
 

 האופרל תוטלוקפה - תויצרא רמג תוניחב ילהנ
 לאירא ,תירבעה ,ןליא-רב ,ביבא-לת ,ןוינכטה ,ןוירוג-ןב

 )2021 יאמל ןכדועמ .2007 ראוניב ךרענ(
 

  הניחבה תנווכ .1
 

 .םינחבנה לש עדיה םושייו עדיה תמר תא קודבל .א
 .שרדנה םומינימל העיגמ הניא םהלש עדיה םושייו עדיה תמרש םינחבנה תא רתאל .ב
 .ירשפאה רתויב הובגה טרדנטסב ,הדיחא הכרעה תמר רוציל .ג
     

 ומוסרפ ןפואו ךמסמה תרטמ .2
 

   .תוניחבה ילהנ תא טרפל
 תעידיל ךמסמה תאבהל יארחא ס"יב לכ .רפסה-יתב תשש תויוריכזמל תויצראה תוניחבה תזכרמ י"ע רבעוי ךמסמה
 אבוי ןוכדע לכ .ךרוצה יפ-לע ,תעל תעמ ןכדועי ךמסמה .)'דכו הטלוקפה ילהנב ,ןותנשב םוסרפ( ולש םיטנדוטסה
 .םיטנדוטסה תעידיל םדי-לע רבעויו רפסה-יתב תעידיל

 
 הניחבה ןכות .3
 

 .יטנוולר ינילק בבס לכ תליחתב םיטנדוטסל קלוחי סובליסה .עוצקמ לכב סובליסה לע תססובמ הניחבה .א
 .תוניחבה ידעומ םוסרפ םע ,תימדקא הנש לכ תליחתב םיטנדוטסה תעידיל ואבוי םיצלמומה דומילה ירפס .ב
 ץפוה רפסהש יאנתבו ,הנורחאה הרודהמה איה םיפסונ תורוקמ לשו ץלמומה דומילה רפס לש תבייחמה הרודהמה .ג

 .הניחבה דעומ ינפל םישדוח 9 תוחפל
 .ןימז ,רחא דומיל רפסב םימיאתמה םיקרפה וטרופי ,הניחבל םייטנוולר םיקרפ דומילה רפסב םירסח וב עוצקמב .ד
 
 הניחבה  .4
 
 .הארוהה תויוריכזמ ידי-לע םאותמ דעומב םייקתת הניחבה   .א 
 .ןמז ותואב ,םירתאה לכב ,הניחבה תומלוא לכב םייתסתו ליחתת הניחבה .ב
 לכל תוקד 15 לש תפסות ,םינוירטירקב םידמועה םיטנדוטסל הדיחא ןמז תפסות טעמל ,הניחבל ןמז תפסות ןיא .ג

 .)תואטיסרבינואהמ תחא לכ ןונקת יפל( הניחב תעש
 ןמז .)הלאשל יצחו הקד לש בושיחב( תולאש 160 דע לולכל הלוכי הניחב ,תופוצר תועש 4 לע הלעי אל הניחבה ךשמ   .ד

 .םהיניב הקספה םע םיקלח ינשב עצבתת תולאש 160 -מ רתוי תללוכה הניחב .תובושתה ספוט יולימ תא ללוכ הז
 רתוי תללוכה הניחב לש הרקמב .םייטנוולרה תובושתה יספוטו הניחבה יספוט וקלוחי הניחבה לש קלח לכ תליחתב
 .םיטנדוטסל שארמ העדוה ךכ לע רסמית ,תולאש 160-מ

 ,תרחא תמדקומ הארוה המסרופ ןכ םא אלא ,םידיינ םינופלט ללוכ והשלכ ינורטקלא דויצ הניחבה םלואל סינכהל ןיא .ה
 .דבלב תוטושפ בושיח תולועפ עוציבל ןובשחמ תאבה תרשפאמה

 .תוניחבב םירומ תוחכונ היהת אל .ו
 י"ע ןחבנל רסמיי תוגייתסה ספוט .תויפיצפס תולאשמ תויוגייתסה יספוט אלמל םילוכי םינחבנ הניחבה ןמזב .ז

 הגירח .הניחבה רדחמ תוגייתסה ספוט איצוהל רוסיא לח .הניחבה ןולאש םע רזחויו ,ותשקב י"פע ,ה/חיגשמה
 לש הנושארה הקידבה ןמזב וקדבי ולא םיספט .להונהמ גרחש ןחבנה לש הניחבה תליספל םורגת הז להונמ
 )4.ב .5 ףיעס האר( רוערע תובקעב אלא ,םינויצ םוסרפ רחאל הניחב לע ףסונ ןויד םייקתי אל .הניחבה

 לכ תוירחאב .םינחבנה לכמ תובושתה יפדו תויוגייתסהה ,הימדהה תורבוח ,תולאשה תורבוח ופסאיי הניחבה רמגב .ח
 והשלכ רמוח תאצוה לש הלועפ לכ .תואלמו תומלש ורזחוהש הניחבה תורבוח יכו רזחוה רמוחה לכש אדוול הטלוקפ
 .ןחבנה לש הניחבה תליספל םורגי ,הניחבהמ

 התוירחאב ,ןכ-ומכ .תיארחאה הטלוקפל הימדהה תורבוח תאו תובושתה יספוט תא ריבעהל הטלוקפ לכ תוירחאב .ט
 תורבוחה תא )סורגל( דימשהלו ,הטיסרבינואב תלבוקמה הפוקתל ,הניחבה תורבוח תא חטבואמ םוקמב ןסחאל
 .וז הפוקת רחאל

 ***.הניחבה םוימ תועובש 3 דע היהי םינויצה םוסרפ .י
 תוניחבב רבעמה ןויצ       

 .60% אוה תוניחבב רבעמה ןויצ .אי



 

 

 רוערע ןונגנמ .5
 
 םא ,ולש תובושתה ספוט    לש תרזוח הצרה שקבל ןחבנה יאשר ,םמוסרפמ םוי 14 ךותו םינויצה םוסרפ רחאל   .א 

  .תובושתה יפד/ףד תקידבב תינכט היעב התייה ותעדל
 םוי 14 ךות םייקתי רוערעה .הניחבה לע רוערע רשפאתי וב םוקמו דעומ הטלוקפ לכב םסרופי ,םינויצה םוסרפ רחאל  .ב 

  *** .םינויצה םוסרפמ
 ***.59 דעו 51-מ םינויצ ילעב ,הניחבב ולשכנ רשא םיטנדוטס קר רערעל םיאשר 1.ב
 הדיחא  ןמז  תפסותל       טרפ ,ןמז תכראה היהת אל .הניחבה ךשמ תיצחמל הוושה ןמז ךשמיי רוערעה 2.ב

 .)תואטיסרבינואה ןונקת יפל( העש לכל תוקד 15 לש תפסות ,םינוירטירקב םידמועה םיטנדוטסל
 .רתויב הנוכנה איה ותבושת יכ דומילה רפסמ אתכמסא גיצהל בייח רערעמה ,רוערע לכב 3.ב
 ןויד רחאל .תויעוצקמ תוטלחה םתויהב ,םהב טילחתש דבלב איהו ,הניחבה תדעו ידי-לע וקדביי םירוערעה 4.ב

 תא יבמופב םסרפל  תביוחמ הניא איהו ,ויהיש לככ ,םינקותמה םינויצה תא הניחבה תדעו םסרפת ,תוטלחהו
 .רוערעב תוטלחהה יקומינ

 העדוה לביק רשא  ןחבנש דבלבו םינחבנה ללכ לע לחוי ,לבקתהש רוערע תובקעב הניחבב השעייש ןוקית לכ 5.ב
 .לשכיי אל ,הניחבה תא רבע יכ בתכב

 ***.םירוערעה תשגה תפוקת םותמ הדובע ימי םוי 14 ךות ומסרופי םירוערעה תקידב רחאל הניחבה תואצות 6.ב
 .ףסונ רוערע ןיאו תויפוס ןה םירוערעה יבגל תוטלחהה 7.ב
 תינכט היעב התייה ותעדל םא ,רוערעה ךילהת רחאל ולש תובושתה ספוט לש תרזוח הצרה שקבל יאשר 8.ב

 םוסרפ םוימ םימי 14 ךותב ,הארוהה תוריכזמל בתכב שיגהל שי השקבה תא .תובושתה יפד/ףד תקידבב
 .רוערעה רחאל םינויצה

 :תוינכט תורעה 9.ב
 םא( הימדה תרבוח ,ולש תובושתה ףד לש םוליצ ,הניחבה ספוט תא לבקי רערעמה רשאכ ךרעי רוערעה .1

 .תונוכנה תובושתה םע ףדו )הניחבב התיה
 .דומילה י/רפס תאו הביתכ ירישכמ ותא איבהל יאשר רערעמה .2
  ,די-ףכ בשחמ  ,דיינ בשחמ ( אוהש לכ גוסמ ינורטקלא רושכמ איבהל ןיא .3

   .םיפד וא תורבחמ אל םגו )'וכו דיינ ןופלט הדלקה רישכמ ,הטלקה רישכמ ,יטפוא ארוק ,המלצמ
 לע רוערע םושיר דבלמ ,הניחבל רושקה רחא םושיר לכ עצבל וא ,ןקלח תא וא הניחב תולאש קיתעהל ןיא .4

 .ךכל דעוימה ספוטה יבג
 .ףד ותואב תולאש יתש לע רערעל ןיא .דרפנ ףד לע בתכיי הלאשל רוערע לכ .5
 .הניחבה ספוטב ןומיסה אלו ףקתה אוה תובושתה ףדב הבושתה ןומיס .6
 .רוערעה דמעמב ול רסמנש רמוחה לכ תא ריזחי רערעמה רוערעה רמגב .7

 
 'ב דעומ .6
 
 .'ב דעומל םג םיפקת 'א דעומל םיסחייתמה םילהנה לכ  .א
  .'ב דעומו 'א דעומ ,דבלב הניחב ידעומ ינש ויהי הנש לכב  .ב
       .'ב דעומב ןחביי ,'א דעומב לשכנ רשא ןחבנ לכ  .ג
  ,'ב דעומב  לשכנו 'א דעומב ןחבנ אל וא 'ב דעומל שגינ אלו 'א דעומב לשכנ רשא ןחבנ .ד
 הניחבה תא תוחדל ןתינ אל .םידחוימ םידעומ ויהי אל .ףסונ בבס רובעי אל ךא ,האבה הנשב ףסונ דחא דעומב ןחביי     

 בבס שרדיי ,תפסונ הנשל היחד הרשוא םהב םיגירח םירקמב .תבקועה הנשל רבעמ ,)דחא ןולשיכ ירחא( תרזוחה
 **.ףסונ

 
 םידעומ ינשב ןולשכ .7
 
  .לשכנ וב עוצקמב אלמ בבס לע רוזחל בייח ,'ב דעומבו 'א דעומב הניחבב לשכנ רשא טנדוטס    .א
 .תבקועה הנשב ,דחוימ ינטרפ בבסכ אלו ליעפ בבס תרגסמב היהת בבסה לע הרזחה    .ב
  ,רתויב יטנוולרה ,דחא בבס לע רוזחל שי דחא יטנוולר בבסמ רתוי שי םהב תועוצקמב     .ג
 יטנבלרה בבסה והמ ,הביטחה/גוחה ר"וי  י"ע ,שארמ טלחוי ס"יב לכב .תוחפל םיפוצר תועובש 4 ךשמייש יאנתבו       

 .רתויב
 

 



 

 

 לע רזח הב םידומיל תנש התואב הניחבל תשגל  בייח ,בבס לע רזחו 'ב דעומבו 'א דעומב לשכנ רשא טנדוטס     ד
 .רתוי ןחבהל לכוי אל ,)םידעומ העברא כ"הס( םיפסונ םידעומ ינשב לשכייו הדימב  .בבסה

  טנדוטסה דמול הב הטיסרבינואל  שגוי ,תונולשיכ ינש רחאל םידומיל תקספה לע רוערע .ה
 *.תיפוס היהת התטלחהו      
 
 הניחבמ תורדעה .8
 הביסמ ,םידעומה דחאל שגינ אלש דימלת .םידומיל תנש התואב ,ועבקנש הניחב לש םידעומה ינשל תשגל יאכז דימלת

 ****.תבקועה הנשב ,ףסונ דעומב ןחביהל השקב שיגהל לכוי ,תקדצומ
 
 .הדיל רחאל תויטנדוטסל ןמז תפסות .9
 .הניחבה ןמזמ 25% לש ןמז תפסותל תויאכז ,הדילה רחאל תועובש 14 דע ,ודליש תויטנדוטס
 *****.תדלויה לש ישיא סיסב לע הטלוקפ לכ .הדילה רחאל תואכזה ןמז תא ךיראהל ןתינ םידחוימ םירקמב
 

 רושיא .10
 .תויצראה תוניחבל יוגיהה תדעוו םינאקדה דוגיא ידי לע רשוא ןונקתה
 
 
 2.9.2012 – ב םינאקדה םורופ תבישיב רשוא ףיעסה *
 2015 רבוטקואב םינאקדה םורופ י"ע רשואו ןקות ףיעסה **
 .31.12.15-ב םינאקדה םורופ תבישיב ורשוא םינוקיתה ***
 22.12.16 -ב םינאקדה םורופ תבישיב רשוא ףיעסה ****
 2022 רבמטפסב םורופה י"ע רשוא ףיעסה *****
                               
 

 


