירמוחה ביט .30.5

 תוינכתב ,םיטרפמב רומאל םאתהבו רתויב חבושמה ןימהמ םירמוחב שמתשי ןלבקה .30.5.1

 .תוקיפסמ תויומכב ,תויומכה בתכבו

 םהיתונוכתב ומיאתי - ילארשיה םינקתה ןוכמ םעטמ םינקת םימייק םהיבגלש םירמוח .30.5.2

 .ןיד פ"ע שרדנכ ןקת ות ואשייו םירומאה םינקתל

 םימיאתמ ואצמנו וקדבנש םירמוחב אלא ,תודובעה עוציבב שמתשהל אלש בייחתמ ןלבקה .30.5.3

 .חקפמה י״ע םדיקפתל

 עוציב ךרוצל םישמשמה םירמוח תונשל וא/ו ףילחהל וא/ו ףיסוהל בייחתמ ןלבקה .30.5.4

 יולימ ךרוצל ,םיקיפסמ וא םירשכ םניא יכ ןלבקל עידוה חקפמה רשאו תודובעה

 .רומאכ העדוה תלבק רחאל דימ תאז לכו הז הזוחב ןלבקה תויובייחתה

 תא ןכו םירמוחהמ תומיגד ,חקפמה תוארוה יפלו ,אוה ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה .30.5.5

 וא תודובעה םוקמב םהיתוקידב עוציבל םישורדה םיעצמאה רתי לכו םדאה חוכ ,םילכה

 .חקפמה הרויש יפכ לוכה ,הדבעמה תקידבל םירמוחה לש םתרבעהל

 ןימזמה םעטמ להנמל ריבעיו תכמסומ הדבעמ לכ םע תוקידבה עוציב ךרוצל רשקתי ןלבקה .30.5.6

 .זרכמה יכמסמב תושרדנה תודובעל תובייחמ תוקידב טרפמ לע הדבעמה םע םותח הזוח

 ולוחי רומאכ תוקידבה עוציבב תוכורכה תואצוהה ראש לכו הדבעמב תומיגד תקידב ימד .30.5.7

 .תונושארה תוקידבה ןולשיכמ האצותכ תורזוח תוקידבו תומיגד ללוכ ןלבקה לע

 קלח לכ וא/ו םירמוחה יכ ,ליעל רומאכ תומיגדו תוקידבמ האצותכ ,הלגתי וב הרקמ לכב .30.5.8

 לע קלוחי תומיגד/המיגד וא/ו תוקידב/הקידב ןתוא/התוא לש תולעה ,םוגפ היה םהמ

 .ןלבקה

 .הלועמ תוכיאב אהי תודובעה עוציב ביט יכ גואדל בייחתמ ןלבקה .30.5.9
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 םיסוכמ תויהל ודעונש תודובע יקלח תוקידב .30.6

 תויהל דעונש ,תודובעהמ אוהשלכ קלח לש ותרתסה וא ויוסיכ תא עונמל בייחתמ ןלבקה .30.6.1

 .חקפמה לש ותמכסה אלל רתסומ וא הסוכמ

 בתכב חקפמל ןלבקה עידוי ,רתסומ וא הסוכמ תויהל דעונש תודובעהמ קלח םלשוה .30.6.2

 ,רחבי הבש ךרד לכב ,קודבל חקפמל רוזעיו רשפאי ןלבקהו הקידבל ןכומ רומאה קלחהש

 .ותרתסה וא ויוסיכ ינפל תודובעהמ רומאה קלחה תא דודמלו ןוחבל

 חקפמה תוארוה יפל תודובעהמ קלח לכב םירוח השעיו ,םיחודיק חדקי ,ףושחי ןלבקה .30.6.3

 אל ,חקפמה לש ונוצר תעיבשל ונוקיתל וריזחי ןכמ רחאלו ותדידמו ותניחב ,ותקידב ךרוצל

 חודקל ,ףושחל תורוהל חקפמה יאשר ,הז ק״ס יפל חקפמה תוארוה רחא ןלבקה אלימ

 לע לכהו ,ונוקיתל וריזחהל ןכמ רחאלו תודובעהמ קלח לכב םירוח תושעלו םיחודיק

 .ןלבקה לש ונובשח

 

 הלוספ הכאלמו םילוספ םירמוח קוליס .30.7

 :תודובעה ךלהמ ידכ ךות ,תעל תעמ ,ןלבקל תורוהל יאשר היהי חקפמה .30.7.1

 תעדלש הרקמ לכב ,הארוהב ןיוצת רשא ןמז תפוקת ךותב ,רתאהמ םהשלכ םירמוחה קלסל .30.7.2

 .םדיקפתל םימיאתמ םירמוחה ןיא חקפמה

 .םימיאתמ יתלבה םירמוחה םוקמב םדיקפתל םימיאתמו םירשכ םירמוח תאבה לע .30.7.3

 שומיש י״ע השענש ,תודובעהמ אוהש קלח לוכ שדחמ םיקהל וא/ו סורהל וא/ו קלסל .30.7.4

 .הז הזוח יאנתל דוגינב וא המיאתמ יתלב הכאלמ וא םימיאתמ יתלב םירמוחב

 לכ ףא לעו חקפמה ידי לע הכרענש הקידב לכ ףא לע ,רבד לכל הפי ,רומאכ חקפמה לש וחוכ .30.7.5

 .םירומאה הכאלמלו םירמוחל רשקב עצובש ,םייניב םולשת

 תא עצבל יאשר ןימזמה אהי ,הז ףיעסב רומאכ חקפמה תארוה רחא ןלבקה אלימ אל .30.7.6

 עוציבב תוכורכה תואצוהה לכב אשיי ןלבקהו ןלבקה ןובשח לע ל״נה הארוהב רומאה

 ןכ .אוהש ןמז לכב ולבקל עיגיש םוכס לכמ ,ןתוכנל וא ןתובגל יאשר אהי ןימזמהו הארוהה

 .תרחא ךרד לכב ,ןלבקהמ םתובגל יאשר אהי

 תודובעה תמלשהל דעומה רוציק וא הכרא ןתמ .31

 התייה אל להנמה תעדלש ,םירחא םיאנת י׳׳ע וא ןוילע חוכ י״ע וא תודובעה עוציבב בוכיע םרגנ .31.1

 הכרא שקבל ןלבקה יאשר - בוכיעה תא עונמל תורשפא ול התייה אלו םהילע הטילש ןלבקל

 :יכ יאנתב הכראה ךשמ תא עבקי להנמהו תודובעה תמלשה דעומב

 םות םוימ םוי 30 רחאל רומאכ םידחוימ םיאנת בקע הכרא שקבל יאשר אהי אל ןלבקה .31.1.1

 .תודובעה בוכיעל ומרגנש םיאנתה

 םיאנתהש הדובעה ןמוי תוברל ,להנמה לש ונוצר תועיבשל תויאר איבהל בייח אהי ןלבקה .31.1.2

 .תודובעה עוציבב בוכיעל ומרגו ועריא םירומאה

 ךכ לע הרוי ,תודובעה תמלשהל םינמזה חול רוציקל םוקמ שי יכ ,חקפמה האר ןהבש תוביסנב .31.2

 וללהו םינמזה חול רוציק ןיינעל בתכב ויתויוגייתסה שיגהל תוכזה אהת ןלבקל .בתכבו ןלבקל

 .ןימזמה ידי לע ונחבי
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 םירוחיא ןיגב שארמ םיעובקו םימכסומ םייוציפ .32

 הזוחב רומאכ הרוציקב וא הכראהב בשחתהבו דעומב תודובעה עוציב תא ןלבקה םילשה אל .32.1

 םוי לכל ח״ש 200- ל הוושה ךסב שארמ ךרעומו םכסומ ,עובק יוציפ ןימזמל ןלבקה םלשי ,הז

 םייוציפה םוכס .לעופב ןתמלשהל דעו תודובעה תמלשהל עבקנש דעומה ןמ לחה רוחיא לש

 ומייתסנ ובש שדוחב ,דדמה תיילע רועישב לדגויו הז הזוחב רדגומכ דומצ היהי םימכסומה

 .)"םייוציפה" :ןלהל( תודובעה

 אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס לכמ םירומאה םייוציפה םוכס תא זזקל יאשר אהי ןימזמה .32.2

 םושמ ומצעלשכ וב ןיא םייוציפה םולשת .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ותובגל יאשר אהי ןכו

 .הז הזוח פ"ע תרחא תובייחתה לכמ וא תודובעה תא םילשהל ותובייחתהמ ןלבקה רורחש

 ילבמו -תוברל ,ןיד לכ פ"ע ,ןימזמל ןותנה רחא דעס לכל ףסונב םניה ,ליעל םירומאה םייוציפה .32.3

 .ןיד פ"ע רחא דעס לכ וא/ו הז הזוח לוטיב וא/ו םיקזנ ןיגב םייוציפ -רומאה ללכב עוגפל

 םימכסומ םייוציפ .33

 ונממ ובגיי ,םירדגומה זרכמה יאנתב דומעי אל עצבמה ןלבקה וא/ו רשואמה ןלבקהו הדימב .33.1

 .הז םכסהל 30 ףיעסב עיפומכ םימכסומ םייוציפ

 .ןימזמה לש ידעלבה התעד לוקישב וניה םימכסומ םייוציפ שומימ .33.2

 המיתח השרומ לש רושיאו המיתחב תינובשחמ זוזיק לש ךרדב השעיו לוכי םייוציפה שומימ .33.3

  .תרחא ךרד לכב תושרה ידי לע וא/ו תושרה םעטמ

 דגנכ תרחא היצקנס לכ תלעפה תושרהמ עונמל ידכ הלבטב םיטרופמה םייוציפב ןיא ,רהבוי .33.4

  .הזוחה תוברע טוליח תוברל ,עצבמה ןלבקה וא/ו רשואמה ןלבקה

 תוריש ינקתב הדימע יא ןיגב תוסנק ןונגנמ .34

 יאשר אהי ,ןלהל תוטרופמה תושירדב דומעי אל עצבמה ןלבקה וא/ו רשואמה ןלבקהו הדימב .34.1

 תא םייסלו ,ידעלבהו טלחומה התעד לוקישל םאתהב ,תורשקתהה םכסה תא לטבל ןימזמה

 רסמש תיאקנבה תוברעה טוליח ךות תוברל ,עצבמה ןלבקה וא/ו רשואמה ןלבקה םע היסחי

 .ןיד לכ י"פע ןימזמה תושרל דמועה רחא יעצמא לכ וא/ו עצבמה ןלבקה וא/ו רשואמה ןלבקה

 :תוריש ינקתב הדימע יא ןיגב תוסנק .34.2

 תנמא לש הרפה םיווהמה תורישה תמרב הדימע יא לש םידדמה םירדגומ ןלהלש הלבטב .34.2.1

 וא/ו רשואמה ןלבקה םע תורשקתהה תא קיספהל ןימזמל תוכז הנקמה ,ליעלש תורישה

 :ליעל םיטרופמה תוסנקה לכ ליטהל וא/ו תרזוח הגירח לש הרקמב תידימ ,עצבמה ןלבקה

 

 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 לוהינ הדובע להנמ לש תורדעיה םויל ח"ש 1000 
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 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 וצמ רוגיפ לש םוי לכ רובע ₪ 500  

 הדובע תליחת

 הינבה עצבמ לש טולישב רסוח

 )ישאר ןלבק(

 תיתנש הכרדה אלל םידבוע דבוע לכל ₪ 100 

 קוח י"פע

 הדובע להנמל הכרדה רסוח םוי לכב רוגיפל ₪ 200  

 תנקת תושירדל םאתהב

 הכרדהו עדימ תריסמ

 וצמ רוגיפ לש םוי לכ רובע ₪ 500 

 הדובע תליחת

 םיעוריאל בקעמ םויק רסוח

 הדובע תונואת/םיגירח

 וצמ רוגיפ לש םוי לכ רובע ₪ 500 

 הדובע תליחת

 לוהינל תינכת רושיא רסוח

 הדובעה תליחת ינפל תוחיטבה

 דסומה תונקתל םאתהב

 םירתאל תוהגו תוחיטבל

 הנוממ שרדנ םהב

 תוחיטב

 וצמ רוגיפ לש םוי לכ רובע ₪ 500

 הדובע תליחת

 תוחיטב הנוממ יונימ רסוח

  םיאתמ

 הינבו הינבב תיפנע תומלתשה(

 )תיסדנה

 לכל ח"ודה תביתכ

 רחאל םיימוי רחואמה

 רוקיבה

 וצמ רוגיפ לש םוי לכ רובע ₪ 500

 הדובע תליחת

 הנוממ לש יעובש ח"ודב רסוח

 תוחיטבה

 60 ךות תוינובשח תקפה יא עוריאה רובע ₪ 5000 

 עובקה דעומהמ םוי

 ןלבקה דצמ ידימ לופיט

 סנקה תא לטבי
 הביבס רתאה סיסב רודיגב םייוקיל רדגב יוקיל לכל םויל ₪ 500

 רחאל ןקות אלש יוקיל לכל ₪ 500  

 .תועש 12

 םילולעה םייוקל םיליבש

 בכר ילכ ןכסל

 רחאל ןקות אלש יוקיל לכל ₪ 500  

 .תועש 6

 אלל 'מ 1.2 קמוע לעמ תוריפח

  יעבט עופיש
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 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 רחאל ןקות אלש יוקיל לכל ₪ 500  

 .תועש 4

 רודיג/ןומיס אלל תוריפח

 לש קמוע לעמ( ךרוצל םאתהב

 )ינקת רודיגב ךרוצ שי '2

 

 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 םידבועל רהוז טסווב רסוח עוריאל ₪ 100 

 ןלבקה לש םיחרואו
 ןגמ דויצ

 ישיא

 הדובע ילענב רסוח עוריאל ₪ 500 

 ישיא דויצב שומיש רסוח עוריאל ₪ 500 

 ימטא ,תוחיטב יפקשמ(

 הנגה ,הדובע ילענ ,םיינזוא

 )הבוגמ הליפנמ

 ןגמ תדסקב רסוח עוריאל ₪ 500 

 דויצ אלל הבוגב הדובע עוריאל ₪ 500 

  הליפנ ינפמ הנגהל
 הדובע

 הבוגב

 הכמסה אלל הבוגב דבוע עוריאל ₪ 1000 

 הבוגב הדובעל המיאתמ

 גוסל םיאתמ וניא/ףקותב

 הדובעה

 יוקל דויצ םע הבוגב הדובע עוריאל ₪ 1000 

 )ב"ויכו םימוגיפ ,תומלוס(

 

 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 אלל ןרוגע םע הפנה תודובע עוריאל ₪ 1000 

 ןרוגעל ףקותב הקידב ריקסת
 ירזיבא

 המרה
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 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 היולג הרוצב ןיוצמ אל עוריאל ₪ 500 

 לש המרהה תלוכי הרורבו

 .המרהה ירזיבא

 תונוכמו

 המרה

 ירזיבא םע הפנה תודובע עוריאל ₪ 1000 

 הקידב ריקסת אלל המרה

  ףקותב

 יארוגעל הכמסהב רסוח עוריאל ₪ 1000 

 ךמסומ קדוב רושיאב רסוח עוריאל ₪ 1000 

 .םינבמהו למשחה תוכרעמל
 למשח

 לבכ/ינקת אל למשח לבכ עוריאל ₪ 200 

 .םוגפ

 תוקידב לש דועיתו םויק יא םוי לכב רוגיפל ₪ 200  

 .קוח י"פע תחפ ירסממל

 ידי לע תוחפל עובשל תחא(

 ,הקידב ץיחל לע הציחל

 וניאש םדא םג עצבל יאשר

 םישדוח 3 -ל תחא ,יאלמשח

 רישכמ תועצמאב תוחפל

 י"ע ,ןגמ קספמל הקידב

 ןוישיר לעב יאלמשח

 )תוחפל ישעמ יאלמשח

 

 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 ילמשח הדובע ילכב שומיש עוריאל ₪ 500 

 ,לופכ דודיב רסוח( ןיקת אל

 )םיפושח םיטוח

 ילכ

 הדובע

 אלל הדובע ילכב שומיש עוריאל ₪ 500 

 חטבל ןוגימ
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 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 וצמ רוגיפ םוי לכ רובע ₪ 500  

 הדובע תליחת
 םלוהו רדוסמ םוקמ רסוח

 ךרוצל םידבועה תחוורל

 לכוא תוקספהל האיצי

  הייתשו

 תחוור

 םידבועה

 וצמ רוגיפ םוי לכ רובע ₪ 500  

 הדובע תליחת
 הייתש-ימ תקפסא רסוח

 הלבגה אלל םידבועל

 וצמ רוגיפ םוי לכ רובע ₪ 500  

 הדובע תליחת
 םיתוריש ינקתמ רסוח

 .םידבועה רובע םימלוה

 וצמ רוגיפ םוי לכ רובע ₪ 500 

 הדובע תליחת
 תעינמ  ןיקת אל דויצ וא רסוח

 תוקילד

 וצמ רוגיפ םוי לכ רובע ₪ 500 

 הדובע תליחת
 הרזע  ןיקת אל דויצ וא רסוח

 הנושאר

 

 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 םושר אל ה"מצ ילכב שומיש עוריאל ח"ש 1000 

 םיאתמ חוטיב אלל וא
 ילכ

 ה"מצ

 רחאל ןקות אלש יוקיל לכל ₪ 500 

 .תועש 12

 רוא אלל ה"מצ ילכב שומיש

 )ץמ-ץנ( בבוס

 רחאל ןקות אלש יוקיל לכל ₪ 500 

 .תועש 12

 אלל ה"מצ ילכב שומיש

  רוחאל העיסנב "הפצפצ"

 רתיה אלל ה"מצ ילכב הגיהנ עוריאל ₪ 1000 

 םיאתמ

 ןיד לכ תוארוהל דוגינב הדובע עוריאל ₪ 1000 

 שי הזוחה תושירדל דוגינבו

 םכסהב הזב לפטל םינונגנמ

  תוארוה

 ןיד לכ
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 הירוגטק רעפ/יוקילה רואית סנקה תולע תורעה

 הדובע להונ אלל הליל תודובע עוריאל ₪ 1000 

 םיאתמ
 תודובע

 הליל

 הרואת אלל הליל תדובע עוציב עוריאל ₪ 1000 

 עיפומ .הליל תדובעל תקפסמ

 להונב

 .םימעפ )3( שולש רחאל בשחית תרזוח הגירח *

 הדובעה תקספה .35

 ,חקפמה לש בתכב הארוה יפל בוצק ןמזל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תודובעה עוציב תא קיספי ןלבקה .35.1

 הארוהב וניוציש הפוקתלו םיאנתל םאתהב להנמה תאמ בתכב הארוה יפל תותימצל וא

 ןמזל הדובע תקספה .ךכ לע בתכב העדוה להנמה י״ע ול הנתינ םא אלא ,השדחי אלו ,ןתניתש

 .םישדוח 6 לע הלעת אל בוצק

 רתאה תחטבהל םיעצמאב ןלבקה טוקני ,בוצק ןמזל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תודובעה עוציב קספוה .35.2

 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ,ךרוצה יפל ותנגהלו

 הדובע תלחתה וצ ןלבקה לביקש ירחא ,תותימצל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תודובעה עוציב קספוה .35.3

 ןעוציבש תודובעה קלח יבגל תויפוס תודידמ הנשעת ,לעופב תודובעה עוציבב לחה רבכ ןלבקהו

 ,הז הרקמב .רומאכ הקספהה תעדוה ןלבקל הנתינ וב ךיראתהמ םוי 30 ךות תאז ,קספוה

 .לעופב תודידמה פ״ע ,עיגמה םוכסה ןלבקל םלושי

 תודובעל המלשה תדועת .36

 םוי 15 ךות ,תודובעה תקידבב ליחתי חקפמהו בתכב חקפמל ןלבקה ךכ לע עידוי - תודובעה ומלשוה

 תודובעה תא חקפמה אצמ .הב ליחתהש םוימ םוי 30 ךות הקידבה תא םילשיו העדוהה תלבק םוימ

 הקידבה םות םע המלשה תדועת ןלבקל ןתיי - ויתושירדל תומיאתמו הז הזוח יאנתל תומיאתמ

 ןלבקל חקפמה רוסמי ,המלשה תדועת ןתמל תויואר תודובעה ואצמנ אל .)"המלשה תדועת" :ןלהל(

 ידי לע ,ךכל עבקיתש הפוקתה ךות םעצבל בייח ןלבקהו ,חקפמה תעדל םישורדה ,םינוקית תמישר

 .תודובעה תקידבל םדא לכ וא/ו איהש תושר לכ יגיצנ ןימזהל יאשר חקפמה .חקפמה

 םינוקיתו קדב .37

 הפוקתה יפל ,ןקת י״פע וא םישדוח 12 לש הפוקת :השוריפ קדבה תפוקת ,הז הזוח ךרוצל .37.1

 תפוקת" :ןלהל( םידחוימה םיאנתב וא םיטרפמב העבקנש תרחא הפוקת וא רתוי הכוראה

 םאתהב תודובעה תמלשה תדועת ןתמ ךיראתמ ליחתי קדבה תפוקת לש הניינמ .)"קדבה

  .הז הזוחב רומאל

 םרגנ חקפמה תעדל רשא ,יוקיל וא/ו ,לוקלק וא/ו קזנ ,קדבה תפוקת ךות תודובעב ולגתנ .37.2

 וא/ו ןקתל בייח ןלבקה אהי ,םימוגפ םירמוחב שומיש וא/ו ת/היוקל תו/הדובעמ האצותכ

 דבלבו ,ונוצר תועיבשלו חקפמה תשירד יפל לכה ,רומאכ לוקלק וא/ו קזנ לכ שדחמ תונבל

 יבגל ןידה אוה ,קדבה תפוקת םותמ םישדוח 3 -מ רחואי אל ןלבקל רסמית רומאכ השירדש
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 ,םרגנ רשאו ליעל רומאה יפל ,עצובש ןוקית לכב קדבה תפוקת ךות הווהתנש לוקלק וא/ו קזנ

 .םימוגפ םירמוחב שומיש וא ת/היוקל תו/הדובעמ האצותכ ,חקפמה תעדל

 יאשר רשא ,חקפמהו ןלבקה תופתתשהב תודובעל הקידב ךרעית ,קדבה תפוקת םות ינפל .37.3

 .םדא לכ וא/ו איהש תושר לכ לש גיצנ הקידבל ןימזהל

 .קדבה ינוקיתל רשקב חקפמה תויחנה יפ לע לועפל בייח היהי ןלבקה .37.4

 .קדבה תפוקת רחאל םימגפל ןלבקה לש ותוירחאמ עורגל ידכב ליעלד םיפיעסב רומאב ןיא .37.5

 .ןלבקה לע הנלוחת קדבה ינוקיתל סחיב ןלבקה תובייחתה יולימב תוכורכה תואצוהה .37.6

 העדוה הנתינו רתוי לודג קזנ עונמל ידכ ,יחרכה המאתהה יא וא קזנה וא םגפה ןוקית היה .37.7

 וא םגפה תא ןקית אל וא/ו העדוהה ול הנתנ וב םויב העדוהל בישה אל ןלבקהו ךכ לע ןלבקל

 תועצמאב וא ,ומצעב קזנה תא ןקתל ,בייח אל ךא יאשר ןימזמה אהי ,ריבס ןמז ךות קזנה

 ןוקיתל רשקב ריבס ןפואב ואצוהש ,תואצוהה תא ןימזמל ןלבקה בישי הזכ הרקמבו םירחא

 .הנושארה השירדה םע דימ

 תדועת רסמית וניגבש ,רחא רמוח לכ וא/ו דויצ תשיכרל םיקפס םע רשקתי ןלבקהו הדימב .37.8

 ריסהל ידכ ,הלא תודועתב ןיא .תוירחא תודועת ואשיי הלאו )״םיקפסה״ :ןלהל( תוירחא

 .המאתה יא וא/ו לוקלק וא/ו קזנ וא/ו םגפ לכל יארחא אהי ןלבקהו ןלבקהמ תוירחא

 לכב הרישי תוביריו תיטפשמ הקיז אהת ןלבקה ויבל םי/קפס ה ןיב יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .37.9

 .הז הזוח י״פע ןלבקה תויובייחתהל עגונה

  קדבה תפוקת רחאל םימגפל תוירחא .38

 תפוקת רמג רחא םינש 3 ךות ,םירמוחב וא/ו תודובעב םגפ הלגתנ ,הז הזוחב רומאה לכל ףסונב

 היהי ,הז הזוח יאנתל םאתהב אלש ,תודובעה עוציבמ עבונה )"תוירחאה תפוקת" :ןלהל( קדבה

 ןלבקה אהי ,ןוקיתל ןתינ וניא םגפה םאו ,אוה ונובשח לע וב ךורכה לכו םגפה תא ןקתל בייח ןלבקה

 הנתנש תוירחאה תפוקתל תוברעה תא שממל יאשר אהי ןימזמהו ןימזמל םייוציפ םולשתב בייח

 .ךכ ןיגב

 הזוחה םויס תדועת .39

 יכ תשרפמה ,)״הזוחה םויס תדועת״ :ןלהל( הדועת ןלבקל להנמה רוסמי ,קדבה תפוקת םותב .39.1

 .להנמה לש האלמה ונוצר תועיבשלו הזוחל םאתהב ומלשוהו ועצוב תודובעה

 הזוחמ תועבונה תויובייחתה לכמ ןלבקה תא תרטופ הניא ןלבקל הזוחה םויס תדועת תריסמ .39.2

 .ל״נה הדועתה תריסמ רחאל םג ,תוכשמנ םירבדה עבטמ רשאו הז
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 ןלבקה תויובייחתה יולימ יא .40

 ,הירחאלש תוירחאה תפוקתבו קדבה תפוקתב תוירחאל עגונב ויתויובייחתה רחא ןלבקה אלמי אל

 לכ ןתמ אלב - תרחא ךרד לכב וא רחא ןלבק ידי לע תורומאה תודובעה תא עצבל ןימזמה יאשר

 ,15% לש תפסותב ךכב תוכורכ ויהיש תואצוהה תא תוכנל וא תובגלו תפסונ הכרא וא/ו הארתה

 ןימזמה אהי ןכו אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס לכמ ,תוילוהינו תוידרשמ תואצוהכ ובשחייש

  .ותריחב יפל ,תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ןתובגל יאשר

 םייוניש .41

 ,היגוס ,התוכיא ,הייפוא ,התרוצב ,תוברל תודובעב יוניש לע תע לכב תורוהל יאשר להנמה .41.1

 ןלבקהו ןוכנל אצמיש יפכ לכה ,הנממ קלח לכו הדובעה לש הידממו היראתמ ,התומכ ,הלדוג

 לע הלעי אל הנטקהל וא הלדגהל םייונישה לכ ךרעש דבלבו ויתוארוה לכ רחא אלמל בייחתמ

 .תודובעהמ םלש ףיעס/קרפ תת/קרפ/הנבמ תדרוה תוברל ,הז הזוח ףקיה ללכמ 50%

 ןלבקה ידיל רסמיתו םייוניש תדוקפ ארקית ,ליעל רומאכ הנבמה יוניש לע להנמה תארוה .41.2

 ועצובי אל .תופסות וא/ו םייוניש עוציב לע תורוהל יאשרה אוה דבלב להנמה יכ רהבוי .בתכב

 שארמ להנמה תארוה ךכל הנתינש אלב ,הז הזוחב םכסומל רבעמ תופסות וא/ו םייוניש לכ

  .בתכבו

 םייונש תכרעה .41.3

 זוחא יוכינבו ןוריחמה יפל עבקיי םייוניש תדוקפל םאתהב עצובש ,יוניש לכ לש וכרע .41.3.1

  .ןלבקה ידי לע עצוהש החנהה

 ןונכתל הפולח וא ךרע הווש רצומ עיצהל תושר ןלבקל הנתינ וב הרקמ לכב יכ םכסומ .41.3.2

 לע ושרדי רשאו םימיאתמה םיכמסמה לכ תא שיגהל ןלבקה לע היהי ,הזוחה י״פע ירוקמה

 ילבמ ןלבקה תעצה תא תוחדל יאשר אהי ןימזמה .ןנכתמה וא/ו חקפמה וא/ו להנמה ידי

 .ךכל קומינ לכ ןתיל

 תויומכ תדידמ .42

 תצובקו ךמסומ דדומ חקפמה תושרל ןלבקה דימעי עוציבה תפוקת לכ ךשמב - ךמסומ דדומ .42.1

 םע רשקהב ושרדיש ןומיסה וא/ו תודידמה יגוס לכ עוציב םשל תאזו אלמ דויצ םע הדידמ

 אלו הדיחיה יריחמב לולכ ליעל רומאה עוציב .ףסונ םולשת לכ אלל תאזו ,הדובעה עוציב

 .דרפנב םלושי

 םאתהב ,דחיב ןלבקהו חקפמה ידי לע ,הנעבקית הז הזוח יפל ,השעמל ,ועצובש תויומכה .42.2

 .תודידמה לע םיססובמה ,תויומכה יבושיח ךמס לע וא/ו תויומכה בתכב תטרופמה הטישל

 י״ע הנמתחת רשא ,As-Made תוינכת ללוכ ךכל תודחוימ תומישרב תודידמה תא שיגי ןלבקה

 .םולשתל ורשואי אל )As-Made תוינכת ללוכ( רומאכ ושגוי אלש תודידמ .ןלבקהו חקפמה

 ןכ תושעל ותנווכ לע ןלבקל שארמ העדוה חקפמה ןתיי ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תודובעה תדידמ ינפל .42.3

 ךרוצל םוקמ אלממ חולשל וא ,בוקנה דעומב חכונ תויהל בייחתמ ןלבקהו ,ול יוצרה דעומה לעו

 תושורדה תודידמה תא עצבל וחוכ אבל וא חקפמל רוזעלו )שארמ ךכ לע ןתניתש העדוהב( הז

 תא חקפמל איצמהלו אוה ונובשח לע ,תודידמה עוציבל שורדה םדאה חוכ תא קפסל ןכו

 .ךכל רשקב םישורדה םיטרפה
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 חקפמה יאשר ,רומאכ ,תודידמה עוציב ךרוצל בוקנה דעומב ומוקמ אלממ וא ןלבקה חכנ אל .42.4

 ,תויומכה לש תונוכנה ןהיתודימכ תודידמה תא ואריו ,םרדעהב תודידמה תא עצבל וחוכ אב וא

 .ןהילע רערעל יאשר אהי אל ןלבקהו

 תויומכ בושיחו םייפוסו םייקלח תונובשח תשגה .43

 יללכ .43.1

 שיגהלו םיריחמה רגאמ תא תללוכה תבשחוממה לקד תנכת תא שוכרל ביוחי הכוזה ןלבק .43.1.1

 תויומכה בתכ יפל ,הז רגאמב תנכדועמה םיפיעסה תיירפס יפל לקד תנכות ךותמ תונובשח

 .ולש ריחמה תעצה תשגה תעב ןתנש החנהה רחאלו תיפיצפסה הדובעל

 םיכמסמה לכ תוברל ,ךשמהב הז ףיעסב טרופמל םאתהב ושגוי הדידמל תונובשח .43.1.2

 .ןובשחל םיפרוצמ תויהל םישרדנה םירושיאהו

 .םולשתל שגוי אל ,הז הזוחב םירדגומש יפכ םירטמרפה דחא רסחיש יקלח ןובשח .43.1.3

 תויומכ בושיח .43.2

 תוארוהל םאתהב ןמוי יפד וא תודידמ יפד ,תוינכת לע ססובמ היהי תויומכה בושיח .43.2.1

 .תויומכה בושיחל םיחפסנכ ופרוצי םהו ,חקפמה תויחנהל

 .ףיעסו ףיעס לכל דרפנ ףדב השעיי תויומכה בושיח .43.2.2

 םירשואמ ויהי תויומכה בושיחל סיסבכ םישמשמה 'וכו תוציקס ,הדידמה יפד ,תוינכתה לכ .43.2.3

 .חקפמה י"ע םימותחו

 רחאל ,חקפמה י"עו )המיתחה ךיראת ןויצב( םשיגמ י"ע םימותח ויהי תויומכה יפד .43.2.4

 .םתקידב

 םייקלח תונובשחל תויומכ בושיח .43.3

 ךות שדוח ותואב לעופב ועצוב רשא תויומכה תא וללכי םייקלחה תונובשחל תויומכה .43.3.1

 .ליעל ורכזוהש םינותנה לע תוססבתה

 .םייפוסה תויומכה בושיח יפדמ דרפנ יתלב קלח ויהי םייקלחה תונובשחה לש תויומכה יפד .43.3.2

 יפוסה ןובשחל תויומכ בושיח .43.4

 ,םייקלחה תונובשחהמ דרפנב ודגואיו ופסאי ,ומלוצי יפוסה ןובשחל תויומכה יפד

 :תויומכה יפד יווילל םישרדנה םיכמסמה

 םימותחה םייפוסה תויומכה יפיעסל םיסחייתמה הדידמה יפד לכ וכותבש – תודידמ קית .43.4.1

 .חקפמהו ןלבקה גיצנ י"ע

 לש( תוציקס וא לעופב תודודמ – תונכדועמ תודימ םע תוינכת הנייהת קיתב – תוינכת .43.4.2

 הנבמה לש )תודימו םיהבג( עוציב רחאל הלבק ינותנ תוללוכה )חוקיפה לש וא ןנכתמה

 .חוקיפה י"ע תורשואמ

 יפד .תויומכל תוסחייתה שי םהבש םינמויה יפד קרו ךא וזכורי הז קיתב – םינמוי קית .43.4.3

 לכבו םימעפ רפסמ םיפד םתוא ומלוצי ךרוצה תדימב .תויומכה יפיעס יפל וזכורי םינמויה

 .יטנוולרה ףיעסל שרדנה קלחה שגדוי םוליצ
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 יפד רפסמו ףיעסה רפסמ תא לולכיש זוכיר ףד ןכוי תויומכה קית שארב – זוכיר יפד .43.4.4

 ןכו םולשתה יטירפל םאתהב יפוסה תויומכה זוכיר תאו ףיעס ותואל םיסחייתמה תויומכה

 .םיריחמ יחותינ זוכיר

 .יטנוולרה ץעויה י"ע א"כ תורשואמ תודע תוינכת קית .43.4.5

 .תוירחא תודועת + הלעפה תוארוה קית .43.4.6

 םייקלח תונובשח תשגה .43.5

 .לקד תנכות ךותמ בשחוממ ןפואב שדוחל תחא ןלבקה י"ע ושגוי םייקלח תונובשח .43.5.1

 :םיאבה םיכמסמה ופרוצי ןובשחל .43.5.2

  תויומכה בושיח .43.5.3

 .תפתושמה הדידמה יפד .43.5.4

 .תופסונ תודובעל םיריחמ יחותינ .43.5.5

 לכ תלבק ךיראת קרו ךא בשחיי ןובשחה תלבק ךיראתכ :יקלחה ןובשחה תלבק ךיראת .43.5.6

 .ל"נה םישורדה םיכמסמה

 יפוס ןובשח תשגה .43.6

 י"ע התלבקו תויוגייתסה אלל הדובעה תריסמ רחאל ןלבקה י"ע שגוי יפוסה ןובשחה .43.6.1

 .ןימזמה

 :רתיה ןיב וללכי יפוסה ןובשחל ופרוציש םיכמסמה .43.6.2

 .תויומכ קית .43.6.3

 .תודידמ קית .43.6.4

 .םינמוי קית .43.6.5

 םיננכתמ רושיא .43.6.6

 .םיריחמ חותינ קית .43.6.7

 .תיפוס תוכרעמ םואת תינכת הבו תודע תוינכת .43.6.8

 .הדובעה תרגסמבשםינקתמהו דויצה לכ רובע )תירבעב( ןקתמ ירפס .43.6.9

 .םינושה םינקתמהו םירצומל תוירחא תודועת .43.6.10

 .םכסהב תרדגומה הפקתה רובע תורש ימכסה .43.6.11

 לכ םיכמסמה תלבק ךיראת קרו ךא בשחיי ןלבקה "ע ןובשחה תריסמ ךיראת .43.6.12

 .םימלשומה

 הרומתה .44

 יללכ .44.1

 יפ לע ויתויובייחתה רתי םויקלו ,ןדעומבו ןאולמב ,ןלבקה ידי לע תודובעה עוציבל הרומתב .44.1.1

 תרגסמב השגוהש ריחמה תעצהל םאתהב ןימזמה תאמ םולשתל יאכז ןלבקה אהי ,הז הזוח

 ,םירועישב םלושת רשאו להנמה ידי לע ורשואי רשא םירשואמ תונובשחל םאתהבו זרכמה

 .הז הזוחב טרופמכ םיאנתבו םידעומב
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 ןימזמהמ שורדל וא/ו עובתל יאשר היהי אלו שורדי וא/ו עבתי אל ןלבקה יכ ,םכסומ .44.1.2

 ,תועבטמ ירעשב םייוניש ,הדובע רכש תויולע תמחמ ןיב ,הרומתב םייוניש וא תואלעה

 םירישי ןיב ,גוסו ןימ לכמ םירחא הבוח ימולשת וא םילטיה ,םיסמ לש םתאלעה וא םתלטה

 .בתכבו תרחא םכסוה םא טעמל ,רחא ףסונ םרוג לכ תמחמ וא םיפיקע ןיבו

 האשרה הילע אהת וא/ו תיביצקת האשרה הילע שיש הדובע רובעב ,קפס רסה ןעמל .44.1.3

 יאנתב ויהי םולשתה ידעומ ,רחא וא/ו יתלשממ דרשמ וא/ו תושר וא/ו ףוג לכמ תיביצקת

 הדובעה תא תובצקתמה תויושרהמ םיפסכה תלבק ידעוממ תאז ,ליעלד םיעובקה םולשתה

 .םייניב ימולשת לע םג לוחי הז ףיעסב רומאה .ןדי לע םיעבקנה בוצקתה יבלשל םאתהבו

 ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה תואצוה לכ תא תללוכ ,העובקו תיפוס הניה ליעל תטרופמה הרומתה .44.1.4

 רהבומ ,קפס רסה ןעמל ,אוהש גוסו ןימ לכמ תופסות הל ופסוי אלו ללכה ןמ אצוי אלל

 תואצוה ,ןמז לוטיב ,העיסנ תואצוה ללוכ ליעל תניוצמה הרומתה יכ שרופמב תאזב

  .םהשלכ הדמצה ישרפה הילא ופסוותי אל יכו איה רשאב תרחא האצוה לכ ןכו תוידרשמ

 עוציב לע םילחה ,אוהש גוס לכמ ,הבוח םולשת וא לטיה ,סמ לכ יכ םידדצה ןיב םכסומ דוע .44.1.5

 םימוכסהמ הכנת ןימזמה .ודי לע ומלושיו ןלבקה לע ולוחי ,הז הזוח י"פע תודובעה

 ,הבוח ימולשתו ,םיסימ תאז ללכבו ,ןיד לכ יפל תוכנל הילעש םוכס לכ ןלבקל םיעיגמה

  .ןלבקל םולשת הווהת יאכזל םתרבעהו

 םולשת בכעל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ,יאשר ןימזמה יכ ,םידדצה ידי לע רהצומו םכסומ .44.1.6

 ידי לע ןלבקל םלושש ןורחאה םולשתה דעוממ םישדוח 3 ךשמב הרומתהמ 5% רועישב

 .ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה ידי לע ןביטו תודובעה עוציבל הבורע רותב תאזו ,ןימזמה

 םייניב ימולשת .44.2

 ,הז הזוח פ״ע ןלבקה תויובייחתה רתי לכ עוציב תרומתו תודובעה אולמ עוציב תרומת .44.2.1

 י״ע םירשואמ תונובשחל םאתהבו הז הזוחב תטרופמה הרומתה תא ןלבקל ןימזמה םלשי

 .להנמה

 ףורצב יפוס ןובשח הדובעה רמגב .60+ ףטוש יאנתב ומלושי םייניב ימולשת ,יקלח ןובשח .44.2.2

 .םוי 60 + ףטוש יאנתב םישרדנ םירושיא

 םלושי הז הזוחב רומאכ ןלבקל ןימזמה םלשיש הרומתה ןיגב ןלבקה לע לוחיש הסנכהה סמ .44.2.3

 איצמי םא אלא קוחל םאתהב ,רוקמב הסנכה סמ הרומתהמ הכני ןימזמהו ,ןלבקה ידי לע

 .הסנכה סממ רוטפ ןלבקה

 םירחאהו םיילאיצוסה םימולשתה לכ תא דעומבו ונובשח לע םלשל בייחתמ ןלבקה .44.2.4

 עוציבב םידבועה תקסעהל םירושקה וא/ו הבחרה יווצ וא/ו קוח יפ לע םיבייחתמה

 .הלא וידבועל הרושקה ,אוהש גוס לכמ האצוה לכ תוברלו תודובעה

 םגו 1975 -ו״לשת ףסומ ךרע סמ קוח יפל ״השרומ קסוע״ תדועת לעב אוהש חיכוי ןלבקה .44.2.5

 .״השרומ קסוע״ תודועת ילעב ויהי ומעטמ תודובעה יעצבמ לכ

 בוקנה םימיה ןיינמש ירה ,תיביצקת האשרה ןהיבגל תמייקש תודובעב יכ ,תאזב שגדומ .44.2.6

  .ןמממה ףוגהמ ףסכה תלבק םוימ לחי 44.2 ףיעסב ,םולשתה יאנתל סחיב
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 הזוחה רכש קוליס .44.3

 תודובע ללוכ ,ןלוכ תודובעל המלשהה תדועת תלבק ךיראתמ םוי 45 + ףטושמ רחואי אל .44.3.1

 וב םירושקה םיכמסמה לכ ףוריצב יפוס ןובשח ןלבקה שיגי )ויהו לככ( םייונישו תופסונ

 ףטוש םותמ רחואי אל םלושיו להנמה י״ע תיפוס עבקיי הז הזוח רכש ,עציבש תודובעה לכל

 .ןלבקה י״ע יפוסה ןובשחה תשגה םוימ ,םוי 45 +

 םייניבה ימולשת תתחפה רחאל היהי ,ליעל עבקנש יפכ ,ןלבקה ידיל הזוחה רכש םולשת .44.3.2

 רכש ןובשח לע תע התוא דע ןלבקל םלושש רחא םוכס לכו ,ליעל רומאל םאתהב ומלושש

 .תרחא הביס לכמ ול עיגמש ןיבו הז הזוח יפ לע ןימזמל עיגמה םוכס לכ יוכינבו ,הזוחה

 ויתועיבת לכ לוסיח לע הרהצה ןימזמל איצמי ןלבקהש ךכב הנתומ יפוסה ןובשחה םולשת .44.3.3

 חסונבו ןימזמה תעד תחנהל - תוירחאה תפוקתלו קדבה תפוקתל תיאקנב תוברע איצמי ןכו

 םות דע הזוחה ךרעמ 5% ןלבקל בקעמה ןימזמה רבזגמ רושיא ןיפוליחל וא ודי לע עבקנש

  .תוירחאהו קדבה תפוקת

 תיביר תפסותבו הנושארה ותשירד םע דימ ןימזמל םריזחי ,רתי ימולשת ןלבקל ומלוש .44.3.4

 .לעופב םולשתה םויל דעו ,רומאכ ,רזחהל בוחה תורצוויה םוימ ,יללכה רזחה

 הדובעה ךרעבו םירמוחה יריחמב תודונת .45

 :הז ףיעסב .45.1

 .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה י״ע שדוח ידימ םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמ -״דדמ״ .45.1.1

 .הזוחה לע המיתחה םוימ 13 -ה שדוחה דדמ - ״סיסבה דדמ״ .45.1.2

 פ״ע קפסל ןלבקה לע רשא ,םירמוחה יריחמב וא/וא הדובעה רכשב תודונת םוש יכ םכסומ .45.2

 םיסמ ,הלבוח תואצוה - רומאה תויללכב עוגפל ילבמו תוברל - תיוולנ האצוה ללוכ ,הז הזוח

 :ןלהל ףיעסב רומאכ אלא ,הזוחה רכש תא ונשי אל ,׳וכו

 דדמה ןיבש שרפהה פ״ע ,דדמל )הדירי וא הילע( אלמ ןפואב םידומצ ויהי םולשתל םיריחמה לכ .45.3

 רכש לש התחפה וא האלעה .יסיסבה דדמה ןיבל יקלח ןובשח ותוא שגוה וב שדוחב עודיה

 ותואב ועצובש קלח לש יקלחה ןובשחה יבגל שדוח לכ יפל בשוחת ונממ קלח לכ וא/ו הזוחה

 .ןלבקל ומלושש םימדוקה םייניבה ימולשת לכ יוכינב ,דדמב יונישל םאתהב ,שדוח

 וצ ןתממ םינושארה םישדוחה 12 ךלהמב ללכ הדומצ אהת אל הרומתה ,קפס רסה ןעמל .45.4

 .הדובע תלחתה

 ,ותשקב יפל הדובעה תמלשהל הכרא ול הנתינ וא/ו ןלבקה י״ע הדובעה עוציבב בוכיע םרגנ .45.5

 העצוב וליאכ הז הזוח עוציב תפוקת רחאל העצובש הדובע לכ דדמב הילע לש הרקמב וארי

 .הז הזוחל םאתהב העצבל היה ןלבקה לעש ןורחאה שדוחב

 ןלבקה די קוליס .46

 תודובעה תא םילשהלו ונממ ןלבקה לש ודי תא קלסלו תודובעה תא סופתל יאשר אהי ןימזמה .46.1

 דויצה ,םירמוחה לכב ךכ םשל שמתשהלו תרחא ךרד לכב וא/ו םירחא תועצמאב וא/ו ומצעב

 םהמ קלח לכ וא/ו םתוא רוכמל וא ,רתאב םייוצמה ,םהמ קלח לכב וא/ו ,םינקתמהו

 דחא לכב הז הזוח יפל ןלבקהמ ןימזמל עיגמה םוכס לכ יוסיכל םתרומתב שמתשהלו

 :ןלהל םייונמה םירקמהמ



46 
 ____________ :תמתוחו המיתח

 הארוהל םוי 14 ךות תייצ אלו ,ןעוציב תא קיספהש וא תודובעה עוציבב ליחתה אל ןלבקה .46.1.1

 .תרחא ךרד לכב תודובעה עוציבמ ךישמהל וא ליחתהל להנמהמ בתכב

 עובקה דעומב ןתמלשה תא חיטבהל ידכמ יטיא תודובעה עוציב בצק יכ ,רובס להנמה היה .46.1.2

 להנמהמ בתכב הארוהל םוי 14 ךות תייצ אל ןלבקהו ,ןתמלשהל ךראוהש דעומב וא הזוחב

 דעומב תודובעה תמלשה תא חיטבהל םתרטמש ,הארוהב םירכזנה םיעצמאב טוקנל

 .ןתמלשהל ךראוהש

 ןלבקהש רחאלו הז הזוח עוציבב לשרתמ ןלבקהש ,ותעד תחנהל ,תוחכוה להנמה ידיב שישכ .46.1.3

 .וילא החלשנש בתכב הארתהל הנענ אל

 רושיא אלב הנשמ ןלבק קיסעה וא ,רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,הז הזוח תא ןלבקה בסה .46.1.4

 .בתכבו שארמ ןימזמה

 שקיב וא/ו השעש וא/ו קוריפ וצ וא/ו םיסכנ תלבק וצ ודגנ ןתינש וא לגרה תא ןלבקה טשפ .46.1.5

 ,םתצקמ וא םלוכ ,ויסכנ לע וא/ו וילע לטוהש וא/ו ויסכנ סוניכל וצ ןתינש וא/ו םישונ רדסה

 .ודגנכ קוריפ וצל השקב השגוהש וא/ו םוי 14 ךות רסוה אלש לוקיע וצ

 ,דחוש עיצה וא ןתנ ומשב רחא םדא וא ןלבקה יכ ,ותעד תחנהל ,תוחכוה להנמה ידיב ויה .46.1.6

 .ועוציבב ךורכה רבד לכל וא הזוח עוציבל רשקב האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ

 ףסונב ,אשיי אוהו ןלבקה ןובשח לע ויהי ,הז ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה תמלשה תואצוה .46.2

 .שארמ תוכרעומ תוילוהינו תוידרשמ תואצוה הווהמה תפסותכ ,ןהמ 15% לש תפסותב ךכל

 הזוח לוטיב םושמ םהב ןיא ,הז ףיעס יפל ונממ ןלבקה לש ודי קוליסו תודובעה םוקמ תסיפת .46.3

 .ןיד לכ יפ לע רחא דעס לכל ףסונב ןימזמל תדמוע וז תוכזו ,הז

 ךרעה תא ןייציו םימי 10 ךות בתכב ךכ לע עידוי ,הז ףיעסב רומאכ רתאה תא ןימזמה ספת .46.4

 ,םירמוחה טוריפ תאו תודובעה םוקמ תסיפת דעומל דע עצובש הדובעה קלח לש רעושמה

 .דעומ ותואב תודובעה םוקמב ויהש ,םינקתמהו דויצה

 יאשר - םינקתמ וא/ו דויצ וא/ו םירמוח וב ויהו ,הז ףיעסב רומאכ רתאה תא ןימזמה ספת .46.5

 ךות וז השירדל ןלבקה תייצ אל .רתאהמ םקלסל בתכב ןלבקהמ שורדל איהש תע לכב חקפמה

 םוקמ לכל םירחא תועצמאב וא/ו ומצעב םקלסל ןימזמה יאשר אהי ,האצוהש םוימ םוי 14

 דויצה תא םירחא תועצמאב וא/ו ומצעב ןימזמה קליס .ןלבקה ןובשח לע לכהו ,וינעב האריש

 קזנ לכ ןיגב יהשלכ תוירחא וילע תלטומ אהת אל ,ליעל רומאכ ,םינקתמה וא/ו םירמוחה וא/ו

 .םתצקמ וא םלוכ ,םהל עראיש םהש גוסו ןימ לכמ דספה ואו ןדבוא וא/ו לוקלק וא/ו

 וא/ו דויצב וא/ו םירמוחב שמתשהל ןימזמה תוכזמ תומגופ וא תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה .46.6

  .הז ףיעסב רומאל םאתהב םרסמל וא ,םתצקמ וא םלוכ ,םינקתמב

 ןיבו ומצעב ןיב ,ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה תא םילשהו ליעל רומאכ רתאה תא ןימזמה ספת .46.7

 י״ע ועצובש תודובעה קלח ותוא לע תוירחא תחיקל םושמ ךכב אהת אל ,םירחא תועצמאב

 .הז הזוחב רומאכ ןביטלו ןהל יארחא ראשיי אוהו ןלבקה

 הזוחה תפוקת .47

 תפוקת" :ןלהל( םישדוח 12 ךשמלו הזוחה לע םידדצה תמיתח םוימ לחה אהת הזוחה תפוקת .47.1

 .)"הזוחה
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 12 תונב תופסונ תופוקת )4( עבראב הזוחה תפוקת תא ךיראהל היצפואה הרומש ןימזמל .47.2

  .)"היצפואה תופוקת" :ןלהל( ןהמ תחא לכ םישדוח

 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 םיפיעסה יכ ,תאזב םכסומ .47.3

 תידוסי הרפה םיווהמ ,םהיפיעס יתת לע ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,43 ,38 ,34 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,26

 םייוציפ ווהי רשא ,הרפה לכ ןיגב ₪ 150,000 לש ךסב ןימזמה תא הכזת רשא הזוחה לש

 .שארמ םימכסומ

 םויס ידיל הז הזוח איבהל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ,יאשר ןימזמה אהי ,ליעל רומאה ףא לע .47.4

 תונעט לכ ןלבקל ויהי אל רומאכ הרקמב .ןלבקל שארמ םוי 30 לש תמדקומ העדוהב ,תע לכב

 ול ומרגנ םא םג ,רומאכ תורשקתהה םויס ןיגב ,תורחא וא תויפסכ ,תועיבת וא/ו תושירד וא/ו

 תודובעה ןיגב הרומתה תא לבקל ותוכז טעמל ,רומאכ תורשקתהה תקספה ןיגב םהשלכ םיקזנ

 תוארוהל םאתהב זוזיק תוכז לכל ףופכבו תורשקתהה םויס דעומל דע לעופב ודי לע ועצובש

 .הז הזוח

 אללו תע לכב םויס ידיל הז הזוח יפ לע תורשקתהה תא איבהל יאשר ןימזמה יכ ,דוע םכסומ .47.5

 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב ,תמדקומ העדוה

 .תידוסי הרפה הזוחה תא רפה ןלבקה .47.5.1

 םוימ םימי 7 ךותב הרפהה תא ןקית אלו תידוסי הניאש הרפהב הזוחה תא רפה ןלבקה .47.5.2

 .ךכ לע בתכב הארתה ול הרסמנש

 תא ןקתל תנמ לע םיעצמאב טקנ אלו ,ןימזמה ןוצר תועיבשל הזוחה תא עצבמ וניא ןלבקה .47.5.3

 .ךכ לע בתכב הארתה ול הרסמנש םוימ םימי 7 ךותב ןוקית ןועטה

 דעומל דע לעופב ועצובש תודובעה ןיגב קר םולשתל יאכז ןלבקה היהי ,לטוב וא הזוחה םייתסה .47.6

 טלחומו יפוס רותיווב ,תאזב רתוומ ןלבקה .הזוחה םויס דעומכ ןימזמה םעטמ העדוהב בוקנה

 תודובע ןיגב םולשת רבדב טעמל ,רומאכ הזוחה תקספה םע רשקב השירד וא/ו הנעט לכ לע

 .ליעל רומאכ ,לעופב ועצובש

  הזוח תבסה .48

 ןיב תועבונה ,ויתויובייחתה וא/ו ויתויוכז םע רשקב הקסע לכ עצבל יאשר היהי אל ןלבקה .48.1

 וא/ו תוחמהל וא/ו בסהל וא/ו ריבעהל יאשר היהי אל ןכו ,הז הזוחמ תושרופמב ןיבו עמתשמב

 שארמ רושיא אלל וילא רשקב וא הז הזוח יפ לע ויתויובייחתהמ וא ויתויוכזמ תוכז לכ דבעשל

 .ןימזמה לש בתכבו

 ןימזמה תמכסהב אלא ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תודובעה עוציב תא רחאל רוסמל יאשר ןלבקה ןיא .48.2

 םרכשש ןיבו תודובעה ןמז יפל םלתשמ םרכשש ןיב ,םידבוע תקסעה ,םלואו ,בתכבו שארמ

 קלח וא/ו תודובעה לש עוציב תריסמ םושמ ,המצעלשכ הב ןיא ,תודובעה רועיש יפל םלתשמ

 דבוע אוהש וא הנשמ ןלבק ונה תודובע עצבמ םאה הלאשב תקולחמ הררועתה ,רחאל ןהמ

 .רוערע היהי אל ותטלחה לעו ידעלב קסופ חקפמה אהי ,ןלבקה

 ןיא ,ןכ תושעל בייח אוה ןיאש ףא ,רחאל ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה תבסהל ןימזמה םיכסה .48.3

 ןלבקהו ,הז הזוח יפל ויתויובייחתהו ותוירחאמ ןלבקה תא רוטפל ידכ הרומאה ותמכסהב

 םחוכ יאב ,ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה יעצבמ לש לדחמ וא השעמ לכל האלמ תוירחאב אשיי

 .רחאל ןהמ קלח לכ וא/ו תודובעה תובסהל ןימזמה תמכסה רחאל םג ,םהידבועו
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 האריש יאנת לכב הנשמ ינלבק תקסעהל וא/ו הז הזוח תבסהל ותמכסה תונתהל יאשר ןימזמה .48.4

 םע תורשקתהה הזוח וא/ו הז הזוח תבסהל תורשקתהה הזוח תפישחל השירדב - תוברל ,ול

 .הנשמה ינ/ןלבק

 תוברל ,ותעצה תשגה םויב היהיש יפכ ,תודגאתה הנבמב והשלכ יוניש תושעל יאשר וניא ןלבקה .48.5

 תוינמ תאצקה וא תוינמ לעב ףתוש ,רבח תעירג וא/ו ףוריצ -רומאה תויללכב עוגפל ילבמו-

 .תושדח

 לכ תרסחו תלטובמו הלטב הז הזוח תבסה אהת ,ליעל הז ףיעסב רומאל דוגינב ןלבקה עציב .48.6

 .ןאולמב הז הזוח יפ לע ,ותובייחתה יולימ לכל ידעלב ןפואב יארחא אהי ןלבקהו ,ףקות

 הז הזוח םויק תחטבהל תוברע .49

 םע ,וידיל דיקפיו ןימזמל ןלבקה איצמי ,הז הזוח י״פע ןלבקה תויובייחתה ללכ יולימ תחטבהל .49.1

 .)״עוציב תוברע״ :ןלהל( זרכמה יכמסמב טרופמכ תיאקנב תוברע בתכ ,הז הזוח תמיתח תשגה

 יאשר אהי ,הז הזוח פ״עש ויתויובייחתהמ רתוי וא תחאב ןלבקה דמע אל וב הרקמ לכב .49.2

 קקזיהל ילבמ ,רתלאל ,היפסכ תא תובגלו ,התצקמ וא הלוכ ,עוציבה תוברע תא שממל ןימזמה

 לכל ףסונב תאזו קזנ תחכוהב ךרוצ ילבמו והשלכ מ״ומל וא/ו תוררובל וא/ו תואכרעל הינפל

 .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז הזוח יפ לע הל ןותנה רחא דעס

 עוציבה -תוברע תא שדחל ןלבקה בייח אהי ,הנממ קלח וא/ו עוציבה תוברע תא ןימזמה שמימ .49.3

 לביק וב םויהמ םימי 7 ךות תאזו ,רומאכ ,היבגה ינפל הנממ קלח היהש םוכס לכ םילשהל וא/ו

 תוברע תמלשה .הנממ קלח לכ וא/ו עוציבה תוברע תא השמימ ןימזמה יכ העדוה ןלבקה

 .השומימל המכסה תווהל לדכ הב ןיא ,רומאב עוציבה

 תפוקת םות רחאל םישדוח 3 דועו ,הזוחה תפוקת לכ ךרואל ףקותב אהת עוציבה תוברע .49.4

 .םהינבמ רחואמה יפל ,תכראומה וא הנושארה תורשקתהה

 קדב תוברע .50

 לכ לוסיח לע הרהצה ןימזמל איצמי ןלבקהש ךכב הנתומ יפוסה ןובשחה םולשת ,רומאכ .50.1

 .קדב תוברע תאצמהו ויתועיבת

  .לעופב היהש יפכ יפוסה הזוחה רכש ךרעמ 5% ךסב אהי קדבה תוברע הבוג .50.2

 

 דיבעמ דבוע יסחי תלילש .51

 יולת יתלבו יאמצע ןלבקכ לעופ אוה הז הזוח יפ לע ןימזמה םע ותורשקתהב יכ ,ריהצמ ןלבקה .51.1

 דבוע יסחי ןימזמה ןיבל ומעטמ ימ ןיב וא/ו וניב רוציל ידכ ויאנתמ יאנתב וא הז הזוחב ןיא יכו

 הזוח יפ לע ויתויובייחתה רתיו תודובעה עוציבב ןלבקה םעטמ וקסעויש םידבועה לכו ,דיבעמו

 .דבלב וידבועכ ובשחיו ויהי הז

 וידבוע לש םתקסעה םע רשקב ,םיסמהו תואצוהה ,םימולשתה לכב אשיי יכ ,בייחתמ ןלבקה .51.2

 לטיה וא/ו סמ לכו תואירב סמ ,ימואל חוטיב ,הסנכה סמ ,הדובע רכש תוברל ,ומעטמ ימ וא/ו

 ןימזמל הז הזוח יפ לע תנתינה תוכז לכב תוארל ןיא .רחא ילאיצוס םולשת לכ וא/ו הוולמ וא/ו

 הזוח תוארוה עוציב תחטבהל יעצמא אלא ומעטמ םידבועל וא/ו ול תורוהל וא/ו חקפל תוברל

 .ןאולמב הז
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 ,ןיד תיב וא/ו טפשמ תיב עבקי ,איהש הביס לכמו היה טפשמ תיב עבקי ,איהש הביס לכמו היה .51.3

 יכ ,דרפנב ןיבו ןלבקה םע דחיב ןיב ,ןימזמה לש דבוע ונה ןלבקה לש ומעטמ ימ וא/ו דבוע יכ

 אלל ,םוכס לכ לע ,הנושארה ותשירד יפל דימ ,ןימזמה תא תופשלו תוצפל ןלבקה בייחתמ זא

 לכ תוברל ,וזכ העיבק םע רשקב ףוג וא/ו םדא לכל םלשל שרדיי ןימזמהש ,ללכה ןמ אצוי

 .ל"נל תורושקה תויטפשמה תואצוהה

 ןיבמ וניאש רחא םרוג לכ וא/ו הנשמ ינלבק קיסעהל ןלבקל ריתהל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .51.4

 .הז הזוחב שרופמב רומאה פ״ע אלא וידבוע

 תוריש ןתונ וא/ו קסעומ וא/ו דבוע לכ לוספל ןימזמה תוכזמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .51.5

 .ותעד לוקיש פ״ע ,תודובעה עוציב ךרוצל קיסעהל שקבי הנשמה ןלבקש רחא

 חוטיב .52

 חוטיבה תוארוה ,ןיד יפ־לע וא/ו הז הזוח יפ-לע ןלבקה תוירחאו תויובייחתהמ עורגל ילבמ .52.1

 רושיא" חפסנכ הז הזוחל ףרוצמה חוטיבה חפסנ תוארוהל םאתהב ןניה ןלבקה לע לוחי רשא

 .ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמו )"םיחוטיב םויק רושיא" :ןלהל( "םיחוטיב תכירע

 תוימרפה םלשלו הז הזוח יפ לע םיכרענה םיחוטיבה לכ יאנת תא םייקל בייחתמ ןלבקה .52.2

 ףתשלו קזנ עוריא תורק לע ןימזמלו חטבמל בתכב דימ עידוהל ןלבקה בייחתמ ןכ .ןדעומב

 .םהיפ לע ןימזמה תויוכז לש שומימו הרימש םשל ןימזמה םע הלועפ

 תכירע לע רושיא תגצה יא בקע םרגתש הדובעה עוציב תלחתהב הייחד לכ ,קפס רסה ןעמל .52.3

 םינמזה חולב דומעל ןלבקה תויובייחתהמ ערגת אל ,ןלבקה ידי לע תוינלבקה תודובעה חוטיב

 .הז הזוחב טרופמכ תודובעה עוציבל

 אל ךא ,יאשר ןימזמה אהי ,הז הזוחב םישרדנה םיחוטיבה ןמ רתוי וא דחאל ןלבקה גאד אל .52.4

 תוימרפה םולשתב ובייחלו ,טלחומה ותעד לוקיש יפל ,ומוקמב חוטיב תו/תסילופ שוכרל ,בייח

 ולא םימוכס תוכנלו ,לופיט ימדכ 0.3% תפסותב ,ןכ ינפל ןיבו םולשת רחאל ןיב ,םליש אוהש

 .ןלבקל עיגמה םוכס לכמ

 ןיאו ןיד לכל םאתהבו תוריהזב גוהנל ותבוחמ ןלבקה תא ררחשל ידכ ,םי/חוטיב תכירעב ןיא .52.5

 .יהשלכ תוירחאמ וררחשל ידכ ךכב

 םיניינע דוגינ .53

 םיניינע דוגינ תווהל יושע רשא קוסיע לכב ןלבקה קוסעי אל ,תודובעה עוציבו הזוחה תפוקת ךשמב

 .ןימזמל תודובעה עוציב םע

 

 ןובכיעו זוזיק תוכז .54

 ונממ ול עיגי רשא ,בוצק וניאשו בוצק ,םוכס לכ ןיגב ןלבקה יפלכ זוזיק תוכז אהת ןימזמל .54.1

 .ןלבקל עיגמה םוכס לכמ וזזקל יאשר אהי אוהו

 דויצ לכו ןלבקל עיגמה םולשת לכ בכעל ןימזמה ידיב תוכזה יכ ,םידדצה ןיב רהצומו םכסומ .54.2

 וזיא רפי ןלבקהש הרקמב ,הז הזוח לש ועוציבלו ומויקל הבורע רותב תאזו ,ןלבקה לש

 .ןלבקה ןמ ןימזמל עיגיש םוכס לכ תלבקל דע וא ,הז הזוח יפ לע ויתויובייחתהמ תובייחתה
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 אל ןלבקל יכ שרופמב הזב םכסומ - סכנב ןובכיע תוכז לכ ול היהת אלו ןיא יכ ריהצמ ןלבקה .54.3

 וא/ו דויצ לכ וא/ו ןהמ קלח לכ וא/ו תונמזומה תודובעה לש ןובכיע תוכז ,הרקמ םושב ,אהת

 ואבוה הלא םא ףא ,הדובע דויצל טרפ ,רתאב ואצמיש אוהש גוס לכמ ןילטלטימ וא/ו םירמוח

 תויהל התייה הלוכי םהב םירקמ םתואב יכ שרופמב הזב םכסומו ,ומצע ןלבקה י״ע םוקמל

 טלחומו אלמ רותיו ,וז תוכז לכ לע ןלבקה הזב רתוומ ,ןיד לכ י״פע ,יהשלכ ןובכיע תוכז ולבקל

  .רזוח יתלבו הנתומ יתלב ןפואב

 םוריח קרפ .55

 דימעהל ןלבקה לע ,)ןימזמה ימרוג וא םייתלשממ םימרוג י"ע( םוריח בצמ לע הזרכה תעב .55.1

 הדובעה תולוכת פ"עו ןימזמה י"ע שרדנה פ"ע ,םינוש םינוקית עוציבל םיתווצ ןימזמה תושרל

 .ןימזמה י"ע האירקה ןמזמ תועש 3 ךותב ,הז הזוחב תועיפומה

 .)הכרעהב( התלוכתו הדובעה עוציב תא לולכתו ןלבקל בתכב רבעות השירדה .55.2

 םיסיוגמ םניא ,ולא תואירקל תונעיהל םיננכותמה םידבועה יכ ריהצהלו אדוול ןלבקה לע .55.3

 .םוריחה תאירק תלעפה תעב ,יקשימ קותירל וא/ו םיאולימל

 .קוח פ"ע םיחטובמ וידבוע יכ אדוול ןלבקה לע .55.4

 :םוריחל ה"מצ ילכ .55.5

 דימעהל םינלבקה לע ,םוריח ןמזב ,ןימזמה י"ע תושרדנה תונוש תודובעל הנעמ ןתמ ךרוצל .55.5.1

 יטרפו ליעפמה םש ,ה"מצה ילכ יטרפ ללוכ ,ןלהל טרופמכ םייסדנה םילכ ןימזמה תושרל

 .ומע תורשקתהה

 הנעמ תתל םינלבקה לע ,םוריח ןמזב םילכה תלעפהל ןימזמה תשירד םע יכ תאזב רהבומ .55.5.2

 .ילכה ליעפמ ללוכ ,ןימזמה תושרל ילכה תדמעהל ,תועש 3 ךותב

 תונוש .56

 ףסונ קתוע לכ .םולשת אלל תוינכתהמ תחא לכמ םיקתוע השולש ןימזמהמ לבקי ןלבקה .56.1

 לכ תא להנמל ןלבקה ריזחי תודובעה תמלשה םע .אוה ונובשח לע ןכוי - ןלבקל שורד היהיש

 .רחא י״ע ונכוהש ןיבו ומצעב ןתוא ןיכהש ןיב ,להנמה י״ע ול ואצוהש ןיב ,ותושרבש תוינכתה

 לכו חקפמה ,להנמהו ,רתאב ןלבקה י״ע וקזחוי הז הזוחמ קלח הווהמה ךמסמ לכמ םיקתעה .56.2

 העש לכב םהב שמתשהלו קודבל יאשר אהי ,וז תילכתל בתכב םדי לע השרוהש ,רחא םדא

 .תלבוקמ

 וא/ו ןימזמה דצמ ,ךילה תטיקנ יא וא הדעומב הלועפמ תוענמיה וא החנה ,הכרא ,רותיו םוש .56.3

 יפ לע ןיב ,ול תונקומה תויוכזה ןמ תוכז לכ לע רותיווכ הרקמ םושב ובשחי אל ,ומעטמ ימ

 ,ןלבקה דגנכ ךילה וא דעצ לכב טוקנלמ ןימזמהמ עונמל ךכב ןיאו גהונ וא ןיד פ״ע ןיבו הז הזוח

 .ול האריתש תע לכב

 ךרדב הז הזוח פ״ע םירדסומה םיניינעה לע לח רומאה ןיא יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .56.4

 .תרחא תשרופמ ךרדב וא ,הדובעה ןמויב םימושיר לש

 הזוחב בותכהו ,םידדצה תמכסהבו בתכב השענ םא אלא הז הזוחב יוניש לכל ףקות לכ היהי אל .56.5

 ,ותמיתחל םדקש ןתמו אשמ לכב בשחתהל ןיאו םידדצה ןיב םכסומה תא תידעלב הצממ הז

 וא ומדקש םיזוחב וא/ו תויובייחתהב וא/ו םיגצמב וא/ו ותמיתח םע דבב דב םייקתהש וא
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 ןימזמה ןיב הפ לעב וא בתכב םימדוקה םיזוחה לכ םוקמב אובי הז הזוחו ותמיתחל יאנת ויהש

 .ויה םא ,ןלבקה ןיבל

 תובותכה יפל ,והנשמל דצמ החלשנש העדוה לכו הז הזוחל תרתוכבכ ןניה םידדצה תובותכ .56.6

 הרסמנ םאו ,םושר בתכמב ראודב התריסמ תעמ תועש 72 םותב ודיל תרסמנכ בשחת ליעלד

 .התריסמ תעב – םיבשחמ תרושקתב וא הילימיסקפב החלשנ וא דיב

 הפיחב טפשמה תיבל קרו ךא הנותנ אהת ,הז הזוחל עגונה ןיינע לכב תידוחייה טופישה תוכמס .56.7

 .תיניינעה תוכמסה פ״ע ,דבלב

 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 

 _______________________    _______________________ 

 ןלבקה        םי תירק תייריע  
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  עיצמה ןויסינ - 'ב חפסנ
 

 .ןויסינה רבדב ףסה יאנתל םאתהב ןלהלש ןויסינה תלבט תא אלמל שי

 

 .ליעלד הלבטב טרופמכ עיצמה ידי לע ועצובש תודובעה לע בתכב תוצלמה ףרצל שי :הרעה

 

 .ל"נה תוחוקלהמ תוצלמה תשקבל הנפי ןימזמהש םיכסמ ןכו ל"נה םינותנה תונמיהמו תונוכנ רשאמ יננה

 
 _______________________________ :תמתוחו המיתח
 

 _________________________________ :םי/םתוח םש
 

 ________________________________ :ם/דיקפת
  

  הדובעה עוציב תפוקת

  הנש/שדוח -מ(

 )הנש/שדוח- דעו

 לש יפסכ ףקיה

 הדובעה

 תריציל ויטרפו חוקלה םש המוקימו הדובעה גוס

 רשק

 'סמ

    

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    
5. 
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 יפסכ רוזחמ ףקיה רבדב ח"ור רושיא - 'ג חפסנ

 
  931/12/201-531/12/201 םימיב ומייתסנש םינשהמ תחא לכל יפסכ רוזחמ לע רושיא : ןודנה

 

 :ןמקלדכ רשאל ונירה םכתרבח לש ןובשחה יאורכו םכתשקבל

 

  ._________תנשמ םכתרבח לש ןובשחה יאורכ םישמשמ וננה .א
 

 )המאתהב( ורקסנ/ורקוב 31/12/2019 ללוכו דע 31/12/2015 םויל םכתרבח לש םירוקס/םירקובמה םייפסכה תוחודה .ב
 .ונדרשמ ידי לע

 
 :ןיפוליחל
 

  .םירחא ןובשח יאור ידי לע ורקוב ______ )1( םימי/םויל םכתרבח לש םירוקס/םירקובמה םייפסכה תוחודה

 

 הניא _________ )1( םימי/םויל )המאתהב( םירוקס/םירקובמה םייפסכה תוחודל הנתינש הריקסה חוד/תעדה תווח .ג
 .)2( דיחאה חסונהמ תרחא הייטס לכ וא בלה תמושת תיינפה וא/ו תוגייתסה לכ תללוכ

 
 :ןיפוליחל
 

 _________ )1( םימי/םויל )המאתהב( םירוקס/םירקובמה םייפסכה תוחודל הנתינש הריקסה חוד / תעדה תווח

 .ןלהל 'ד ףיעסב טרופמה עדימה לע הכלשה וז הגירחל ןיא םלוא דיחאה חסונהמ הגירח תללוכ

 
 :ןיפוליחל

 

 _________ )1( םימי/םויל )המאתהב( םירוקס/םירקובמה םייפסכה תוחודל הנתינש הריקסה חוד / תעדה תווח

 .ןלהל 'ד ףיעסב טרופמה עדימה לע ליעל טרופמכ תוכלשה הל שי רשא דיחאה חסונהמ הגירח תללוכ

  

 לכל םכתרבח לש יפסכה רוזחמה _________ )1( םימי/םויל םירוקס/םירקובמה םירומאה םייפסכה תוחודל םאתהב .ד
 .)מ"עמ אלל( ₪ 1,500,000 הובג וניה 2019 ,2018 ,2017 ,2016 ,2015 םינשהמ תחא

  
 ,בר דובכב

___________________ 

 ןובשח יאור
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 "העצהה תחטבהל תוברע" חסונ - 'ד חפסנ

 

  קנב : 

 ףינס : 

 ףינסה תבותכ : 

 ךיראת : 
 דובכל
 )"ןימזמה" :ןלהל( םי תירק תייריע
 

 ____________'סמ תיאקנב תוברע :ןודנה

 )םישדח םילקש ףלא םייתאמ :םילימב( ₪ 200,000 לש ללוכ םוכסל דע ,םוכס לכ םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא .1
 - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ רשקב ,)"ברענה" :ןלהל( __________________ תאמ ושרדתש ,)"תוברעה םוכס" :ןלהל(

 םסרפתיש יפכ ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי תוברעה םוכס ,םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב
  :ןלהלש הדמצהה יאנתב ,)"דדמה" :ןלהל( ילכלכ רקחמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה י"ע םעפל םעפמ

 .)ךכל ךומס וא( 15/03/2021 םויב םסרופ רשא 2021 ראורבפ שדוח ןיגב דדמה אהי וז תוברע ןיינעל "ידוסיה דדמה"
  .וז תוברע י"פע לעופב םולשתה תלבקל םדוקה הנורחאל םסרופש דדמה אהי ,וז תוברע ןיינעל "שדחה דדמה"
 :ןלהלדכ ובשוחי וז תוברע ןיינעל "הדמצהה ישרפה"

 דדמה ןיב שרפהה תלפכמל הוושה םוכסה ,הדמצהה ישרפה ויהי ,ידוסיה דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ררבתי םא
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ,השירדה םוכסב ידוסיה דדמל שדחה

 לכ אלל ,תוברעה םוכסל דע םכתשירדב בוקנה םוכסה תא םכל םלשנ ,ידוסיה דדמהמ ךומנ היהי שדחה דדמה םא
 .הדמצה ישרפה

 םכילע היהיש ילבמ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,תוברעה םוכס תא םכל םלשנ ונאו היולת יתלבו תטלחומ הניה וז וניתוברע .2
 .ברענה תאמ הליחת םולשתה תא שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא קמנל וא חיכוהל וא ססבל

 םוכסה תא םכל םלשנ ונא ונידי לע םכתשירד תלבק ךיראתמ םימי 15-מ רחואי אל ,בתכב הנושארה םכתשירד יפל .3
 .דדמל הדמצהה ישרפה תפסותב תוברעה םוכס לע הלעי אלש דבלבו השירדב בוקנה

 אל בתכב ונידי לע לבקתהל הכירצ וז תוברע י"פע השירד לכ .ללכב דעו 07/07/2021 םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע .4
 .ל"נה ךיראתהמ רחואי

 תא שורדלו קנבה לא תונפל לכוי ,טלחומה ותעד לוקיש יפל ,ןימזמהש ךכל תרזוח יתלבה ונתמכסה תאזב םינתונ ונא .5
 לככ ,תוברעה ףקות תא ךיראי קנבהש ךכל ונתמכסה ףא םיקינעמ םיעיצמה ונאו תעל תעמ תוברעה ףקות תכראה
 .ודי לע שרדייש

 
 ,בר דובכב
  ______________________ קנב 

   

 

 תמיתחו תישיא תמתוח וילע עיבטהל שיו קנבה לש המיתחה ישרומ ידיב םתחיי הז ספוט

 .ףינסה
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 "הזוח עוציב תוברע" חסונ - 'ה חפסנ

  קנב : 

 ףינס : 

 ףינסה תבותכ : 

 ךיראת : 

 דובכל

 )"ןימזמה" :ןלהל( םי תירק תייריע

 

 ____________ 'סמ תיאקנב תוברע :ןודנה
 

 םילקש ףלא תואמ םולש :םילימבו( ח"ש 300,000 לש ללוכ םוכסל דע ,םוכס לכ םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא
 רשקב ,)"ברענה" :ןלהל( ___________________________ תאמ ושרדתש ,)"תוברעה םוכס" :ןלהל( )םישדח
 דדמל דומצ היהי תוברעה םוכס ,םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמל
 ,)"דדמה" :ןלהל( ילכלכ רקחמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה י"ע םעפל םעפמ םסרפתיש יפכ ןכרצל םיריחמה
  :ןלהלש הדמצהה יאנתב

 .)ךכל ךומס וא( 15/03/2021 םויב םסרופ רשא 2021 ראורבפ שדוח ןיגב דדמה אהי וז תוברע ןיינעל "ידוסיה דדמה"
  .וז תוברע י"פע לעופב םולשתה תלבקל םדוקה הנורחאל םסרופש דדמה אהי ,וז תוברע ןיינעל "שדחה דדמה"
 :ןלהלדכ ובשוחי וז תוברע ןיינעל "הדמצהה ישרפה"

 דדמה ןיב שרפהה תלפכמל הוושה םוכסה ,הדמצהה ישרפה ויהי ,ידוסיה דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ררבתי םא
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ,השירדה םוכסב ידוסיה דדמל שדחה

 לכ אלל ,תוברעה םוכסל דע םכתשירדב בוקנה םוכסה תא םכל םלשנ ,ידוסיה דדמהמ ךומנ היהי שדחה דדמה םא
 .הדמצה ישרפה

 היהיש ילבמ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,תוברעה םוכס תא םכל םלשנ ונאו היולת יתלבו תטלחומ הניה וז ונתוברע
 .ברענה תאמ הליחת םולשתה תא שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא קמנל וא חיכוהל וא ססבל םכילע

 םוכסה תא םכל םלשנ ונא ונידי לע םכתשירד תלבק ךיראתמ םימי 15-מ רחואי אל ,בתכב הנושארה םכתשירד יפל
 .דדמל הדמצהה ישרפה תפסותב תוברעה םוכס לע הלעי אלש דבלבו השירדב בוקנה

 אל בתכב ונידי לע לבקתהל הכירצ וז תוברע י"פע השירד לכ .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע
 .ל"נה ךיראתהמ רחואי

 תא שורדלו קנבה לא תונפל ,טלחומה ותעד לוקיש יפל לכוי ,ןימזמהש ךכל תרזוח יתלבה ונתמכסה תאזב םינתונ ונא
 לע שרדייש לככ ,תוברעה ףקות תא ךיראי קנבהש ךכל ונתמכסה ףא םיקינעמ ונאו תעל תעמ תוברעה ףקות תכראה
 .ודי

 ,בר דובכב

 ______________________ קנב 

 _________________________ 

   

 .ףינסה תמיתחו תישיא תמתוח וילע עיבטהל שיו קנבה לש המיתחה ישרומ ידיב םתחיי הז ספוט* 
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 תועשרה רדעה ריהצת - 'ו חפסנ
 

 רחאל ______________________ הרפסמש ז"ת ת/לעב ___________________ 'בג/רמ מ"חה ינא
 ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש
 :ןמקלדכ בתכב הזב

 םיפוג תואקסע קוחב םתרדגהכ םניה הטילש לעב" -ו "הקיז לעב" םיחנומה לש םתועמשמ ,הז יריהצתב

  .ותוא ה/ןיבמ ינא יכו ולא םיחנומ לש םתועמשמ יל הרבסוה יכ ת/רשאמ ינא ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ
 

 .פ.ח רפסמ ,___________________________________________ םשב הז ריהצת ת/ןתונ יננה .1

 זרכמב םי תירק תייריע םע רשקתהל שקבמה ףוגה ,________________________________

 תייריע לש הטופיש םוחתבש םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ

 .)"עיצמה" :ןלהל( םי תירק
 הטילש ת/לעב וא /הקיז ת/לעב יתויהב ,עיצמה םשב הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה יכ ה/ריהצמ ינא .2

 .עיצמה ומעטמ המיתח ת/השרומ וא עיצמב
 ןיד קספב ועשרוה / ועשרוה אל עיצמב הטילש לעב וא/ו הקיז לעב וא/ו עיצמה יכ ה/ריהצמ ינירה .3

 :םומינימ רכשו הדובע ינידב תורושקה ,ןלהלש תוריבעהמ תחאב טולח

  1959 -טי״שת הקוסעתה תוריש קוח -

  1951 -א״ישת החונמו הדובע תועש קוח -

 1976 -ו״לשת הלחמ ימד קוח -

  1950 -א״ישת תיתנש השפוח קוח -

  1954 -ד״ישת םישנ תדובע קוח -

  1965 -ו״כשת דבועלו תדבועל הווש רכש קוח -

  1953 -ג״ישת רעונה תדובע קוח -

 1953 -ג״ישת תוכינחה קוח -

  1951 -א״ישת )הדובעל הרזחה( םיררחושמ םילייח קוח -

  1958 -ח״ישת רכשה תנגה קוח -

  1963 -ג״כשת ןירוטיפ ייוציפ קוח -

  1987 -ז״משת םומינימ רכש קוח -

  1988 -ח״משת תויונמדזה ןויווש קוח -

 )יתכלממ תואירב קוח ללוכ( 1995 -ה״נשת )בלושמ חסונ( ימואלה חוטיבה קוח -

  2001-א"סשת ,תורטפתהלו םירוטיפל תמדקומ העדוה קוח -

-ב"סשת ,)הדובעל הלבקו ןוימ יכילהו הדובע יאנת( הדובעל דמעומלו דבועל העדוה קוח -

2002 
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 םידבוע תויוכזל עגונה רחא קוח לכ ןכו ,ףנעל םייטנוולרה םייצוביקה םימכסההו הבחרהה יווצ יפ לע ןכו

 )"הדובעה יקוח" :ןלהלו דחיב םלוכ(

 
 קספב ועשרוה / ועשרוה אל וב הטילש לעב וא/ו וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה יכ תאזב ה/ריהצמ ינירה .4

 ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל הריבע ןיגב טולח ןיד

 1991-א"נשתה

 קספב ועשרוה / ועשרוה אל וב הטילש לעב וא/ו וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה יכ תאזב ה/ריהצמ ינירה .5

 .2001-א"סשת ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוח יפל הריבע ןיגב טולח ןיד

 וא/ו תילילפ הריקח וב הטילש לעב וא/ו וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה דגנ החתפנ אל יכ ה/ריהצמ יננה .6

 המע שיש הריבע תניחבב הניה םהיבגל העשרהש םישעמל עגונב ועשרוה וא/ו םושיא בתכ םדגנ שגוה

 .ןימ עשפ וא/ו תומילא וא/ו ןולק

 הטילש לעב וא/ו עיצמל הקיז לעב וא/ו עיצמה לש תוילילפה תועשרהה לכ לש אלמ טוריפ ןלהל ,ויהו לככ .7

 :הז יריהצתב ליעל תויונמה תוריבעהמ רתוי וא תחא ןיגב עיצמב

 

 עיצמה תולעבבש תורחא תורבח וא/ו עיצמב הטילש לעב וא/ו וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה יכ ריהצמ יננה .8

 תוסנק 2 – ב םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב הפיכאהו הרדסהה להנמ ידי לע וסנקנ אל

 .תונורחאה םינשה שולשב ליעלד הדובעה יקוחב תויונמה תוריבעה ןיגב ,רתוי וא

 הטילש לעב וא/ו וילא הקיז לעב וא/ו עיצמה לע ותשוה רשא תוסנקה לכ לש אלמ טוריפ ןלהל ,ויהו לככ .9

 דרשמב הפיכאהו הרדסהה להנמ ידי לע תונורחאה םינשה שולשב עיצמה תולעבבש הרבח לע וא/ו עיצמב

 :םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה

 

 הנתינ ויפל קוקיחה העשרהה ךיראת
 העשרהה

 םיעשרומה םש םושיאה יפיעס
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 םוכס סנקה ןתינ ויפל קוקיחה סנקה ךיראת
 סנקה

 םיסנקנה םש

    

    

    

    

 

 רבדב םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב הפיכאהו הרדסהה להנמ לש רושיא ב"צמ*
 .תוסנקהו תועשרהה

 .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש והז יכ ,ה/ריהצמ ינירה .10
 

 
 

___________   __________________    __________________ 
 עיצמה תמתוחו המיתח    ריהצמה תמיתח    ךיראת 

 
 
 

 ד"וע רושיא
 
 

 

 ה/עיפוה ___________________ םויב יכ ת/רשאמ ,________________________ ד"וע ,מ"חה ינא

 הרפסמש ז"ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש _______________________ 'בג/רמ ינפב

 יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה / ______________________

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

 
 

_________________ __________________ __________________ 
 ד"וע תמתוח ד"וע תמיתח ךיראת
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  ינכט טרפמ - 'ז חפסנ
 

 יללכ ינכט טרפמ

 תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב )"לוחכה רפסה" יוניכב םג עודיה( היינב תודובעל יללכה ינכטה טרפמה

 תודובע עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ יכמסממ קלח תויהל דעונ ,היינבל הזוחה יכמסמ לש היצזיטרדנטסל

 .םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ

 .ףרוצמ וניא טרפמה

 :טרפמל רושיק

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

  



60 
 ____________ :תמתוחו המיתח

 תוחיטבה לע תוירחא - ישאר ןלבק/קפס רובע תוחיטב תושירד  - 'ח חפסנ

 יללכ .1

 רשאכ הדובעה רתאב תוחיטבה תרימשל תומידקמ תוארוה ןניה הז חפסנב תולולכה תוארוהה 1.1

 עוציב ךלהמב םדאל קזנ יעוריא ספא חיטבהל תנמ לע םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע

 .תודובעה

 תיתשתו חותיפ תודובע עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ הכוז ןלבקה לע ולוחי הז חפסנ תוארוה 1.2

 ןלבק תוברל( ןלבק לכ לע ןכו תורישה ןתמב קסעויש ומעטמ ימ לכ לעו םי תירק ריעה יבחרב

 ךלהמב ,תורישה תומוקממ ימב םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציבש )הנשמ

 .תורישה ןתמל האשרהה תפוקת

 תורדגה 1.3

 הינבה עצבמו ישארה ןלבקה לש הדובע רוזא – )ילאירוטירט םחתמ( הדובע רתא 1.3.1

 .ץופיש/הינבה תדובע תעצבתמ וב םוחתו רדוגמ ילאירוטירט חטשב

 )ילאירוטירט םחתמ( הדובע רתאב תוחיטבל תוירחא – תילאירוטירט תוירחא 1.3.2

 תונקת"( 1988-ח"משתה ,)הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקתל םאתהב

 .)"תוחיטבה

 סופיט וא השילג תדובע ,הבוגב הדובע וילעמ תעצבתמש רוזא – "הנכס רוזא" 1.3.3

 .שוכרל וא שפנל קזנ בסהלו םהשלכ םיקלח לופיל םילולע וילאש ,םינרת

 ןלבקכ הז הזוח ךרוצל ,רדגוי ,)בכר ילכ ,דויצ ,א"כ( ויתודובע ףקיה לש טביהב ,הז הזוח ןלבק 1.4

 םאתהב ,הז הזוח לע אצתש תדרפנ הדובע תנמזה לכב הינבה עצבמכו הדובעה רתאב ישארה

 הדבועה רואל .)"תוחיטבה תונקת"( 1988-ח"משתה ,)הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקתל

 יחטשב דובעל םידעוימה דיתעב םיפסונ םינלבק ויהיו הדימב וא/ו םי/דבועה םינ/ןלבק דוע שיש

 רתא יחטש לכב תוחיטבה יאשונ לכל יארחאה ןלבקה הז זרכמ ןלבק היהי הדובעה רתא

 הנשמה-ינלבק לע תוברל ,)הדובע רתא תולובג( הז חפסנל תפרוצמה הפמב טרופמכ הדובעה

  .הדובעה רתאב ןימזמה י"ע וקסעוי רשא םינלבקה לכ לעו ,ומעטמ

 לכל היצטניירוא תלעב תוחיטב תכרדה לבקל שרדנ ,הדובע רתאל ותסינכ םרט דבוע לכ 1.5

 וא/ו םיסנכנה( םירקבמה לכ לש םתומלשו םתוחיטבל )םילאיצנטופה( םייטנוולרה םינוכיסה

 הנומממ הדובעב תוחיטבה תדוקפל 242 'סמ ףיעס יפ-לע רתיה ןיב ,הדובעה רתאב )םיאצויה

  .ומעטמ ימ וא ןלבקה לש תוחיטבה

 םייטנוולרה ןוכיסה ימרוג לכל תוחיטב תכרדה לבקל שרדנ ,הדובע רתאל ותסינכ םרט דבוע לכ 1.6

 ןוגרא תונקתב תושירדל םאתהב הדובעה רתאב הדובע תביבסו ודיקפת ,ועוצקמל םאתהב

 עצבמו ישארה ןלבקהמ1999 - ט"נשתה ,)םידבוע תכרדהו עדימ תריסמ( הדובעה לע חוקיפה

  .הינבה

 ץעוי לומ תילאירוטירט תוירחא תקולח ןלבקה עצבי הדובעה רתאב ותדובע תליחת םרט 1.7

 .ומעטמ ימ וא ןימזמה לש תוחיטבה
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 ןוגרא תינכתל םאתהב הדובעה רתא תא ןלבקה רדגי הדובעה רתאב ותדובע תליחת םרט 1.8

  .ןימזמה רושיאל ןלבקה שיגיו ךורעי התוא , רתאב יתוחיטב

 תוחיטבה תושירדו תוחיטבה ינוכיס לכ יבגל תוחנמ ןניא הז חפסנ תוארוהש ןלבקה בל תמושתל 1.9

 לוהינ רקס ךורעל ןלבקה לש ותבוחמ ןכלו ותדובע עוציב ךרוצל תושרדנה תופסונה תויפיצפסה

 הנמזה תועצמאב ןלבקה לבקיש הז הזוח אושנ איהש הדובע לכ עוציב תליחת ינפל םינוכיס

 ויבגל ןיא רשא ,דיתעב הלגתיש וא עודי ןוכיס לכ לע עירתי ןלבקה ,ןכ ומכ .ןימזמהמ

 ,םידבועה לש םתואירבו םמולש ,םתוחיטבל םלוה ןורתפ גיציו ,הז הזוח/זרכמב תויוסחייתה

 .רתאב םירקבמהו םיהושה ,חוקיפה תווצ ישנא

 י"פע תוארוה לכ ,םהיפל ונקתוהש תונקתה ,הדובעב תוחיטבה יקוח לכ תא םייקל גאדי ןלבקה 1.10

 .ןימזמה י"ע ושרדיש רתאב תוחיטבה ילהונו תוארוה לכ תא םייקל ןכו ןיד וא קוח לכ

 תוטרופמה תויחנה ןלבקה לע ולוחי הדובעב תוהגו תוחיטב יבגל ןידב תולולכה תוארוהל ףסונב 1.11

 הלא תוברל ,תונוש תוארוהו תונקת ,םיקוח תונשל וא/ו ףילחהל תואב ןניאש ,הז חפסנב

 ידכ ןמויקב ןיאו ,םינוש םיאשונ ריהבהלו ביחרהל עייסל ןתרטמ אלא ,הז חפסנב תוטרופמה

  .ןיד יפ-לע לועפל הבוחהמ ןלבקה תא רוטפל

 דבוע לכ לע ןכו תורישה ןתמב קסעויש ,ומעטמ ימ לכ לעו ןלבקה לע ולוחי ,הז חפסנ תוארוה 1.12

 ,תורישה תומוקממ ימב ,םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציבש ,הנשמ ןלבקו

 .תורישה ןתמל ,תורשקתהה תפוקת ךלהמב

 לכ םויקל ,ידעלב יארחא היהי ןלבקהש ,תאזב רהבומ ,ליעל 1.12 ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמ 1.13

 יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציבש ,הנשמ ןלבק וא/ו דבוע לכ ידי-לע ,הז חפסנ תוארוה

 אשייו ,תורישה ןתמל ,תורשקתהה תפוקת ךלהמב ,תורישה תומוקממ ימב ,םי תירק ריעה

 לכ ידי-לע וא/ו ליעל םירומאהמ ימ ידי-לע ,הז חפסנ תוארוהמ ימ תרפהל ,האלמה תוירחאב

 לכב ,בתכב וטרופי ,הז חפסנ תוארוהש ,בייחתמ ןלבקה .תורישה ןתמב קסעויש ,ומעטמ ימ

 הדובע לכ ןיבו המקהה תודובע ןיב( תודובע עוציבל ,ומעטמ הנשמ ןלבק לכ ןיבו וניב תורשקתה

 ,ולא תוארוה יכ ,ותמיתחב רשאי ,רומאכ הנשמ ןלבק לכו ,)תורישה תומוקממ ימב תרחא

 .ןלבקה ןיבו וניב ,תודובעה עוציבל תורשקתההמ ,דרפנ יתלב קלח תווהמ

 רומאה תויללכמ עורגל ילבמ( תוברל ,הדובעב תוהגהו תוחיטבה יניד לכ יכ ,הזב ריהצמ ןלבקה 1.14

 ,]שדח חסונ[ הדובעב תוחיטבה תדוקפ ,1954 - ד"ישתה ,הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח )ליעל

 תונקת תוברל 1988-ח"משתה ,)הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקת ,1970 - ל"שתה

 ןונכתה יניד ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ ,2007 - ז"סשתה ,)הבוגב הדובע( הדובעב תוחיטבה

 ,םיבייחמה םיווצהו תונקתה לכו ,ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח ,ךוניחה דרשמ ילהנ ,היינבהו

 תיתשתו חותיפ תודובע עוציבל םיעגונה ,ליעל םיטרופמה הקיקחה ישעממ ימ ,חוכמ ואצוהש

 ןתמל ,תורשקתהה תפוקת ךלהמב ,תורישה תומוקממ ימב ועצוביש ,םי תירק ריעה יבחרב

 ,ומעטמ ימ לכש ,ךכל גואדלו ,םהילע תינדפק החגשה ,הזב חיטבהל בייחתמ אוהו ,תורישה

 םוקמב םתויה ןמז לכ ,םירומאה םינידבש ,תעמשמהו תוחיטבה תוארוה לכ רחא אלמי

 .הדובעה רתאב ירק ,הדובע תעצבתמ וב ,תורישה

 ייוקיל ללגב ,ומעטמ ימ וא ןימזמה ידי-לע ןתניתש ,הדובע תקספהל ,הארוה לכל תייצי ןלבקה 1.15

 המכסה תלבק רחאל קר ,שדוחתו ,שרדנה רופישל ,רתלאל קספות הדובעה .ותדובעב תוחיטב
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 לשב ,והשלכ יוציפל יאכז ,ןלבקה היהי אל ,הזכ הרקמב .ומעטמ ימ וא ןימזמהמ ,ךכל בתכב

 עבתיהל יושע ןלבקהש ,םיפיקע םיקזנל אלו ןירשימב ומרגנש ,םיקזנל אל ,םרגנש בוכיעה

 .הלא לכל יארחא היהי ודבל ןלבקה .םניגב

 ומש ,ותבותכ ,ןלבקה םש ,תינלבקה הרבחה םש :ןיוצי ובו ,ללוכ טוליש ,רתאב גיצי ןלבקה 1.16

  .ומעטמ ,הדובעה להנמ לש םיישיאה ויטרפו

 המושייו תוחיטב תינכת תנכה .2

 לכ תא םשייל ןלבקה לש ותוירחאב .רתאה תולהנתהל תוחיטב תינכת ןימזמל שיגהל שרדנ ןלבקה 

  .בייחתה הילעו םתח הילע וז תינכתב רומאה

 תוירחא תלוכת .3

 שרדייש לככ – תוחיטב הנוממו הדובע להנמ תועצמאב ,תוחיטבה תפיכאו עוציב ןלבקה תוירחאב

 ינלבק תוברל( םינושה םינלבקה רתי לכ לע ,וידבוע תווצו ומעטמ ,תמיוסמ הדובעל ןימזמה י"ע ךכל

 ,טוליש תרוצב ןהו ,הפ לעב ןה ,בתכב ןה ,רתאב םתדובעו םתוהש ךלהמב ,רתאב םילעופה ,)הנשמ

 ,ךרוצל םאתהב השיגה יכרד ךרואל תעל תעמ ובצוי רשא ,'דכו םיצצוח ,םימוסחמ ,םייזיפ םינומיס

 :תמגוד ,הקוסעתב תואירבהו תוחיטבה םוחתב רתאב תושרדנה תויוליעפה לכ תא השעמל הסכיו

 .)הדובע רתאל םייטנוולר םינוכיס( םידבועה ללכל תוחיטב תוכרדה 3.1

 .הדובע ילכו םירישכמ ,תונוכמ ,דויצ תסנכה 3.2

 .רתאה ךותל םהינימל הינב ירמוח תסנכה 3.3

 .'דכו תלוספ ,הריפח יפדוע ,םירמוח לש עונישו יוניפ 3.4

 .תוחיטב יעגפמ ןומיס 3.5

 .רתאב תועובק/תוינמזה םיכרדה לכ רורמתו עובקו ינמז טוליש 3.6

 .םיינמז העונת תרדסה יעצמא רוזיפ 3.7

 ילעב םיטקיורפב ןימזמה תטלחהל םאתהב תוחיטב הנוממ יונימ לע טלחוי טקיורפ לכב :הרעה

 םילודג םיפקיהו םינוכיס

 א"כ .4

 הדובע להנמ 4.1

 תונקתב ותרדגהכ( ,"הדובע ילהנמ" לשכ תורישכ לעב הדובע להנמ קיסעי ןלבקה 4.1.1

 ךמסומ ,תיסדנה היינבו היינבל )1988-ח"משתה ,)הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה

 םיביצקתו תוליעפ ףקיה ילעב םיטקיורפב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ ילעב ,ןמוימו

 .הדובעה חטשב )ןלבקה לש( וגיצנ ושמשיש הז טקיורפל םימוד

 רושיאל ףופכבו ןימזמה םעטמ תוחיטב ןימזמ רושיאב עצובת הדובע להנמ תפלחה 4.1.2

 .היינבה לע ירוזאה ןימזמהו ת"מתה דרשמ

 ןמז לכבו תודובעה עוציב תפוקת לכ ךלהמב ,רתאב אצמיהל שרדנ הדובעה להנמ 4.1.3

 .רתאב הדובע תעצובמ ובש
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 .הדובע להנמ תואצמה אלל הדובעה רתאב תודובע עצבל רוסא 4.1.4

 ,ינורטקלא ראוד וא םושר בתכמ תועצמאב ,הדובעה ילהנמ יונימ לע עידוי ןלבקה 4.1.5

  .הדובעה תליחת ינפל עובש ירוזא הדובע ןימזמל

 דעומ תא ןכו עצבתהל תורומאה תודובעה יטרפ תא םג לולכת ,יונימה תעדוה 4.1.6

 .רתאב הדובעה תלחתה

 הנשב תוחיטב הנוממ תכרדה רבעש ךכ לע רושיא ןימזמל גיצי הדובעה להנמ 4.1.7

 .תפלוחה

 לש קתעה ,רחואמה לכל םימי )השימח( 5 ךותב ,ןימזמה ידיל רוסמל ןלבקה לע 4.1.8

 .הדובע להנמ יונימ לע ירוזאה הדובעה ןימזמל עידומה םותח ספוט

 םיסנכנה םירקבמה לכ לש םתומלשו םתוחיטבל םג יארחא היהי הדובע להנמ 4.1.9

 יפ-לע )םיפתושמ םיחטש – ןלבקה תוירחאב יוצמה חטשה תולובג יפ-לע( רתאל

 .הדובעב תוחיטבה תדוקפל 242 'סמ ףיעס

 תוחיטב הנוממ 4.2

 יפואב תולתכ היינבה/ הדובעה רתאב תוחיטב הנוממל ןלבקה שרדייש לככ 4.2.1

 :ןלבקה םעטמ הז תוחיטב הנוממל תושירד ןלהל ,טקיורפה

 ,ןיד לכ תושירד יפ-לע המיאתמ הרשכה תדועת לעב היהי רתאב תוחיטבה הנוממ 4.2.2

 תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה להנמ תושירד לכב דמעו החלצהב רבע רשא

 .הלכלכה דרשמב

 ןויע ימי עוציב ללוכ( ףקת "תורישכ רושיא" לעב ךכיפל היהי תוחיטבה הנוממ 4.2.3

 .ישארה הדובעה ןימזמ ןתנש בתכבו )םייתנש

 תומלתשה" סרוק רבעמ רושיא תוחיטבה הנוממ שרדנ תורישכ רושיאל ףסונב 4.2.4

 הדובעה לע חוקיפה ףגא י"ע רכומ דסומב( "תיסדנה היינבהו הינבה םוחתב תיפנע

 )הלכלכה דרשמב

 תוחיטב הנוממכ םינש 4 תוחפל לש ,חכומ ,ןויסינ לעב היהי תוחיטבה הנוממ 4.2.5

  .הז טקיורפ לש ולאל םימוד ביצקתו תוליעפ ףקיה ילעב םיטקיורפב

 .הדובעה תליחת םרט ןימזמה םעטמ תוחיטבה ןימזמ י"ע רשואי תוחיטבה הנוממ 4.2.6

 .עובשב םעפ תוחפל רתאב אצמי תוחיטבה הנוממ 4.2.7

 ,ינורטקלא ראוד וא םושר בתכמ תועצמאב ,תוחיטבה הנוממ יונימ לע עידוי ןלבקה 4.2.8

  .הדובעה תליחת ינפל עובש ירוזא הדובע ןימזמל

 ספוט קתעה ,רחואמה לכל םימי )השימח( 5 ךותב ,ןימזמה ידיל רוסמל ןלבקה לע 4.2.9

 .רתאב ישאר תוחיטב להנמ יונימ לע ירוזאה הדובעה ןימזמל עידומה םותח

 תויחנהו תונקת ,לארשי תנידמ יקוחל םאתה לעפיו טולשי ,ריכי תוחיטבה הנוממ 4.2.10

 לש תודחוימ תוימינפ תוארוהו תויחנה ,תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה להנמ לש

 .רתויב תינכדעה םתרודהמב םלוכ ,םיכמסומה ויגיצנו הדובעה ןימזמ
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 םיסנכנה םירקבמה לכ לש םתומלשו םתוחיטבל םג יארחא היהי תוחיטבה הנוממ 4.2.11

 יפ-לע )םיפתושמ םיחטש – ןלבקה תוירחאב יוצמה חטשה תולובג יפ-לע( רתאל

 .הדובעב תוחיטבה תדוקפל 242 'סמ ףיעס

 תוחיטבה םוחתב יונימ יבתכ 4.3

 יונימ יבתכ קיפנהל ןלבקה שרדנ ,ירוזא/ישאר הדובע ןימזממ םישרדנה יונימה יבתכל ףסונב

 ךירדמ ,תוחיטב ינמאנ ,הנשאר הרזע שיגמ ,תוחיטב הנוממ ,הדובע להנמ :םיאבה םידיקפתל

 ,ףקומ םוקמב םידבוע ,הבוג ידבוע ,ךמסומ קדוב ,תתא ,המרה תנוכמ ליעפמ ,יאנרוגע ,תוחיטב

 .קוחה י"פע שרדמש םידיקפת דועו )הנוכמ ליעפמ( רישכ דבוע

 תוחיטב תינכת .5

 ליכתו תטרופמ היהת תינכתה .ןימזמל תוחיטב תינכת ןלבקה שיגי ,ותדובע תליחתל םדוק 5.1

 ןיכי תינכתה תא ,רתאב ןלבקה תוירחאב ויהי רשא םידעצהו תויוליעפה לכ לש אלמ רואית

 .ומעטמ תוחיטבה הנוממ וא ןלבקה

  :תינכתל םיאבה םילהנה תא ןלבקה ףרצי ףסונב 5.2

 הזוח םהל שיש םינלבק ללוכ( הנשמ ינלבק םע ישארה ןלבקה לש הדובע יקשממ 5.2.1

 )ןימזמה םע רישי

 תנכהל תויחנה רוזחש" ר"עפמ להונל םאתהב - ןלבקה לש הדובעה רתא ןוגרא 5.2.2

  .הינב רתא לש יתוחיטב ןוגרא תינכת

  .ןלבק ידבועל תוכרדה 5.2.3

  .רתאל דויצ תסנכה לע הרקב 5.2.4

 . ןלבקה ידי-לע דיקפת יאלממ יונימ 5.2.5

  .דחוימ רתיה תושרודה תודובע 5.2.6

  .רתאל הנשמ ינלבקו ןלבק יבכר תסינכ לע הרקב 5.2.7

   .הלילהו םויה תועשב רתאב תואצמה 5.2.8

  .הדובע תנואתב לופיטו חוויד 5.2.9

  "הנואת טעמכ" -ב לופיטו חוויד 5.2.10

  .רתאהמ םיעגפנ יוניפ 5.2.11

   .הביבסה תוכיא לע הרימש 5.2.12

  .חוקיפו הרקב 5.2.13

 .)םינלבקה לכ יגיצנ םע( תוחיטב אשונב תויעובש תוחיטב תושיגפ 5.2.14

  .םיכמסמ דועית 5.2.15

 .)ץיקו ףרוח( ןוציק ריוא גזמב הדובע 5.2.16
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 םוריח .6

 .הדובעה תליחת םרט ןימזמה םעטמ תוחיטבה יארחא י"ע רשואת תוחיטבה תינכת 6.1

 תא אדוול ותוירחאבו תוחיטבה תינכת תא רתאב םילעופה םינלבקה ןיב ץיפהל ןלבקה לע 6.2

 .עוציבה תפוקת לכ ךלהמב שרדנכ תינכתב םינושה םינלבקה תדימע

 תוחיטב תוכרדה עדימ תריסמ .7

 תושירדל םאתהב הנשמה ינלבק ידבועלו וידבועל תוחיטבה תוכרדה עוציבל יארחא ןלבקה 7.1

 ט"נשתה ,)םידבוע תכרדהו עדימ תריסמ( הדובעה לע חוקיפה ןוגרא תונקתו תוחיטבה תינכתב

- 1999. 

 .הדובע להנמ ללוכ תוחיטב תכרדה אלל הדובע רתאל סנכיהל טלחומ רוסיא לח 7.2

 ספוטה ,"תוחיטב תרהצה" ספוט לע םותחי רתאב קסעומה )הנשמ ינלבק ללוכ( שדח דבוע לכ 7.3

 .שרדנו הדימב יעוצקמ ןוישיר יקתעה רוסמי ןכ ומכו ,תוחיטבה הנוממל רבעוי

 תוכרדה הדובע להנמ י"ע םותח "תוחיטב תכרדה רבעמ" רושיא דבועה לבקי הכרדהה םויסב 7.4

 .הנש לכ שדחל שרדנ תוחיטב

 ךמסומ קדוב תקידבב ביוחמ דויצ .8

 תבוח םהילע הלחש דויצהו םירזיבאה ,תונוכמה לכש חיטבהל תטלחומ תוירחאב אשונ ןלבקה 8.1

 .קוחה יפל תוקדבנו וקדבנ ןכא ,"ךמסומ קדוב לש תוקידב"

 ךמסומ קדוב תדועתב הוולמ הפנה /המרה תנוכמ/דויצ/ילכ לכ יכ אדוול היהי הדובעה להנמ לע 8.2

 .םימיאתמ תונוישירו ףקותב

 רתאל הסינכ תרקב .9

 רשפאת אלש הרוצב ןימזמהו )ל"כנמ רזוח( ךוניחה דרשמ תושירדל םאתהב רדוגמ היהי רתאה

  .רוביצה םולש תא ןכסת אלו םירזל הסינכ

 הנגה תשר/ןוגג תנקתהו הדרפה רודיג .10

 םאתהבו ןימזמה לומ הרשואש רתאב תונגראתה תינכתל םאתהב הדובעה רוזא תא רדגי ןלבקה

 .תעל תעמ ונתשיש לככ ןימזמה תושירדל

 הבוגב הדובע .11

 ,)הבוגב הדובע( הדובעב תוחיטבה תונקת - קוחה תושירד יפ-לע השעת ,הבוגב הדובע עוציב 11.1

 .2007- ז"סשתה

 .תיטנוולרה הדובעה גוסל המיאתמ הכמסה תדועת אלל הבוגב דובעל רוסיא לח 11.2

 .די גשיהב הכמסהה תדועת םע תויהל שרדנ הבוגב דבוע לכ 11.3

 .םלוס לע הבוגב תודובע עצבל רוסא לח 11.4

 שרדנש םוקמ לכל .היצקורטסנוק תודובעב השיגה ירוזא לכל הדובע יחטשמל גואדל ןלבקה לע 11.5

 .ינקת הכירד חטשמ ןיקתהל שי )הינבה תודובע םויס רחאל( ףטוש ןפואב עיגהל
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 .המרה תמב םע דובעל שי ינקת הכירד חטשמ ןיקתהל תורשפא ןיאש תומוקמב 11.6

 .הבוגמ דבוע ץוליחל םוריח תינכת ןיכהל ןלבקה תוירחאב 11.7

 .םוריחב הבוג דבוע ץוליחל ןמוימו ךמסומ םוריח תווצ רישכהל ןלבקה תוירחאה 11.8

 תשר/ןוגג( "הנכסה רוזא" לע הרימשל רוטקורטסנוק י"ע תרשואמ תינכת ןיכהל שרדנ ןלבקה 11.9

 .)םיצפח תליפנ תעינמל הנגה

 הפנה תודובעו םינרוגע .12

 רושיא ךרוצל ומעטמ ימ וא ןימזמה םע םואית עצבל שרדנ הדובעה רתאל ןרוגע תסינכ לכ ינפל 12.1

 תדמעל דע ךרדה לכ ךרואל רוביצה ןוכיסו םילושכמ תעינמל העיסנה ריצ תקידבו ןרוגעה תסינכ

 ןומיסו לארשי תרטשמו ןימזמהמ שארמ רושיאב קר הדובעה רתאל ןרוגע תסנכה ירק ,הדובעה

 .רושיאל השגוהש רתאה ןוגרא תינכת לע ןרוגעה

 שארמ הפנה תינכת ןיכהל שי ןרוגע תדובע לכל 12.2

 םיכמסמה יכ אדוול שי ימצע הניעטל ןרוגע וא דיינ ןרוגע העיגמ רשאכ ,הדובעה תליחת ינפל 12.3

 :ףקותב ,ליעפמ/גהנה תושרב רשא םיאבה

 .)רליירטימס ,ןוט 15 לעמ/דע אשמ ןוישיר( אשמ בכרל הגיהנ ןוישיר 12.3.1

 .ןרוגעה תא אשונה אשמ בכרל חוטיב תדועת 12.3.2

  .הדועתה לעבל הפנהל םירתומ רשא םילקשמה טוריפ םע ,ךמסומ יאנרוגע תדועת 12.3.3

 .ךמסומ תתאל הדועת 12.3.4

 .חוטיב + תיאשמל בכר ןוישיר 12.3.5

 ,)םישדוח 14 - ל ףקותב( ךמסומ קדוב י"ע ןרוגעה תקידב רושיאל תוחיטב ריקסת 12.3.6

  .ןרוגעל ריקסתה ןיב ההז רפסמ אדוול שרדנ

 לש הלעפהה תוידי דיל שיש ןכו ןעטמה לקשמל םיאתמ טרופמה המרהה רשוכש אדוול שי 12.4

 .)חוטב הדובע סמוע – ב.ע.ע תלבט( ולש םיסמוע תמרגאיד/הלבט ףונמה

 תולקשמה םוקימו לקשמ ,בכרה תא הארמה המרגאיד/הלבט תואצמיה אדוול שי ןרוגעב 12.5

 שי ןכ-ומכ ,הדובעה תא תידימ לטבי תובציימה תולקשמה תואצמיה יא ,ןרוגעה לש תובציימה

 ןמזב הארתהה רפוצ תוניקת אדוול ןכו ןרוגעה אתב םיאתמ שא יוביכ ףטמ תואצמיה קודבל

  .הפנהה

 :םה םירזיבאה ,)םישדוח 6 - ל ףקותב( ךמסומ קדוב י"ע המרה ירזיבא תקידב רושיא 12.6

  המרה לס 12.6.1

 הדלפ ילבכ 12.6.2

 תוארשרש 12.6.3

 תורוגחו תועוצר 12.6.4

 .'דכו תועבטו )םילקאש( םיווו 12.6.5
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  הריפח תודובע .13

 ,הדובעה רוזאב ,)'דכו תוחוש ,תולעת ,תורוב( הריפחה יחטש תא ןלבקה רדגי ,הריפח תודובעב 13.1

 ,רוזאב םיענה בכר-ילכו ,םדא-ינב תוליפנ ענמיש ,םיאתמה הבוגבו ,ביצי רודיג תועצמאב

 ךרואל ,םיינקת הרהזא יטלשו ,חטשב המיאתמ הרואת ביצהל ןלבקה לע .הכישחה תועשב

 תולעתל לעמ ,םיביצי םינורשג ןיקתהל ןלבקה גאדי ,םירבעמו הייצח יביתנב .תוריפחה

 .תוחותפ

 אלא ,רתאה ימוחתב ,ןהש תוריפח תודובע לכ עוציבב ליחתי אל ,)ומעטמ ןלבק לכו( ןלבקה 13.2

 .תוכרעמ םואית ןיינעל תיתשת ףגא רושיא תלבק רחאל

 ןויקינו רדס .14

 לכ ,הדובע םוי לכ ףוסב הנפייו ,הדובעה רתאב ,ןויקינהו רדסה לע רומשל בייחתמ ןלבקה

-לע לוחי יוניפה .םירתוימ םילושכמ תעינמל ,תורישה ןתמ םוקמל ץוחמ לא ,תואטורגו תלוספ

 .ונובשח

 הדובע ילכו דויצ .15

 ךא ושמתשי ,םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב ש ,ומעטמ ימ לכ וא/ו ןלבקה 15.1

 דויצב ,ןידב תוטרופמה ,תוחיטבה תושירדב םידמועה ,םיניקת הדובע ילכו תונוכמב קרו

  .דבלב םיינקת םימוגיפו תומלוסבו ,לופכ דודיב םע ילמשח

 ידי-לע לעפומה ,ילועפת דויצ/ילכ לכל ,תויתפוקת תוניקת תוקידב ,ונובשח-לע ,עצבי ןלבקה 15.2

 ןיד לכ י"פע שרדנכ ,םיכמסומ םימרוג י"ע ,ועצובי תוקידבה .תורישה ןתמ םוקמב ,וידבוע

 יעצמא לכל ,ידועיי קיתב ,ןלבקה י"ע וזכורי ,ליעל רומאכ ,תוקידבה ינותנו ירושיא .תונקתו

 תרוקיבל ,תורישה ןתמ םוקמב ,ןלבקה ידרשמב ,תע לכב ,םינימז ויהי ,ל"נה םיקיתה .עוניש

 .ומעטמ רחא םרוג לכו )ןימזמה גיצנ( תלהנמהמ תוהגו תוחיטבל יארחאה י"ע

 םינכוסמ םירמוח .16

 םינכוסמ םירמוח ןסחאיו ,לפטי ,שמתשיש ימ לכש חיטבהל תטלחומ תוירחאב אשונ ןלבקה 16.1

 .יפיצפסה רמוחל ןרציה תויחנהו הביבסה תוכיא תוחיטבה יללכל םאתהב ותדובע עצבי

 .םיאתמו ןיקת ישיא ןגמ דויצב ושמתשיו ודיוצי וידבוע לכש חיטבי ןלבקה 16.2

  .)M.S.D.S( תוחיטב ןויליג אלל רתאל סנכוי אל ןכוסמ רמוח 16.3

  ילמשח קסידו זגו תילמשח תשקב ךותיר תוכרעמב שומיש - "תומח תודובע" 16.4

 .ילארשיה םינקתה ןוכמ לש ןקת ות ילעב ויהי תוכרעמה 16.5

 .הלכלכה דרשמ י"ע תורכומה ךותירב הרשכה תודועת ילעב ויהי תוכרעמה יליעפמ 16.6

 .תוקילד תעינמל תוריהזה יעצמא לכב טוקנל שי היולג הבהלב הדובע לכ ינפל 16.7

 תוקילד תעינמל הדובע רתאב היולג הבהלב שומיש ינפל ןימזמהמ רושיא לבקל שרדנ ןלבקה 16.8

 תיתקוסעת תוהג .17

 .עוצקמ תולחמ עונמל תנמ לע קוחה תושירדל םאתהב םייתוהג הדובע יאנת חיטבי ןלבקה 17.1
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 האופרו )שרדנו הדימב( םייתביבס םירוטינ ללוכ םישורדה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה 17.2

 תואירב לע ןגהל תנמ לע 'דכו הביבס יאנת ,הדובע יכילהת ,דויצ ,םירמוח תניחבמ תיתקוסעת

 .םתביבסב םיאצמנה וידבוע

 ישיא ןוגימ .18

 .קוחה יפל ישיא ןגמ דויצ וידבוע תושרל דימעי ןלבקה 18.1

 .ישיאה ןגמה דויצב ושמתשי םידבועה לכש תוירחאב אשונ ןלבקה 18.2

 רומאל םאתהב ןיקתו קודב ינקת היהי ,ןלבקה ידבוע ושמתשי וב ישיאה ןגמה דויצ לכ 18.3

 .ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע םילבוקמה ,םיטרפמ וא םילארשיה םינקת/תונקתב

 הרוצב םהל וקפוסש תוחיטבה יעצמא לכב שמתשהל םהילע הבוחש םידבועל ריהבי ןלבקה 18.4

 .התואנ

 הנקת יפל יללכה סקנפב ומשריו הנושאר הרזע ןתמב םינמוימ ויהי ןלבקה ידבועמ םינש תוחפל 18.5

 .הדובעב תוחיטבה תדוקפב 187 'סמ

  .)דחא תוחפל שרדנ( הנושארה הרזעה שיגמ לש תואצמה אלל רתאב הדובע עצבל ןיא 18.6

 :םיאבה םיטירפהו דויצה תא רתאב וידרשמב קיזחי ןלבקה 18.7

 .םירקבמל תודסק 5 18.7.1

 .תלפקתמ הקנולא 18.7.2

  .קוחל םאתהב םידבועה תומכל םאתהב ינקת הנושאר הרזע ןורא 18.7.3

 ושבחיו תוינקתו תונגוממ הדובע ילענ ולעני םיכורא הדובע ידגבב םישובל ויהי ןלבקה ידבוע לכ 18.8

 .רתאב םתוהש ןמז לכב הינב תודובעל תינקת הדסק

 .ישיא ןוגימ דויצ אלל רתאל סנכיהל טלחומ רוסיא לח 18.9

 םוריח .19

 םירמוח ךפש ,עוצפ יוניפ להונ ,רתאב הקילד :תוברל ,םוריח ישיחרתל להונ ןיכהל שרדנ ןלבקה 19.1

  .)תולמשחתה ,םינכוסמ

 .רתאב תוליעפה תועש ךלהמב תע לכב ןימז היהיו םוריח בכרכ שמשי ןלבקה יבכרמ דחא תוחפל 19.2

 .הדובעה להנמ לש ותושרב ויהי תוחתפמהו קלדותמו ןיקת היהי בכרה 19.3

 תווצה ישנא ,הז ךרוצל ךרדותיש םוריח הרקמל תוכרעה תווצ )רתאה ידבועמ( רישכי ןלבקה 19.4

 תקעזאו הדובע תנואת ,סמוח עוריא ,הלצה ,הפירש ןוגכ ,תירקת לכב לפטל םיארחא ויהי

 .'וכו הרטשמ ,א"דמ ןוגכ ,םירחא רזע יתורישו הלצה יתורש ,יוביכ תוחוכ לש תרובגת

 .הדובעה תועש לכב רתאב היהי הנושאר הרזעו )הבוגה ידבועל( ץוליח דויצו ץוליח תווצ 19.5

 תוחיטב תוארוה .20

 תוארוהו תוחיטב תוארוה טוריפ םהבו םילודג םיטלש יבג לע ונקתוי תובותכ תוחיטב תוארוה

 .םוריח ילהנו הנושאר הרזעל ,הרואתל ,שובלל תוסחייתמה
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 םירקבמ .21

 םירקבמ ,הדובע להנמ וא/ו תוחיטבה הנוממ רושיא אלל הדובעה רתאל סנכיהל ושרוי אל םירקבמ

 עונל הדובעה להנמ ידי-לע וכמסוה וא ,ךמסומ םדא ידי-לע ולבויו םיאתמ תוחיטב דויצב ודיוצי

-לע תוחיטב ךירדת רובעי הדובעה רתאל סנכנ רשא רקבמ לכ יכ אדווי ןלבקה .רתאב יאמצע ןפואב

 .רתאל יארחאה הדובע להנמ ידי-לע שגויש תוחיטב ךמסמ לע םותחיו תוחיטבה הנוממ ידי

 ןימזמה םעטמ תוחיטב ירוקיס .22

 .ןלבקה םעטמ הדובעה הנמ וא/ו תוחיטבה הנוממ ףרטצי ןימזמה לש תוחיטב רוקיס לכל 22.1

 .רוקיסה ח"ודב ומשרנש םינמז תוחולל םאתהב תוחיטבה ייוקיל לכב לפטי ןלבקה 22.2

 תופסונ תויחנה .23

 לולכי רשא ףיקמ יתוחיטב ךירדת ,רתאב הדובעל ותסינכל ךומסבו םדוק לבקי ,שדח ןלבק לכ 23.1

 וילע היהיו 'וכו םימואית ,רתאב העונת תוברל ,תוחיטבה תויחנה תאו רתאב םינוכיסה תא

 .תאז רשאמה ריהצת לע םותחל

 לע ,ירוזא הדובע ןימזמל העדוהל תוירחאו הבוח הלח הדובע להנמ/תוחיטבה הנוממ לע 23.2

 תלחמ"( עוצקמ תלחמ תעפוה וא ,"ןכוסמ הרקמ"כ רדגומש המ םג וא הנואת לש התושחרתה

 חלשמ תולחמו תונואתה תדוקפ יפ לע הלח וז הבוח לש המויקל תוירחאה .דבוע לצא )"די חלשמ

 .דיה

 .ןימזמה םעטמ תוחיטבה ץעוילו טקיורפה להנמל ,ןלבקה יגיצנל :חוודת הנואת לכ 23.3

 .27 ףיעסב רומאל םאתהב תוחיטב ןמוי ףטושב ןכדעיי ןלבקה 23.4

 .םינוש הלצהו םוריח ימרוגו רשק ישנא יטרפ לש תונכדועמ תומישר ותושרב קיזחי הדובע להנמ 23.5

 םילהנל דוגינב הדובע וא/ו תעמשמ תורבע .24

 תרבע ורבעי רשא 'ודכו םיקפס ,םיגהנ ,םילעופ ,םיסדנהמ תוברל ,ללכה ןימ אצוי אלל דבוע לכ 24.1

 .)תועש 24( ךשמל רתאמ וקחרוי םילהנל דוגינב ודבעי וא/ו תעמשמ

 .הדובע ןמויב םשרית תוחיטב וא/ו תעמשמ תרבע לכ 24.2

 .םילהנל דוגינב הדובע וא/ו תעמשמ תורבעל הרקבו בקעמ עצבי ןימזמה םעטמ תוחיטבה ץעוי 24.3

 .רתאהמ תותימצל קחרוי תעמשמ תורבע שולש ותבוחל ומשרנש דבוע 24.4

 תוחיטב ייוקיל לשב תודובע תקספה .25

 י"פע רתאב הדובעה תקספה לע ועידוי תוחיטבה ץעוי וא/ו טקיורפה להנמ תועצמאב ,ןימזמה 25.1

 :םיאבה םירקמב ,םתעד לוקיש

 םירומח יתוחיטב ייוקיל םיווהמה םיעגפמ 25.1.1

 .רתאב םידבועל וא/ו ךרדה ישמתשמל הנכס תווהמה תודובע 25.1.2

 .)תוהגו תוחיטב אשונב תונקתו םיקוח תוברל( ןיד לכל דוגינב הדובע 25.1.3
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 הנוממ לש וא/ו ןימזמה לש( תוחיטבה תוחודמ םירזוח םייוקילב לופיט יא 25.1.4

 .ךרדה ישמתשמ תא וא/ו רתאה ידבוע תא םינכסמהו רשא )ישארה תוחיטבה

  :אבה ןפואב לעפי רתאב טקיורפה להנמ ,הדובע תקספה תשרדנ וב הרקמב 25.2

  .ןלבקל ידימ ןפואב תוחיטבה הנוממלו הדובעה להנמל ,ןלבקל עידוי 25.2.1

 תודובעב אל( דבלב םייוקילב לפטל ןלבקל הרויו הדובעה ןמויב וז הייחנה םושרי 25.2.2

  .)תופטושה

 תוחיטב ןמוי .26

 :ומשרי וב רשא תוחיטב ןמוי להני ןלבקה 26.1

  .םדיקפתו םיקסעומה תומש 26.1.1

 יטנוולר דויצל( תוחיטב יריכזתו םיחוטיב ,תונוישיר :ללוכ ינכמה דויצה יטרפ 26.1.2

  .)שרדנ

 .רתאב ועצובש תודחוימ תוקידב 26.1.3

 .הדובע ןימזמ ללוכ םידחוימ םירוקיב 26.1.4

 .קפנוהש ןגמה דויצ 26.1.5

  .הדובעל םתסינכ םרט םידבועה לש תיטנוולר הכרדהה 26.1.6

  .םוי לכב ןמויב םותחי תוחיטבה הנוממ 26.2

 ,ליעל האבוהש השירד לכו בקעמו הקידבל ,הדובעה תועש לכב רתאה תלהנמל שיגנ היהי ןמויה 26.3

 .םינקתמ לש תוימוי תוקידבו דויצ לש תויתפוקת תקידב תוברל

 הרהצה .27

 תונקת ןיינעל רתאב )הינבה עצבמ( ישאר ןלבקכ רדגומ וניה הז הזוח ךרוצל יכ ריהצמ ןלבקה 27.1

 תוחיטבה יקוח :ןלהל( רחא ןיד לכ וא ,1988 -ח"משתה )הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה

 .ןלבקה לע תולטומ ,תוחיטבה יקוחב הינבה עצבמ לע תולטומה תובוחה לכו ,)הדובעב

 תוחיטבה יקוח לכ תוארוה עוציבל תללוכה תוירחאה תא ומצע לע חקל יכ ריהצמ ןלבקה 27.2

 וקסעויו ןכתיש םיפסונ םינלבקו הנשמ ינלבק לע רתאב תוחיטבל תוירחא תוברל ,הדובעב

 עוציבל תללוכה תוירחאה תלבקל בתכב ורושיא תא הז הזוח לע ותמיתחב םיאור יכו טקיורפב

 תוחיטב הנוממו הדובע להנמ יונימ לע העדוה תוברל ,הדובעב תוחיטבה יקוח לכ תוארוה

   .1988 -ח"משתה )הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקתל םאתהב ירוזא הדובע ןימזמל
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 - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמב ףתתשמה תרהצה - 'ח חפסנ

 םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו חותיפ תודובע עוציב
 חותיפ תודובע עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ יכמסמ לכ תא ןויעב יתארק יכ ת/רשאמ ,מ"חה ,ינא .1

 םיתורישה ןתמל הזוחה תא ,דחי םלוכ ,תווהל םידיתע וא ,םיווהמהו םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו

 יכרד ,םהל םיכומסה תומוקמה תוברל םיתורישה ןתמל םידעוימה תומוקמב יתרקיב ,םירומאה

 .תודובעה עוציב לע עיפשהל םייושעה םירחא ןקתמ וא םוקמ לכו תומייקה תויתשתה ,השיג

 יאנת ,תודובעה עוציב י/רתא יכו םהיטרפ לע זרכמה יכמסמ לכ תא יתנבה יכ ,הזב ה/ריהצמ יננה .2

 לע וא/ו תודובעה עוציב ךלהמ לע עיפשהל םייושע וא םיעיפשמה םירחאה םימרוגה לכ ןכו השיגה

 .יתעצה תא יתססיב ךכל םאתהב יכו יל םירכומו םיעודי ,ןהב תוכורכה תואצוהה ףקיה

 םלוכ ,זרכמה יכמסמ לכב םיטרופמה םיאנתל םאתהב תורומאה תודובעה תא עצבל ת/בייחתמ יננה .3

 ףופכב ,ריחמה תעצהו תויומכה בתכב העיפומה ,ידי לע העצוהש יפכ ריחמה תעצהל םאתהבו ,דחי

  .ןימזמה לש אלמה ונוצר תועיבשל תודובעה תא עצבל ימצע לע ת/לבקמ יננהו ,זרכמה יכמסמב רומאל

 תוברלו הב בוקנה ןמזה ךותבו הקלחב וא האולמב ,ליעל תטרופמה יתובייחתה תא אלמא אלו הדימב .4

 יכ ררבתי םא תוברלו ,ללכהמ אצוי אלל זרכמה יכמסמב םיעיפומה םיאנתה לכ רחא אלמא אל םא

 יאכז אהיו יפלכ תובייחתה וא/ו תוירחא לכמ רוטפ ןימזמה אהי ,זרכמל ףסה יאנתב ת/דמוע ינניא

 .רחא עיצמ לכל תודובעה עוציב תא רוסמל

 ךרוצ לכ ילבמ ,שארמ ךרעומו םכסומ יוציפ ןימזמל םלשל ת/בייחתמ ינא ,הזכ הרקמב ,ןכ ומכ .5

 יתדקפהש תיאקנבה תוברעב בוקנה םוכסל הוושה ךסב תאזו ,ןימזמה דצמ קזנ הבוג וא קזנ תחכוהב

 טולח י"ע םכסומה יוציפה תא תובגל יאכז אהי ןימזמהו ,)"םכסומה יוציפה" :ןלהל( יתעצה תחטבהל

 .הז ןיינעב העיבת וא/ו הנעט לכ לע שארמ ת/רתוומ ינאו תרחא ךרדב וא/ו תיאקנבה תוברעה

 ידי לע םותח שגוהש הזוחה תא תוארל ,בייח וניאו יאשר ןימזמה ,יכ יל עודי ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .6

 םידמועה םידעצה לכב טוקנלו ותמיתח תא ןימזמה וב ףיסוהש רחאל דימ ףקת הזוחכ יתעצה תרגסמב

 רחא דעס וא/ו הפורת לכ תגשה םשל וא הזוחה לש ותפיכא םשל ןיד לכ יפ לעו הזוחה יפ לע ותושרל

 .ןיד לכ יפ לע וא/ו הזוחה יפ לע ול יאכז אוהש

 אלש הפוקתל זרכמל תועצה תשגהל ןורחאה דעומה תא תוחדל יאשר ןימזמה יכ ,רתיה ןיב ,יל עודי .7

 ןימזמה יכ ,רתיה ןיב ,יל עודי ןכו תועצהה תשגהל ירוקמה ןורחאה דעומה םותמ םוי 45 לע הלעת

 דעונש םויהמ םישדוח 12 לע הלעת אלש הפוקתל תודובעה עוציב תליחתל דעומה תא תוחדל יאשר

 יכ ה/ריהצמו הפ/ףיסומ ינא ,התויללכמ עורגל ילבמו ,וז יתרהצהל בל םישבו תודובעה עוציב תליחתל

 יתוא תבייחמו ףקותב תדמועו ןוקית וא/ו יוניש וא/ו לוטיבל תנתינ הניא ,תרזוח יתלב הניה וז יתעצה

 .זרכמב בוקנכ הפוקתל

 ינא ,זרכמה יאנת יפ לע ,הב תולולכה תויובייחתההו היאנת ,היטרפ לכ לע יתעצה םויקל ןוחטבכ .8

 זרכמה תוארוהב שרדנכו םוכסב ,ןימזמה תדוקפל הבורעכ ,תימונוטוא תיאקנב תוברע הזב תפ/ףרצמ

 תוברעה תא יל בישי ןימזמה ,לבקתת וז יתעצהו הדימב .)"העצה תחטבהל תוברע" :ןלהלו ליעל(

 חסונב הזוחה עוציבל תיאקנב תוברעה תא דיקפא וב םויהמ הדובע ימי 3 ךותב העצה תחטבהל

  .הזוחהו זרכמה תוארוהב םיבוקנה רועישבו
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 .יתעצהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,ללכהמ אצוי אלל ,זרכמה יכמסמ לכ .9

 וא יולימ יא םע רשקב םכדי לע תרחא העדוה לכ וא בתכב הארתה חולשמב ךרוצה לע ת/רתוומ ינא .10

 תרפה וא יולימ יא םצע וא העצהב בוקנה דעומה ףולח םצעו וז יתעצה תוארוהמ הארוה תרפה

 .ןיינעו רבד לכל ל"נכ הארתה םוקמב ושמשי ,רומאכ הארוהה

 :ןמקלדכ םיבייחתמו םיריהצמ הטמ םימותחה ונא ,דיגאת ידי לע תשגומ העצההו הדימב .11

 הזוחב וא/ו ויתונקתבו דיגאתה ריכזתב תועובקה תויוכמסהו תורטמה רדגב איה וז העצה יכ .11.1

 .תופתושה

 .קוחכ דיגאתה תלהנהב הרשוא ,זרכמה יאנת יפ לע ,זרכמה הזוחב תורשקתהה יכ .11.2

 תורשקתהה לע ,םימתוח ונא ומשב רשא דיגאתה םשב םותחל םיכמסומ הטמ םימותחה ונא יכ .11.3

 וא דיגאתה יכמסמב םיגייס וא תולבגה לכ ןיא יכו זרכמה יאנת יפ לעו זרכמה הזוח עוציבל

 הטוקנה דיחיה ןושל יכו ,זרכמה הזוח לעו וז העצה לע םותחל ונתאמ םיענומה זרכמה יכמסמב

 .דיגאתל תסחייתמ ,וניתורהצה תונוכנל ףופכב ,העצהב

 הז ףיעסב וניתויובייחתהו וניתורהצה יכ חכוי וב הרקמב יכ ,ךכל םימיכסמ ונאו ,ונל עודי יכ .11.4

 הטמל המיתחה יכ חכויו הרקמב וא תונוכנ ןניא ,ןהמ קלח וא ,ובש הנשמה יפיעס לע ,ולוכ

 ,ויפלכ ישיא ןפואב םיביוחמ ונתוא תוארל -בייח וניא ךא- ןימזמה יאשר ,רחא םעט לכמ המוגפ

 .העצהב תולולכה תויובייחתהה םויקל ,דוחלו דחיב

 ףס יאנת לכב הדימע .12

 .זרכמב םירדגומה ףסה יאנת לכב דמוע אוה יכ ריהצמ עיצמה .12.1

 דגואמ ףוג .13

 ;ןיד לכ יפ לע שורדכ לארשיב ימשר םשרמב םושרה ןידכ דגואמ יטפשמ ףוג אוה עיצמה .13.1

 .תוילאיצוס תויוכז ןיגב תושרפה תוברל ,קוחכ םומינימ רכש וידבועל םלשמ עיצמה .14

  תויולבגומ םע םישנא תקסעה .15

 ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה תוארוהב דמוע עיצמה .15.1

1998. 

 םייקסע םילבגה .16

 ונידי לע וטלחוה וז העצהב םיעיפומ רשא תויומכה וא/ו םיריחמה .בל םותב תשגומ וז העצה .16.1

 הנשמה ינלבק טעמל( רחא ילאיצנטופ עיצמ םע םירבדו ןיד וא רדסה אלל ,יאמצע ןפואב

 . )שרופמב ונתעצהב וטרופש

 לע עיפשהל וא/ו הז זרכמב תועצה שיגהלמ רחא הרחתמ אינהל ןויסינב םיברועמ ונייה אל .16.2

  .ונתעצהמ רתוי הכומנ וא ההובג העצה שיגהל רחא הרחתמ

 קוחל א47 ףיעס יפל לעופב רסאמ תונש שמח דע עיגהל לוכי זרכמ םואית לע שנועה יכ ונל עודי .16.3

  .1988-ח"משת ,םייקסעה םילבגהה
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 לש םירקמב םייקסעה םילבגהה תושרל חוודל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה יכ ונל עודי .16.4

 .תועצה םואיתל ישממ דשח

 םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח .17

 דע יכ תאזב ריהצמ יננה ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח תוארוהל םאתהב .17.1

 תוריבע יתשמ רתויב ,הילא הקיז לעב וא/ו הרבחה העשרוה אל ,הז ריהצת לע יתמיתח דעומל

 וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידע אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח י"פע

 תחא הנש הפחש ירה ,תוריבע יתשמ רתויב ועשרוה םאו 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח

 .)"תוריבעה" - ןלהל( הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל

 .תורומאה תוריבעה ןיגב עשרותש העשרה לכ לע ןימזמל חוודל םיבייחתמ ונא .17.2

 תא קפסל תלגוסמ איה יכו זרכמב ורדגוהש ףסה יאנת לכב תדמוע ונתרבח יכ ריהצהל ינירה .17.3

  .זרכמה תוארוה לכל םאתהב הטיסרבינואה ידי לע םישקובמה םירצומה

 םיניינע דוגינ .18

 ,המעטמ רחא םדא לכו הנשמה ינלבק ,הידבוע ,הרשמה יאשונ תוברל ,ונא יכ בייחתהל ינירה .18.1

 תפוקת ךרוא לכל םיתורישה ןתמ םע םיניינע דוגינ לש בצמב ואצמי אלו םיאצמנ אל

 ,ןימזמה םע םיניינע דוגינ תוברל תאזו ,הירחאל הנש לש הפוקת ךלהמב ףאו תורשקתהה

 .ומעטמ ימו הז זרכמל ויצעוי ,וידבוע

 :םותחה לע יתאב ,היארלו

 _________________________________________________________ :ה/עיצמה םש

 _____________________________________ :תופתוש 'סמ/הרבח 'סמ/תוהז תדועת 'סמ

  ______________________________________________________________ :תבותכ

  ___________________________________________________________ :ןופלט 'סמ

 :המיתחה ישרומ תומיתח

 

 ._______________ המיתח  ____________________ ז"ת _______________ :םש  .1

 ._______________ המיתח ____________________ ז"ת ________________ :םש .2

 ._______________ המיתח ____________________ ז"ת _______________ :םש .3

 __________________ :ךיראת ______________________ :דיגאת תמתוח

  .ולש המיתחה ישרומ תמישר יפ לע תחא המיתחמ רתויב ביוחמה דיגאתל קרו ךא תדעוימ תישילשו היינש המיתח *
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 ריחמה תעצהו תויומכ בתכ - 'ט חפסנ
 תויחנה .1

 םיבוקנה םיריחמה לע לוחיש ,ודי לע םיעצומה החנהה יזוחא תא ,הטמ בוקנל עיצמה לע .1.1

  .תעל תעמ ןכדעתתש יפכו תנכדועמה ותרודהמב ןוריחמב םייטנוולרה םיקרפב
 :תרגסמ ימכסה לקד ןוריחמב םיאבה םיקרפל הנסחיית םיעיצמה לש ריחמה תעצה .1.2

i למשח ינקתמ – 8 קרפ 

ii יפונ חותיפ – 40 קרפ; 

iii היקשהו ןוניג – 41 קרפ  

iv תובחרו םישיבכ תלילס – 51 קרפ; 

v לועיתו בויב ,םימ יווק – 57 קרפ 

 .)"עצומה החנהה זוחא" ,"םייטנוולרה םיקרפה" :ףתושמבו המאתהב ,ןלהל

 החנהה רועיש יזא ,לקד ןוריחמב םירחא םיקרפמ תודובע עצבל ןלבקה שרדייו הדימב .1.3

 זוחא" :ןלהל( ןוריחמהמ )15%( םיזוחא הרשע השימח לע דומעי רומאכ תודובע עוציב ןיגב

 .)"עובק החנה

 ,לקד ןוריחמ יפ לע ,שרדנכ ועצובו ,שרדנכ ונמזוהש תודובעל סחיב ,וניה יפוסה ריחמה .1.4

 :יוכינב

i עצומה החנהה זוחא תתחפה רחא - םייטנוולרה םיקרפל סחיב 

ii עובקה החנהה זוחא תתחפה רחא םיקרפה ראשל סחיב  

 םאתהב זרכמה אושנ תודובעה ללכ ןיגב םלתשתש הרומתה אהת ,)"הרומתה" :ןלהל(

 .זרכמה תוארוה רתיו הזוחה ,ינכטה טרפמל

 חותיפ תודובע עוציב - 4/2021 'סמ יבמופ זרכמ יאנת לכ תא הריהז הניחב ונחבש רחא

 עוציב יאנת לכ ונל םיעודיו ,טרפב ול הזוחהו ללכב םי תירק ריעה יבחרב תיתשתו

 עוציבו ונתובייחתה ללכ יולימ תרומת ,זרכמה אושנ םיתורישה ןתמו תודובעה

 :ןמקלדכ איה ונתעצה ,תודובעה
 ._______ % לש החנה ונדי לע ןתנית תרגסמ יזרכמל לקד ןוריחמב םייטנוולרה םיקרפה לע

 .החנה זוחא ______________ :םילימבו

 השימח לע דומעי רומאכ תודובע עוציב ןיגב החנהה רועיש ,לקד ןוריחמב םיקרפה ראש לע

 .)"עובק החנה זוחא" :ןלהל( ןוריחמהמ )15%( םיזוחא הרשע

 

 תוארוה .2
 הפקותב תדמוע איהו ,ןוקיתל וא יונישל ,לוטיבל תנתינ יתלבו תרזוח יתלב איה וז העצה .2.1

  .ליעלד רומאכ ונתוא תבייחמו
 םלושי רשא ,מ"עמ ףסוותי ,ליעל בוקנכ ידי-לע תעצומה התחפהה יוכינב ןימזמה יריחמל .2.2

  .ןיד י"פע ורועישל םאתהב ,ןימזמה ידי לע
 ןתמו תודובעה עוציבב תוכורכה תויולעה לכ תא ותעצהב ןובשחב תחקל עיצמה לע .2.3

 תודובעה עוציבב הכורכה תרחא תולע לכו תועיסנו תולבוה ,הז ללכבו ,ןימזמל םיתורישה

  .הז זרכמ תרגסמב םיתורישה ןתמו

 .לספיהל ףאו קדביהל אלש הלולע ליעל טרופמהמ הנושה תנוכתמב וא/ו תיקלח העצה .2.4
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 עצומה תרגסמב אלש ,הז זרכמ תרגסמב הכורכה האצוה םוש הסכי אל ןימזמה .2.5

 .םכסומהו
 .דחא הכוז רוחבל הייריעה תנווכב .2.6

 המיתח .3
 

 _______________________ פ"ח/ז"ת____________________________ :עיצמה םש

  _________________________:רחא וא תופתוש ,הרבח ,םדא ורואית טרפל אנ
 _____________________________:תבותכ

  _______________________________:ןופלט
  :עיצמה םשב םותחל םיכמסומה םישנאה לש יוהיזה רפסמו תומש 

 ____________________________________________________________ 

   __________________________________________________ :תומיתח
  .)זרכמה יאנת ךמסמב תומיתחל תושירד טורפ האר(

  ._____________________  :ךיראת
 

  )יטפשמ דיגאת אוה עיצמהשכ( :המיתח רושיא
  :י"ע םתחנ ליעלד ךמסמה יכ תאזב רשאמ ח"ור/ד"וע ,_________________ מ"חה ינא

  
 )םדא אוה עיצמהשכ אלומי( ___________ ז"ת __________ ה"ה .1
  
  )דיגאת אוה עיצמהשכ אלומי( ____________ ז"ת__________ ה"ה .2
  
 לע ומתח יכו ,ותוא בייחלו ________________ :דיגאתה םשב םותחל םיכמסומ הלא יכו

 .ינפב הז ךמסמ

______________   ________________     

 

 המיתח      ךיראת

  ________________________________ :תמתוחו המיתח

 ________________________________ :םי/םתוח םש

  ________________________________ :ם/דיקפת
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 םיחוטיב תכירע רושיא - 'י חפסנ

 


