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 2022 רבמבונ 14
 ג"פשת ןושח 'כ

 
 תוינידמה לש הבילה ירגתא אשונב ירקחמ עדי לש םיימוי םיריצקת עוציבל הנמזה

 .יכוניחה הדשהו

 300 -ל לעמ ומסרופ זאמו הנורוקה תפגמ ץורפ םע הדסונ תישארה תינעדמה תכשל לש תימויה הריקסה

 ךוניחה הדשל האיבמ הריקסה .ךוניחה םוחתב תולאשו םיאשונ לש בחר ןווגמ ופיקה רשא תוריקס

 ,ילארשיה יכוניחה םויה רדס לע םיאצמנש םיאשונב ,ךוניח תוינידמל יטנוולר ירקחמ עדי ילארשיה

 תוינידמה לש הבילה ירגתא רובע עדי תיתשת תריציל םורתל הריקסה תרטמ .הריהבו תיתיצמת הרוצב

 םירמאמ ינש לש םירצק םימוכיס הגיצמו ,תירבעה הפשב תבתכנ תימויה הריקסה .יכוניחה הדשהו

 הדובע עוציבב ךתוא ןיינעל םישקבמ ונא ,ךילא וז ונתיינפב .הז םע הז םיבתכתמו ,ךוניחב םיקסועה

 תושירדה לע םינוע ךינותנ םאב .ךוניחה דרשמ לש ישארה ןעדמה תכשל רובע ןודנבש אשונב תינמז

 .תעצומה הדובעה רובע ריחמ תעצה ונל י/שיגת םא ךל הדונ ,ןלהלש

 תחא לכ תוללוכה תוימוי תוריקס 25-ל לכה ללוכ ₪ 25,000 לע הלעי אלש םוכסב ריחמ תועצה ולבקתי

  .המדקהו םירמאמ יריצקת 2

 :המישמה תרדגה

 ךוניחל םירושקה םיאשונב ,ישארה ןעדמה תכשל תויחנהל םאתהב הרצק תימוי הריקס תביתכ

  .וז הפוקתל םייטנוולרהו

 ימשרה תוימויה תוריקסה הנבמב עיפומש יפכ )םילימ 100 -כ( ריצקתו המדקה לולכת הריקס לכ .1

 .תישארה תינעדמה תכשל לש

-400 ןיב וניה רמאמ לכ לש םכסמ ריצקת ךרוא .תירבעב םירמאמ ימוכיס ינש לולכת הריקס לכ .2

  .םילימ 600

 1 חפסנב םיפרוצמה הדימה תומאב דומעל תיעובשה הדובעה תינכתב ועצויש םירמאמה לע .3

  .ףטוש ןפואב ת/בתוכה לבקת/יש תויחנהלו םידקומל םאתהב ,הז ארוק לוקל

 תכשל ת/גיצנ י"ע קפוסיש תימויה הריקסה לש ימשרה טמרופב ושגויו ובתכיי תוריקסה .4

 טמרופה יפ לע תוכורעו תורדוסמ ןהשכ הכשלה ת/גיצנל עיגהל תוריקסה לע .תישארה תינעדמה

  .יפרגה

 םיטרופמש יפכ המדקהו םירמאמ יריצקת 2 תחא לכ תוללוכה ,תוריקס 1-3 ןיב שיגהל ןתינ עובש לכב

 ת/בתוכ לכ לש תונימזל םאתהב ועבקיי תוריקסה תביתכ בצקו הדובעה תינכת .המישמה תורדגהב

 הדובע תינכת ת/בתוכה ידי לע שגות עובש לכב .ישארה ןעדמה תכשל ת/גיצנ םע םואיתב ,ישיא ןפואב

 ת/גיצנ י"ע עובש ותואב ורדגוהש םיאשונלו תויחנהל םאתהב ,תוריקסל םירמאמל העצה תללוכה

 ולא םירמאמב הריחבל עגונב רבסה תקספו םיאלמה םירמאמל היינפה לולכת הדובעה תינכת .הכשלה

 םיריצקתה ת/בתוכ ,ךרוצה תדימב .ןכמ רחאל עובשה ךלהמב השעת תוריקסה תשגה .םהיניב רוביחהו

 הנעגת תוריקסה יכ איה הייפיצה .ישארה ןעדמה תכשל תגיצנ תושירדל םאתהב הריקסב םינוקית ךורעי
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 םינריצקתה ידי לע תוהגומו תוכורע ןהשכ תוריקסה לע יארחאה לש ונחלושל

 .םינוקית בבסב ךרוצ היהי אל םיגירח םירקמ טעמל ןכלו

  :הריקסה ת/בתוכמ ףס תושירד

 תוריקס תביתכב ןויסינ ת/לעב .הרבחה יעדמ וא ךוניחה םוחתב תוחפל ינש ראותל תי/טנדוטס •

 .ךוניח יאשונב תוינידמ תוריינ וא תירקחמ תורפס

 םיימדקא עדימ ירגאמל האלמ השיג •

 עובש ידימ תואלמ תוימוי תוריקס 1-3 תביתכל תונימז •

 :תופסונ תושירד

 :אוה שרדנה דויצה .הנודנה הדובעה עוציב םשל שרדנה דויצה לש ותושרב םויק לע בייחתהל עיצמה לע

 טנרטניאל רוביח םע בשחמ •

 ינורטקלא ראוד תבית •

 תנכדועמ סוריו יטנא תנכות •

 רתוי תנכדועמ הסרג וא 2010 תסרג -האלמ office תינכות •

 ןתניהב ,שכר יאנת םתואב תופסונ תודיחיל תורשקתהה תא ךיראהל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

  .שיגמה לש םירצותה תוכיאמ ונוצר תועיבש

   .תללוכה הדובעה ףקיהמ שילש םותב תחא לכ ךרד ינבא שולשב עצבתי קפסל םולשתה

 :םוסרפו תויוכז

  .ישארה ןעדמה תכשל לש ויהי הז טקיורפ תרגסמב בתכנש ךמסמ לע תויוכזה לכ

 :םיאבה םיכמסמה תא לולכת העצהה

 .שקובמה גוסהמ םיריצקתל תואמגוד 2 .1

 .םייח תורוק .2

 םייטנוולר םיצילממ לש רשק יטרפ ףרצי ,טנרוטקוד וא ינש ראותל טנדוטס אוה שיגמהו הדימב .3

  .)תוחפל דחא ץילממ( ישעמה ןויסינל

 ריחמ תעצה .4

 ,תוריקס תביתכל ת/דמעומה תונימז טוריפו דיקפתל ת/דמעומה תמאתה תא טרפמה בתכמ .5

  .עובשב שיגהלו בותכל לכוי ןתוא תוריקסה רפסמל יפצ ללוכ

 :תועצה תכרעהל םינוירטירק

  .)תודוקנ 80 -ינש ראות ,תודוקנ 90 -תי/טנרוטקוד ,תודוקנ 100 -ישילש ראות( 15% -הלכשה .1
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 ,רוקמל המאתה ,תויטנוולר לש םיטביהב( םיריצקתה תואמגודל תוכיא ןויצ .2

  .40% -)הביתכה ףטש

 )תודוקנ 90 – הנשל תחתמ ,תודוקנ 100 הנש לעמ( 10% םיריצקת תביתכב ןויסינ .3

  .תודוקנ 10 הדירומ חש 1000 לש העצה תגרדמ לכ .תודוקנ 100 -רתויב הכומנה העצהה -5% רוחמת .4

 ןויארל ונמזוי םינושארה םיפיעסה תשולשב רתויב הובגה ןויצה ילעב תו/םידמעומה ינש – ישיא ןויאר .5

 לש לקשמב הבוט תישיא ןיב תרושקתו תווצ תדובע תלוכי ,ןכותה םלועב קימעמ עדי ףסונב וללקושי ובו

– 30% 
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  .ישארה ןעדמה תכשלל העצהה תעגה אדוול ה/עיצמה לע
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  םימיאתמ םידמעומ 2 דע רוחבל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

 ןתניהב ,שכר יאנת םתואב תופסונ תודיחיל תורשקתהה תא ךיראהל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

  .שיגמה לש םירצותה תוכיאמ ונוצר תועיבש

 תושירדב תדמוע אל הדובעהו הדימב עיצמה םע תורשקתהה תא םייסל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

  .המישמה תרדגהב ורדגוהש יפכ םינוקית יבבס רחאל םג הכשלה יגיצנ לש םנוצר תועיבשל הניאו זרכמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 1 חפסנ

 תימויה הריקסל הדימ תומא

 תורטמ .ימוי סיסב לע הבחר הצופתב ץפומה ךמסמ הניה ישארה ןעדמה תכשל לש תימויה הריקסה
  :ןה טמרופה

 .הרגשב רקחמ תכירצ לש המרונ סוסיבב ךומתלו רקחמל הפישח רצייל .א

  .חטשב היישעו תוינידמ בוציעל םרותה עדי רוקמ תווהל .ב

  .ךוניחה םוחתב םיאשונ ןווגמב עדיה תבחרהל ילככ שמשל .ג

 .ךוניחה הדשב תונוש תוריז גציימה בחר דעי להקל תצפומ תימויה הריקסה ולא תורטמ גישהל תנמ לע
 רשא הרורבו תיתיצמת הרוצב ךוניח תוינידמ יאשונב עדיו ירקחמ עדי גיצהל תנווכמ תימויה הריקסה
 םדקל תנמ לע .ךוניחה הדשב םינוש םיכילהתל סיסבכ ןכו תעדה תבחרה ,הדימלל שמשל הלוכי

 ארוקה רובע יתיצמתו ריהב ןפואב ירקחמ עדי םיפקשמה םינכת רצייל תפאוש הריקסה ולא תורטמ
  .ךוניח יאשונב ירקחמ עדי לש יטנוולרו יטנרהוק ,ןמיהמ ,ןימא רוקמ  התויה לע הרימש דצל

  :תימויה תוריקסל תביתכל םיחנמ םיווק רפסמ ןלהל

 .תקסוע איה םהב םיאשונה ביבס ןמיהמו ןימא עדי רוקמ תווהל הריקסה לע .1
 רתוי הבחר הנבהל םימרות רשא םייטנוולר םירמאמ 2 ןיב רוביח רצייל תפאוש הריקסה .2

 ,םיפיסומש םירמאמ איבהל הניה םירמאמ ןיב רוביחה לש ותרטמ .ןיינעה םוחת לש
 הרוצב הבותכ תויהל הכירצ הריקסה .הז לע הז השדח הרוצב םיריאמ וא םישדחמ
  .םירמאמה ןיב ינויערה רוביחה תא ןיבהל ארוקל תרשפאמה

 הקיזבו ,ילארשיה יכוניחה םויה רדס לע םיאשונל תינכדעו תיטנוולר תויהל הריקסה לע .3
 תא תוקיסעמש תוירקיע תולאשמ עבנת הריקסה יאשונ תריחב .ימלועה הזל תידימת
  .ךוניחב םינוש םיאשונב הנבהה תא ביחרהלו קימעהל ןתרטמש ךוניחה הדש

 םיאשונל תילאוטקא הניחבמ םימאתומ תויהל םיכירצ עובש לכ םירחבנה םיאשונה .4
 םיאשונבו םהל םירכומה םימוחתב םרובע שדחלו ,ךוניחה ישנא תא םיקיסעמה
  .םתביבסב םירבודמה

-בר ןיינע רציילו עובשה ךלהמב םינווגמ םיאשונב קוסעל תוכירצ תוימויה תוריקסה .5
 תומרות רשא ורובע תויטנוולרה תוריקסה תא אוצמל חילצי ארוק לכש ךכ ימוחת
  .קסוע אוה וב םוחתה תא תורישעמו

 רשא םירמאמה .ןהב םירצקותמה םירמאמה תוכיא רובע ןקת ותב דומעל תוריקסה לע .6
 :םיאבה םינוירטירקב ודמעי הריקסב ורצקותי

a. 1 גורידב תע יבתכמ םירמאמQ 2 ואQ. 
b. תויסולכוא ברקב וכרענש הלאכ תויהל ףואשל םיכירצ םירחבנה םירקחמה 

 לש הגצהל תופידע תמייק .לארשיל יתרבח – יתוברת ןוימד תולעב תויטנוולר
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 ךוניחה תכרעמ לע םילארשי םירקוח ידי לע ושענש םירקחמ
 האוושה ךותו םירחבנה םירקחמה לולכמב תנזואמ הרוצב תאז ךא ,תילארשיה
  .םוחתב ימלועה רקחמל

c. רחבנה אשונל םייטנוולרו םיינכדע תויהל םירמאמה לע 
d. םיטנדוטס ללוכ אל ,הב םידימלתלו ךוניחה תכרעמל םייטנוולר ויהי םירמאמה 

 .ההובג הלכשהב ךוניחו
e. רחבנו הדימב .ינתומכ רקחמ וכרע םהב םירמאמ ויהי ורחבייש םירמאמה ,הפיאשב 

 לעב וניהש תקפסמ םיקדבנ תומכ םע רקחמ תויהל וילע ינתוכיא רקחמ םע רמאמ
 .דבלב ירואית רקחמ אלו הדשל תיטנוולרו הקימעמ הרימא

f. אטמ וא תויתטיש תוריקס ,רשפא םהבש תומוקמב גיצהל ףאשת תימויה הריקסה-
 .תוזילנא

 .לארשיב יכוניחה הנשה לגעמל תויטנוולר תויהל תוריקסה לע .7
 הריקסה וב םוחתל יטנוולרו ריהב םוכיס תווהל הכירצ תימויה תוריקסה לש המדקהה .8

 המדקהה .םירחבנה םירמאמה ינש לש ינויערה רוביחה ירוחאמ תדמועש הביסלו ,תקסוע
 ךרעהו עדיה תאו הריקסה לש תינויערה הרטמה תא ארוקל גיצהל תנמ לע תשמשמ
 הביסל המדקה לכב סחייתהל בושח .הקימעמ האירקב ול קינעהל היושע איהש ףסומה
 תויטנוולרב הרכה ךותמ תקסוע איה וב םוחתה תובישחלו ,ורחבנש םירמאמה ןיב רוביחל
 .לארשיב יכוניחה הדשל ולש

 


