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 ,תויתשת תקזחאו עוציבל תרגסמ זרכמל תועצה הל שיגהל הזב הנימזמ )"הצעומה"(  הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה
 .םכסההו זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה .)"תודובעה" :ןלהל( הדוהי הטמ תירוזא הצעומב רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ
 ןיבל הצעומה ןיב תורשקתהה יאנת רתיו ,המולשת יאנתו הרומתה ,םעוציב יאנתו ןפוא ,םיתורישה / תודובעה יטרפמ
 תפטעמ לכל ₪ 1,000 לש ךס תרומת 20.12.2022 םוימ לחה שוכרל ןתינ םתוא ,זרכמה יכמסמב םיטרופמ ,זרכמב הכוזה
   .שכורל ורזחוי אל רשא ,זרכמ

 בתכב ושגוי זרכמה ןיינעב תורהבהו תולאש .הצעומה לש טנרטניאה רתאב םתוא שוכרל ןכו זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ
 :העש 29.12.2022 ךיראתמ רחואי אל תאזו  yehuda.org.il-@meliezer :ל"אודה תבותכל ןורהא רזעילא רמ ידיל דבלב

12:00. 

 תורעהו הרהבה תולאש תולעהל םיעיצמה ושרוי ,סנכה ךלהמב .םינלבק/םיעיצמ סנכ ךרעיי 15:00 העשב 27.12.2022 םויב
 .הבוח הניא םינלבקה סנכב תוחכונה .זרכמה אושנ תורישה ןתמל סחיב

 עדומ היה אל יכ ןועטל יאשר היהי אל עיצמ   .םיעיצמה סנכ יפתתשמ לש ל"אודה תצופתב ומסרופי הצעומה תובושת
 .הצעומה לש טנרטניאה רתאב וא/ו רומאכ ל"אודב חלשנ רשא תורהבה ךמסמל

 םיחפסנה לכ תא איצמהלו םיקתוע רפסמב םותח ,זרכמה יכמסמל ףרוצמה םכסהה תא איצמהל שרדיי זרכמב הכוזה
 דעוממ םימי 10 ךות ,זרכמה יכמסמב עובקה חסונה י"פע - םיחוטיב םויק לע רושיאו םכסה תוברע תוברל - םישרדנה
 .הייכזה לע העדוהה תלבק

 ןויצ תאשונ הרוגס הפטעמב )ראודב אל( תינדי הריסמב רוסמל שי ,זרכמה יאנתל םאתהב ,ןהיחפסנ לכ לע תועצהה תא
 הכשלב היוצמה םיזרכמה תביתל קוידב םיירהצב 12:00 העשב 1.202312. םויל דע םויל דע "35/2022 'סמ יבמופ זרכמ"
 .ולבקתי אל ליעל םיבוקנה העשהו דעומה רחאל ורסמיש םיכמסמ .הצעומה ןיינבב תיטפשמה

 
 

______________ 
 לזיו בינ

 הצעומה שאר
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 :זרכמל םייטנוולר םינותנו םידעומ
 

 שגפמ דעומ
 

 15:00 העשב 27.12.2022
 

  הרהבה תולאש תשגהל ןורחא דעומ
29.12.2022 

  תועצה תשגהל ןורחא דעומ
 12:00 העשב 12.1.2023

  םויל דע זרכמ תוברע ףקות
 ללוכ 12.4.2023

 
 .םיידעלבה היכרצל םאתהב ,ליעל םיטרופמה םידעומה תא תונשל תיאשר היהת הצעומה
  .הצעומה לש טנרטניאה רתאב םסרופי רומאה םינמזה חולב יוניש לכ
 
 

 זרכמ יכמסמ תשיכר ריחמ
 

 
1,000 ₪  

 זרכמ תוברע םוכס
 

 
125,000 ₪ 

 
 

 ;יללכ .1

 תרגסמ זרכמל תועצה הל שיגהל הזב הנימזמ )"הצעומה" :ןלהל( הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה 1.1
 .)"תודובעה" :ןלהל( הצעומה טופיש חטשב רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל
 היכרצל םאתהב ןלבקה יתוריש תא שורדל הצעומה תנווכב רשאכ ,תרגסמ זרכמ וניה זרכמה
 .ידעלבה התעד לוקישל םאתהבו

 ,2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו הינבל לקד ןוריחמ יפל םיקרפהו םיפיעסה יפ לע ועצובי תודובעה 1.2
 יפכ הצעומה תויחנהו תוינכתלו  םיטרפמל  םאתהב  רומאכ הדובעה תא םילשהל בייחתי ןלבקה
 יפ לע השעיי רוחמתה ,ןוריחמב תועיפומ ןניא ןקלח וא תודובעה םהב םירקמב .תעל תעמ ונתנייש
 .ןלהל 13.3.8 ףיעסב טרופמה

 םיר"בת ורשואי רשא הלאב תוברל םיידוחיי םיטקיורפב תיאשר אהת הצעומה יכ תאזב רהבומ 1.3
 .הז זרכמ אושנ תודובעב לולכ וניא רשא דרפנב שדח זרכמ םסרפל םניגב

 :עוציבה  ןפואו עוצבה תפוקת 1.4
 ,תויתשת תקזחאו עוציב הנלולכתו הצעומה קפסת רשא תוינכתה יפל הנעצבתת תודובעה 1.4.1

 ,זרכמה הזוח תמיתח םוימ הנשל ףקותב היהי תרגסמ הזוח .רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ
 םויסמ תופסונ םייתנש לע הנלעת אלש דבלבו תו/תפסונ תו/הפוקתל הכראהל היצפוא םע
 תפוקת ,הדובעה ןמ קלח לע הדובע תלחתה וצ איצות תושרהו הדימב .הנושארה הזוחה תנש
 .לעופב  תעצובמה הדובעה ףקיהל  יסחי  ןפואב  בשוחת  הדובעה  עוציב

 ןדמוא רדגב ןניהו עודי וניא הז זרכמב תושרדנה תודובעה ףקיהו תומכ יכ עיצמל עודי 1.4.2
 תודובעה ףקיה תא לידגהל ,ןתצקמ וא ןלוכ תא ןימזהל תיאשר אהת הצעומהו דבלב הכרעהו

 לכה ,תודובעה ףקיה תא תיחפהל וא ,ןלבקה לש ריחמה תעצהל ההז ריחמב תושרדנה
 .תאז ןיגב העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל ןלבקלו הצעומה לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב

 םייוניש ולוחי יכ ןכתייו הצעומה תא תבייחמ הניא תודובעה עוציב םוקימ יכ עיצמל עודי 1.4.3
 עוציב ירתאב םייוניש תכירעל עיצמה םיכסמ ,ותעצה תשגה םע .הצעומה יכרצל םאתהב
  .ךכל רשקב הנעט לכ ול היהת אלו היכרצל םאתהב הצעומה ידי לע תודובעה

 םאתהב ,ןכ תושעל שרדייש לככ ,הז זרכמב םתרדגהכ תודובעה תא עצבל בייחתמ עיצמה 1.4.4
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 תושירדה לכב דומעלו הצעומה ידי לע ול ןתנייש יפכ םינמזה חול תרגסמבו םידעומל
 זרכמל םיפרוצמה םיכמסמל םאתהב ןכו ,ויחפסנ לע ,ינכטה טרפמב טרופמכ תויעוצקמה
 תוארוה רחא אלמל ןלבקה בייחתמ ,ןכ ומכ .ויחפסנ לע תורשקתהה םכסה תוברל ,הז
 .הז זרכמ אושנ תודובעה עוציב ןפואל עגונה לכב הדי לע ךמסוהש ימ וא/ו הצעומה

 יביצקת רושיא 1.5
 ףקיהב הדובע תנמזה וא/ו הכוזה עיצמה םע הצעומה תורשקתהל יאנת יכ תאזב רהבומ 1.5.1

 לע ולוחי רשא ןהשלכ תויביצקת תולבגמ רדעהבו רשואמ ביצקת לש ומויק וניה והשלכ
 ישרומ"( רבזגהו הצעומה שאר הצעומה לש המיתחה ישרומ רושיא תוברל הצעומה
 תנמזה יא ןיגב הצעומה דגנ הנעט וא/ו השירד לכ היהת אל עיצמל ,ךכיפל .)"המיתחה
 .תרחא הביס לכמו ביצקת רדעה לש תוביסמ והשלכ ףקיהב םיתוריש

 התשגה םוקמו העצהה תשגה דעומ .2

 שי ,יוארכו תומלשב עיצמה ידי לע המותחו האלמ איהשכ ,היכמסמו היחפסנ לכ לע העצהה תא 2.1
 תביתל סינכהלו ,עיצמה לש יוהיז ינמיס אלל ,"35/2022 'סמ זרכמ" םשריי הילע הפטעמב רוגסל
 :ןלהלו ליעל( 12:00 העש 12.1.2023 םוימ רחואי אל תאזו ,הצעומה ןיינבב תאצמנה םיזרכמה
  .)"תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה"

 אלש תועצהל תיארחא הצעומה ןיא .תרחא ךרד לכב וא/ו סקפב וא/ו ראודב העצהה תא חולשל ןיא 2.2
 .תועצהה  תחיתפ דמעמב םיזרכמה תביתב ויהי

 .ותמתוח  תא  ףרציו ותבותכו אלמה  ומש ןויצ ךות עיצמה םותחי ,דיחי י"ע שגות  העצההו  הרקמב 2.3

 ףוריצב דיגאתה םעטמ המיתחה ישרומ י"ע העצהה םתחת  ,דיגאת  י"ע שגות העצההו הרקמב 2.4
 החכוה ףורצב  ןכו  ,דיגאתה םשב םותחל  ותורשכ לע ח"ור וא ד"וע רושיא ףרציו  ,דיגאתה תמתוח
 . םילהנמ  לש  תרשואמ  המישרו  דיגאתה םושיר לש

 הזוחהו זרכמה יכמסמב רומאה לכ תא ארק עיצמהש ךכל הטולח היאר הווהמ העצהה תשגה 2.5
 .תגיוסמ יתלבה ותמכסה תא ךכל ןתנו הלא םיכמסמב רומאה תא ןיבה ,ויחפסנ לע ףרוצמה

 .וז הנמזהב עובקל םאתהב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ םימי 90 היהי העצהה לש הפקות 2.6
 אלש תו/תפסונ תו/הפוקתל תועצהה ףקות תכראה לע םיעיצמל בתכב עידוהל תיאשר היהת הצעומה
 .םיפסונ םימי 90 לע כ"הסב ולעי

 העצההמ עיצמה תויוגייתסה .3

 ,םהב קוחמל ,םהל ףיסוהל תוברל ,איהש הרוצ לכב זרכמה יכמסמ תא תונשל יאשר וניא עיצמ 3.1
  .יהשלכ ךרדב םהילע תונתהל וא םהב רומאה ןמ גייתסהל

 עיצמה השעיש תפסות וא הינתה ,הטמשה ,יוניש לש הרקמ לכב יכ הזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל 3.2
 ליעפהל תיאשר הצעומה אהת ,איהש הרוצו ךרד לכב םהיבגל תויוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב
 זרכמה יכמסמב יתוהמ יונישכ ךכב תוארל :ןלהל םיכרדה ןמ תחא לכב לועפלו התעד לוקיש תא
 חסיהב השענ רשא םגפ וא/ו דבלב ינכט םגפ תווהמכ ךכב תוארל ;עיצמה תעצה תליספ ידכל איבמה
 תונשל ידכ ןיא רומאכ ןוקיתבש דבלבו ,תויוגייתסהה תא ןקתל עיצמהמ שורדלו בל םותבו תעדה
  .הב יתוהמ טרפ וא העצהה ריחמ תא

 עיצמה .זרכמה יאנת לכלו זרכמה חסונל עיצמה דצמ המכסה הומכ העצהה תשגה יכ הזב רהבומ 3.3
 תאזו ,זרכמה יאנת יפ לע וילע הלחש הבוח וא תוכז לכ תוחמהל וא ריבעהל יאשר אהי אל הכוזה
 .בתכבו שארמ הצעומה תמכסה תלבק אלל

 זרכמב תופתתשהה רובע םולשת .4

 תירוזא הצעומ תדוקפל ומלושי רשא ₪ 1,000 ךס םלשל עיצמה שרדנ זרכמב תופתתשהל יאנתכ 4.1
 לע רושיא קתעה ותעצהל ףרצל עיצמה לע .רזחוי אל הז םוכס .זרכמה יכמסמ רובע ,הדוהי הטמ
 .זרכמב תופתתשהה רובע םולשתה עוציב
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 םינלבק/םיעיצמ סנכ .5

 ושרוי ,סנכה ךלהמב .הצעומה ןיינבב םינלבק/םיעיצמ סנכ ךרעיי 15:00 העשב 27.12.2022 םויב 5.1
 םינלבקה סנכב תוחכונ .זרכמה אושנ תורישה ןתמל סחיב תורעהו הרהבה תולאש תולעהל םיעיצמה
  .הבוח הניא

 תופסונ תורהבהו תולאש .6

 רחואי אל תאזו ,בתכב ךכ לע עידוהל וילע זרכמה יאנתל סחיב תורהבה לבקל שקבי ףתתשמש לככ 6.1
 :ינורטקלאה ראודה תועצמאב ןורהא רזעילא רמ ידיל 12:00 העשב 29.12.2022 ךיראתמ

yehuda.org.il-@meliezer.  

 לש טנרטניאה רתאבו םינלבקה סנכב םיפתתשמה לש םיליימה תצופתב ומסרופי הצעומה תובושת 6.2
 אל יכ ןועטל יאשר היהי אל עיצמ .תורהבה ךמסמ לכ יבגל ןכדעתהל עיצמ לכ תוירחאב .הצעומה
 .ןימזמהו םיעיצמה תצופתב םסרופ רשא תורהבה ךמסמל עדומ היה

 הז זרכמל ותעצה תנכהב ךמתסה יכ ,זרכמב והשלכ עיצמ דצמ הנעט לכ לבקתת אל יכ ,שגדומ 6.3
   .הצעומב והשלכ םרוג ידי לע הפ לעב ונתינש תובושת לע ,הצעומל התשגהו

 .ועצבל אל וא/ו הזוחה לע םותחל אל וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הצעומה 6.4
 .אוהש גוס לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ זרכמב םיפתתשמל היהת אל ,הזכ הרקמב

 שומיש תושעל םיאשר ויהי אל זרכמב םיפתתשמהו הצעומל תורומש זרכמה יכמסמב תויוכזה לכ 6.5
 .הז זרכמב םמעטמ העצהה תשגהו תנכה ךרוצל אלא ,זרכמה יכמסמב

 תואצוה רזחהו תוירחא .7

 ,זרכמב ותופתתשה םע רשקב עיצמל ומרגייש קזנ וא האצוהל תוירחא לכב תאשונ הניא הצעומה 7.1
  .זרכמב הכוזכ ותעצה תריחב יא לשב תוברל

 זרכמל העצהה תנכהב תוכורכה אוהש גוס לכמ תואצוהה לכ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 7.2
 רזחה תלבקל יאכז אהי אל רשא ,זרכמב ףתתשמה לע הנלוחת זרכמב תופתתשהב תוכורכה תואצוהו

   .זרכמב תופתתשה ןיגב אוהש גוס לכמ תואצוה

 לככ ,השגהה דעומ תוברל ,זרכמה יכמסמב םיעובקה םידעומה ןמ דחא לכ תוחדל תיאשר הצעומה 7.3
 ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .םיעיצמה לכל בתכב חלשיתש העדוהב ,םימעפ רפסמ ףאו ןוכנל אצמתש
   .תועצה תשגהל הכרוא תקנעה חיטבהל

 הצעומהו ,איהש העצה לכ וא הנממ קלח ,רתויב הכומנה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הצעומה 7.4
 .תועצהה לכ תא לוספלו תוחדל ףאו התצקמ וא הלוכ העצה תא לבקל תוכזה תא המצעל תרמוש

 ,םיתורישה ףקיה אולמ תא ול רוסמל הצעומה תא בייחל ידכ עיצמה תייכזב ןיא יכ עיצמל עודי 7.5
 תועצמאב וא המצעב הז זרכמ אושנ םיתורישה וא/ו תודובעה תא עצבל תיאשר אהת הצעומהו

 הדובעה ביטל םאתהב םירחאה םיעיצמה ןיב עיצמה תייכז תא לצפל תיאשר אהת ךכ ךותבו םירחא
 הנעט לכ היהת אל הכוזה עיצמלו הצעומה לש ידעלבה התעד לוקישל ןותנ רבדהו ,העוציב רוזא וא/ו
 .תאז ןיגב העיבת וא/ו

  .הז זרכמל רושקה לכב תידעלבו תידוחיי תיטופיש תוכמס אהת םילשורי זוחמב טפשמה תיבל 7.6

 ;םיעיצמה ללכל סחיב ףס יאנת .8
 ,םהב םימייקתמ רשאו ,זרכמה תושירד לכ לע םינועה םיעיצמ קר תועצה שיגהלו זרכמב ףתתשהל םיאשר
 :ןלהל םיטרופמה םיאנתהו תושירדה לכ ,רבטצמב

 תודוגאה םשר וא תורבחה םשר לצא םושרה לארשיב ליעפ דיגאת וא השרומ קסוע וניה עיצמה 8.1
 .זרכמל ותעצה תשגה תעב תויפותישה

 הסדנה תודובעל םינלבק םושירל קוחה י"פע( םינלבקה סקנפב העצהה תשגה םויב םושר עיצמה 8.2
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 .1-ג גוויס 200 ףנעב )ויפ לע תונקתהו 1969 – ט"כשתה תויאנב

 תודובע עוציב לש תוחפל םיטקיורפ )5( השימח תוחפל לש עוציבב ,חכומ ןויסינ לעב וניה עיצמה 8.3
 רשאכ ,)"טקיורפה" :ןלהל( 1.1.2019 ךיראתמ לחה רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחא
  .מ"עמ ללוכ ₪ 300,000 לש ךסמ תחפי אל טקיורפ לכ לש יפסכה ףקיהה
 עיצמה עיבצה וילעש ןויסינה םא הטלחהה הז ללכבו ןויסינה תשירדב דמוע עיצמה םא הטלחהה
 ידעלבה התעד לוקישב הניה "רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחא עוציב" -ב ןויסינ אוה
  .םיזרכמה תדעוו לש

 רומאה חסונב הנימזמה תבוטל )תימונוטוא( תגיוסמ יתלב תיאקנב תוברע ותעצהל ףריצ עיצמה 8.4
 :ןלהלדכ )"זרכמה תוברע" :ןלהל( 2 חפסנב

 .)ללוכ( 12.4.2023 ךיראתל דע ףקותב היהת זרכמה תוברע 8.4.1

 )םישדח םילקש ףלא השימחו םירשע האמ( ₪ 000125, לש ךס לע היהת זרכמה תוברע 8.4.2
 .זרכמה יאנת םויקו העצהה םויק תחטבהל דעויתו

 :ןלהל םיטרופמה םיכמסמה תא ותעצהל ףרצל ףתתשמה לע .9

 .ןיינעה יפל – תודגאתה תדועת קתעה /תופתושה םושיר לע רושיא /.ז.ת םוליצ 9.1
 .ףתתשמה םעטמ המיתח ישרומ רבדב ח"ור/ד"וע י"ע םותח  רושיא 9.2
  .1975 – ו"לשת ,ףסומ ךרע סמ קוח יפל השרומ קסוע תדועת 9.3
 .1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב קוחכ םיסקנפ לוהינ לע רושיא 9.4
 .1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב סמה תויושרל תוסנכה חוויד לע רושיא 9.5
 .ליעל 7.2 ףסה יאנת תומייקתה לע דיעמה ףקת ןלבק ןוישיר קתעה 9.6
 םימרוג םע רשק תריציל ןופלט ירפסמ ללוכ ,ליעל 7.3 ףסה יאנתב הדימע לע דיעמה ריהצת 9.7

 .ןידכ ד"וע ידי לע תמואמ 6 חפסנכ ףרוצמה חסונב ,טקיורפב םייטנוולר
 .1 חפסנכ ב"צמה חסונב המותח ףתתשמ לש ריחמה תעצהו הרהצה 9.8
 .2 חפסנכ ב"צמה חסונב תימונוטוא תיאקנב תוברע 9.9

 חפסנכ ב"צמה חסונב 1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל םאתהב ףתתשמה םעטמ ריהצת 9.10
3. 

 תובייחתה לע םותחל ןכו הצעומה רבחל וא תושרה לש הריכבה הלהנהל הברק רדעה רבדב הרהצה 9.11
 .4 חפסנכ ב"צמה חסונל םאתהב םיניינע דוגינ רדעה רבדב

 יבתכ רדעיה רבדב ריהצת איצמי ,ומעטמ המיתחה השרומ וא וב הטילשה לעב תועצמאב ,עיצמה 9.12
 רשק שי רשא תוריבע לכבו ,ןימ ,תוילאקסיפ תוריבע וא/ו ןולק ןמע שיש תוריבעב תועשרה ,םושיא
 תוריבע תוברל ,הז זרכמ אושנ הלא תמגודכ תודובעה וא/ו םיתורישה ןתמל ,ףיקע וא רישי ,ןניב
 .5 חפסנכ ב"צמה  ריהצתה חסונל םאתהב ,הינבו ןונכתה םוחתב

 .זרכמה יכמסמ תשיכר רבוש / הלבק קתעה 9.13
 תולאשל תובושתה יכמסמ לכו ,םייקתהש לככ ,ףתתשמה י"ע םותח תורהבה שגפמ לוקוטורפ 9.14

 .ףתתשמה ידי לע םימותח םהשכ ,ורסמנש לככ ,ףתתשמל ורסמנש הרהבהה
 ,םכסהל ןושארה ףדב שרדנכ ויטרפ תא אלמל ףתתשמה לע - זרכמה יכמסמל ףרוצמה םכסהה 9.15

 תומיתחה ףדב )תמתוחו המיתח + םש( האלמ המיתח ןכו תמתוח ףורצב דומע לכ תיתחתב םותחל
 .ח"ור/ד"וע י"ע המיתח רושיא תפסותב

 .תמתוח ףורצב ,וילושב ףתתשמה י"ע םותח םהמ ףד לכשכ זרכמה יכמסמ לכ תרתי 9.16
 

  העצהל תוברע ףוריצ ןיינעל םיאנת .10
  .זרכמה יכמסמל 2 חפסנכ ףרוצמה חסונל םאתהב אהי תוברעה ףוריצ 10.1
 תפרוצמה תיאקנבה תוברעב יתוהמ םגפ לשב העצהב ללכ ןודת אל םיזרכמה תדעו ,קפס רסה ןעמל 10.2

 יכ ,בייחתמ עיצמה  .םיזרכמה ינידל ףופכב שרדנה חסונב וניא רשא תוברע ףוריצ תוברל ,הילא
 םאתהב לעפי אוה יכו ,םוי 90 ךות ומייתסי אל זרכמה יכילה םא ,הצעומה תשקבל ךראות תוברעה
 .הצעומה  תושירדל

 ,זרכמל עיצמה תעצה ףוריצב השגוה רשא תוברעה טוליח לע תורוהל תיאשר אהת םיזרכמה תדעו 10.3
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 םייקתה םא ,םיזרכמה תדעו ינפב ויתונעט עימשהל עיצמל תונמדזה הנתינש רחאל ,הקלח וא הלוכ
 :הלאמ דחא

 ;םייפכ ןויקינ רסוחב וא תונסיסכת ,המרועב זרכמה ךלהמב גהנ עיצמה 10.3.1
 ;קיודמ יתלב יתוהמ עדימ וא העטמ עדימ םיזרכמה תדעוול רסמ עיצמה 10.3.2
 ;זרכמב תועצהה תשגהל דעומה ףולח רחאל זרכמל ותעצהמ וב רזח עיצמה 10.3.3
 יכמסמב תועובקה תוארוהה יפל עיצמה לעפ אל ,זרכמב ותייכז רבדב עיצמל עדוהש רחאל 10.3.4

 ;תורשקתהה הזוח לע המיתח :ןוגכ( זרכמב הכוזה םע תורשקתהל םדקומ יאנת ןהש זרכמה
 ,הזוחה עוציב תחטבהל תוברע :ןוגכ תורשקתהה הזוח יפ לע ושרדנ רשא םיכמסמ תאצמה
   .)'וכו תויוגייתסהמ יקנ םיחוטיב םויק רושיא

 וא השירד לכ אהת אל עיצמלו הצעומל שארמ עובקו םכסומ יוציפכ םולשתכ אהת תוברעה טוליח 10.4
  .ךכל רשקב הנעט

 :ןלהל םיטרופמה םיאנתב זרכמל ותעצה םע דחי רסמ רשא תוברעה תא לבקל יאשר היהי עיצמ 10.5
 העדוה ןתמ רחאל ,תועצהה לכ תייחד לע וא זרכמב הכוזכ תרחא העצה לע העידוה הצעומה 10.5.1

 ;העדוהה תלבק דעוממ םיישדוחמ רחואי אלו רומאכ הצעומה לש
 םי/עיצמהש רחאל קר תוברעה ול רזחות ,זרכמב הכוזכ הרחבנ אל עיצמה לש ותעצהש לככ 10.5.2

 הצעומל ו/איצמהו תורשקתהה הזוח לע ומ/םתח ,זרכמב םי/הכוזכ העבקנ ם/ותעצה רשא
  ;הזוחה יפ לע תורשקתהה םויק ךרוצל םישרדנה םיכמסמה לכ תא

 הזוחה תמיתח רחאל תוברעה ול בשות זרכמב הכוזה העצהכ עיצמה לש ותעצה העבקנש לככ 10.5.3
 תאצמה תוברל ,הזוחה יפ לע תורשקתהה םויק ךרוצל םישרדנה םיכמסמה לכ תאצמהו
  .זרכמב םכסהל 2'ב חפסנכ ףרוצ רשא חסונל םאתהב עוציב תוברע

 רחואי אלו הלבקתה ותעצהש הכוזה םע הזוחה תמיתח רחאל םיעיצמל ורזחוי תויוברעה 10.5.4
 .הכוזה םע םכסהה תמיתח םוימ םישדוח 3 רשאמ

 םיטרפ רוריבו םיטרפ תמלשה ךילה .11
 ,זרכמל תועצהה תשגה בלש רחאל ,םיעיצמה ןמ דחא לכמ שורדל תיאשר אהת םיזרכמה תדעו 11.1

 תניחב ךרוצל ,רתיה ןיבו תוברל ,בוקנ ןמז ךות ,םירסח םיכמסמ וא/ו םירושיא וא/ו עדימ םילשהל
 רסחה תא םילשהל אהי עיצמה לע  .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע לכהו ,ףס יאנתב ,עיצמה לש ותדימע
   .ול בצקוה רשא ןמזה תרגסמב שרדנהו

 לע ,םיעיצמה תא ןימזהל תיאשר היהת הצעומה ,ותריחב ךילהמ קלחכו זרכמב הכוזה תריחב ינפל 11.2
 תלבק תוברל ,םתעצה רבדב םיטרפ רוריב ךרוצל ,םתצקמ וא םלוכ ,ידעלבה התעד לוקיש יפ
 הטלחה תלבק ךרוצל םייטנוולרה ,עיצמה תעצהב ושגוה רשא עדימ וא םיכמסמל סחיב םירבסה
   .ףסה יאנתב עיצמה לש ותדימע תלוכי תחכוה תוברל עיצמה תעצה ביטל סחיב

 יכמסמל שרדנה עדימה וא םיכמסמב הרסח העצה לבקל תבייחתמ הצעומה ןיא ,ליעל רומאה ףא לע 11.3
 זרכמה תא לטבל תיאשר הצעומהו איהש העצה לכ וא רתויב הכומנה תיפסכה העצה ןכו ,זרכמה
   .איהש הביס לכמ

 ריחמה תעצה תניחב .12
 1 חפסנכ תפרוצמה ףתתשמה לש ריחמה תעצהו הרהצה ספוטב די בתכב אלמלו טרפל עיצמה לע 12.1

 .)"לקד ןוריחמ" :ןלהל( 2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו הינבל לקד ןוריחמ לע דיחא החנה זוחא
 ףסה לע לספית ותעצה תפסות זוחא עיצי רשא עיצמ .תפסות זוחא עיצהל יאשר היהי אל עיצמה
 .םיזרכמה תדעו ידי לע ןודית אלו

  .הלוכ העצהה תליספל איביו לוכיו לבקתי אל ריחמ ןוקית וא/ו תוגייתסה 12.2

 רבעמ דדמל הדמצה ןתנית אל ,עובק היהי עיצמה תעצהב ריחמה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 12.3
 עוציבל שורדה לכ תא ללוככ בשחיי העצהב בוקנה ריחמ לכו ןהשלכ תופסות וא/ו ליעל רומאל
 ,תוילאיצוס תויוכז תוברל גוס לכמ תוללוכ רכש תויולע ,קר אל ךא ,תוברל ,ןתומלשב תודובעה
 .שארמ תויופצ יתלב תואצוה ןכו תויורקייתה ,הרוקת ,חוטיב ,הלבוה תואצוה ,הדובע ירמוח

 תא ןימזהל הצעומה דצמ תובייחתה הווהמ הניא עיצמה לש ריחמה תעצה יכ שרופמו םכסומ 12.4
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 תוכזה תא שרופמב המצעל תרמוש הצעומה ,ןכ ומכ .ללכבו והשלכ ףקיהב זרכמה אושנ םיתורישה
  םתונמיהמ וא/ו  םנויסינ  וא/ו םהירושיכל םאתהב םיעיצמ לש תועצה  ,התעד לוקיש יפל ףידעהל
 .תיפסכה  םתלוכי וא/ו

 בייח אהי אלא ,דדוב ביכרל סחיב תיקלח העצה עיצהל יאשר וניא עיצמה ,קפס רסה ןעמל רהבומ 12.5
 תשגהו וז הארוה יולימ יא יכ ,הזב רהבומ .לקד ןוריחמב םימושרה םיטירפה ללכל ותעצה תא עיצהל
 .העצהה תליספל איבהל הלולע הרסח העצה

 ,דרפנב ביכרו ביכר לכל סחיב ותעצהב דומעל ותלוכי תא חיטבהל עיצמה לע יכ הזב שגדומו רהבומ 12.6
   .לקד ןוריחמב םיעיפומה םיביכרה רתימ יולת יתלבו יאמצע ןפואב

 עדונ וא תמדוק תורשקתה ןיגב ומע ער ןויסינ הצעומל רשא עיצמ וניה הייכזל דמעומו ררבתיש לככ 12.7
 ביטמ ןוצר תועיבש רסוח םייק תרחא תושרב עיצמה עציב רשא תמדוק תורשקתהב יכ הצעומל
 וא/ו ודגנ וטקננ רשא םייטפשמ םיכילהב ותוברועמ תוברל ,רבעב עיצמה ידי לע ןתינ רשא תורישה
 לוקשל תיאשר הצעומה אהת ,ןוצר תועיבש רסוח לשב םירחא םינימזמ דצמ ומע תורשקתה הקספוה
 הצעומל רשא עיצמה לש וזמ ההובג אהת ותעצה םא ףא ,רחא עיצמ ףידעהלו הילוקיש תרגסמב תאז

 עיצמל ךרעיי רשא עומישל ףופכבו ומשרייש םיקומינמ תאזו ,ומע ער ןויסינל ששח םייק יכ רובס
  .הלוזה העצהה לעב

 הכוזה םע תורשקתה .13
 םיכוז רפסמ ןיב הייכזה לוציפ 13.1

 ,םיכוז םינלבק )3( השולש דע רוחבל תיאשר אהת הצעומהו תרגסמ זרכמ וניה זרכמה יכ הזב רהבומ
  .הצעומה לש היכרצל םאתהב ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהב

 החנהה זוחא יבגל ,זרכמב וכז רשא םיעיצמה ןיב תורחמתה ךילה ךורעל ףא הצעומה לכות ךכ ךותב
 אושנ הדובע עוציב יבגל הצעומה איצות רשא דרפנב הנמזה לכ יבגל וא ,הז זרכמל םתעצהב ובקנש
 .הז זרכמ

 הכוזה םע ןתמו אשמ 13.2
 לש ותלוכי תחכוה ךרוצל םישורדה םיכמסמה לכ תאצמהל ףופכב אהת הכוזה לע הזרכה 13.2.1

 עיצמ לש ותעצה הרחבנ םא ףא ,םלואו .ליעל טרופמכ תורשקתהה יאנתב דומעל הכוזה
 םע להנל תיאשר הצעומה אהת ,םיזרכמה תדעו לש תילמרופו תיפוס הטלחהב זרכמב הכוזכ
  .ותעצהב המושרה החנהל סחיב ןתמו אשמ עיצמה

 הנמזהה ןמ הב רוזחל ,זרכמב הכוזה תעיבק רחאל םג תיאשר אהת הצעומה ,רומאה ףא לע 13.2.2
 ,זרכמב הכוזכ העבקנ ותעצה רשא עיצמה תוברל םיעיצמה ןמ דחא ףא םע רשקתהל אלו
 םדקומ ,עיצמל ורסמיי הל םיקומינהו רומאכ הטלחה לע העדוה .ללכ הזוחה לע םותחל אלו
  .ןיינעה תוביסנב רשפאה לככ

 לכב הצעומה אשית אל ןנד זרכמה אושנ הנמזההמ הצעומה הב הרזחש לככ ,הזב רהבומ 13.2.3
 ותעיבק םע רשקב םיעיצמה ןמ ימל וא הכוזה עיצמל ומרגייש קזנל וא האצוהל תוירחא
 לכ לע תאזב רתוומ עיצמהו ןיינעה יפל ,זרכמב ותופתתשה םע רשקב וא/ו זרכמב הכוזכ
 .םהשלכ םיפסכ רזחה וא יופיש וא יוציפ רבדב הנעט

 המיתח ישרומ רושיאו תרשואמ הנמזה יפ לע תודובע עוציב 13.3
 תויפסכה היתולבגמו היכרצ יפ לע ,םעפ ידמ ןלבקל הצעומה שיגת תורשקתהה תפוקת ךשמב 13.3.1

 ידי לע תומותח הנייהת רשא ,תודובעה עוציבל בתכב תונמזה ,תידעלבה התעיבק י"פעו
 .תודובעה עוציב םרטב הצעומה שארו רבזגה :הצעומה לש המיתחה ישרומ

 איצוהלו  םיבלשל  הדובעה תא קלחל ,תויביצקת תוביסמ ראשה ןיב ,תיאכז היהת הצעומה 13.3.2
  עיצמלש  ילבמ  ,תעל תעמ התושרל ודמעיש םיביצקתל םאתהב ,םייקלח הדובע תלחתה יווצ
 אל ףאו ךכ  בקע  ,רחא  וא  הזכ  יוציפל  יאכז היהיש  ילבמו  ךכל  רשקב  הנעט לכ  היהת
 הדובעה עוציב בקע ,ךכב ךרוצ היהיו הדימב עוציבה תפוקת תכראה בקע הפוקת תואצוהל
 .םיבלשב

 איצוהל תיאשר היהת הצעומה ,הדובעה לכל תיביצקת האשרה לבקת אל תושרהו הדימב 13.3.3
  .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,האשרהה םוכס יפל הדובע תלחתה וצ

 הזוחה יריחמ יפל הדובעה תא עצבי ןלבקה ,הדובעה לכל תיביצקת האשרה תלבק רחאל 13.3.4
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 .והשלכ יוציפ וא ריחמ תפסות לכ אלל
 יפל הדובעה תמלשה תא עצבי ןלבקה ,תודובעהמ קלחל תיביצקתה האשרההו הדימב 13.3.5

 הרזחו תונגראתה רובע ריחמ תפסות לכ אלל תיביצקתה האשרהה ףקיהבו תושרה תוארוה
 .רתאל

 תרודהמ תויתשתו הינבל לקד" זרכמה ןוריחמב םימושרה םיריחמה יכ תאזב רהבומ 13.3.6
 תופסות ומלושי אל ,ןכ ומכ .אוהש דדמ לכל םידומצ םניאו םיילנימונ םניה  2022" רבוטקוא
 לע ןכל .ףקיה תופסותו ישאר ןלבק תופסות תוברל ,לקד ןוריחמ יחפסנב תומושרה ןהשלכ
 לכמ תופסותו תויורקייתהל יאכז אהי אל ןלבקה ,הזוחה תוארוהמ הארוה לכב רומאה ףא
 .והשלכ גוסו ןימ

 תרודהמ תויתשתו הינבל לקד" ןוריחמב םיעיפומ םניא ןקלח וא תודובעה םהב םירקמב 13.3.7
 רבוטקוא תרודהמ הקוזחתו םיצופישל לקד" ןוריחמ יפ לע השעיי רוחמתה ,"2022 רבוטקוא

 הזוחה עוציב ךלהמב ךרוצ היהיו הדימב .ןלבקה ידי לע העצוהש החנהה תתחפהב "2022
 ייזא ,ליעל םיניוצמה "לקד" ינוריחמב םיעיפומ םניאש םירמוח תקפסא וא/ו תודובע עוציבב
 חקפמה רושיא רחאלו ינלבק חוור 12% תפסותב תולע יריחמ חותינ סיסב לע בישחתה השעי
 .ןימזמהו

  עוציב  תפוקת הדובעה ףקיהמ קלח לע ןלבקל הדובע תלחתה וצ ןתית תושרהו הדימב 13.3.8
 .לעופב  עצוביש  הדובעה  ףקיהל  יסחי  ןפואב  היהת  הדובעה

 הכוזה םעטמ םירושיא תאצמהו תובייחתה 13.4
 יכמסמל 'ב קרפב ףרוצמה חסונב( הזוח םותחל שרדיי זרכמב הייכז תעדוה לבקי רשא עיצמ 13.4.1

 םויהמ םימי 10 ךות זרכמב ותייכז ךרוצל ,םישורדה םיכמסמה רתי תא איצמהלו )זרכמה
  :ןוגכ ,ותייכז לע ול עדונ וב

 .םכסהל 1'ב חפסנב טרופמכ עוציב תוברע •
  .םכסהל 2'ב חפסנב טרופמכ םיחוטיב םויק רושיא •

 הכוזה תעצהב ןויע .14
 רשא עיצמ  .זרכמב הכוזה העצהה תא ,בתכב שגותש השקב יפ לע ,םיעיצמה ןויעל דימעת הצעומה 14.1

 שרופמב םיאשונ םתוא תא ןייצי יעוצקמ וא ירחסמ דוס םהב שי רשא םיאשונ תללוכ ותעצהש רובס
 ררועתי רשאכו םא ותדמע תא לוקשת םיזרכמה תדעוו טרופמ ןפואב ותנעט תא קמני ,ותעצהב
 .ךכב ךרוצה

 ,יעוצקמ וא ירחסמ דוס תפישח ןיינעב תיפוסה הטלחההו טלחומה תעדה לוקיש יכ ,הזב רהבומ 14.2
 .עיצמה עצבי וא עציב רשא גוויסל הפופכ הניא רשא ,םיזרכמה תדעו ידיב הרוסמ

 עיצמ ותוא דצמ המכסה הווהמ עיצמ ידיב יעוצקמ וא ירחסמ דוסכ ותעצהב םיאשונ וא אשונ ןומיס 14.3
  .הז זרכמל םירחאה םיעיצמה תועצהב םג יעוצקמ וא ירחסמ דוסכ ולא םיאשונ וא הז אשונ תוארל

  תורשקתהה ףקיהב םייוניש .15
 ,תויעוצקמה תושירדבו ינכטה טרפמב טרופמכ ,הז זרכמב תושרדנה תודובעה ףקיה יכ הזב רהבומ 15.1

 ףקיה אולמ תא ןימזהל הצעומה לש תובייחתה םושמ ךכב ןיאו דבלב הכרעהו ןדמוא יפ לע ונה
 תודובעה עוציב ףקיה תא ןיטקהל תיאשר היהת הצעומהו ,והשלכ ףקיהבו ןתצקמ וא ןלוכ תודובעה
 וא םהשלכ םיקומינ ןתמ אלל תאזו היכרצ היפל לכה תורשקתהה לש בלש לכב ,הלידגהל וא הנוצרכ
 וא/ו השירד לכ וא/ו העיבת לכ ןלבקל וא/ו עיצמל היהת אל הז ןיינעל .יהשלכ תמדקומ העדוה ןתמב
  .אוהש לכ גוסמ הנעט לכ

 הפופכ היהת הז זרכמב טרופמכ םהשלכ םיתוריש וא תודובעה תנמזה וא/ו תורשקתה יכ רהבוי 15.2
 לכמ רומאכ ביצקת רשואי אלש לככ ,ךכיפל .הצעומה ידיל ותרבעהו רשואמ ביצקת תלבקב היולתו

 וא/ו םיתורישה תלבקל יונפ ביצקת היהי אלו דעומב ביצקתה רבעוי אלש לככ וא איהש הביס
 הנעט לכ אהת אל עיצמל וא ןלבקלו זרכמה לטובי וא/ו תורשקתהה קספות ,זרכמה אושנ תודובעה
 .הצעומה יפלכ ךכ ןיגב

 םיוסמ ןלבקל תוידעלב ןתמ םושמ הז זרכמ אושנ תורשקתהב ןיא יכ הזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל 15.3
 ידי לע וא/ו המצעב םיתורישה תא עצבל תיאשר אהת הצעומהו זרכמה אושנ םיתורישה ןתמל
 ילבמ תאזו ,העוציב רוזא וא/ו הדובעה ביטל םאתהב םיעיצמה ןיב תודובעה לוציפ תוברל ,םירחא
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 .הצעומה דגנ ךכל רשקב יהשלכ הנעט וא העיבת לכ הכוזה עיצמל היהתש
 תודובעה תא ןימזהלו ,הנממ קלח וא הלוכ העצהה תא לבקל הצעומה ידיב תושרה יכ ,שגדומו רהבומ 15.4

  .ןוכנל אצמתש ךרד לכב וא/ו המצעב םג ןעצבלו ,ןקלח וא ןלוכ
 גוס וא/ו ביטל עגונה לכב םייוניש סינכהל וא/ו םיתוריש ,תודובע ףיסוהל תיאשר אהת הצעומה 15.5

 הצעומה לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב תע לכב תאזו ,תודובעה
 לכב הצעומה תויחנהו תוארוהל תייצלו םינמזה חולב דומעל בייחתי  ןלבקה  .היכרצל םאתהבו

 ותעצהב וניוצ רשא םיריחמה יפ לע ,יתוכיאו יעוצקמ ןפואב םיתורישה ןתמו תודובע עוציבל עגונה
    .יהשלכ תולע תפסות אללו

 תונוש .16
 איהש העצה לכ וא רתויב הכומנה תיפסכה העצהה תא לבקל תבייחתמ הצעומה ןיא ,ןפוא לכב 16.1

   .איהש הביס לכמ זרכמה תא לטבל תיאשר אהת הצעומהו
 .זרכמה תושירדב םידמוע אל רשא םיעיצמ לש תועצה תוחדל תיאשר היהת הצעומה 16.2
 ידי לע תרחא שרופמב עיצמל רתוה ןכ םא אלא ,זרכמה אושנ תודובעה לכ תא ומצעב עצבי עיצמה 16.3

 לע האלמה תוירחאה ,הנשמ ינלבקב רזעיי עיצמהו היה ,קפס רסה ןעמל .בתכבו שארמ הצעומה
 ,זרכמה יאנת לכב דומעל וביוחי הנשמה ינלבק .וילע ידעלב ןפואב לוחת זרכמה אושנ ,תודובעה עוציב
 ךרוצל רשאכ ,הנשמ ןלבק םע רשקתהל ותנווכ לע שארמ הצעומה רושיא לבקל בייחתמ ןלבקהו

 םיכמסמה לכ תא ןלבקה ףרצי ,הנשמה ןלבק םע תורשקתהל יאנתכו הצעומה רושיא תלבק
 ןלבק לוספל תיאשר אהת הצעומה  .זרכמה יאנתב הנשמה ןלבק לש ותודימע תחכוהל םישורדה
 ךרוצ ןתמ אללו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תורשקתהה בלש לכב הכוזה םעטמ קסעויש הנשמ
  .והשלכ קומינב

 הב ןיאש העצה וא ,םיאנתב תינתומה העצה וא ,הריבס יתלב איהש העצה לוספל תיאשר הצעומה 16.4
 .זרכמה יפיעסמ ףיעסל תטרופמ תוסחייתה

 התעד לוקיש יפ לעו איהש הביס לכמ דבלב תחא העצה שגות םא זרכמה תא לטבל תיאשר הצעומה 16.5
 לע הנוע וניאו םיאתמ וניא הכוז ףא יכ אצמת םא הכוז לע זירכהל אלש הצעומה תיאשר ןכו ידעלבה
 .היתויפיצ

 לוקיש יפ לעו ,ומשריש םיקומינמ תיאשר אהת םיזרכמה תדעו ,הז זרכמ תוארוהמ עורגל ילבמ 16.6
 וז הטלחה יכ האצמ םא ,םיזרכמה יניד יפ לע םתרדגהכ םיינכט םימגפ לע גילבהל ,ידעלבה התעד
 לע ,זרכמה תורטמו תילכת תא לכסל ידכ ךכב ןיאש דבלבו רוביצה תבוט תא יברמ ןפואב תתרשמ
 .ויתושירד

 תופסונ תודובעו  םיפסונ םיבלשל סחיב רתי תוכז עיצמל  הנקמ הז זרכמ אושנ הדובע תריסמ ןיא 16.7
 ,הכוזל  הדובעה  ךשמה תא רוסמל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה םלוא ,ל"נה  םוקמב  טקיורפב
 .התבחרהו  תפסותה  ףקיהל  סחיב  תולבגמ לכ  וילע  ולטויש  ילבמ

 השוכר םניהו הצעומל תוכייש זרכמה יכמסמ םע רשקב תויניינקה תויוכזה לכ יכ הזב רהבומ 16.8
  דע  ןימזמל םריזחהל  וילעו  התשגהו  העצהה תנכה םשל םולשתב עיצמל םילאשומ םה  ,ידעלבה
  םקיתעהל  יאשר  עיצמה  ןיא .אל  םא ןיבו העצה שיגי  םא ןיב  ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה
 .תרחא  הרטמ  םושל  םהב  שמתשהל  וא

 תע לכב ותוחדל וא זרכמה תא לטבלו ,ןקלח תא וא/ו תודובעה תא עצבל אלש תיאשר אהת הצעומה 16.9
 .ןיד לכל םאתהבו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,ןיינעה יפל ,ןלבקה םע תורשקתהה תא םייסלו

                                  

 ,בר  דובכב   

 לזיו בינ      

 הצעומה שאר        
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 1 חפסנ
 ףתתשמה לש ריחמה תעצהו הרהצה

 
 הבקנ ןושל םג העמשמ רכז ןושלו ,ךפיהלו םיבר ןושל םג העמשמ דיחי ןושל

 מ"חה ינא
 :השרומ קסוע אוהש עיצמ י"ע אלומת וז הבית
 __________________ ז.ת  _____________ :החפשמ םש ________________יטרפ םש
 

 :)המושר תופתוש / התומע / הרבח( דיגאת אוהש עיצמ י"ע אלומת וז הבית
  ________________________  ר.ע/.פ.ח/.צ.ח  _______________________ :דיגאתה םש
 ___________________ ז.ת  )החפשמ םש + םש( _____________________ :המיתח השרומ
 ___________________ ז.ת  )החפשמ םש + םש( _____________________ :המיתח השרומ
  דיגאתה בויחל שורדה ילאמינימה המיתחה ישרומ רפסמ י"ע השעת דיגאת םשב המיתח*

 

 חסונ ,םיפתתשמל תוארוהה :ונייהד ,ןודנבש זרכמה יכמסמ לכ תא ןויעב יתארק יכ תאזב ריהצמ יננה .1
 ,הז זרכמב םיפתתשמה תאמ םישרדנה תושירדהו םיאנתה לכ תא יתנבה ,ףתתשמה תעצה ספוטו םכסהה
 .יתעצה ריחמ תעיבק לע עיפשהל יושעה רבד לכ יתלקשו יתקדב

 

 :בייחתמו םיכסמ ריהצמ יננה .2
 דמוע ינניא יכ םכסהה תפוקת ךלהמב אצמיו זרכמב הכזאו היה יכו זרכמה יאנת לכב דמוע יננה יכ .2.1

 .תורשקתהה תא לטבל הצעומה תיאשר היהת זרכמה יאנתב
 אלו תיפוס העצה הניה ונתעצה יכו םירחא םיפתתשמ םע םואית וא רשק לכ אלל תשגומ וז העצה יכ .2.2

  .ונתעצהל רבעמ יהשלכ םיריחמ תפסות שורדל םיאשר היהנ
 ףרוצש םכסההו זרכמה יאנתל םאתהבו ןיינעו רבד לכל יתוא תבייחמ וז יתעצה יכ בייחתמו ריהצמ יננה .2.3

 זרכמל תועצה תשגהל עבקנש ןורחאה דעומהמ תוחפל םישדוח השולש ךשמל ,יאנת אללו גייס אלל ,ול
 םישדוח 3 תב תפסונ הפוקת ךשמל וא )החדנה דעומהמ םישדוח השולש ךשמל ,הז דעומ החדייש לככו(
 .הצעומה תשירדל םאתהב תאזו ,םיפסונ

  .זרכמה יכמסמב םיבוקנה םוכסבו חסונב ףקותב תיאקנב תוברע םירסומ ונא ונתעצה םויק תחטבהל .2.4
 דיקפנו םכסהה יכמסמ לע םותחנ םכתעדוה םוימ םימי 10 ךותב יכ םיבייחתמ ונא ונתעצה לבקתת םא .2.5

 םאתהב םיחוטיב םויק רושיאו םיאתמה הזוחב בוקנה רועישב זרכמה עוציבל תיאקנב תוברע םכדיב
 רתיו הזוחל םאתהב תיאקנבה תוברעה תאצמה דע .תורעהו תויוגייתסהמ יקנ זרכמל ףרוצ רשא חסונל
 .זרכמה יפ לע וניתויובייחתה לכ תחטבהל זרכמל עגונב ונרסמש תוברעה שמשת םישרדנה םיכמסמה

 ,זרכמל ונפרצש ,תיאקנבה תוברעה תא יכ םימיכסמ ונא ,וניתויובייחתהב דומענ אל יהשלכ הביסמ םא .2.6
 םוכס הבוג רבדב הנעט לכ ונל דומעת אלו שארמ םיעובקו םימכסומ םייוציפכ וטלחת ,התצקמ וא הלוכ
  .ותתחפהו םכסומה יוציפה

 תשגומ ומשב דיגאתה יכמסמב תועובקה תויוכמסהו תורטמה רדגב איה ונתעצה יכ ,םימיכסמ ונא .2.7
 םכסה וא ןיד לכ יפ לע העינמ לכ ןיא יכו ,וז העצה לע דיגאתה םשב םותחל םיאשר ונא יכ ,העצהה
  .וז העצה לע ונתמיתחל

 לככ יכ ונל רורבו זרכמה יכמסמ יפ לע םישרדנה םירושיאהו םיכמסמה תא ונתעצהל םיפרצמ ונא .2.8
  .ונתעצה תא לוספל ידכ ךכב שי םייוגש םיכמסמ ושגוה וא םיכמסמ ורסחיש
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 :הניה ימעטמ ריחמה תעצה .3
 

 
 םיזוחא ________________________:םילימבו ________ % רועישב הדיחא החנה
 הינבל לקד ןוריחמ לע )23.55% :המגודל ,תינורשעה הדוקנה רחאל תורפס 2 דע עיצהל ןתינ(
 זוחא עיצהל יאשר היהי אל עיצמה .)"לקד ןוריחמ" :ןלהל( 2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו

 .םיזרכמה תדעו ידי לע ןודית אלו ףסה לע לספית ותעצה תפסות זוחא עיצי רשא עיצמ .תפסות
 
 

 
 

 :םותחה לע ונ/יתאב היארלו
 

 
___________________  _____________________        ___________________ 
 ףתתשמה תבותכ                          .צ.ח/.פ.ח/.ז.ת 'סמ            ףתתשמה םש    
 
 
 

___________________  _____________________________    _____________ 
 תו/המיתח              ףתתשמה לש המיתחה י/השרומ תו/םש   ןופלט 'סמ

 

 
 :ןלהל רושיאה תא אלמל שי דיגאת וניה זרכמב ףתתשמהו הדימב
 
 

 ה"ה תומיתח יכ תאזב רשאמ __________________ דיגאתה ח"ור/ד"וע _____________ מ"חה ינא
 י"פע ,םיבייחמ דיגאתה תמתוח ףורצב דיגאתב םי/להנמ םהינש ,_________________ ,_______________
 .ןיינעו רבד לכל ,דיגאתה תא ,ולש להנמה ףוגה תוטלחהו דיגאתה לש דוסייה יכמסמ
 
 
 

                _____________ 
 ח"ור/ד"וע                                
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 2 חפסנ
 זרכמ תוברע בתכ חסונ

 
 דובכל
 הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
 

 ____________ 'סמ תוברע :ןודנה

 עיגיש וא עיגמה םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא ,)"שקבמה" – ןלהל( ______________________ תשקבל
 חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל תרגסמ זרכמל 35/2022 'סמ יבמופ זרכמ םע רשקב שקבמה תאמ םכל
 .הדוהי הטמ תירוזא הצעומ טופיש חטשב רוביצ יחטשב

 יכמסמב םיטרופמה תושירדהו םיאנתה יפ לע שקבמה תויובייחתה לכ יולימו םויק תחטבהל הניה וז ונתוברע
  .₪ 125,000 לש םוכסל דע זרכמה

 השירדב בוקנה םוכס לכ םכל םלשנ ונא ,בתכב םכתשירד דעוממ םיקסע ימי 3 ךותו הנושארה םכתשירד יפל
 םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא חיכוהל הבוח םכילע ליטהל ילבמ תאזו ,תוברעה םוכס לע הלעי אלש דבלבו
 .ברענה תאמ הליחת םולשתה תא שורדל

 השירד לכ  .ללוכ 12.4.2023 ךיראת דע ףקותב ראשיתו לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע
 :ןלהלדכ קנבה יטרפ יפ לע ,ל"נה דעומהמ רחואי אל בתכב ונידי לע לבקתהל הכירצ ,וז תוברע יפ לע

 _________________ :ףינסה םש

 _______________ :ףינסה תבותכ

 _________________ :סקפ 'סמ ______________ :'לט רפסמ

 .יהשלכ הרוצב הבסהל וא הרבעהל תנתינ הנניא וז תוברע

 ______________ המיתח                                 ______________ ךיראת
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 3 חפסנ
 1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ריהצת

 

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

 

 ___________________________ב ________________כ שמשמ יננה .1
 ףתתשמה םש                                דיקפת                                         

 

 .ףתתשמה םעטמ הז ריהצת תתל ךמסומ יננה .2
 

 :ןלהל םירומאה ןיבמ יטנבלרה ףיעסה תא ןמסל שי .3
 

 ;***תוריבע יתשמ רתויב **ועשרוה אל וילא *הקיז לעב וא ףתתשמה  ☐
 

 תשגהל ןורחאה דעומב ךא ,***תוריבע יתשמ רתויב **ועשרוה וילא *הקיז לעב וא ףתתשמה ☐
 .הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח זרכמל תועצהה

 

 ;1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל )א(ב2 ףיעסב ותרדגהכ – "הקיז לעב" *
 ;31.10.02 םוי רחאל הרבענש הריבעב טולח ןיד קספב עשרוה – "עשרוה" **
 רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל הריבע וא 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל הריבע – "הריבע" ***

  1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה
 ,הדובעה יניד לש הפיכאה תרבגהל קוחל 2 ףיעסב ותרדגהכ תוריש תלבקל תואקסע ןיינעלו 

 .קוח ותואל תישילשה תפסותב תויונמה םיקוקיחה תוארוה לע הריבע םג ,2011- ב"עשתה
 

 :ןלהל םירומאה ןיבמ יטנוולרה ףיעסה תא ןמסל שי .4
 

 : ןלהל( 1998-ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה – 'א הפולח ☐
  .ףתתשמה לע תולח ןניא )"תויוכז ןויווש קוח"

 

  םייקמ אוהו ףתתשמה לע תולח תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה – 'ב הפולח    ☐
 .ןתוא           

  :ןלהל תויטנוולרה הנשמה תופולחב ןמסלו ךישמהל שי - ליעל 4 ףיעסב 'ב הפולחה תא ןמיסש ףתתשמל .5
 .םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ ףתתשמה - )1( הפולח ☐

 

 הדובעה דרשמ ל"כנמל תונפל בייחתמ אוהו ,תוחפל םידבוע 100 קיסעמ ףתתשמה - )2( הפולח ☐
 ,תויוכז ןיווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה םיתורישהו החוורה
 .ןמושייל רשקב תויחנה תלבק םשל – ךרוצה תדימבו

 

 םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה דרשמ ל"כנמל תונפל רבעב בייחתה ףתתשמהש הרקמב
 הפולח התואב רומאכ בייחתה אוה היבגלש תורשקתה ומע התשענו ,ליעל )2( הפולח תוארוה יפל
 ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושייל תויחנה לביק םאו ,ונממ שרדנכ הנפ יכ ריהצמ אוה – )2(
 .ןמושייל לעפ םג אוה ,תויוכז

 

 ל"כנמל הז ריהצתמ קתעה ריבעהל בייחתמ ףתתשמה - ליעל 4 ףיעסב 'ב הפולח תא ןמיסש ףתתשמל .6
 לככ( הצעומה םע  ותורשקתה דעוממ םימי 30 ךותב םייתרבחה םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ
  .)רומאכ תורשקתה היהתש

 

  .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש והז יכ  ה/ריהצמ יננה .7
 

____________ 
 ריהצמה תמיתח
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 המיתח תומיא

 

 'בג/רמ ינפב ה/עיפוה _________ םויב יכ רשאמ ,) ________ .ר.מ( ד"וע ,_____________ מ"חה ינא
 יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאל ,_____________ .ז.ת  ,____________
 ה/וריהצת ןכות תא ינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי
 ______________                                                                                                    .ינפב וילע ה/ומתחב ליעל

  ד"וע                       
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 4 חפסנ
 םיניינע דוגינו הרוסא הברק רדעה ריהצת

 

 יופצ היהא יכו תמאה תא ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ,_____________ ,_________.ז.ת  ,__________מ"חה ינא
 :ןמקלדכ תאזב ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל

 

 :עיצמה ידי לע םישגומ רשא 35/2022 :'סמ זרכמ יכמסממ קלחכ הז ריהצת השוע יננה .1
 .)"זרכמה" :ןלהל( הצעומל )"עיצמה" :ןלהל( __________________.ז.ת/.פ.ח ____________________

 .עיצמה להנמכ שמשמ יננה .2
 והשלכ רחא יקסע רשק וא/ו תיתחפשמ הבריק לכ )הרבחב תוינמה ילעב ראשמ ימל וא/ו( יל ןיא יכ ריהצמ ינא .3

 .םיריכבה םידיקפהמ ימ םע וא הצעומ רבח םע
 ,תויריעה תדוקפל א122 ףיעסב ולא לש םתועמשמכ ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבחל ןיא יכ ,ריהצמ ינא .4

 .עיצמב יארחא דבוע וא להנמ ולאמ ימ ןיאו ,עיצמה לש םיחוורב וא/ו ןוהב והשלכ קלח
 ,תוליעפ לכ וא/ו תובייחתה לכ ןיבל הז זרכמ יפ לע ייתויובייחתה ןיב םיניינע דוגינ לכ םייקתמ אל יכ ריהצמ ינא .5

 .רכשב אלש ןיבו רכשב ןיב ילש תרחא
 בייחתמ ינאו ןיפיקעב וא ןירשימב הצעומה ןיבל יניב םיניינע דוגינ הב שיש הלועפ לכמ ענמיהל בייחתמ ינא .6

 .רבדה יל עדוויה םע רומאכ הברק וא םיניינע דוגינ םויקל ששח לכ לע הצעומל עידוהל תאזב
 .תמא וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .7
 רומאכ הרוסא הברק שי םא עיצמה תעצה תליספ לוקשל תיאשר היהת הצעומה לש םיזרכמה תדעו יכ יל עודי .8

 .עיצמה םעטמ הנוכנ אל הרהצה הרסמנ םא וא ,ליעל
 

  .תמא יריהצת ןכותו ןלהל יתמיתח ,ימש הז

_____________________ :עיצמה םש   

_____________________:עיצמה תמיתח  

םינפה דרשמ ילהונל ףופכב הצעומה כ"ב תעד עירכת םיניינע דוגינל ששח םייק וב הרקמ לכב *  

 

____________  

ריהצמה תמיתח  

 ר ו ש י א
 .ז.ת ,  ________ 'בג/רמ יינפב ה/עיפוה ________ םויב יכ ,רשאמ ) ________ .ר.מ( ד"וע , ________ מ"חה ינא

 אל םאב ,קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,  ________
 .יינפב וילע ה/ומתחב ליעל ה/וריהצת ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי

_________________ 

 המיתח                  
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 5 חפסנ
 וידבוע/ןלבקה לש תועשרה רדעה לע ריהצת

  :הטמ םותחה ינא

 _________________________  :יטרפ םש

 _________________________  :החפשמ םש

  _________________________ :תוהז תדועת

 ______________________:.פ.ח _________________________ :הרבחב המיתח תוכז ת/לעב

 )ןיינעה יפל ,"ןלבקה,  "הרבחה" :ןלהל

 

 וקסעוי רשא ,םמצעב ןלבקהו עיצמה תוברל ,ןלבקה וא עיצמה םעטמ ימ וא םילהנמ ,םידבועה לכ יכ הזב ה/ריהצמ
 תוריבע וא/ו ןולק ןהב שיש תוריבעב ועשרוה אל ,תורשקתהה תפוקת לכ ךלהמב ,זרכמה אשונ טקיורפ עוציבב
 תוברל הז זרכמ אושנ םיתורישהו תודובעה תמגודכ הדובעה עוציב ןיבל ןניב רשק שיש תוריבעב וא/ו תוילאקסיפ
      .הינב ןונכת קוח לעו תוחיטב תוריבע

_________________________        _____________________________ 

 ןלבק/הרבחה תמתוח               המיתח
 

 ר ו ש י א
 ,  ________ 'בג/רמ יינפב ה/עיפוה ________ םויב יכ ,רשאמ ) ________ .ר.מ( ד"וע , ________ מ"חה ינא
 םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,  ________ .ז.ת
 .יינפב וילע ה/ומתחב ליעל ה/וריהצת ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םאב ,קוחב

   ______________ 

 )ד"הוע תמתוחו המיתח(

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35/2022 'סמ יבמופ תרגסמ זרכמ
  רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל

 הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה חטשב 
 זרכמה יאנת – 'א קרפ

18 
 ______________ תמתוח + ףתתשמה תמיתח

 6 חפסנ

 ליעל 8.3 ףסה יאנתב הדימע לע דיעמה ריהצת

 

  )"ריהצמה" ןלהל( ____________’סמ ז"ת ת\אשונ ______________מ"חה ינא

 _______________.פ.ח/יוהיז ’סמ _______________________ םעטמ המיתח תי\השרומ
 .)"עיצמה"-ןלהל(
 

 ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועה לכל ה\יופצ היהא יכו תמאה תא רמול ילע יכ קוחכ יתרהזוהש רחאל
 :ןמקלדכ בתכבו תאזב ת\בייחתמו ה\ריהצמ
 

 ,תויתשת תקזחאו עוציב לש םיטקיורפ )5( השימח תוחפל לש עוציבב ,חכומ ןויסינ לעב וניה עיצמה .א
 לכ לש יפסכה ףקיהה רשאכ ,)"טקיורפה" :ןלהל( 1.1.2019 ךיראתמ לחה רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ
  .מ"עמ ללוכ ₪ 300,000 לש ךסמ תחפי אל טקיורפ

 :םיטקיורפ עיצמה עציב םהב תומוקמה טוריפ ןלהל .ב

 .ןופלט ירפסמו םדיקפת ,רשק ישנא ,םימוד םיטקיורפ עיצמה עציב םהב תומוקמה תומש תא ןייצל שי

 

  ____________________________טקיורפה עוציב םוקמ _____________________טקיורפה םש .1

  ______________________________________________________________ :טקיורפה רואית

 _______________________ :יפסכ ףקיה _________________ טקיורפה תליחת ךיראת

  _________________________ םש  :הדובעה העצבתה ולומ ףוגב רשקה שיא

 _______________________  ןופלט ____________________________ ודיקפת

  ____________________________טקיורפה עוציב םוקמ _____________________טקיורפה םש .2

  ______________________________________________________________ :טקיורפה רואית

 _______________________ :יפסכ ףקיה _________________ טקיורפה תליחת ךיראת

  _________________________ םש  :הדובעה העצבתה ולומ ףוגב רשקה שיא

 _______________________  ןופלט ____________________________ ודיקפת

 
  ____________________________טקיורפה עוציב םוקמ _____________________טקיורפה םש .3

  ______________________________________________________________ :טקיורפה רואית

 _______________________ :יפסכ ףקיה _________________ טקיורפה תליחת ךיראת

  _________________________ םש  :הדובעה העצבתה ולומ ףוגב רשקה שיא

 _______________________  ןופלט ____________________________ ודיקפת
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  ____________________________טקיורפה עוציב םוקמ _____________________טקיורפה םש .4

  ______________________________________________________________ :טקיורפה רואית

 _______________________ :יפסכ ףקיה _________________ טקיורפה תליחת ךיראת

  _________________________ םש  :הדובעה העצבתה ולומ ףוגב רשקה שיא

 _______________________  ןופלט ____________________________ ודיקפת

 
 

  ____________________________טקיורפה עוציב םוקמ _____________________טקיורפה םש .5

  ______________________________________________________________ :טקיורפה רואית

 _______________________ :יפסכ ףקיה _________________ טקיורפה תליחת ךיראת

  _________________________ םש  :הדובעה העצבתה ולומ ףוגב רשקה שיא

 _______________________  ןופלט ____________________________ ודיקפת

 
 

 ד"וע רושיא
 .עיצמה םשב בייחתהלו ריהצהל תוכמס ריהצמל יכ  תאזב רשאמ __________________ד"וע  מ"חה ינא

 

 ,תישיא יל רכומה \______________תוהז ’סמ ריהצמה יינפב עיפוה __________םויב יכ ה\רשאמ ינא ןכ ומכ
 לע ינפב םתח ןכ השעי אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהי יכו תמאה תא ריהצהל וילע יכ ויתרהזהש רחאלו

  .ותתימאו ונכות תא רשיאו וריהצת
 

 ד"וע ,__________________                                   _________________
 תמתוחו המיתח                                                             ךיראת         

 
 
 


