
 

 

 םי תיירק תייריע לש םיננכתמו םיצעוי רגאמל תופרטצה

 תועצה עיצהל  ,םידיחי/תויופתוש/תורבחמ םיננכתמו םיצעוי הזב הנימזמ )"הייריעה" :ןלהל( םי תיירק תייריע

 םידחוימ תויחמומו עדי תושרודה תויעוצקמ תודובע עוציבל ,הייריעה לש םיננכתמהו םיצעויה רגאמב ללכיהל

 וא זרכממ רוטפ תועצמאב םיצעוי קיסעהל הייריעל רשפאי רגאמה .םינוש םימוחתב םידחוימ ןומא יסחי וא

 .1987-ח"משתה ,)םיזרכמ( תויריעה תונקתל םאתהב ,אטוז זרכמ תועצמאב

 וא םידחוימ תויחמומו עדי תשרודה תיעוצקמ הדובע עוציבל תויורשקתה להונ"ל םאתהב ךרענ ,הז ארוק לוק

 וקתעהש( 22/11/16 םוימ ,8/2016 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחב םסרופש יפכ ,"זרכממ רוטפב םידחוימ ןומא יסחי

  .)ב"צמ

 תחא ןכדועת המישרה ,םלואו( רושיאה דעוממ םינש 5 דע הניה רגאמב םיצעויו םיננכתמ לש םתוללכיה תפוקת

 תועצהה ישיגממ ימ םע מ"ומ להנל תיאשר היהת איהו איהש העצה לכ לבקל תבייחתמ הניא הייריעה .)הנשל

 .םירחא וא/ו
 

  :ןניה וז העצה ןיינעל תויוחמתהה יתתו תויוחמתהה

  תולכירדא .א
 )תוינכת יכרוע( ע"בת תולכירדא .ב
 )תוע"בת יוויל ללוכ( ןונכת םואיתו לוהינ .ג
 ףונ תולכירדא .ד
 למשחה םוחתב ץועי .ה
 ריווא גוזימ םוחתב ץועי .ו
 היצלטסניאו תוירטינס תוכרעמ םוחתב ץועי .ז
 תוחיטב ץועי .ח
 תושיגנ ץועי .ט
 היצקורטסנוקה םוחתב ץועי .י
 בויבו זוקינ ,םימ םוחתב ץועי .אי
 הרובחתו העונת ,םישיבכ םוחתב ץועי .בי
 עקרק ץועי .גי
 חוקיפו לוהינ .די

 םירוטקיורפ/םיטקיורפ ילהנמ .וט
 םיכמסומ םידדומ .זט
 םינפ בוציע אשונב ץועי .זי
 םוינימולאה אשונב ץועי .חי

 תואמש .טי
 קחשמ ינקתמו תוללצה םוחתב ץועי .כ
 תוילעמ םוחתב ץועי .אכ
 םוטיאה םוחתב ץועי .בכ
 יתרבחה ןונכתה םוחתב ץועי .גכ

 הקורי היינבו יתביבסה ןונכתה םוחתב ץועי .דכ
 םיצופנ יתלב םינויפאו תודחוימ תונוכת ילעב םיצעוי .הכ
 הרואתה םוחתב ץועי .וכ
 תרושקתה םוחתב ץועי .זכ
 יגולוקא ץועי .חכ
 יגולורדיה ץועי .טכ
 ,הינבו ןונכת :ימוחתב[ םייטפשמ םיצעוי/ןיד יכרוע .ל

 ,ילאפיצינומ יוסימ תוברל( יוסימ ,ןיעקרקמ ,ןיקיזנ

 ]תועקפה ,)חותיפ ילטיה
 )'וכו ימואל חוטיב/הסנכה סמ( סמ ץועי .אל
 תויסדנה תויגולונכט תוכרעמ םוחתב ץועי .בל

 תויפרגואיגו
 )ץוח ןבא ץעוי( םיחישק םייופיצ םוחתב ץועי .גל
 הקיטסוקאה םוחתב ץועי .דל



 

 

 תויקסע תוינכת תנכה\ילכלכ ץועי .הל
 םונורגא .ול
 רוא תוקתעה .זל
 תויומכ בשח - יאמכ .חל
 הנירקה םוחתב ץועי .טל
 ימרת ץועי .מ

 טרופס ינקתמ םוחתב ץועי .אמ
 ןוגימ ץועי .במ
 םינמז תוחול ץועי .גמ
 היגרנאה םוחתב ץעוי .דמ

 

 

  :רגאמב תוללכיהל ףסה יאנת .1

 .םושר יטפשמ ףוג וא דיחי וניה דמעומה 1.1

 םיפוג תואקסע קוח יפל ,תודמעומה תשגהל ןוכנ ,ףקות רב רושיא לעב וניה דמעומה 1.2

 חוודמו תומושרו תונובשח ירפס להנמ דמעומה יכ דיעמה ,1976-ז"לשתה ,םיירוביצ

  .קוחכ סמה תויושרל

 וניהש דמעומ יבגל .םייקש לככ ,שקובמה םוחתב הלכשהו הרשכה תדועת לעב וניה דמעומה 1.3

 היהי אוהו ,רגאמב דמעומה תא גצייל ומעטמ יארחאה םרוגה ימ עידוי דמעומה - דיגאת

  .יטנוולרה םוחתב םרוג ותוא לש הלכשהו הרשכה תדועת לעב

 םוחתב ךרוצ םייקש לככ ,םיסדנהמהו םילכירדאה סקנפב םושיר תדועת לעב וניה דמעומה 1.4

 תא גצייל ומעטמ יארחאה םרוגה ימ עידוי דמעומה  - דיגאת וניהש דמעומ יבגל .יטנוולרה

  .יטנוולרה םוחתב םרוג ותוא לש רומאכ םושיר תדועת לעב היהי אוהו ,רגאמב דמעומה

 קוח יפ לע שורדש לככו םא ,שקובמה םוחתב לכירדא/סדנהמ ןוישיר לעב וניה דמעומה 1.5

 יארחאה םרוגה ימ עידוי דמעומה - דיגאת וניהש דמעומ יבגל .הז ןוישיר קוח לש ומויק

 םוחתב םרוג ותוא לש רומאכ ןוישירה לעב היהי אוהו ,רגאמב דמעומה תא גצייל ומעטמ

 .יטנוולרה

 .יטנוולרה םוחתל םאתהב שרדנ ןויסינ לעב 1.6

 יפל ,רתוי וא דחא תוחמתה-תת/תוחמתהה םוחתל סחיב ותעצה תא שיגהל יאשר דמעומ 1.7

 ליפורפו הכמסה תודועת ,קסעה םושיר תדועת ותעצהל ףרצל ביוחמ עיצמה .ותעד לוקיש

  .הרבחה

 

 :השגהה ןפוא .2

 םיספטה תא אלמלו סיפדהל םישקבתמ ,םתדמעומ תא שיגהל םיניינועמ רשא םידמעומ 2.1

 .אמגודל הזוחה תא סיפדהל ךרוצ ןיא  .הז ךמסמ ךשמהב םיפרוצמה



 

 

 תבותכב ,הייריעה ל"כנמ תכשלל םושר ראודב חולשל שי רגאמב ללכיהל השקבה תא 2.2

 .ל"נה תבותכב תינדי הריסמב וא ,םי תיירק 660 ד.ת ,24 תרש השמ תורדש
  .םישרדנה םירושיאהו םיכמסמה לכ תא ןכו םימותחה הנמזהה יכמסמ תא ףרצל שי

 

 הנחוא )ו׳ג( יסוי ד״וע

 הייריעה ל"כנמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דרפנב םוחת לכב תועצה רובע תופסונ תושירד

 םוחת יפל ףס יאנת טוריפ .1
 ףס יאנת םוחת

 תולכירדא

 לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ןנכתמה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 תשגה דעומל ןוכנ ףקותב ןוישיר לעב לכירדא :תוחפל לש תיעוצקמ הרשכה

 .תודמעומה
 ,תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 3 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .רוביצ ינבמ תיינבל דחא טקיורפ תוחפל לש ןונכתב

 ע"בת תולכירדא

 )תוינכת יכרוע(

 לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ןנכתמה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 תשגה דעומל ןוכנ ףקותב ןוישיר לעב לכירדא :תוחפל לש תיעוצקמ הרשכה

 .תודמעומה
 ,תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 3 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 תוינכת תכירע וא/ו תנכה לש  דחא טקיורפ תוחפל לש ןונכתב

 .תוטרופמ/תויראתמ/בא

 םואיתו לוהינ

 יוויל ללוכ( ןונכת

 )תוע"בת

 ראות לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ןנכתמה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םירע ןונכת/הסדנה/תולכירדא :םיאבהמ דחאב ימדקא
 ,תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תוטרופמ/תויראתמ/בא תוינכת םואיתו יווילב

 ףונ תולכירדא

 תיעוצקמ הרשכה לעב הרבחה םעטמ ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .תודמעומה תשגה דעומל ןוכנ ףקותב ןוישיר לעב לכירדא :תוחפל לש
 ,תודמעומה תשגה דעומב תמייתסמה ,םינש 3 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 םהמ דחא לכש ,ףונ בוציע וא/ו חטש חותיפ לש טקיורפ תוחפל לש ןונכתב

  .תוחפל ר"מ 1,000 תוחפל לש לפוטמ חטשב

 חוקיפו לוהינ

 סדנהמ אוה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .יאסדנה וא םיסדנהמה סקנפב םושר
 ןויסינ לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .2

 תיינבל םיטקיורפ 2 תוחפל לש חוקיפו עוציב ,ןונכת ,לוהינב תוחפל םינש 3 לש

  .המוד הדימ הנקב טקייורפ וא תוחפל ר"מ 1000 לדוגב רוביצ הנבמ
 סדנהמ אוה הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .3

 / םיסדנהמה סקנפב םושר ,תודמעומה תשגהל ןוכנ ףקותב ןוישיר לעב םושר

  .יאסדנה ןיפוליחל וא םילכירדא



 

 

 םינפ בוציע םוחת

 ראות לעב אוה הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .בוציעב ןושאר
 ,תודמעומה תשגה דעומב תמייתסמה ,תחא הנש תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

  . רוביצ ינבמ תיינבל דחא טקיורפ תוחפל לש ןונכתב

 םוחת

 היצקורטסנוקה

 סדנהמ אוה ,הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 סקנפב םושר ,תודמעומה תשגה דעומל ןוכנ ףקותב ןוישיר לעב םושר

  .םילכירדא/םיסדנהמה
 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .2

  .)דיחי
 ,תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .3

 1,000 םהמ דחא לכ לדוגש( רוביצ ינבמ תיינבל דחא טקיורפ תוחפל לש ןונכתב

  .)תוחפל ר"מ

 עקרק ץועי

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 תוכרעמ ץועי

 תוירטינס

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 גוזימ םוחתב ץועי

 ריווא

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 םידדומ

 ךמסומ דדומ אוה הרבחה םעטמ ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .תודמעומה תשגה דעומל ןוכנ ףקותב ןוישיר לעב

 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 םוחתב ץועי

 העונת ,םישיבכ

 הרובחתו

 ,יחרזא סדנהמ אוה הרבחה םעטמ ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 וא םישיבכ וא העונת ירדסה ,יתרובחת ןונכתב תוחפל םינש 5 לש ןויסינ לעב

 .םירוזמר



 

 

 םוחתב ץועי

 למשחה

 הרשכה לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו עיצמה .1

 ןוכנ ,ףקותב הקינורטקלאו למשח תסדנהל ףנעב םושר סדנהמ לש תיעוצקמ

  .תודעומה תשגה דעומל
 תודמעומה תשגה דעומב תמייתסמה ,תחא הנש תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 ךומנ חתמב טקיורפ .א :ןלהל טוריפה יפל ,תוחפל דחא טקיורפ לש ץועיב

 לש עוציב םוכסבו הובג חתמב טקיורפ .ב ₪ 500,000 לש עוציב םוכסב

 לש עוציב םוכסב בוחר תרואת םוחתב טקיורפ .ג .תוחפל ₪ 1,000,000

 .תוחפל ₪ 1,000,000

 תואמש

 קתוו לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .תוחפל םינש 5 לש )ןוישירה תלבק דעוממ לחה ,רמולכ( עוצקמב
 ןויסינ לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו עיצמה .2

 ,תועקפה :םיאבה םימוחתב ןכו ,י"מר לומ הדובע ,ןונכת תודעוו רובע הדובעב

 .החבשה ילטיהו ינונכת ,יוול ,ןונכת ,יוסימ ,191
 

 תוחיטב ץועי

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 תושיגנ ץועי

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 זוקינ םוחתב ץועי

 בויבו

 סדנהמ אוה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .יאסדנה וא םיסדנהמה סקנפב םושר
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 םוחתב ץועי

 םוינימולאה

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 םוחתב ץועי

 ינקתמו תוללצה

 קחשמ

 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .1



 

 

 םוחתב ץועי

 תוילעמה

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 םוחתב ץועי

 םוטיאה

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 ןונכת םוחתב ץועי

 יתרבח
 

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 ןונכתה םוחתב ץועי

 היינבו יתביבסה

 הקורי
 

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 ילעב םיצעוי

 תודחוימ תונוכת

 יתלב םינויפאו

 םיצופנ

 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 3 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .1
 .דחוימה ןויפאלו םוחתל םאתהב טרופמ תויהל ןויסינה לע .2

 םוחתב ץועי

 הרואתה
 

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 םוחתב ץועי

 תרושקתה
 

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 .תודמעומה תשגה דעומב תומייתסמה ,םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 יגולוקא ץועי
 

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 יגולורדיה ץועי
 

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה



 

 

 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 םיצעוי/ןיד יכרוע

 םייטפשמ

 ןונכת :ימוחתב[

 ,ןיקיזנ ,הינבו

 יוסימ ,ןיעקרקמ

 יוסימ תוברל(

 ילטיה ,ילאפיצינומ

 ]תועקפה ,)חותיפ

 לעב וניה ,הרבחה םעטמ עצומה ד"הוע יזא ,ד"וע תרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה

 עוצקמב קתוו לעב ;תודמעומה תשגה דעומל ןוכנ ףקותב ןיד ךרוע ןוישיר

 הדובעב ןויסינ לעבו תוחפל םינש 5 לש )ןוישירה תלבק דעוממ לחה ,רמולכ(

 תושדחתה לש םיטקייורפ יווילו ץועיב ןויסינ לעב וא/ו ןונכת תודעוו רובע

 םושרכ( תימוקמה תושרה לש התדובעל רחא יטנוולר ןויסינ לכ וא/ו תינוריע

 .)ןימימ הדומעב

 םוחתב ץועי

 תוכרעמ

 תויגולונכט

 תויסדנה

 תויפרגואיגו

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 םוחתב ץועי

 םיחישק םייופיצ

 )ץוח ןבא ץעוי(

 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .1

 .תודמעומה

 םוחתב ץועי

 הקיטסוקאה

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 תנכהו( ילכלכ ץועי

 )תויקסע תוינכת

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 םונורגא

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה



 

 

 רוא תוקתעה

 וניה עיצמה םא ,עיצמה ללוכ( יעוצקמ דחא דבוע תוחפל ובו דרשמ לעב עיצמה .1

 .)דיחי
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 בשח – יאמכ

 תויומכ
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .1

 .תודמעומה

 םוחתב ץועי

 הנירקה

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 ימרת ץועי

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 ינקתמ םוחתב ץועי

 טרופס
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .1

 .תודמעומה

 ןוגימ ץועי

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תמייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 םינמז תוחול ץועי
 תשגה דעומב תמייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .1

 .תודמעומה

 /םיטקיורפ ילהנמ

 םירוטקיורפ

 

 ןויסינ לעב ,הרבחה םעטמ עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 לש לדוג רדסב םיטקיורפ 2 תוחפל לש םואיתו לוהינב תוחפל םינש 3 לש

200,000 ₪. 

 םוחתב ץועי

 היגרנאה
 

 לעב וניה ,הרבחה םעט עצומה ץעויה יזא ,הרבח אוה עיצמה םאו ,עיצמה .1

 .םוחתב המיאתמ הרשכה
 תשגה דעומב תומייתסמה ,םוחתב םינש 5 תוחפל לש ןויסינ לעב עיצמה .2

 .תודמעומה

 

 
 



 

 

 :תופסונ תורהבה

 הייריעה רשאו ,ףסה יאנתב םידמוע ואצמנו םתודמעומ ושיגהש םיעיצמ קר וללכיי רגאמב .1

  .םתעצה תקידב רחאל  םפרצל הטילחה

 םהמ שורדל ןכו ,תומשרתה ךרוצל ישיא ןויארל םידמעומ ןימזהל תיאשר הייריעה יכ ,רהבוי .2

 רגאמל דמעומ ףרצל אלש טילחהל לכות הייריעה .תוריש קפוס םהב םיפוג לצא רשק ישנא יטרפ

 ךמס לע וא/ו םינוש םינימזממ ויבגל ונתינש תעדה תווח לע וא/ו ול ךרענש ןויאירה לע ססבתהב

 םיקומינ ךמס-לע( תויורשקתהה תדעו ירבח תומשרתה ךמס-לע וא/ו ומע הלש םדוק ןויסינ

  .)וטרופיש

 .בתכב דמעומל רסמית רגאמל דמעומ ףוריצ יא/ ףוריצ רבדב הטלחהה .3

  .ךרוצ ךכב אהיש לככ יפוסה השגהה ךיראת רחאל תועצהב טילחתו ןודת הייריעה .4

 הייריעה י״ע תורישה ןמזוי ונממ רשאו רגאמב ותללכה לע טילחת הייריעה רשא עיצמה .5
  .םכסה יכמסמ לע םותחל שרדיי

 ץעוי םע תורשקתה רשאל ,תיאשר היהת תויורשקתהה תדעו ,הז להונב בותכהמ עורגל ילבמ .6

 :םיאבה םירקמהמ דחאב ,הייריעה לש רגאמב ללכנ וניא רשא

 .הדובעה תשרדנ וב םוחתב םיקסועה םיצעוי ללוכ וניא הייריעה לש רגאמה .א

  .הדובעה עוציבל םיוסמ ףס יאנתב םידמוע םניא רגאמב םיללכנה םיצעויה .ב

 רגאמב םיללכנה םיתורישה ינתונמ דחא אל ףא יכ ררבתה תויורשקתהה תדעו תבישי רחאל .ג

 ונתינש םיתורישהמ ןוצר תעבש הניא איה יכ הטילחה הדעוה וא/ו הייריעה תושירד לע הנוע

 .רגאמב םיללכנה םיצעויהמ רבעב
 וניאש ימ םע תורשקתה עוציבל ,תויורשקתהה תדעו י"ע בתכב וקמוניש תודחוימ תוביסנ .ד

 .הייריעה רגאמב ללכנ

 .רגאמל ףרטצהל תורשפאה רבדב םימוסרפ תעל תעמ םסרפת הייריעה .7

 יאנת לכב םידמוע םהש אדוול תנמ לע רגאמב םילולכה םיצעויל םעפל םעפמ הנפת הייריעה .8

 יאל ליבוהל לולע רשא ודרשמ/קוסיעב יוניש לכ לע הייריעה תא ןכדעל ץעויה תוירחאב .ףסה

  .ותדמעומ השגוה ורובעב רשא ףסה יאנתב הדימע

 לע ,רשפאה תדימב ינויווש ןפואבו ירוזחמ סיסב לע רגאמב וללכיש םיעיצמל הנפת הייריעה .9

 הניא הייריעה יכ שגדוי .הייריעל העצה עיצהל הווש תונמדזה םהמ דחא לכל רשפאל תנמ

 םילוקיש לוקשל ידעלבה התעד לוקישבו יהשלכ העצהב וא רתויב הלוזה העצהב רוחבל תביוחמ

  .ב"צויכו תדחוימ תויחמומ  ,יטנוולר יעוצקמ עדי ,םדוק ןויסינ :ןוגכ םיפסונ

 ךותמ םייטנוולרה םיעיצמל הנפת היריעה ,וז הינפב לולכה םיוסמ תוריש הייריעל שרדיי רשאכ .10

 לע תונעלו תיפסכ העצה עיצהלו תינטרפה היינפל בישהל םיעיצמה לע .תינטרפ היינפב רגאמה

 תועצהה תא ןחבת הייריעה ,תועצהה לכ תלבק רחאל .תינטרפה היינפב שרדייש עדימה לכ



 

 

 תינטרפה הינפה יאנתל םאתהבו יעוצקמ תעד לוקיש יפל ,רתויב םיאתמה עיצמה םע רשקתתו

  .הייריעה יכרצלו

 טרופיש יפכ לכה ,םיצעוי רפסמ ןיב םיוסמ תוריש לש עוציב קלחל תיאשר היהת הייריעה .11

 .תינטרפה היינפב
 הינפ יאנתב ותדימע יא וא/ו ומע ילילש ןויסינ בקע רגאמהמ ץעוי ריסהל תיאשר אהת הייריעה .12

  .הייריעה םע הזוחה תא ולש הרפה וא/ו וז
  .ךרוצה יפל "ןימז ןונכת" וא/ו ,ןימז יושיר" תכרעמ םע דובעל שרדיי ץעוי לכ .13
 הזוחה תמגודכ ,ותדובע תליחת םרטב הדובע הזוח לע םותחל ביוחי רגאמב ללכייש ץעוי/ןנכתמ .14

  .ב חפסנב עיפומה
  .א חפסנכ ףרוצ – םיניינע דוגינל ששח תעינמל ןולאש אלמל העצהה שיגמ לע .15
 תללכה ,רמולכ( הייכזה לע העדוה תלבק רחאל אלא ,וז היינפ חוכמ תוריש/הדובע לכ עצבל ןיא .16

 הדובע תלחתה וצ תלבקו )'ב חפסנב ב"צמ הזוח תמגוד( הזוח לע המיתח ,)רגאמב עיצמה םש

 ז"ול ,תורישה עוציב ךרוצל רשואמה ביצקתה טרופי הב ,תרשואמ תיביצקת הנמזה יווילב

  .שקובמה תורישה יטרפו
 .'ד חפסנכ גצומ – קסעה יטרפ ןולאש אלמל העצהה שיגמה לע .17
 ףרטצמה ןנכתמל/ץעויל חיטבהל ידכ הרבחה רגאמל תופרטצה וא/ו הז ךילהתב ןיא יכ ,רהבומ .18

 היהת אל הייריעהו ,ןהשלכ תודובע עוציבל והשלכ תורשקתה ףקיה וא/ו יהשלכ תורשקתה

 .הרבחה רגאמל ףרטצהש ןנכתמ וא/ו ץעוי קיסעהל תביוחמ
 .רגאמב םילולכ רבכ םה םאה אדוול תוירחא היהת תוריש ינתונ/םיננכתמ/ םיצעויה לע .19
 יאנתכ םיניינע דוגינל ששח תולאש תא אלמל ביוחי םיצעויה רגאמב רבכ ללכנ רשא ץעוי/ןנכתמ .20

  .םיצעויה רגאמב ומושיר ךשמהל
 םישרדנה םיכמסמהו תועצהה תשגה רבדב םיטרופמ םירבסה ןכו םיטרופמה ךילהה יאנת תא .21

 רומאה ןיב הריתס לש הרקמ לכב .הייריעה לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ ,םינופה ןמ

  .טנרטניאה רתאב בותכה רבגי ,הייריעה לש טנרטניאה רתאב בותכה ןיבו וז העדומב
 ינורטקלא ראוד תועצמאב תונפל ןתינ םירוריבו תולאש ךרוצל וא/ו תוריהב יא לש הרקמ לכב .22

yam.co.il-daniela@k 4087897-04 ןופלטב וא. 

 וז הנמזהל עגונב ינוריעה טנרטניאה רתאב תועדוה וא םימוסרפה רחא בוקעל עיצמה תוירחאב .23

  .ךכל רשקב הנעט לכ שקבמל היהת אלו )תעל תעמ ןכדעתמש תורהבהה ךמסמ ללוכ(

 



 

 

חפסנ א'  

 םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש
 

 םי תיירק תייריע  : תימוקמה תושרה
 

 ______________________________________ :דיקפתל ת/דמעומ

 

 תונוהכו םידיקפת – 'א קלח

 םיישיא םיטרפ .1
 _________________________ :החפשמו יטרפ םש

 ___________ :הדיל תנש       |__|__|__|__|__|__|__|__|__| :תוהז 'סמ

 __________:דוקימ __________:בושי/ריע _______________ 'חר :קסעה תבותכ

 ____________________:דיינ    _________________:ןופלט 'סמ

 ___________________________ @ ____________________ :ינורטקלא ראוד

 

 םיקוסיעו םידיקפת .2
 םינש 4 לש הפוקתל םימדוק םיקוסיעו םידיקפתו םייחכונ םיקוסיעו םידיקפת טוריפ

 .)'דכו ת/ץעויכ תי/ןלבקכ ,דיגאתב הרשמ ת/אשונכ ,ת/יאמצעכ ,ה/ריכשכ תוברל( הרוחא
 

 .)ב"ויכו התומע ,תופתוש ,הרבח( גוס לכמ דיגאתב םידיקפתל םג סחייתהל אנ

 .)תובדנתהב םידיקפת יגוס שרופמב ןייצל שי( תובדנתהב וא רכשב םידיקפתל סחייתהל אנ
 

 קיסעמה םש
 ותבותכו

 תוליעפה ימוחת
 קיסעמה לש

 ימוחתו דיקפתה
 הקסעה יכיראת תוירחאה

    

    

    

    



 

 

    

    

 םיירוביצ םידיקפת .3
 .ליעל 2 ףיעסב וניוצ אלש תוירוביצ תונוהכו ירוביצה תורישב םידיקפת טוריפ

 .הרוחא םינש 4 לש הפוקתל םימדוק םידיקפתלו םייחכונ םידיקפתל סחייתהל אנ

 דיקפתה יולימ יכיראת דיקפתה ףוגה

   

   

   

   

   

 
 םיליבקמ םיפוגב וא םינוירוטקרידב תורבח .4

 ,םירחא םיפוג וא תויושר ,םידיגאת לש םיליבקמ םיפוגב וא םינוירוטקרידב תורבח טוריפ

 .םיירוביצ םניאש ןיבו םיירוביצ ןיב

 .הרוחא םינש 4 לש הפוקתל תומדוק תונוהכלו תויחכונ תונוהכל סחייתהל אנ

 /דיגאתה םש

 םוחתו ףוג/תושר

 וקוסיע

 תלחתה ךיראת

 ךיראתו הנוהכה

 המויס

 הנוהכה גוס

 ינוציח רוטקריד(

 ילעב םעטמ וא

 )תוינמ
 רוטקרידב רבודמש לככ
 טרפל אנ – ינשה גוסהמ

 )ףוג הזיא םעטמ םג

 תדחוימ תוליעפ

 ןוגכ( ןוירוטקרידב

 וא תודעווב תורבח

 )םירחא םידיקפת

    



 

 

    

    

    

    

 

 

 תימוקמה תושרה תוליעפל רשק .5
 ,תוריש לבקמה חרזא אלש ,רשק וא הקיז ,וז ןיינע לעב התאש ףוגל וא ,ךל ויה וא ,שי םאה

 ללכבו( וילא םירושקה םיפוגל וא ,דובעל ת/דמעומ ה/תא הבש תימוקמה תושרה תוליעפל

 ה/תא הבש תימוקמה תושרה תטילשבש םיירוטוטטס םידיגאתל רשק וא הקיז הז

 ?)םהילא הרושק איהש םירחא םיפוגל וא דובעל ת/דמעומ

 וא הקיז לכ ןייצלו ,הרוחא םינש 4 לש הפוקתלו םייחכונ םירשקלו תוקיזל סחייתהל אנ

 .טרופמ ןפואב רשק

 םיפוגב וא ,רוטקרידכ ןהכמ וא/ו ףוגב תוקזחא ול שיש ימ תוברל = ףוגב "ןיינע לעב"
 הקזחא טרפל ךרוצ ןיא( .ול ינוציח ץעוי וא/ו ותוא גציימ וא/ו וב דבוע וא/ו וב םיליבקמ
 םירחסנה םידיגאתב ,1968 ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ועמשמכ דיגאתב ןיינע לעבכ אלש
 .)1הסרובב

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

 
 1968 ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח             1
  – דיגאתב ,"ןיינע לעב"            

  וא דחא רוטקריד תונמל יאשרש ימ ,וב העבצהה חוכמ וא ,דיגאתה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ )1(
 רומאכ םדאש דיגאת וא ,יללכה ולהנמכ וא דיגאתה לש רוטקרידכ ןהכמש ימ ,יללכה ולהנמ תא וא ,דיגאתה לש םירוטקרידהמ רתוי

 הקספ ןיינעל :ולש םירוטקרידהמ רתוי וא 25% תונמל יאשר וא ,ובש העבצהה חוכמ וא ,ולש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא 25% קיזחמ
  – וז
 .ןרקה יסכנב םילולכה ךרעה תוריינב קיזחמכ תונמאנב תופתושמ תועקשהל ןרק להנמ וארי )א(
 תרבח טעמל - "ןמאנ" ,הז ןיינעל :םירומאה ךרעה תוריינב קיזחמכ ןמאנה תא םג וארי ,ןמאנ תועצמאב ךרע תוריינב םדא קיזחה )ב(

 תאצקהל ,ןמאנכ וא ,)ו()2()א(46 ףיעס יפל ותועמשמכ רדסהל ןמאנכ ודיקפת חוכמ קר ךרע תוריינב קיזחמש ימ טעמלו םימושיר
 :הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעסב ותרדגהב ,םידבועל תוינמ

  .םימושיר תרבח טעמל ,דיגאת לש תב הרבח )2(



 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  םיבורק יבגל 5-2 תולאשב רומאכ םידיקפת טוריפ .6
 תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ – דיגאתב ,"ןיינע לעב"   :1968 ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח
 לש םירוטקרידהמ רתוי  וא דחא רוטקריד תונמל יאשרש ימ ,וב העבצהה חוכמ וא ,דיגאתה לש קפנומה
 רומאכ םדאש דיגאת וא ,יללכה ולהנמכ וא דיגאתה לש רוטקרידכ ןהכמש ימ ,יללכה ולהנמ תא וא ,דיגאתה
 רתוי וא 25% תונמל יאשר וא ,ובש העבצהה חוכמ וא ,ולש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא 25% קיזחמ
 ךרעה תוריינב קיזחמכ תונמאנב תופתושמ תועקשהל ןרק להנמ וארי – וז הקספ ןיינעל :ולש םירוטקרידהמ
 ךרעה תוריינב קיזחמכ ןמאנה תא םג וארי ,ןמאנ תועצמאב ךרע תוריינב םדא קיזחה .ןרקה יסכנב םילולכה
 ודיקפת חוכמ קר ךרע תוריינב קיזחמש ימ טעמלו םימושיר תרבח טעמל - "ןמאנ" ,הז ןיינעל :םירומאה
 102 ףיעסב ותרדגהב ,םידבועל תוינמ תאצקהל ,ןמאנכ וא ,)ו()2()א(46 ףיעס יפל ותועמשמכ רדסהל ןמאנכ
  .םימושיר תרבח טעמל ,דיגאת לש תב הרבח :הסנכה סמ תדוקפל
 

  .דבלב הווהב תונוהכלו םידיקפתל סחייתהל שי

 

 2-5 תולאשב ושרדנש םייטנוולרה םיטרפה תאו תיתחפשמה הברקה גוס ,בורקה םש תא טרפל אנ

 ךיראת ,וקוסיע םוחתו דיגאתה םש תא טרפל שי ,ןוירוטקרידב הרבח ךגוז ת/ןב םא :לשמל( ליעל

 .)ןוירוטקרידב תדחוימה ותוליעפ יהמו הנוהכה גוס ,הנוהכה תלחתה

 

 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב = "בורק"
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 דיקפתב םינוממל וא םיפופכל תוקיז .7
 ךל םיפופכ וא ,)ןיפיקעב וא ןירשימב( ךילע םינוממ תויהל םירומאש ימו ה/תא םאה

 ?םירחא םינוגראב תפתושמ הנוהכב םינהכמ ,ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב
 



 

 

 החפשמ ירשק ,םייקסע םירשק ,תורחא תורגסמב תופיפכ יסחי םכיניב םימייקתמ םאה

 ?תורחא תוקיז וא

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל םילולעה ךיבורק לש וא ךלש םיניינעו םידיקפת .8

 דימעהל םילולעש ,ךיבורק לש וא ךלש ,ליעל וטרופ אלש םיניינעו םידיקפת לע ךל עודי םאה 

 ?ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךתוא
 

 ךנחלוש לע ךומס והשימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב – "בורק"      

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 םילולעש ,ךיברוקמ לשו םירחאה ךיבורק לש םיניינעו ,תונוהכ ,םיקוסיע ,םידיקפת .9

 םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל
 ,םירחאה ךיבורק לש םירחא םיניינעו תונוהכ םיקוסיע ,םידיקפת לע ךל עודי םאה

 םיבורק םירבח םללכבו( ךיברוקמ לש וא ,ליעל תולאשב סחייתהל תשקבתה אל םהילאש

 וילאש דיקפתב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךתוא דימעהל םילולעש ,)םייקסע םיפתושו

 ?ת/דמעומ ה/תא
 

 .הנושאר הגרדמ םניאש םיבורקלו םגוז ינבלו םיחאל םג סחייתהל אנ



 

 

 םידיקפת :אמגודל( ליעל 1-8 תולאשב תלאשנ םהילעש םיאשונל דחוימב סחייתהל אנ

 שיש רשקהו ,םיליבקמ םיפוגב וא םינוירוטקרידב תויורבח ,הלא םיבורק לש םיקוסיעו

 .)תימוקמה תושרה תוליעפל םהל

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 םיקוסיעו םייח תורוק טוריפ .10
 טוריפו הלכשה תוללוכה ,ןולאשה יולימ םויל תונכדועמ םייח תורוק דרפנב י/ףרצ אנ

  .םיכיראת ללוכ ,הווהבו רבעב םיקוסיע

 



 

 

תוקזחאו םיסכנ  – ב '   קלח
 

 תוינמב תוקזחא .11
 ,םהשלכ םייקסע םיפוגב תופתוש וא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םידיגאתב תוינמ תקזחא טוריפ

 .ךייבורק לש וא ךלש

 ,ךרע תוריינ קוחב ועמשמכ דיגאתב ןיינע לעבכ אלש הקזחא טרפל ךרוצ ןיא(

 .)2הסרובב םירחסנה םידיגאתב ,1968-ח"כשתה

 

 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב – "בורק"

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

 ףוגה / דיגאתה םש

 םא( קיזחמה םש

 וניא קיזחמה

 )דמעומה

 תוקזחא זוחא
 קוסיע םוחת

 ףוגה / דיגאתה

    

    

    

    

    

    

 
 1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח             2
  – דיגאתב ,"ןיינע לעב"            

  וא דחא רוטקריד תונמל יאשרש ימ ,וב העבצהה חוכמ וא ,דיגאתה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ )3(
 רומאכ םדאש דיגאת וא ,יללכה ולהנמכ וא דיגאתה לש רוטקרידכ ןהכמש ימ ,יללכה ולהנמ תא וא ,דיגאתה לש םירוטקרידהמ רתוי

 הקספ ןיינעל :ולש םירוטקרידהמ רתוי וא 25% תונמל יאשר וא ,ובש העבצהה חוכמ וא ,ולש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא 25% קיזחמ
  – וז
 .ןרקה יסכנב םילולכה ךרעה תוריינב קיזחמכ תונמאנב תופתושמ תועקשהל ןרק להנמ וארי )ג(
 תרבח טעמל - "ןמאנ" ,הז ןיינעל :םירומאה ךרעה תוריינב קיזחמכ ןמאנה תא םג וארי ,ןמאנ תועצמאב ךרע תוריינב םדא קיזחה )ד(

 תאצקהל ,ןמאנכ וא ,)ו()2()א(46 ףיעס יפל ותועמשמכ רדסהל ןמאנכ ודיקפת חוכמ קר ךרע תוריינב קיזחמש ימ טעמלו םימושיר
 :הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעסב ותרדגהב ,םידבועל תוינמ

 .םימושיר תרבח טעמל ,דיגאת לש תב הרבח



 

 

    

 

 

 
 דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל םייושע םהב שומיש וא םתריכמ ,םתקזחאש םיסכנ .12

 םיניינע
 שומיש וא םתריכמ ,םתקזחאש ,ךיבורק תולעבב וא ךתולעבב םירחא םיסכנ םימייק םאה

 ?דמעומ התא וילאש דיקפתה םע םיניינע דוגינ ךלש בצמב ךתוא דימעהל םייושע םהב
 

 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב – "בורק"

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 יתועמשמ ףקיהב םיפסכ תובח .13
  םיפסכ םיבייח ,הלאכ שי םא ,םייקסעה ךיפתושמ ימ וא ךיבורק ,ה/תא םאה           

  ?םהשלכ תויובייחתהל וא תובוחל םיברע וא           
  

 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב – "בורק"

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             



 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל םילולעש םירחא םיסכנ .14
 ששח לש בצמב ךתוא דימעהל םייושעש ,ליעל וטרופ אלש ,םירחא םיסכנ לע ךל עודי םאה

 ?ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב םיניינע דוגינל

 

 םיפתושו םיבורק םירבח הז ללכבו( ךיברוקמ לש ,ךיבורק לש ,ךלש םיסכנל סחייתהל אנ

 ןיינע ילעב םה ךייבורקמ וא ךיבורקש םיפוג לשו םהב ןיינע לעב התאש םיפוג לש ,)םייקסע

 .םהב

 

 .הנושאר הגרדמ םניאש םיבורקלו םגוז ינבלו םיחאל םג סחייתהל אנ

 

 ןיבו ןירשימב ןיב ,וב העבצה תויוכז וא/ו ףוגב תוקזחא ול שיש ימ תוברל -ףוגב "ןיינע לעב"
 וא/ו ותוא גציימ וא/ו וב דבוע וא/ו וב םיליבקמ םיפוגב וא ןוירוטקרידב ןהכמ וא/ו ,ןיפיקע
 .ול ינוציח ץעוי

 אל  /  ןכ
 

 :י/טרפ ,ןכ םא             

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 הרהצה – 'ג קלח
 

 :יכ תאזב ה/ריהצמ _________________ ז"ת ____________________ הטמ ה/םותחה ינא

 ,םיאלמ םה ,ייברוקמלו ייבורקל ,ימצעל רשקב ,הז ןולאשב יתרסמש םיטרפהו עדימה לכ .1

 .םייתימאו םינוכנ
 העידימ םה ,ייברוקמלו ייבורקל ,ימצעל רשקב ,הז ןולאשב יתרסמש םיטרפהו עדימה לכ .2

 ובש הרקמב תאזו ,העידיה בטימל איה הרהצהה יכ שרופמב יל רמאנ ןכ םא אלא ,תישיא

 .תישיא העידימ יל םיעודי םניא וא/ו םקלחב וא/ו םאולמב יל םיעודי םניא םיטרפה
 תויהל יל םורגל לולעש רחא ןיינע לכ לע יל עודי אל ,ןולאשב יתרסמש םיטרפל רבעמ .3

 .דיקפתה םע םיניינע דוגינל ששח לש בצמב
 דוגינל ששח לש בצמב תויהל יל םורגל לולעש ןיינע לכב לפטלמ ענמיהל ת/בייחתמ ינא .4

 תימוקמה תושרה לש יטפשמה ץעויה לש ותייחנה תלבקל דע ,דיקפתה יולימב םיניינע

  .אשונב
 ךלהמב וררועתי וא ,ןולאשב ייתורהצה ןכותב םייוניש ולוחיש הרקמבש ךכל בייחתמ ינא .5

 דוגינל ששח לש בצמב יתוא דימעהל תולולעה ,שארמ ופצנ אלש תויגוס ,ליגרה םירבדה

 בתכב יטנבלרה עדימה תא ול רוסמא תימוקמ תושרה לש יטפשמה ץעויב ץעוויא ,םיניינע

 .ויתויחנה י"פע לעפאו
 שפוח קוח לוחי ,ךרוצה תדימב ,יל ךרעייש םיניינע דוגינ תעינמל רדסהה לע יכ יל רהבוה .6

 .1998-ח"נשתה ,עדימה
 

 

 

 

 __________________ המיתח   ________________ ךיראת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 'ב חפסנ

 אמגודל הזוח
 

 _______ הנש ______ שדוח _______ םויב םי תיירק תייריעב םתחנו ךרענש
 
 
 ןיב                                                           
 
 םי תיירק תייריע                                                
 24 תרש השמ 'דש                                                
 םי תיירק                                                
               )"ןימזמה"( ןלהל                                                
 ;דחא דצמ                                                                                                     
 
 ןיבל                                                           
 
                                               _________________ 
                                               ________________________ 
 ______________________ :תבותכ                                              
 ________________ :'לט                                              
 )"תורישה ןתונ"( ןלהל                                              
 ;ינש דצמ                                                                                                     
 
 

 ;)"תורישה"( ____________________ תורישה ןתונל רוסמל הצור ןימזמהו    :ליאוה
 :תורישה עוציב תא ומצע לע לבקל םיכסמ ,תורישה ןתונו   :ליאוהו
 
 
 :ןלהלדכ םידדצה ןיב םכסוה ,ךכל יא                                    
 

 םיחפסנהו אובמה .1
 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,'א חפסנו הז הזוחל אובמה
 

 :תורדגהו םישוריפ .2
 :הזוחה ףוגב תרחא רמאנ ןכ םא אלא ,ןלהלד םיאבה םיחנומה ושרופי הז הזוחב

 .הז הזוח ןיינעל םי תיירק ריעה שאר י"ע וא ודי לע השרוהש ימ וא/ו ריעה סדנהמ -"להנמה"   2.1

 __________________________________________ - "רתאה"  2.2

 _________________________________________  - "תורישה"  2.3



 

 

 ויבלש לכ לע תורישה תקנעה ןיגב יפוסהו אלמה החרטה רכש - "הרומתה"  2.4
 .מ"עמ תפסותב ₪ ____________ ךסב
 

 :תורישה יבלש .3
________________ 
________________ 
________________ 
 
 

 :תורישה ןתונ תרהצה .4
 :ןלהלדכ ריהצמ תורישה ןתונ

   לביקש תויובייחתהה רתי לכו ליעל טרופמכ ,ויבלש לע תורשה תא עצבל לגוסמ אוה  4.1
 .ומצע תא

 תודובעה ביטל יארחא  אוהו התואנ תיעוצקמ המרב תורישה עוציבל םישורדה תלוכיו ןויסינ לעב אוה 4.2
 .הז הזוחל רשקב ומעטמ לעופה םדא לכ ידי לע וא/ו ודי לע ועצובי וא ונכויש

 תונמאנהו תוריסמה ,הדיקשה בטימ תא עיקשיו ויעצמאו ויתועידי ,ורשוכ ,וירושיכ בטימב שמתשי אוה 4.3
 .הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה עוציב םשל

 .ןהלש עבקה תוארוהו ןהיללכ ,לארשי תנידמב תויושרהו לארשי תנידמ יקוחל םאתהב לעפי אוה 4.4

 םואת תוברלו ומעטמ םדא לכ ידי לע וא/ו ודי לע ונכויש תורישה תוח"וד לכל יארחא היהי אוה יכ 4.5
 .םהינימל םיצעויהו םיחמומה םע תורישה
 

 :תורישה תומדקתה לע חוויד .5
 םיאשר ויהי ,ומעטמ וא ,להנמה .ןונכתה תומדקתה לע ןובשחו ןיד עובש ידמ להנמל רוסמי ,תורישה ןתונ 5.1

 .ל"נה אדוול תנמ לע תורישה ןתונ ידרשמב רקבל
 .להונה י"פע םישורדה םיספטה לע םותחי תורישה ןתונ 5.2

 

 הרומתה .6
 .קוחכ מ"עמ + ₪ ________________ וניה ____________ ןיגב ט"כש
 :ןמקלדכ ומלושיש
___________________________ 
___________________________ 
 
 
 

 :הז םכסהב םילולכ םניאש םיתוריש .7
 .קקדזנו הדימב םיפסונ םיצעוי רכש .א

 .'וכו בשחמ תוקפה ,תוקתעה תולע .ב

 ________________________ .ג
 



 

 

 :םייניב ןובשח תשגה .8
 .הז בלש ןיגב םייניב םולשתל השירד להנמל תורשיה ןתונ שיגי ליעל טרופמכ ,בלש לכ םויס םע
 .רומאכ ,בלשה םויס לע ורושיא תלבק רחאל דימ להנמל ושגוי הלאכ תונובשח
 

 :םולשת ידעומו יאנת .9
 .להנמה ידרשמב ותלבק דעוממ םימי 7 ךותב ודי לע רשואיו להנמה ידי לע קדביי ןובשחה 9.1

 .להנמה ידרשמב ותלבק דעוממ םוי 60 + ףטוש רחואי אל ,תורישה ןתונל םלושי רשואמה ןובשחה םוכס 9.2
 

  :םידספהלו םיקזנל תורישה ןתונ תוירחא .10
   תוריש עוציב  בקע ישילש דצל וא ןימזמל םרגייש דספה וא קזנ לכל יארחא תורישה ןתונ

 דעב הנושארה ותשירד יפ לע ןימזמה תא תוצפל בייחתמ אוהו תיחרזא הלווע הווהמה תונלשר ךות הנבמה
 רומאב ןיא .לארשי תנידמ לש ךמסומ טפשמ תיב לש יפוס ןיד קספל םאתהב רומאכ םרגייש דספה וא קזנ לכ
 .ןיד לכ יפ לע ןנכתמה תוירחאמ עורגל ידכ הז ףיעסב
 

 :תופסותו םייוניש  .11
 וטרופש יפכ ,תורישה יבלשמ בלש לכב ,ודי לע וננכותש תוינכתב סינכהל הזב בייחתמ תורישה ןתונ 11.1

 .ויתויחנה יפ לעו להנמה ידי לע שרדייש לככ תופסות וא/ו םייוניש – ליעל 5 ףיעסב

 סינכהל שקבתיש םייוניש רובע ףסונ םולשתל יאכז אהי אל ,תורישה ןתונ יכ תושרופמ הזב םכסומ 11.2
 רובע ףסונ םולשתל יאכז היהי אל ,תורישה ןתונ ,ןכ ומכ .תורישב ולגתיש םימגפ תובקעב תוינכתב
 קלח ולטייש םינלבקה תועצה תלבק תובקעב ררבתי םאב רשואמה ןונכתב סינכהל שרדייש םייוניש
 בוקנ היהש הזמ 20%-מ הלעמלב הובג )םינווהמ םיכרעב( הדובעה ריחמ יכ – עוציבל םינושה םיזרכמב
 .זרכמל האיציה םרטב ןנכתמה ידי לע ךרענש ןדמואב

 ידי לע עבקנש דעומב םאיצמה אל וא ,ברסו תורישב םינוקית וא/ו םייוניש סינכהל תורישה ןתונ שקבתנ 11.3
 רוסמל בייח אל ךא ,יאשר ןימזמה היהי – להנמה תויחנהל םאתהבו יפ לע םינכה אלש וא ,להנמה
 ךרוצ אלל תאז לכו תורישה ןתונ ידי לע תורישב הז ךרוצל שמתשהלו ןוכנל אצמיש ימ לכל תורישה
 .ךכל תשרופמה ותמכסה תלבקב
 

 :תוינכתו םיטרפ תריסמ  .12
  .דבלב הייריעה ןיינק ויהי ,העוציב בגא לבקתיש עדימ לכו הדובעה אושנ תואצותהו םירצותה לכ 12.1

 טוריפ ,להנמה תשירד יפל ,להנמל רוסמל תורישה ןתונ בייח ,ןיינעה יפל ,טקיורפה עוציב ךלהמ ידכ ךות 12.2
 .להנמה י"ע עבקייש ןמזה ךות ,תורישה ןתונ י"ע ונכוהש תוינכתל תומלשה וא תוינכתה רתי

 .להנמה שורדיש לככ תיטנגמ הידמב  םג ךא ,ספדומ רמוחב רסמיי עדימה לכ 12.3

 לכ לש הרדס להנמל תורישה ןתונ רוסמי ,ןהשלכ תוביסנב רמג ידיל אבוה הזוחהש וא תורישה רמג םע 12.4
 .תונכדועמ ןהשכ ןהינימל םיצעויה תוינכת תוברל ,םיקסידו םיטקסיד – תוינכתה

 :תוידוס תרימש .13
 לכ ,םדא לכ תעידיל איבהל וא רוסמל ,עידוהל ,ריבעהל אלו דוסב רומשל בייחתמ תורישה ןתונ 13.1

 עוציב בגא וא ךלהמב וא ףקותב וא ,הייריעה םע תורשקתהה עוציב םע רשקב וילא עיגתש העידי
  .ןכמ רחאל וא הינפל ,תורשקתהה תפוקת ךות ,וז תורשקתה



 

 

 שי םא ,הרבחב/דרשמב ודי לע םיקסעומה םידבועהו ויפתוש תא םיתחהל בייחתמ תורישה ןתונ 13.2
 לכ תעידיל איבהל אלו רוסמל אל ,עידוהל אל ,ריבעהל אל ובייחתי היפל תוידוס תרהצה לע ,הלאכ
 עוציב בגא וא ךלהמב וא ףקותב ,הייריעה םע תורשקתהה םע רשקב םהילא עיגתש העידי לכ םדא
  .ןכמ רחאל וא התליחת ינפל ,תורשקתהה תפוקת ךות וז תורשקתה

 
 :םיניינע דוגינ תעינמ .14

 וא דיקפת לכמ ענמייו םיניינע דוגינ ךותמ לעפי אל ,הייריעל ויתוריש ןתמ תעב יכ ,בייחתמ תורישה ןתונ
   .ויקוסיע רתי ןיבל ,הייריעה רובע ותדובע ןיב םיניינע דוגינ לש בצמ רוציל לולע וא רצויה רחא קוסיע
 םע םיניינע דוגינ וב שיש ןיינע וא הדובע לכב ןיפיקעב וא ןירשימב לפטל אלו קוסעל אלש בייחתמ ד"הוע
   .הייריעה רובע עצבמ אוהש תיפיצפסה הדובעה

 
 :ושודיחו הזוחה םויס .15

 ,להנמה יניעב הארתש הביס לכמו תע לכב ןימזמה יאשר ,הז הזוחב רחא םוקמ לכב רומאה ףא לע 15.1
 הנתינ .להנמה תאמ תורישה ןתונל ךכ לע בתכב העדוה ידי לע רמג ידיל ,ותצקמ וא ולוכ ,הז הזוח איבהל
 הבוח הייריעה לע לוחתש ילבמ ,תאזו העדוהב בוקנ היהיש ךיראתב הזוחה םייתסי – רומאכ העדוה
 .והשלכ יוציפ םלשל

 והנשמל דחא תוריש בלש ןיב תינמז הקספה לע תורישה ןתונל עידוהל יאשר להנמה יכ תאזב רהבומ 15.2
 רובע יוציפ לכ תורישה ןתונל םלשל ילבמו רמג ידיל הזוחה איבהל ילבמ תאזו םייתנש לש הפוקתל
 .רומאכ ,תינמז הקספה

 

 הרפה  .16
 םייוציפה ינשה דצל םלשל בייח היהי ,הז הזוחב תורומאה ויתויובייחתהמ רתוי וא תחא םידדצה דחא רפה
 .הרפהמ האצותכ ול ורמגנש םידספההו םיקזנה דעב
 

 לוטיב  .17
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב הזוחה תא דימ לטבל יאשר ןימזמה 17.1

 ירקיעמ איה תובייחתה התואו הז הזוחב תורומאה ויתויובייחתהמ רתוי וא תחא רפה תורישה ןתונ 17.2
 עבקנש ןמז ךות להנמה תאמ ךכ לע הארתה לביקש רחאל הרעהה תא ןקית אל תורישה ןתונו ,הזוחה
 .שארמ הארתהב

 עבקנש דעומב המויס תא החיטבמה הרוצב ותדובעב םדקתמ אוה ןיאש תורישה ןתונב הרתה להנמה 17.3
 םויס תא ,להנמה תעדל םיחיטבמה םידעצ הארתהה תלבק ךיראתמ םימי 7 ךות טקנ אל ןנכתמהו

 .עבקנש דעומב הדובעה

 ךרוצל שמתשהלו רחא םדאל הדובעה תא רוסמל ןימזמה יאשר היהי ,1 ןטק ףיעסב רומאכ הזוחה לטוב 17.4
 .הזוחה לוטיבל דע תורישה ןתונ י"ע ןכוהש תורישב םירושקה םיכמסמה רתי לכבו תוינכתב הז

 תא תורישה ןתונל םלשל בייח ןימזמה היהי ,הז הזוחב םיפיעסל ףופכב 1 ףיעסב רומאכ הזוחה לטוב 17.5
 רוטפ היהי םלוא ,הזוחה לוטיבל ודי לע עצובש תורישהמ קלח ותוא דעב תורישה ןתונל עיגמה רכשה
 םיכמסמה רתי ןכו תוינכתב שומישה דעב אוהש לכ יוציפ וא הרומת ,רכש לכ תורישה ןתונל םלשלמ
 עורגל ילבמ תאז ,הז הזוח אושנ יבגל אוב שומישהו הדימב 2 ןטק ףיעסב רומאכ ,תורישב םירושקה
 .19 ףיעסב ליעל הרומאה ןימזמה תוכזמ



 

 

 עידוה וליאכ  רבדה בשחי – תיטפשמ הלועפל רישכ יתלב השענ וא ,לגר טשפ ,רטפנ תורישה ןתונ םא 17.6
 .תוריש תא עצבל ונוצרב ןיאש ןימזמל תורישה ןתונ

 

 :הזוחה תבסה רוסיא  .18
 רחאל רוסמל וא ריבעהל יאשר אוה ןיא ןכו ונממ קלח לכ וא הזוחה תא בסהל יאשר וניא תורישה ןתונ 18.1

 .שארמו בתכב להנמה תמכסהב אלא ,הז הזוח יפל הבוח וא תוכז לכ

 בתכב להנמה תמכסהב אלא ,ותצקמ וא ולוכ תורישה עוציב תא רחאל רוסמל יאשר וניא תורישה ןתונ 18.2
  .שארמו

 ולוכ ,רחאל תוריש עוציב תא רסמ וא םתצקמ וא םלוכ ,הז הזוח יפ לע ויתויוכז תא תורישה ןתונ ריבעה 18.3
 י"פע תורישה ןתונ לע תולטומה תובייחתהל יארחא אוה ראשיי ,הידעלב וא להנמה תמכסהב ,ותצקמ וא
 .הז הזוח

 

 :חוטיב  .19
 רשאכ ,םיאבה םיחוטיבה תא ותבוטלו ומש לע הזוחה תפוקת לכ ףקותב קיזחהל בייחתמ תורישה ןתונ 19.1

 .בטומכ ןיוצמ ןימזמה

 .הפוקתלו הרקמל 500,000$ תוחפל ,דבועל 500,000$ תוחפל םידיבעמ תוירחא חוטיב 19.1.1

 .הנשל 250,000$ תוחפל ,הרקמל 250,000$ תוחפל תיעוצקמ תוירחא חוטיב 19.1.2

 .הפוקתל תוחפל ,הרקמל 250,000$ תוחפל ישילש דצ תוירחא חוטיב 19.1.3

 ןתונ .םושר בתכמ תועצמאב תאזו חטובמכ ,ומש תסנכה תא שורדל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה 19.2
 .ליעל רומאכ םושר בתכמ תלבק םע דימ חוטיבל ןימזמה תסנכהל םורגל בייחתמ תורישה

 רחא דעומ לכבו הנבמה ןונכת עוציב תלחתה ינפל להנמל איצמהל תורישה ןתונ בייח ,הז ףיעס ןיינעל  19.3
 .חוטיב ימד םולשת לע תולבק ,להנמה ידי לע ךכל שרדיי רשא

 ףיעס יפל ותבוח וא/ו ותוירחאמ תורישה ןתונ תא ררחשי אלו ערגי אל ,הז ףיעסב רומאכ תורישה חוטיב 19.4
 .ליעל 14

 םיצעויה לש חוטיבה .ליעל 2 ףיעסב תורדגהכ תורישל קרו ךא סחייתמ ,ליעל ןטק 1-4 םיפיעסב רומאה 19.5
 .ןימזמל תורישי םדי לע רבעויו ,םתוירחא לע היהי

  .תורישה ילשכ ןיגב ורצונש הנבמה סולכא ירחא םינש 7-ל םיקזנ הסכת ל"נה הסילופה 19.6
 

 :רותיו  .20
 לש ןכמ רחאלש הרפה לכ לע רותיוכ רותיוה בשחי אל ,הז הזוח הארוה תרפה לע והנשמל םידדצה דחא רותיו

 ,םידדצה דחא םעטמ החנה וא רותיו לכ ,הביטב הנממ הנושה וא הל המודה תרחא הארוה וא הארוה התוא
 .דצ ותוא ידי לע םתחנו בתכב השענ םא אלא ,ףקות רב היהי אל
 

 :חולשמ .21
 ראודב חלשנש ךמסמה :ןלהלדכ םידדצה תבותכ יפל םושר ראודב חולשל רשפאמ הז הזוח ןיינעל ךמסמ לכ
 .חולשמה ךיראתמ םימי 7 ךות ןעמנה ידי לע לבקתנש בשחי ,םושר
 

 :תורישה ןתונ דמעמ .22



 

 

 יכו תורישב ומעטמו ומשב קוסעיש ימ לכ לש וא תורישה ןתונ לש דיבעמכ בשחי אל ןימזמה יכ ,תאזב רהצומ
 תועיגמה תויוכז םהל שוכרל םיאכז םה ןיאו דיבעמו דבוע לש םיסחי ןימזמה ןיבל םניב רוצי אל הז הזוח
 .יצוביק םכסה וא גהונ ,ןיד חוכמ ןימזמה דבועל
 

 :לחה ןידהו טופישה תוכמס  .23
 ןידה תרירב יללכ יפ לע םא ףא תאזו דבלב ילארשיה ןידה לוחי ונממ עבונה לכ לע וא/ו הז הזוח לע 23.1

 .והשלכ רז ןיד ליחהל ךרוצה ררועתי

 טפשמה יתב לש תידוחייה םתערכהל ואבוי הז הזוחל רשקב םידדצה ןיב תועד יקוליח וא ךוסכס לכ 23.2
 תוכמסל הזב םימיכסמ םידדצהו ,לארשי תנידמ יניד יפ לע םיניינעה  םתוכמס יפל ,תוירקב וא הפיחב
 .םהיניב העיבת וא ךוסכס לכב ןודל םהב םירחובו הלא טפשמ יתב לש תידעלבה םטופיש

 .תמכסומ תוררובל תונפל ולכוי םידדצה – תועד יקוליח וא םיכוסכס לש בצמב הערכהל הפולחכ 23.3
 
 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו
 
 
 

_____________    _____________ 
 ןימזמה      ןנכתמה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

'ג חפסנ  
 דובכל

 םי תיירק תייריע

 24 תרש השמ 'דש

 םי תיירק

 1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת
       

  ________________'סמ תוהז תדועת ת/אשונ ,_________________________מ"חה ינא

 ה/יופצ היהא יכו תמא רמול יילע יכ יתרהזוהש רחאל ,_______________________ תבותכמ

 :ןמקלדכ תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל

 תואקסע קוח" :ןלהל( 1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב הז ריהצת השוע יננה

 .)"םיירוביצ םיפוג

 .םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב םהל הנותנה תועמשמה היהת הז ריהצתב םיטרופמה םיחנומל

  םיפוג תואקסע קוחב םתרדגהכ ,יילא הקיז לעבו מ"חה ינא תורשקתהה דעומל דע .1

 ןלהל( 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה אל ,םיירוביצ

 תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל וא/ו )"םומינימה רכש קוח"

 .)"םירז םידבוע קוח" :ןלהל( 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת
 רכש קוח לע תוריבע יתשמ רתויב עיצמה ונעשרוה יילא הקיז לעבו מ"חה ינא םא ,ןיפוליחל .2

 תוחפל תחא הנש הפלח זרכמב העצהה תשגה דעומב – םירז םידבוע קוח וא/ו םומינימ

 .הנורחאה העשרהה דעוממ
 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש והז יכ ה/ריהצמ יננה .3

 

          _________________                              _________________ 
                                 עיצמה תמיתח                                                      ךיראת                            
 רושיא                                                        

 

 ינפב ה/עיפוה ____________ םויב יכ תאזב ת/רשאמ ______________ ד"וע מ"חה ינא

 התהיז/ההיז רשא __________________ 'בג /רמ ____________________ בוחרב ידרשמב

 תופתוש וא דיגאת וניה עיצמהו הדימב ________________'סמ .ז.ת תועצמאב המצע/ומצע

 המשב הז ריהצת תושעל תכ/ךמסומהו עיצמב ____________ דיקפתב שמשמה :המושר

 םישנועל ה/יופצ היהת/היהי יכו תמא ריהצהל הילע/וילע יכ הי/ויתרהזהש רחאלו ,המעטמו

 .ינפב וילע המ/םתחו ליעלד ה/וריהצת תונוכנ תא ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא קוחב םיעובקה

 
___________________ 

  ד"וע תמתוחו המיתח



 

 

 'ד חפסנ

 קסעה יטרפ ןולאש
 :קסעה יטרפ .א

  קסעה םש

  קסעה תבותכ

  חיינ ןופלט

  דיינ ןופלט

  סקפ

  ינורטקלא ראוד

 

 :קסעה לש תיטפשמה תושיה .ב
 דיחי תולעב

 )תוהז 'סמ ,תבותכ ,םש(
 

 תופתוש

 )תויופתוש םשר רפסמ(
 

 מ"עב הרבח

 )תורבחה םשר רפסמ(
 

  תיפותיש הדוגא

 )תותומעה םשר רפסמ(
 

 

 :קסעה םשב םותחל םישרומה תומש .ג
 תבותכ קסעב דמעמ ז.ת 'סמ החפשמו יטרפ םש

    

    



 

 

    

 
 :תוחמתה י/םוחת .ד

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 ףרצל שי( עבק ךרד ודי לע םיקסעומה םיתורישה ןתונ לש יעוצקמה תווצ תודוא םיטרפ .ה

 :)תילאמרופ הלכשה לע םידיעמה םיכמסמו ח"וק

 
 __________________________ :תוחמתה םוחת ;____________________:םש

 

 __________________________ :תוחמתה םוחת ;____________________:םש

 

 __________________________ :תוחמתה םוחת ;____________________:םש

 

 __________________________ :תוחמתה םוחת ;____________________:םש

 
 ןתנ םהבש םיטקיורפה תא טרפל שי( תורישה ןתונ לש יעוצקמה ןויסינה תודוא םיטרפ .ו

 :)תוצלמהו תוריש
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 תא טרפל שי( תוימוקמ תויושר רובע םיטקיורפב יעוצקמה ןויסינה תודוא םיטרפ .ז

 :)תוצלמהו תוריש ןתנ םהבש םיטקיורפה



 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 תופסונ תושירד .ח

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 :םיפסונ םיכמסמו םירושיא .ט
 ףס יאנת הווהמ םירושיאה ףוריצ( מ"רה םירושיאה תא ףרצל שקבתמ ץעוי/ןנכתמה

 )ץעוי/ןנכתמה רושיאל
 תואקסע קוח י"פע תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע ,ח"ור וא הסנכה סמ ףגא רושיא .1

 תנשל ףקות רב היהי רושיאה .1976-ו"לשתה )םירפס לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג

 .מ"עמב קיתה רפסמו ,הסנכהה סמב קיתה 'סמ תא ןיוצמו תיחכונה סמה
 תא בייחל םתוכמסו המשב םימתוחה יטרפ ,הרבחה םושיר יבגל ד"וע וא ח"ור רושיא .2

 .םתמיתחב הרבחה
 ץעוי/ןנכתמה םושיר לע הנממ םוליצ וא )ר"כלמ תדועת וא( השרומ קסוע תדועת .3

 .תיחכונה םיפסכה תנש ךשמל ףקותב .מ"עמ קוח יפל השרומ קסועכ
 םוליצ וא לארשיב תופתוש וא דיגאת לש םושיר תדועת תגצה – תויופתושלו םידיגאתל .4

 .הנממ

 

 הרהצה
 אטוזה יזרכמב ףתתשהל םיאשרה םיצעוי/םיננכתמה תמישרל ףרטצהל םי/שקבמ מ"חה ו/ינא

 השקבב םיעיפומה ונ/ידי לע ורסמנ ליעל םיטרפה לכ יכ תאזב םי/ריהצמ ,םי תיירק תייריע לש

 םכנכדעל םיבייחתמ ו/ינא ליעל ורסמנש םיטרפב םייוניש ולוחיו הדימב .םינוכנו םיאלמ םניה ,וז

 .תידיימ

 

___________________ ___________________ ___________________ 
 עיצמה תמתוחו תמיתח ךיראת שקבמה םש

 


