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2021.1010. ןושאר םוי  

ב"פשתה ןוושחב 'ד  

 

 ילארשיה רודישה דיגאת תצעומ תוליעפל תו.םירצויה ידוגיא תוסחייתה :םיבישקמ ןאכ

 
 ,בר םולש הצעומה תורבחו ירבחל

 תוגיצנו יגיצנ ןיבו ןאכ רודישה דיגאת תצעומ יגיצנ ןיב )03/10/2021( עובשכ ינפל םייקתהש שגפמל ךשמהב
  .םהילא הריהמה םכתוסחייתה תא םישקבמו ורמאנש םירבדה ירקיע תא בתכה לע םילעמ ונא ,תו/םירצויה

  .חותפ ןוידל תוחיתפה לעו הצעומה ינפב םיאשונ תולעהל תורשפאה לע םיכרבמ ונאש םירבדה חתפב ןייצנ

 תלהנמ םע דואמ הרופו ךשמתמ ,ףיצר רשקב םידמוע תו.םירצויה ידוגיאבו ירטנמוקודה םורופב ונחנא
 דצל .קימעי ףאו ךשמיי הז רשקש םיווקמו ,תוינכותה תלהנמו ישארה קיפמה ,תירטנמוקודה הקלחמה
 לכב .הצעומה יללכו דיגאתה תוינידמ יניינעב ,הצעומה לומ םג םייקתיש יואר הזכ חישש םיבשוח ונא ,תאז
 םיאשונה ,השקבב ונב ורזעה ,ןויסינו עדי םע תויחמומו םיחמומ ונלצא שי ,הנד דיגאתה תצעומ ובש אשונ

 .ונשפנב םיאצמנו ונתסנרפ רוקמ םה ולאה
 

 בויטויב רוקמ ינכת תצפה .1

 תעגופ )היצקילפאבו רתאב םתעפוהל ףסונב( בויטויב דיגאתה לש רוקמה ינכת לכ לש תיטמוטואה הצפהה
 לע ססובמה ידועיי רתא םקוה דיגאתל ,עודיכ .תוירחסמ תונרקהמו הצפהמ סנרפתהל תו/םירצויה תלוכיב
 הזה רתאב ולעי דיגאתה ינכתש תנתונ תעדה .רוביצה יפסכמ ןמוממו הנידמל ךיישה ,חקופמ ילארשי תרש
 .תינכותה לש התחלצה תא םסקממש ןפואבו תומוסרפ אלל ,הפוקשו תחטבואמ ,תטלשנ הרוצב ,דבלב

 העקשהב תביוחמ הניאו לארשיב םיסימ תמלשמ הניאש ,הרז הרבחל תכיישה המרופטלפש הביס ןיא
 ושענש ,םירקי םילארשי םינכת ףסכ ןיא םניח הידיל לבקת ,חוקיפ וא היצלוגר הילע ןיאשו ,ילארשי ןכותב
 לכ ,ןכות תמרופטלפכ הלש הזיחאה תלדגהמו םוסרפמ םיחוור הקיפמ איה םהמו ,םירצויה לש םביל םדמ
 .ונומימבו ילארשיה רוביצה ןובשח לע תאז
 

 תו/םירצויל תוסנכה תקולחו ןכות תריכמ .2

 תריכמ רבדב ולבקתיש תוטלחהש יוארה ןמ ,ךכיפל .הריציב םיווש תויוכז ילעב םה תו/םירצויהו דיגאתה
 קושה לע העפשה שי הלאכ תולועפל ,תאזמ הרתי .םתמכסהבו תו/םירצויה ףותישב ולבקתי ותצפהו ןכותה
 .תופיקשו ףותיש אלל ולבקתיש ןכתיי אלו תו/םירצויה לעו הריציה לע ,ולוכ

 םגש( דיגאתה לש ירוקמ ןכות תריכמ לע םכסה רנטרפ תרבחל דיגאתה ןיב םתחנ ,לשמל ,הנשה רתוי םדקומ
 ,בויטויל המודב .םמצע תו/םירצויל ועיגי תוסנכההש אללו םיקיחצמ םיפירעתב )וילע תויוכז שי תו/םירצויל
 םיביוחמ ןכש טוהו סי לש תוסנכהב עגופ המויק .רוקמ תקפהב העיקשמ אלש הרבח איה רנטרפ םג
 רוסחמב םיאצמנ םג םה וז הביסמ .תירוקמ הריציב עקשומש םוכסה תא לעופב ןיטקמ אוה ךכו היצלוגרב
 הז ,תוניחבה לכמ .םניחב טעמכ יתוכיא ןכות םהל תקפסמ דיגאתה םע הקסיעה וליאו ,םינכת לש דימתמ
 רובע םימלשמ רנטרפ ייונמ ירהש( בחרה רוביצב םגו ,םירצויבו הריציה קוש לכב תיתוהמ העיגפ רצוי

  .)הלאה םינכתה
 

 רודישה דיגאת ןויכרא יפירעת .3
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 תויולעל טרפ ,ןויכראה ירמוח רובע םלשל םישרדנ אל דיגאתה רובע ןכות םירצויש תוקפהו םיקיפמ ,עודיכ
 םלשל םישרדנ )וקוד yes-ו HOT לש 8 ץורע לשמל( םירחא הדועת יצורע רובע םירצויש דועב ,לועפת
 םצמטצמ םהיתועקשה ףקיהש ,ולא םיצורעל הקפהה תואצוה תא דואמ רקיימ רבדה .םיכומנ אל םיפירעת
 ןובשח לע תלגלגתמ וז תולע בורל ונרעצלו ,םאה תורבח תוסנכהב הדיריה תובקעב הנשל הנשמ אליממ
  .םרכשו תו/םירצויה

 אלו ,הרז הקפהל תילארשי הקפה ןיב תויהל הכירצ דיגאתה לש ןויכראה ירמוח תויולעב הנחבאה ,ונדידל
  .םירחא םיילארשי רודיש יפוג תוקפהל דיגאתה תוקפה ןיב

 רתאב שגנומ ירוקמה ןכותה לכ ,לשמל וניגב( ירוביצה סרטניאה וניה םכינפב דמועש סרטניאה ןכא םא
 םירמוחה תא שיגנהל אלא ,םינוש םיימוקמ םיפוג ןיב תורחת םודיקב םעט ןיא ,ירחסמה הז אלו ,)דיגאתה
 םסרופיו חסוניש יואר ,ףסונב .ללכב ילארשיה רוביצלו תוילארשיה תוקפהה לכל דסבוסמ ןפואב םיבושחה
  .ןויכראה ירמוח לכל רדוסמ ןוריחמ
 

 תו/םירצויל םיגולמת םולשת .4

 םינכתה ףקיה ,המקהה תפוקתב דיגאתהו י"לת ןיב םיגולמת תקולחל "הכימש" םכסה םתחנ רשאכ
 םינכתה תומכ דועב ,םיגולמתה םוכס ןכדוע אל םויה דע ,תאז תורמל .םויהמ הברהב ךומנ היה םירדושמה
 םהיתוריצי רודיש רובע תו/םירצויל םימלושמה םיגולמתה ובש בצמ רצונ ךכ .)טעמכ 4 יפ( תיתועמשמ הלדג

 םישקבמ ונאו םתסנרפל השק הכמ הווהמ רבדה עודמ ןבומ .םכסהה יפל םהל עיגמהמ 25% ידכל םיעיגמ
 .)םיאטירסתהו םיאמבה ידוגיא ףותישב ,דרפנב םכילא חלשנ הז אשונב בתכמ( ךכב ידיימה םכלופיט
 

 יעוצקמ ןוויג .5

 דיגאתה קוח לש הרפה םויכ ןיא ,םנמאו ,תושדח וא תונטק תורבח םע הדובעב תובכרומה תא םיניבמ ונחנא
 בושח תאז לכבו .יתנשה תוקפהה ךסמ 10% דע לש רועישב ותיא רשקתהל הלוכי הקפה תרבח לכש עבוקש
 תורבח רתויש המכל ירוביצה תוקפהה קוש תא חותפלו ףתשל םיכרד לע בל תמושתו שגד ומשוי יכ ונל
  .םיעקרה לכמ תו/םירצוי רתויש המכ לש םודיקו ןוויגה תלדגהב םג עייסי רבדה .הקפה
 

 הרוטקל תעד תווח .6

 םירחוב המ ,םירחוב ךיא( ןכותה תריחב ךילהתב תופיקשה תא ליבוהל םכילעש םינימאמ ונא ירוביצ ףוגכ
 .ךשמהב תושגהל ונממ דומלל םג ןתינש דבכמ סחי ולבקי םירצויהש בושח ךכמ תוחפ אל ךא ,)ךילהתה המו
 תונרקב לשמל שיש יפכ( וב םיעיפומה םינוירטירקה תא ביחרהלו הרוטקלה ספוט תא בייטל ןתינ ךכ ךרוצל
 רגאמ תא ןווגלו ביחרהל םגו תודמלמו תוקימעמ תעד תווח בותכל תו/םירוטקלה תא תוחנהל ,)עונלוקה
 .דיגאתב תו/םירוטקלה
 

 הצעומה יללכ .7

 םיאשונב םינופ ונחנא תובר םימעפ .םתוא םסרפתו התלועפל םיללכ עבקת הצעומהש ןייצמ דיגאתה קוח
 רדסומ תויהל ךירצ הז" ,וא ,"דיגאתה תצעומל ןיינע הז" איה תלבקתמה הבושתהו הלהנהב םימרוגל םינוש
 הדובע ילהנ עבקל ,תפטושה תולהנתהב עייסל הלוכי םירורב םיללכ םוסרפו תעיבק ".הצעומה יללכב
 .תופיקשלו ןיקת להנמל םורתל םגו ,הקפה תותואנו

 

  .ונודנש םיירקיעה םיאשונה הרצקב הלא

 בוש תולעהל חמשנ םתואו ,הקימעמ תוסחייתה ולביק אל ךא החישב ורכזוהש םיפסונ םיניינע םנשי
 םויק ,תיליע הגוסמ הרדסו טרסל ביצקת םומינימ תעיבק ,הקפה תותואנ לע הרימש :ראשה ןיב .םכינפב
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 "ןולח" ,רודיש יפוג ןיב תויצקודורפוקו הלועפ יפותיש דודיע ,תוירטנמוקוד תורדסב םג ךשמה תונוע
 ,תינויסינ הריציל תוידועיי רודיש תועוצר ,ינויזיוולטה רודישה םרט םילביטספבו עונלוקב םיטרס תנרקהל
  .דועו םיברעה תו/םירצויהו תיברעב תירוקמ הריצי םודיק ,דדובה טרסה לע הרימש

 

 עובקלו ותולהנתהב קושה ראש תא תוחנהל וילעש בושח ןמס ילארשיה רודישה דיגאתב םיאור ונא ,ללככ
 םלוע לפונו םק השקה םתדובע לעש ,תו/םירצויה לש םתבוטו םהיתויוכזל הגאדה תא ליבוהל ,הובג ףר
 העיפשמ ,דיגאתה תצעומב תלבקתמש הטלחה לכש וניבה אנא .ילארשיה ירוביצה רודישה לש אלפנה ןכותה
 .ולוכ תרושקתהו הריציה קוש לע יתוהמ ןפואב

 .ישיא ןפואב םכינפב םיאשונה תא גיצהלו אובל תונמדזהה לע םכל הדונ ,רומאכ

 

 ,הכרבב

 ר״וי ,בוסחנפ רומיל

 הריציה םודיק יארחא ,הבלא יעור

 )ר״ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא

 ר"וי ,בקעי ןב תיגח
 הריציה םודיק תיארחא ,סזומ תנע

 )ר"ע( לארשיב ירטנמוקודה םורופה

 ר"וי ,ןומיס ןב בדנ
 הריציה םודיק יארחא ,םאמת רואיל

 )ר"ע( היזיוולטהו עונלוקה יאטירסת דוגיא

 ר"וי ,ןרפש רדא
 הריציה םודיק יארחא ,בילטוג הקיבצ

 )ר"ע( היזיוולטו עונלוקל םיקיפמה דוגיא

 

 


