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 09/06/2022 :ךיראת

 

 םי תירק תיריעל תויובחו שוכר יחוטיבל תועצה ןתמל יבמופ זרכמ

 01/08/22 הפוקתל היתויובחו השוכר חוטיב יכרוצל יבמופ זרכמ תאזב תמסרפמ םי-תירק תיריע
 .31/07/23 דעו

 תרומת  12/06/2022 ןושאר םוימ לחה ,שוכרל ןתינ ,וילא םיוולנה םיכמסמהו זרכמה יאנת תא
-תיירק ,10 תרש השמ 'דש ,םי-תיירק תייריעב הייבגה תקלחמ תפוקב ,₪ 1,500 לש ךסב םולשת
 קר ,סמ תינובשח אל ךא הלבק ןתנית ךכיפלו ר"כלמ הניה הייריעה .רזחוי אל - ל"נה םולשתה .םי

  .וב ףתתשהל יאשר היהי זרכמה יספט תא שוכריש עיצמ

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

 תלהנמ ודרפ לחר 'בגל קרו ךא ורבעויו  26/06/2022  וניה הרהבה תולאש תרבעהל ןורחא דעומ
 rachel@k-yam.co.il : ליימב הייריעב חוטיב תקלחמ

 .חוטיבה תושירד וטרופי

 םייח.ק -ב םורדמ ,ןיקצומ.ק ,לאומש.ק ב חרזממ , ל"אפר םחתמב ןופצמ תלבוגה ,הייריעה ימוחת
 .םיבשות 45,000 כ םירג ןוכיתה םיב ברעממו

 הצחר יפוחו טרופסה ,ךוניחה ,תוברתה ,רוביצה ימוחת לכב תוליעפ תמייקמו הליעפמ היריעה
 .המיאתמה הנועב

 ףוגב תועיגפ רורגל םייושע רשא םיעגפמב לופיטב המרוח תמחלמ הנורחאה הנשב תמייקמ הייריעה
 תועיבתה תומכ תא תיטסרד הרוצב ןיטקהלו ןנסל הדיקפתש תועיבת תדעוו תמייקמו שוכרב וא
 .וניתוליעפב תלטובמ אל החלצה םיאור ונא רבכו חוטיבה תרבח לופיטל תושגומה

 העצה חולשל ןיא( תישיא הריסמב 14:00 העש 10/07/22 םויל דע שיגהל שי העצהה יכמסמ תא
 .תוריכזמה י"ע תמתוח + המותח איהשכ ל"כנמה תכשלב םיזרכמה תביתל הסינכהלו )ראודב

  :זרכמב ףתתשהל םיאשר

 . חוטיב תורבח 1

 . םיאתמ ןוישיר ילעב סדיול ישרומ .2

 לוהינו תונורחאה םינש 5 ב תוחפל , תויושר חוטיבב חכומ ןויסינ ילעב םישרומ חוטיב ינכוס .3
 .תירדנלק הנשל ₪ 'מ 10 םומינימ לש תחכומ הימרפב םיקית

 

  ,בר דובכב         
 

  
הנחוא )ו'ג( יסוי ד"וע                         

 הייריעה ל"כנמ
  



4 
 

 זרכמל םייללכ םיאנת

 . 04-8789745 :דרשמ ןופלט 'סמ הייריעה תפוקב ₪ 1,500 וניה זרכמה תשיכר תולע .א
  : עיצהל םיאשר .ב

 .חוטיב תורבח .1
 קוח יפל ,סדיול ימתח לש השרומכ לארשיב חוטיבב קוסעל ףקת ןוישיר ילעב .2

 םהיבגל חוטיבה יפנעב , 1981 – א"משת ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה
 ."סדיול השרומ" ןלהל - העצהה תשגומ

 םיכמסמה תא ףרציש יאנתבו ליעל םיללכב םידמועה םישרומ חוטיב ינכוס .3
 :םיאבה

 .זרכמב םילולכה חוטיבה יפנע לכב ףקות רב ןכוס ןוישיר 3.1
 . םירפס לוהינ רושיא 3.2
 .םיאתמה הבוגב תוימרפ לוהינ לע ח"ור רושיא 3.3
 .הגציימ אוהש חוטיבה תרבח רושיא 3.4

 
 :השגה .ג

 העש 10/07/22 ךיראתל דע דבלב זרכמה 'סמ הילעו הרוגס הפטעמב שגוי זרכמה .1
 ךיראת םע לבקתנ תמתוח וילעשכ םיזרכמה תביתב דקפויו תינדי הריסמב 0041:

 .העשו
 . תירוקמ המיתחב עיצמה י"ע ומתחיי זרכמה יפד לכ .2
 , חוטיב תרבחל יפסכ דסומ רושיא , תוימרפ יפקיה לע םירושיא ופרוצי זרכמל .3

 ןוה תרתי רושיא , סמ יוכינ רושיא , תינובשח לוהינ רושיא , הרבח םושיר תדועת
 .חוטיבב קוסעל ןוישיר , חוקיפה תונקת י"פע

 
 םי תירק תיריע תוכזל םישדוח 3 ל ףקותב ₪ 50,000 ס"ע תיאקנב תוברע ףרוצת זרכמל .ד

  .זרכמל ותעצה יאנתב דומעי אל הכוזה עיצמה םא טלוחת רשא
 .מ"עמ וללכי יוציפהו חוטיבה ימוכס .ה
 : חטובמה .ו

  : הז זרכמ ןיינעל חטובמה םש
  םי תירק תיריע .1
 ינפל ומקוה םא ןיב תושרה לש תובולש תורבח וא/ו תונב תורבח וא/ו תוינוריע תורבח .2

 .הירחא וא חוטיבה תפוקת
 : םייפוליחה םיאנתה תא תומייקמ רשא תותומע .3

 התומעה ר"וי םהבו תושרה ידי לע םינמתמ התומעה דעו  ירבחמ רתוי וא תיצחמ 3.1
 .התומעה רבזג וא/ו

 .תושרה ידי לע ןמוממ התומעה ביצקתמ רתוי וא תיצחמ 3.2
 יפלכ םתוירחא תוברל( ל"נה לש םידבוע וא/ו םיגוח יליעפמ וא/ו םינותחפשמ יליעפמ .4

 תופתתשהה ימד תא םיבוגו קסע ךרד םילעופה םיגוח יליעפמ וללכי אל )םילפוטמה
 .)םדבל םיגוחב

 ."םושיר ירב" םניאש םידלי יפלכ ןתובח ןיגב ךוניחה דרשמ תודבוע תוננג .5
 .ןדויצ וא/ו םחטבל ןיד לכ יפ לע תושרה תבייח הב הדימב ח"ספו ח"למו א"גה .6
 תויפיצפס תוסילופב םיחטובמ םניאש המכ דעו םהלש חוטיבה תקיז יפ לע ל"נה לכ .7

 .םירחאה ידי לע וא/ו תושרה ידי לע וא/ו םדי לע וכרענש

 םיחוטיבה ולוחי תיפיצפס הסילופב חטובמ חטובמה םשב םיללכנה םיפוגהמ ימ היה

 לוחתו תויפיצפס תוסילופ ןתוא יפ לע םיחוטיבה לעמ ,ןיינעה יפל הז זרכמב םיטרופמה

 חוטיבה ימוכס וא/ו תוירחאה תולובגש רחאל ןהיפ לע חוטיבה ילומגת םולשת תבוח
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 ןה יכ שורפב םשרנ םהלש תוסילופב יכ יאנתבו וצומי תויפיצפס תוסילופ ןתוא יפ לע

 .תוינושאר

 

 דצ הניה תושרה רשא הזוח יפ לע וא ןיד יפ לע תרחא עבקנ םא ולוחי אל רומאה םלוא

 .ול

 
 םיללכנה םיחטובמ חוטיב ללכמ איצוהל וא/ו םיחטובמ ףיסוהל תיאשר היהת תושרה
 .חטובמל רסמיתש בתכב העדוהב , ליעלד חטובמה תורדגהב

 
 .ויחפסנו זרכמב וטרופיש םייונישל ףופכב 2016 טיב יאנתבו חסונב ועצובי םיחוטיבה לכ .ז
 המעטמ םילעופהו הילא םירושקה םיפוגהו היריעה דגנ בובישה תוכז לע ורתווי םיחטבמה .ח

 .ןודז תנווכב קזנב טעמל ,
 םיאנת םתואב ךראוי ,חטבמה תמכסהל ףופכבו תחא הנש לש הפוקתל ועצובי םיחוטיבה .ט

 .א"כ הנש לש תופסונ תופוקת 4 ל
 חטובמה ךכ לע םיכסי ןכ םא אלא ,םייקל רבעמ ןוגימ תושירד ופסוותי אל תוסילופל .י

 .שארמ
 .הטרורפ ב"ע עצובי חוטיב לוטיב .אי
 שרדיי םא ,םיהז םיאנתב ,םוי 90 דע לש הכרוא לבקל חטובמה יאשר חוטיבה תפוקת םותב .בי

 .ויחוטיבב יוניש וא זרכמ עוציבל
 .זרכמה תעצה עירכת הסילופהו זרכמה תעצה ןיב תועד יקוליח לש הרקמ לכב .גי
 יפל העצהה תליספל איבהל היושע זרכמה יבג לע םימוכס וא םיפיעס יוניש וא תקיחמ .די

 .היריעה תטלחה
 תורישה אשונ תא ןובשחב חקית התטלחהו רתויב הלוזה העצהב רוחבל תבייח היריעה ןיא .וט

 .רבעה ןויסינו
 היריעהו הדימב .חוקלל תוריש ןתמל הנובשח לעו המעטמ ןכוס הנמת הכוזה חוטיבה תרבח .זט

 .הרבח התואב התריחבכ ןכוסה תא ףילחהל תיאשר איה , תורישהמ הצורמ היהת אל
 לפטל מ"ע היריעה ידרשמל תושרה תשירד יפל וא/ו שדוחל תחא עיגהל חוטיבה ןכוס לע
 .תוריש תתלו םיפטושה םיאשונב

 .חוטיבה תליחת דעוממ םימולשת 8-ב ןמוזמ ב"ע שגות העצהה .זי
 .םוי 90 לש העדוה – הכוזה י"ע חוטיב לוטיב .חי
 .רסח חוטיב ףיעס לוחי אל ןושאר קזנ יפל וניה חוטיבה יכ ןיוצי וב םוקמ לכב .טי
 .בתכב ומלשל הרות איהש ימל וא תושרל םלושי םיקזנ רובע יוציפ .כ
 חוטיבה תרבח חסונ יפל רבייס גייס ןכו )הנורוק( תופגמ גייס ףסוותי תוסילופהמ תחא לכב .אכ

 .תויובחו שוכר תסילופל המאתהב
 םיכיישה םהשלכ תויובחו שוכר לע לוחי אל יחוטיבה יוסיכה יכ םשרי תוסילופה לכב .בכ

 םיכפש רוהיטל ןוכמל וא/ו םימה דיגאתל
 חוטיבה תורבח חסונ יפל "לק לפ" םשב עודיה הינב גירח ףסוותי תוסילופה לכ .גכ
 .םיחוטיבה תא לצפל תיאשר היריעה .דכ

 
 :הרהבה תולאש .הכ

 הייריעב חוטיב תקלחמ תלהנמ ודרפ לחר 'בגל קרו ךא ורבעוי .1

 .22/06/22 ךיראתל דע yam.co.il-rachel@k : ליימב 
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 ןימזמה ידי-לע בתכב וחלשיש וא הייריעה רתאב בתכב ומסרופיש תועדוהו תורהבה קר .2

 לעו זרכמה יכמסממ קלח ווהיו וביוחי )ל"אודב / סקפב( זרכמב םיפתתשמה ללכל

 וא הפ -לעב ונתנייש תועדוהו תורהבה .ותעצהל ודי-לע תומותח ןפרצל היהי עיצמה

 .ןימזמה תא הנבייחת אל ןופלטה תועצמאב

"בחרומ שא" חוטיבל הסילו  פ

 : הימרפ לכ תפסות אללו ןלהל רשא תובחרה / םייונישל הפופכ היהת תילקש 2016 טיב תרודהמ

 : םיאבה םייונישה ולוחי )הרבעהב שוכר( "תובחרה"ב 3.5 ףיעסב .1
 .טקפמיאו תושגנתה ןיגב לח ןכ יוסיכה
 .₪ 200,000 םוקמב ₪ 400,000 ס"ע אוה יוסיכה

 ₪ 4,000 אובי )םיישיא םיצפח( "תובחרה"ב 3.6 ףיעס .2
 . ₪ 2,500  םוקמב

 20% לש רועישב וניה יוסיכה – )תוסירהו יוניפ תואצוה( "תובחרה"ב 3.11.1 ףיעס .3
 .10% םוקמב קזנהמ

 ₪ 1,500,000 אהי חטבמה תוירחא לובג )םיכמסמ רוזחש( "תובחרה"ב 3.11.4 ףיעס .4
 .₪ 300,000 םוקמב

 ₪ 2,000,000 וא. 15%." אובי ) תויחרכהו תופסונ תואצוה( "תובחרה"ב 3.11.4 ףיעסב .5
 .) ₪ 1,000,000 וא..10%.." םוקמב(

 .₪ 1,000,000 ס"ע ףקת ) העיבת תנכה תואצוה( "תובחרה"ב 3.12 ףיעסל .6
 תואצוה" שדח ןטק ףיעס ףסוותמ )םייפולח תוריכש ימד( "תובחרה"ב 3.13 ףיעסל .7

 ."הרזחבו יפולחה הנבמל הרבעה
 תואצוה רובע ןושאר קזנ סיסב לע ₪ 1,500,000 דע לש םוכס תוסכל תבחרומ הסילופה .8

 הרקמב , םירפושמ דויצ ימגד תשיכר תוברל , דויצב וא/ו הנבמב םירופישל הנשרדיתש
 .הסילופה י"פע הסוכמה קזנ לש

 : םיאבה םייונישה ולוחי – )למשח תוחולל קזנ( "תובחרה"ב 3.18 ףיעסב .9
 .₪ 200,000 םוקמב ₪ 1,500,000 וניה חטבמה תוירחא לובג .א
 ."םיאנשו הרקבו דוקיפ תוחול" : םג עמשמ "למשח תוחול" .ב

 בתכיי "תוזגלמ טעמל" םילימה םוקמב )חוטיבב לולכ וניאש שוכר( 1.2.4 ףיעסב .10
 ."םיפונמו המרה ירישכמ , דיינ עוניש דויצ , תוזגלמ טעמל"

 ₪ 200,000 םוקמב ₪ 1,000,000 היהי )םינוכיסה לכ תמלשה( "תובחרה"ב 3.2 ףיעסב .11
 .יאלמלו הלוכתל , הנבמל בלושמ אוה יוסיכה ,

 םילימה הנלטובת 1.2.5 ףיעס תתב )חוטיבב לולכ וניאש שוכר( "תובחרה"ב 1.2 ףיעסב .12
 ."םייח ילעבו היחמצ" :
 .עוריאל ₪ 500,000 ךסל תלבגומ וז הבחרה

 קזנ סיסב לע ₪ 10,000,000 דע לש םוכסב , רורט יקזנ תוסכל תבחרומ וז הסילופ .13
 .דויצלו הלוכתל , הנבמל בלושמ יוסיכ . ינושאר
 "2016 טיב" תרודהמ רורט יקזנ חוטיבל הסילופה יאנת י"פע יוסיכה
 .₪ 100,000 וז הבחרהל תימצע תופתתשה

 לש המויקל החכוהה לטנ : תואבה םילימה הנפסוותת )יתבר תונלשר( 12.5 ףיעס .14
 ."חטבמה" לע לח הז ףיעסב רדגומכ יתבר תונלשר

 : ןלהלדכ ףיעס ףסוותי בחרומ שא תסילופל .15
 םילזונ יקזנ , םיחטובמה םינוכיסה – 2.6 ףיעסב רומאל ךשמהב קפס רסה ןעמל
 יקלח תפלחהל תואצוה וא/ו המצע תרנצל םיקזנ הסכמ הניא הסילופה , תועקבתהו
 רשאכ תרנצה תועקבתה / םילזונהמ עגפנש , 'ג דצ שוכר וניאש , שוכר תולע וא תרנצ
 יקזנ עוריא קפס רסה ןעמל . היופצ יתלבו תימואתפ תינוציח העיגפ וניא קזנה םרוג
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 תאזב רהבומ . היופצ יתלבו תימואתפ תינוציח העיגפכ בשחיי המדא תדיער וא/ו עבט
 לכל המלשה קפס רסה ןעמלו ןכ ומכ .םיסוכמ םניא הדולחו תולבתה בקע םיקזנ יכ
 תרנצ תוברל תויתשת לע לוחי אל םיחטובמה םינוכיסה קרפמ 3.2 הבחרה םינוכיסה
 לש תרנצ לע לוחי םאתהב ל"נה לכ קפס רסה ןעמל .םימ תרנצ ואו זוקינ וא/ו בויב
 היינב םייונב םניאש םינבמ תסירק לע לוחי אל יחוטיבה יוסיכה .היחש תוכירב
 , ינוציח עוריאמ תעבונ הניאש )םינוורק וא/ו ןבא וא/ו ןוטב וא/ו םיקולב( תיביסאמ
 וא/ו 'וכו בויב , םימ , למשח 'עמ תסירק וא/ו םתסירקל םרגש יופצ יתלבו יתנואת
 יפל יחוטיבה יוסיכה קפס רסה ןעמל .תויתשתל סחיב םהיגוסל םיכמות תוריק תסירק
 םע טעמל הנש 25 לעמ וליגש שוכר לע לוחי אל םינוכיסה לכל המלשה 3.2 הבחרה
 .היופצ יתלבו תיתנואת , תינוציח העיגפ י"ע םרגנ עוריאה
 

 שוכרה , ) הקולחו תרוסמת יווקל קזנ( "חטבמה תובחל םיגייס"ב 4.5 ףיעס ךרוצל .16
 .4.5.1 הנשמ ףיעס י"פע שרדנכ הסילופב חטובמ

 תנכהל יאמש תואצוה רובע ימצע קזנ לש הרקמב חטובמל םלשל בחרות הסילופה .17
 .קזנה הבוגמ 7.5% דע העיבתה

 .חטובמה י"ע עבקיי וזכרמש רטמ 500 סוידרב ףיצר ילגעמ חטש : בשחי רתא .א .18

 קזנ היהי עוריא . היריעה םוחת היהי רתא עבט קזנ תעב , ליעל רומאל דוגינב .ב
 עוריאה לע. תועש 72 מ רתוי ךשמנ עוריא ותוא ןכ םא אלא , תועש 72 ךותב עראש
 .תחא תימצע תופתתשה היהת

 .ןופטישו לושחנ , דרבו גלש , ןנע רבשו םשג , הפוס , הרעס הסכמ עבט קזנ .ג
 .חטובמה י"ע עבקיי וזכרמש רטמ 500 סוידרב ףיצר ילגעמ חטש .19
 . "לק לפ" גירח ףסוותי הסילופל .20
 .₪ 30,000,000 דחא םוקמל ילאמיסקמ חוטיב םוכס .21

 
  : ןלהלד הלבטב העצהה שיגהל אנ

 ףירעת  
 וטנ

 גוס לכמ דויצו הלוכת תוירחא לובג
  רואיתו

27,000,000 ₪   

       ₪ 144,138,049 ןוניכ ךרע יפל םינבמ תוירחא לובג
   ₪ 2,000,000 ינושאר קזנ הצירפ
 : תימצע תופתתשה
  בחרומ שא
 

 םיה ףוחב שוכרל קזנ לכ ןיגב
 . עבט יקזנמ תוברל
 

 קזנ ב"ע תוילפיצינומ תויתשת
 ןושאר
 הצירפ
 

 המדא תדיער
 
 
 
 
 
 עבט יקזנ
 
 
 

 
50,000 ₪  

 
200,000 ₪  

 
 

50,000 ₪  
 

25,000 ₪  
 

 רתאל חוטיב םוכסמ 10%
 ₪ 40,000 םומינימ ,
 .₪ 5,000,000 םומיסקמ,
 
 

 רתאל חוטיב םוכסמ 5%
 .₪ 200,000 םומינימ ,
 

 היריעה שוכרל קזנ לכ
 יקזנמ תוברל םיה ףוחב
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 תימצעה תופתתשהה עבט םי יפוח
 םומינימ קזנהמ 5% אהת

 .רתאל ₪ 200,000
   הנשל וטנ הימרפ
   םימד
   )ןמוזמ( םולשתל וטורב הימרפ
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 "ישילש דצ" חוטיבל הסילופ

 : הימרפ לכ תפסות אללו ןלהל רשא תובחרה / םייונישל הפופכ היהת תילקש 2016 טיב תרודהמ

 
 לארשי תנידמ יבחר לכב חטובמה לש ויתויוליעפ לכו ושוכר לכ םע רשקב לח יוסיכה .1

 .םיחטשהו
 חטובמה םשל ףסוותמ ₪ 500,000 לע הלוע וניא ןהמ א"כ ךרעש תודובע יבגלו ,הז חוטיב ךרוצל .2

 ."הנשמ ינלבק וא/ו םינלבק וא/ו..." :
 , ןונזמ , היינח ישרגמ : ללוכ , היחש תוכירב / םיפוחל רשקב םג לח יוסיכה , קפס רסה םשל .3

 : וז תוליעפ ךרוצל . הייחש תכרדהו הלצהו ףוח יתוריש
 ."ליצמהו הייחשה תכירב /ףוחה ליעפמ" : חטובמה םשל ףסוותמ .א
 .)תיעוצקמ תוירחא( "םיגייס"ב 3.3.2 ףיעס לטובמ .ב

 . טרופסו םיגוח , תוברת תוליעפ לע םג לח יוסיכה – קפס רסה םשל .4
 סחיב תולטובמ – הסילופה לש "םיגייס"ב 3.2.4 ףיעסב "יעונמ טייש ילכ" ו "תבכר" םילימה .5

 .חטובמה "ע םיכרענה םירויסו םילויטל
 , הסילופה לש "םיגייס"ב )תיעוצקמ תוירחא( 3.3.2 ו )םירצומ ןיגב תוירחא( 3.3.1 םיפיעס .6

 .חטובמה לש וקוסיעמ תעבונה תישפנ / תינפוג העיגפ ןיגב םילח םניא
 200,000 םוקמב( ₪ 2,000,000 וניה )תישיא העיגפ( "תובחרה"ב 4.8 ףיעס י"פע תוירחא לובג .7

₪(. 
 תונלשר לש המויקל החכוהה לטנ " תואבה םילימה הנפסוותת )יתבר תונלשר( 3.12 ףיעסל .8

 ."חטבמה" לע לח הז ףיעסב רדגומכ יתבר
 : אהי )םיילהנמו םיילילפ םיכילהב הנגה( "תובחרה"ב 4.16 ףיעס ןיגב הרקמל תוירחא לובג .9

 תפוקתל כ"הס ) ₪ 400,000 םוקמב( ₪ 800,000 ו הרקמל ) ₪ 200,000 םוקמב( ₪ 4,00,000
 .תיתנש חוטיב

 דגנכ דימלת לש וא דימלת דגנכ דימלת לש תיקוחה ותובח לע םג לח וז הסילופ י"פע יוסיכה .10
 .חטובמה לש ותוירחאבש יכוניח דסומ תוליעפל רושקה עוריא םע רשקב ישילש דצ

 טעמל ימואל חוטיבל דסומה י"ע תושגומה בוביש תועיבת הסכמ חוטיבה , קפס רסה ןעמל .11
 .חטובמה לש םיריכש םידבוע ןיגב תועיבת

 אלא , תועש 72 ךותב עראש קזנ היהי עוריא . היריעה םוחת היהי רתא עבט קזנ תעב .12
 . תועש 72 מ רתוי ךשמנ עוריא ותוא ןכ םא

 .תחא תימצע תופתתשה היהת עוריאה לע
 . "לק לפ" גירח ףסוותי הסילופל .13
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  : ןלהלד הלבטב העצהה שיגהל אנ
 

 חוטיב הרקמל ₪ 8,000,000  תוירחא לובג
 חוטיבה תפוקת לכל ₪ 8,000,000

 :תימצע תופתתשה
  םיל רושקה קזנמ
  רחא קזנ לכב
 

 
200,000 ₪  

50,000 ₪  

  הנשל וטנ הימרפ
  םימד
  )ןמוזמ( םולשתל וטורב הימרפ
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 "םידיבעמ תובח" חוטיבל הסילופ

 : הימרפ לכ תפסות אללו ןלהל רשא תובחרה / םייונישל הפופכ היהת תילקש 2016 טיב תרודהמ

 
 לש תוליעפה לכ תא , ראשה ןיב , ללוכ חטובמה לש וקוסיע – קפס רסה ןעמל .1

 .היפוגו תושרה
 א"כ תקפסאל תורבח וא/ו א"כ ינלבק תועצמאב םידבוע קיסעהל יושע חטובמה .2

 חטובמה לש תיקוחה ותוירחא תא הסכמ הסילופה -  ולא םידבוע יבגל .
  .םהיפלכ

 חוטיב תפוקתל כ"הסו חוטיב הרקמל ,דבועל ₪ 20,000,000 : תוירחא לובג .3
 .תיתנש

 הסכמ ןכ וז הבחרה – )ל"וחב תינמז תוהש( 4.1 ףיעס לש אפיסב רומאה ףא לע .4
 .עגופה בכרל יחוטיב יוסיכ ןיא וב הרקמל םא קר םלוא םיכרד תנואת
 .תיתנש חוטיב תפוקתלו הרקמל ₪ 2,000,000 ס"ע וניה וז הבחרה י"פע יוסיכה

 ₪ 2,000,000 : וניה )תישיא העיגפ( "תובחרה"ב 4.10 ףיעס י"פע תוירחא לובג .5
 ) ₪ 200,000 םוקמב(

 )םיילהנמו םייטפשמ םיכילהב הנגה( "תובחרה"ב 4.1 ףיעס י"פע תוירחא לובג .6
 400,000 םוקמב( ₪ 800,000 – ו הרקמל) ₪ 200,000 םוקמב( ₪ 400,000 : אהי

 .תיתנש חוטיב תפוקתל כ"הס) ₪
 : תינובשח דגנכ םידבועו םיחטש ידבוע לש ללוכ ,רעושמ יתנש הדובע רכש .7

116,370,000 ₪.  
  ."לק לפ" גירח ףסוותי הסילופל .8

 
  : ןלהלד הלבטב העצהה שיגהל אנ

 
 חוטיב הרקמל ₪ 20,000,000  תוירחא לובג

 חוטיבה תפוקת לכל ₪ 20,000,000
 :תימצע תופתתשה
 עוצקמ תלחמ
 רחא עוריא לכב

 
20,000 ₪  
20,000 ₪  

  הנשל וטנ הימרפ
  םימד
  )ןמוזמ( םולשתל וטורב הימרפ
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  "רצומו תיעוצקמ תוירחא" חוטיבל הסילופ
 תילקש 2000 טיב תרודהמ תיעוצקמ תוירחא

 ןלהל רשא תובחרה / םייונישל תופופכה  2016 טיב תרודהמ רצומה תוירחא
 : הימרפ לכ תפסות אללו
 

 ויקוסיע לכ ןיגב חטובמה לש תיעוצקמה ותוירחא תא הסכמ הסילופה .1
 .ויתויוליעפו

 
 ןלהלד םיקוסיעה תא הסכמ הסילופה ,ליעל 1 ףיעסב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .2

: 
 ,לוחמו העונת ,תויונמואב לופיטו יופיר ,קוסיעב םיאפרמ ,םישבוח ,תויחא
 םיחקפמ ,םירנירטוו ,םיילאיצוס םידבוע ,ךוניחו הארוה ידבוע ,םיגולוכיספ
 ,ט"בק ,תרבוד, םינפ רקבמ ,ח"ור ,ןיד יכרוע ,םייטפשמ םיצעוי ,םיירנירטוו

 ,רבזג ,הינבלו ןונכתל הדעוהו היריעה סדנהמ תקלחמ תווצב םניאש םיסדנהמ
 הרבדהו סוסיר תודובע יעצבמו םינאורבת , םיאלמשח ,תוחיטב ינוממ , םירשגמ
 .םיריבדמ –
 ,םיינוריע םיחקפ ,)דבלב תיחוליש תוירחא – יריוואו יאלקח סוסיר ןיגב(

 ,םיבלכו םישחנ ,םיקיזמ ידכול ,היחשו תולמעתה טרופס יכירדמ ,םיליצמ
 .יתרבח עויסל  תושרה לש םיתווצ

 .דבלב תיחוליש תוירחא – ינוציח יטפשמ ץועיי יבגל

 תא הסכמ הניאו, ריעה סדנהמ ףגא , הצעומה סדנהמ תא הסכמ הסילופה
 .הינבלו ןונכתל הדעוה

 
 ידבועמ דחא לכ לש תישיאה ותוירחא תא םג הסכמ הסילופה ,קפס רסה םשל .3

 ןיב ,חטובמה לש ריכש אוה םא ןיב ,ל"נה םיקוסיעב םיקסועה לכ לשו חטובמה
 םא ןיבו בדנתמ אוה םא

 ותדובעל סחיב קרו ךא ,סמ תינובשח דגנכ איה חטובמה ןיבל וניב תורשקתהה
 .חטובמה רובע

 
  : תללוכו םיאבה םייונישל הפופכ הסילופה  .4

 ."תויטרפב העיגפ וא ,ער םש וא הביד תאצוה" הסכמ הסילופה  .א
 .םידבוע רשוי-יא תוסכל תבחרומ הסילופה .ב
 .)הרקמל תוירחאה לובגמ 20% דע לבגומ(.םיכמסמ ןדבא הסכמ הסילופה  .ג
 
 

 הרקממ האצותכ "בוכיע וא/ו שומיש ןדבא" תוסכל תבחרומ הסילופה .ד
 .חוטיב
 .םישדוח 12 לש "יוליג תפוקת" תללוכ הסילופה  .ה 
 .תוכמסמ הגירח .ו
 .תכראומ חוויד תפוקת .ז
 .םישרופל תכראומ חוויד תפוקת .ח
 .םיילילפ םיכילהב הנגה .ט
 . תחטובמה תימוקמה תושרל םימרגנה םיקזנ יוסיכל הבחרה .י
 
 םידבועה לש םתוירחא תא תוסכל תבחרומ הניא וז הסילופ קפס רסה ןעמל(

 היהיש ילבמ תחטובמה תימוקמה תושרל םימרגנש םיקזנ ןיגב םיחטובמה
 .)הסילופה י"פע תוירחאה תולובג תא לידגהל ידכ ךכב
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 .01.05.05 : םוימ יביטקאורטר ךיראת תללוכ הסילופה .5
 העיבת חטובמה דגנכ שגות ,וז הסילופב הסוכמה "חוטיב הרקמ" תובקעב םא .6

 ךרטצי חטובמהש תיטפשמה הנגהה תואצוה תא םג הסילופה הסכת ,תילילפ
 .וזכ העיבת ינפב הנגהל ןהב תאשל
 -ו חוטיב הרקמל  ₪ 400,000 ךסל תלבגומ וז הבחרה י"פע חטבמה תוירחא

 .תיתנש חוטיב תפוקתל כ"הס  ₪ 800,000
 .תאזכ העיבתב חטובמה לע ולטויש תוסנק לע לח וניא יוסיכה

 
 ."יתנואת קזנ" ןיגב לח וניא "םוהיז" גירח .7
 .םיילארודצורפ םיכילהמ םיעבונה םינמזה חולב הדיבע יאו בוכיע , שומיש ןדבוא .8
 לכמ םתפיכאו םיקסע יושיר ןתמ יא / ןתממ עבונה וא/ו רושקה קזנ וא/ו ןדבוא .9

 .אוהש גוס
 תוירחא חוטיבל הסילופה י"פע "רצומה תוירחא" תוסכל תבחרומ הסילופה .10

 הקפסאו הבכרה , הנקתה , ןוקית תודובעל סחיב", 2016 טיב" תרודהמ רצומה
  .1981 א"משת םימוגפ םירצומ לש תוירחאה קוחב םתרדגהכ םירצומ לש
 תוירחאה לובגל רבעמ ללוכה תוירחאה לובג תא לידגהל ידכ וז הבחרהב ןיא
 .חוטיבה תפוקת לכלו הרקמל ₪ 2,000,000 : ןמקלדכ

 

  : ןלהלד הלבטב העצהה שיגהל אנ

 
 חוטיב הרקמל ₪ 2,000,000  תוירחא לובג

 חוטיבה תפוקת לכל ₪ 2,000,000
 :תימצע תופתתשה
 ריעה סדנהמ
 תועוצקמה רתי לכב

 
100,000 ₪  

50,000 ₪  
  הנשל וטנ הימרפ
  םימד
  )ןמוזמ( םולשתל וטורב הימרפ
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 "ינורטקלא דויצ" חוטיבל הסילופ

 : הימרפ לכ תפסות אללו ןלהל רשא תובחרה / םייונישל הפופכ היהת תילקש 2016 טיב תרודהמ

 
  םידיינ םיבשחמ טעמל הוולנ דויצו םיבשחמ – חטובמה שוכרה .1

  ₪ 300,000 : ךסב
  ללוכ וטנ הימרפ
 .א.רו עבט יקזנ

 

 ח"ש__________ _____% X ₪ 300,000 : חוטיבה םוכס

 
 6.2 ףיעס י"פע יוסיכ ללוכ – )הנכותו םינותנ רוזחש תואצוה( 2 קרפ .2

 ח"ש__________ _____% X ₪ 100,000 : חוטיבה םוכס

  
 )תופסונ לועפת תואצוה( 3 קרפ .3

 ח"ש__________ _____% X ₪ 100,000 : חוטיבה םוכס

  . ןושאר קזנ סיסב לע

 
 .המדא תדיערו עבט יקזנ ללוכ יוסיכה , קפס רסה ןעמל .4

 
 תימצע תופתתשה לוחת – דחא קרפמ רתוי י"פע הסוכמה קזנ לש הרקמב .5

 .דבלב תחא
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  : ןלהלד הלבטב העצהה שיגהל אנ

 
  ₪ 300,000 1 קרפל חוטיבה םוכס

 
  ₪ 100,000 2 קרפל חוטיבה םוכס
 .ןושאר קזנ ב"ע ₪ 100,000 3 קרפל חוטיבה םוכס
 :תימצע תופתתשה
 
 : עבט יקזנ

 -מ תוחפ אל ךא – חוטיבה ילומגתמ 5%
 יפל םג קזנ לש הרקמב .עוריאל ח"ש 10,000

 - םיפסכה /שוכרה תוסילופב םגו הז חוטיב
 – דבלב תחא תימצע תופתתשה הכונת
 .ןהיניב ההובגה
 

  : המדא תדיער
 -מ תוחפ אל ךא – חוטיבה ילומגתמ 10%

 יפל םג קזנ לש הרקמב .עוריאל ח"ש 10,000
 - םיפסכה /שוכרה תוסילופב םגו הז חוטיב
 – דבלב תחא תימצע תופתתשה הכונת
 .ןהיניב ההובגה
 

  2 ו 1 קרפל
 הצירפ יקזנל
 3 קרפל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 ₪  
5,000 ₪  

  הדובע ימי 3
 
 

  הנשל וטנ הימרפ
  םימד
  )ןמוזמ( םולשתל וטורב הימרפ
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 "םיפסכ" חוטיבל הסילופ

 : הימרפ לכ תפסות אללו ןלהל רשא תובחרה / םייונישל הפופכ היהת תילקש 2016 טיב תרודהמ

 
 .)50% דע םינמוזמ הזמ( ןושאר קזנ סיסב לע ₪ 100,000 : חוטיבה םוכס .1
 .המדא תדיערו עבט יקזנ ללוכ יוסיכה , קפס רסה ןעמל .2
 .)20% םוקמב( "50%" אובי 3.1.2 ףיעסב .3
 ."הצירפ ידכ ךות" םילימה תולטובמ ) תואחמה ףויז( 3.3 ףיעסב .4
 , תועש 72 ךותב עראש קזנ היהי עוריא . היריעה םוחת היהי רתא עבט קזנ תעב .5

 תופתתשה היהת עוריאה לע . תועש 72 מ רתוי ךשמנ עוריא ותוא ןכ םא אלא
 .תחא תימצע

 

  : ןלהלד הלבטב העצהה שיגהל אנ

 .______% : ףירעתה 
 

  ₪ 100,000  חוטיבה םוכס
 

 :תימצע תופתתשה
 
 : עבט יקזנ

 תוחפ אל ךא – חוטיבה ילומגתמ 5%
 לש הרקמב .עוריאל ח"ש 10,000 -מ
 תוסילופב םגו הז חוטיב יפל םג קזנ

 תימצע תופתתשה הכונת -  שוכרה
 .ןהיניב ההובגה – דבלב תחא
 

  : המדא תדיער
 אל ךא – חוטיבה ילומגתמ 10%

 .עוריאל ח"ש 10,000 -מ תוחפ
 םגו הז חוטיב יפל םג קזנ לש הרקמב
 תופתתשה הכונת - שוכרה תוסילופב
 .ןהיניב ההובגה – דבלב תחא תימצע
 

  ₪ 6,000 : רחא קזנ לכב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הנשל וטנ הימרפ
  םימד
  )ןמוזמ( םולשתל וטורב הימרפ
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 :הפוקתל חוטיב תוימרפ תעצה טוריפ ספוט
32/31/07-2021/80/01. 

 
 

 תיתנש הימרפ חוטיב גוס
 )ןמוזמ(םולשתל

 תורעה

 שוכר חוטיב
 

  

 ישילש דצ
 

  

 םידיבעמ תובח
 

  

 תוירחאו תיעוצקמ תוירחא
 רצומ

  

 ינורטקלא דויצ
 

  

 םיפסכ
 

  

  החנה
 

  

 תיתנש הימרפ כ"הס
 םולשתל

  

 

 : רושיא

 
 םיאנתה לכל ותמכסהל הרהצהו רושיא הווהמ ל"נה רושיאה לע עיצמה תמיתח .1

 הרעה לכלו , טרפמב תוטרופמה תוסילופה יאנת לכלו ליעל םירומאה םייללכה
 תלטובמו הלטב היהת , סופדב ןיבו די בתכב ןיב טרפמה ףוגב עיצמה ידי לע ןיוצתש
 .חטובמה – תושרה ידי לע הרשוא הרעהה םא אלא עבוקה היהי ירוקמה חסונהו

 
 תושרה ונל עידות םא יכ םירשאמ וננה תושרה יחוטיב תכירעל וז העצה תשגהב .2

 ךות ונתועצמאב םיחוטיבה תכירע לע פ"עב העדוהב וא סקפ תועצמאב , בתכב
 ףקותל חוטיבה סנכיי , העצה תשגהל עבקנש ןורחאה דעומהמ םישדוח השולש
 .הזה זרכמה יאנת לכל םאתהב העדוהב עבקיש ךיראתב

 

 

 

 .________: ךיראת
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 תועיבת ןויסינ
  1.7.2010-31.5.2022לש הפוקתל הייריעה יחוטיב ךרעמ ןיגב תועיבתה ןויסינ

 ונכתייו הז ונבתכמ םויל םינוכנ ,תוסילופב םיבוקנה תוימצעה תויופתתשהה ימוכסל לעמ ,ח"שב םניה םינותנה
 ןהיתוכרעהב ןהו תועיבתה יחווידב ןה םייוניש

 םניה וז הנש יבגל םינותנהו המייתסה םרט  2023731.0. דעו 01.08.2022 הנורחאה חוטיבה תפוקת:םכבל תמושתל
 .דבלב םייקלח

 תועיבת רפסמ םותיח תנש ףנע
 ושגוהש

 תועיבת כ"הס תומלושמ תועיבת

 303,225 303,225 7 2010 בחרומ שא
 2011 4 457,682 457,682 
 2012 1 373 373 
 2013 4 373 373 
 2015 1 - - 
 2016 3 43,197 43,197 
 2017 3 1,020,498 1,020,498 
 2018 1 461 461 
 2019 - - - 
 2020 2 42,783 88,477 
 2021 - - - 

 - - - 2010 םיפסכ
 2011 - - - 
 2012 - - - 
 2013 - - - 
 2014 - - - 
 2015 - - - 
 2016 - - - 
 2017 1 8,320 8,320 
 2018 - - - 
 2019 - - - 
 2020    
 2021 - - - 

 1196 1,196 2 2010 םידיבעמ תובח
 2011 1 1,812 102,362 
 2012 1 4,012 4,012 
 2013 1 103,621 103,621 
 2015 1 116,984 116,984 
 2016 - 7,869 150,400 
 2017 1 8,382 214,556 
 2018 2 13,645 13,645 
 2019 - - - 
 2020 - - - 
 2021 - - - 

 443,717 443,717 23 2010 ישילש דצ
 2011 15 160,899 411,480 
 2012 25 320,210 430,028 
 2013 22 245,143 349,909 
 2015 17 314,821 553,450 
 2016 16 100,975 899,912 
 2017 24 899,941 2,604,473 
 2018 13 151,568 2,761,433 
 2019 10 12,680 908,006 
 2020 14 37,329 893,285 
 2021 4  1,051,257 
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 - - - 2010 תיעוצקמ תוירחא
 2011 1 4,611 4,611 
 2012 - - - 
 2013 - - - 
 2015 2 6,633 352,822 
 2016 - - - 
 2017 1 15,008 695,019 
 2018 - - - 
 2019 1 - 252,839 
 2020 - - - 
 2021 - - - 
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 . תיאקנב תוברע : ןודנה

 
 :ןלהל) ______________ פ.ח _____________ תשקב י"פע
 .  "םישקבמה"
 לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא 

 רפסמ יבמופ זרכמב םישקבמה תופתתשה םע רשקב תאזו )₪ ףלא םישימח( ₪ 50,000
 טרופמכ דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב _____
 ."הדמצה ישרפה" :ןלהל
 הדמצה ישרפה תפסותב ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד םע דימ
 תאמ תליחת םוכסה תא שורדל וא והשלכ ןפואב וא והשלכ ךילהתב םכתשירד
 ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה
 בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא
 .םכיפלכ והשלכ
 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל
 

 : הז ונבתכמב
 – הכשלה י"ע םסרפתמה , )יללכ ( ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה
 :ןמקלדכ ובשוחי הדמצה ישרפה
 ןלהל( וז תוברע י"פע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 םסרופש 2022 יאמ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ )"ישדוחה– דדמה"
 הוושה םוכס הדמצהה ישרפהו ןרקה ויהי )"ידוסיה דדמה" ( ןלהל 2022 ינויל 15 םויב
 .םוכסב שדחה דדמה תלפכהל
  .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע
 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל ןתינ הניא וז תוברע
 -מ ונייהד .זרכמה תשגהל ןורחאה םויהמ םישדוח 3-ל הניה תיאקנבה תוברעה תגופת

10/07/22  
 
 

 ___________: קנב  ___________: ךיראת
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 םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת

 

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

 

 עיצמה לצא _________________________ -כ שמשמ ינא .1
 'סמ יבמופ זרכמל העצה שיגהש ,)עיצמה - ןלהל( _________________________

 - ןלהל( זרכמה אושנ תודובעה עוציבל , םי תירק תיריע המסרפ רשא 'פ 19/2022
  .ורובעבו ומשב הז ריהצת ומעטמ ןתיל ךמסומו ,)זרכמה
 

  .זרכמל עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכו הכימתב הז ריהצת השוע יננה .2
 
 " :הז ריהצתב. .3

 םג – םדא ינב רבח אוה עיצמה םא .עיצמה ידי לע טלשנש ימ - "הקיז לעב"
 דיגאת וא ,עיצמה לצא הטילשה לעב תטילשבש דיגאת וא וב הטילשה לעב
 םעטמ יארחאמ ימ וא ,עיצמה לש ולאל ותוליעפ ימוחתבו ובכרהב המודה
 .הדובעה רכש םולשת לע עיצמה
 
  .1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב התרדגהכ  - "הטילש"

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

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

 -ז"משתה
1987; o 

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

 : המיאתמה תצבשמב X ןמס .5
 אל 1998 -ח"ªשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה
 עיצמה לע תולח
 תולח 1998 -חנ"שת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה
  .ןתוא םייקמ אוהו עיצמה לע
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 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוהש הרקמב  .6
 .המיאתמה תצבשמב x ןמסל שרדנ עיצמה לע תולח

 םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ עיצמה 
 .רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמה 
 

 :המיאתמה תצבשמב X ןמסל שרדנ רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמהש הרקמב .7
 הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל  הנפי זרכמב הכזיש לככ יכ בייחתמ עיצמה
 קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה םיתורישהו החוורהו

 םשל –ךרוצה הרקמבו 1998 - ח"נשת ,תולבגומ םע םישªאל תויוכז ןויווש
 .ןמושייל רשקב תויחנה תלבק
 החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל רבעב בייחתה עיצמה 
 ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה םיתורישהו
 לביק םאו רומאכ הנפ אוה, 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז
 עצבל רבעב בייחתה עיצמהש הרקמב) ןמושייל לעפ ויתובוח םושייל תויחנה
 .וז תובייחתה ןתנ היבגלש תורשקתה ומע התשענו וז היינפ
 

 דרשמ לש יללכה להנמל וז הקספ יפל רסמש ריהצתהמ קתעה ריבעהל בייחתמ עיצמה .8
 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה

 
  .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז .9

 

________ 
  המיתח

 

 רושיא

 ה"ה ,_____________ ד"וע  ינפב ה/עיפוה___________ םויב יכ ,רשאל ינירה

 יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,__________.ז.ת ,____________

 ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא ,קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי

  .יינפב וילע המ/םתחו ליעל ריהצתה

 
 

_______________ 
 ד"וע תמתוחו המיתח


