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 תיפוצ תוליעפב תופתתשה ןיגב םולשתמ החנהל השקב ספוט

 ז.ת התכ ס"היב םש ךינחה םש

 דע םידלי

 18 ליג 

  לעמ םידלי

 18 ליג

          

            

            

   םירוגמ תבותכ

    תושפנ רפסמ

 

   ז.ת  באה םש
 'לט
   דיינ

   ז.ת   םאה םש
 'לט
   דיינ

 יתחפשמ בצמ
 ה/שורג  הא/יושנ 

 ה/ןמלא  ה/קוור  

    :ליימ תבותכ

 

 ילכלכ בצמ לע םיטרפ

 

 וטורב ישדוח רכש וטנ ישדוח רכש הבצק /הדובעה םוקמ םש הסנכה יטרפ

    באה תדובע

    םאה תדובע

     תונוזמ

    ימואל חוטיבמ הבצק

    תורחא

   כ"הס
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  :םייטנוולר םיכמסמ תגצה

 היסנפמ תוסנכה רושיא  יאמצעכ תוסנכה רושיא   םינורחא רכש ישולת 3       ז.ת חפס םוליצ 

 השקב בתכמ  הבצק רובע ימואל חוטיב רושיא     םייאופר םירושיא    הסנכה תמלשה רושיא 

 הירייעמ ןתינה החנה ספוט  הלטבא רושיא   ס"היבמ החנה רושיא   החוורה תכשלמ הצלמה 

 ___________________________________________________________ :השקבל םיקומינ

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________ 

  :הרהצה

 ,ורשואש תוחנהה ולטובי ,םיאלמ וא םינוכנ םניא םיטרפהש אצמי םא יכ יל עודיו םינוכנ ליעל םיטרפה לכ יכ תאזב ריהצמ ינא
 .תואצוהו הדמצה ,תיביר ישרפה תפסותב עיגמה לכ תא םלשל שרדאו

 

 אלו הדימבש יתעידיל אבוה יכ תאזב ריהצמ ינא יל הנתינ רשא החנהה םוכס תא םסרפל אל תאזב בייחתמ הטמ םותחה ינא
 .רתלאל החנהה לטובת ל"נה תובייחתהב דומעא

 

 _________________ המיתח ___________________ השקבה אלממ םש  ___/___/______ ךיראת

   

 _____________ המיתח _________ %  החנהה םוכס   ___/___/_____  םוימ הדעווה תטלחה
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 'א חפסנ                   

 תוחנה ןתמל םינוירטירק

 :תונושה תושקבב ןודל האובב םיאבה םינוירטירקה יפ לע לעפת תוחנהה תדעו 

 .םייטנוולרה םיכמסמה לכ ףוריצב  דעוימה ספוטה יבג לע ושגוה רשא תושקבב קר ןודת הדעווה .1

 רתוי אל היהי   טבשב החנהה הבוג ,תימוקמה תושרה לש םימולשתהו םיתורישב החנה תלבקמ החפשמהו הדימב .2
 .50% -מ

 .)'דכו םיחא תוחנה( תוחנה תוליפכ היהת אל .3

 לכב .החנהה ןתמ םרט הגהנהה תמרב רבדה רשואי ,הגירחב ךרוצ לש הרקמב .50% לעמ לש החנה ןתנית אל .4
 .יטבש עוריא/לעפמ/תוליעפ לכ רובע םולשת היהי הרקמ

 ,םידבוע  גוזה ינב ינש םאה ,החפשמה לש תללוכה הסנכהה הבוג :םיאבה םירבדה תא ןובשחב חקית הדעווה .5
 .יללכה יתחפשמה עקרהו

                                    דסומה לש םייתרבחה םירעפהו ינועה ידמימ חוד תלבט לע ךמתסהב אוה החנמה ןורקיעה יכ ץלמומ .6
   :רושיקה ןלהל      .)החפשמ לדוג יפל ינועה וק תלבט – 2 חול( .וטורב שפנל הסנכהה  ןחבמ פ"ע ,ימואל חוטיבל

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2015.pdf 

 

 איה החנהה ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה וק תלבט יפל הסנכהה לעמ 20% דע איה הסנכההו הדימב .א
50%. 

 ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה וק תלבט יפל הסנכהה לעמ 30% דעו 20% לעמ איה הסנכההו הדימב .ב
 .40% איה החנהה

 ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה וק תלבט יפל הסנכהה לעמ 40% דעו 30% לעמ איה הסנכההו הדימב .ג
 .30% איה החנהה

 ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה וק תלבט יפל הסנכהה לעמ 50% דעו 40% לעמ איה הסנכההו הדימב .ד
 .20% איה החנהה

 .םתצלמה תא לבקלו החוורה יתוריש ידבוע םע ץעייתהל תיאשר הדעווה .7
 .םליג תאו טבשב םיכינחה החפשמה התוא ינב םידליה רפסמ תא ןובשחב חקית הדעווה .8
  .השקבה ספוט יבג לע םתטלחה תא ובתכי תוחנהה תדעו ירבח .9

 .הגהנהה רבזג רושיאב תויהל תבייח ל"נה םינוירטירקהמ הגירח לכ .10

 


