
 "ףדרמה" תינכתל המשרה ןונקת
 

 תרושקת טסוגוא ילוי ידי לע קפומש היזיוולט ןועושעש תינכת הניה )"תינכותה" :ןלהל( "ףדרמה" .1
 םמעטמ רחא םרוג לכ וא/ו ילארשיה רודישה דיגאת – ןאכ רובע )"הקיפמה" :ןלהל( מ"עב תוקפהו
 .)"ץורעה" :ןלהל(

 .הקיפמה ןיבו דמעומה ןיב םכסה הווהמו תינכתל םיינושארה ןוימה יאנת תא רידסהל אב הז ןונקת .2
  .הז ןונקת יאנת לכל המכסה הווהמ תינכתב תופתתשהל תודמעומה תשגה

 טרוש תכרעמ תועצמאב ול גצוי רשא ספוטהו ןולאשה תא אלמי תינכותב ףתתשהל שקבמה דמעומ .3
 וא/ו תכרעמה .)"תכרעמה" :ןלהל( דמעומה תושרל הקיפמה דימעת התוא תרחא תכרעמ לכ וא/ו ןשידוא
  .ךכל םאתהב לועפל בייחתמ דמעומהו םיטרפ ףיסוהל דמעומהמ שקבל םיאשר ויהי הקיפמה

 לככ ,הקיפמה ידי לע רשואי רשא רחא ךיראתל דע וא 1.11.2018 ךיראתל דע תודמעומ שיגהל ןתינ .4
  .רשואיש

 טרפ יולימ יא .םישרדנה תודשב םייתימאה םיישיאה ויטרפ תא אלמל דמעומה שרדיי תודמעומה תשגהב .5
 תליספ / דמעומה תשקב תטילק יאל איבהל םייושע יוגש טרפ יולימ וא/ו תודשהמ דחאב שרדנה
  .ותודמעומ

 רשקב רתא לכ וא/ו תכרעמה לש הניקתה תוליעפל םיארחא םניא םמעטמ ימ לכו ץורעה וא/ו הקיפמה .6
 וא/ו םירישי םיקזנל וא/ו ןהשלכ תוערפה וא/ו תוקספהל תוירחאב ואשיי אלו םהיביכרמ לכ לע תינכתל
 לככ ,רומאכ תוערפה וא/ו םישוביש ןיגב םידמעומל ומרגייש תופיקע וא/ו תורישי תואצוה תוברל םיפיקע
  .ומרגייש

 תוכרעמ תונוש תובשחוממ תוכרעמבו תכרעמב םיעקשומה םיעצמאה לכ ףא לע יכ ךכל עדומ דמעומה .7
 יכ חיטבהל הקיפמה ידיב ןיא יכו שונא תויועט תוברל תויועט וא/ו ,תולקתמ ,תוצירפמ תוניסח ןניא ולא
  .רומאכ תולקת/תוצירפ/תויועטמ ףח היהי וא/ו יטמרה ןפואב חטבואמ תודמעומה תשגה ךילה

 התעד לוקישל םאתהב םיפסונ ןוימ יבלשב ףתתשהל דמעומ לכ רוחבל אל וא רוחבל תיאשר הקיפמה .8
 השקבה ןכא יכ חיטבמ וניא רחא טרפ לכ וא/ו ןולאשה וא/ו ספוטה יולימ םצע יכ רהבומו ידעלבה
 םיפסונ ןוימ יבלשב ףתתשהל רחבי דמעומה יכ חיטבמ אוה ןיאו ,הטלקנ םידמעומה תמישרב ללכיהל
 )םיינכט םילשכ תוברל( יהשלכ הביסמ םא .)םיפסונ ןוימ יבלשל רחביי םא ףא תאזו( תינכתב ףתתשי וא/ו
 יפלכ הבוח וא/ו תוירחא לכ םמעטמ ימ לכל וא/ו ץורעל ,הקיפמל היהת אל דמעומה יטרפ וטלקי אל
 תא וא/ו הלוכ המשרהה תא לטבל הקיפמה תיאשר ןכ .ךכל רשקב הנעט לכ ול דומעת אלו דמעומה
 ףתתשה םא ףא תינכותב קלח לכו תינכותה תא לטבל וא/ו ןוימה יבלשמ בלש לכב דמעומה תופתתשה
 רתוומ דמעומה .ידעלבה התעד לוקיש יפל לכהו ,םרדשלמ ענמיהל וא/ו תינכותל םימוליצב דמעומה
 הקיפמה דגנכ הז ףיעסב םיטרופמה םיניינעהמ ןיינעל רשקב העיבת וא/ו הנעט וא/ו השירד לכ לע שארמ
  .המעטמ ימ לכ וא/ו

 תושירד תא ומצע לע לבקל וילע אהי ,תינכותב וא/ו םיפסונ ןוימ יבלשב ףתתשהל דמעומ רחבייש לככ .9
 לע םותחל שרדיי תינכותב ףתתשהל רחביי רשא דמעומ יכ ,רהבומ רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .הקפהה
 ביכר לכבו תינכותב םירצויה תויוכזו ינחורה ןיינקה תויוכז תוברל תויוכזה לכ ויפל המכסה בתכ
 ומש ,ולוק ,ותנומתב שומישל תרזוח יתלב האשרה הקיפמל קינעמ אוה יכו ,הקיפמל תוכייש היביכרמ
 םהיתודוא ימוסרפ רמוח תוברל ,םיוולנ רצומ וא/ו הריצי לכבו ,תינכתב ויתודוא םייפארגויב םיטרפבו
  .הקיפמה תעד לוקיש יפל לכהו ,םייוניש ולאב ךורעל ןכו ףקיה וא/ו ןפוא לכב

  .ויטרפ ואצמוהש תרושקת יעצמא לכב רשק ומע רוציל הקיפמל דמעומה רשאמ ,תודמעומה תשגהב .10
 ותודמעומ תניחב ךרוצל תודמעומה תשגה תעב דמעומה ריבעמ םתוא םיטרפב שומישל ףסונב .11

 תכרעמה יכ ותמכסה תא תודמעומה תשגהב דמעומה ןתונ )הב ףתתשיש לככ( תינכותב ותופתתשהו
 לש שומישה יסופד תודוא עדימ תוברל( תע לכב הקיפמל רבעוי רשא וא/ו רבעומה עדימב שמתשת
 רתיה ןיב ,שמשיו הקפהה לש עדימה ירגאמב ורמשיי ולא םיטרפ יכ םיכסמו )המשרהה תכרעמב דמעומה
  .םיימינפ םייטסיטטס םיכרצל ןכו םיעצומה םינכתהו עדימה ,םיתורישה רופיש ךרוצל םג

 רדושת וב ץורעה ,תינכותה טלקות הב םינפלואה ידבוע ,הקפהה ידבוע לע הרוסא תודמעומה תשגה .12
  .ולא לכ לש הנושאר הגרדמ םתחפשמ ינבו וידבוע ,תינכתה

 לחה דמעומ לכ ובייחי הלא םייונישו ןונקתב עובקה דעומ וא/ו טרפ לכ תונשל תיאשר אהת הקיפמה .13
  .םמוסרפ דעוממ

 איהו ,תכרעמה תועצמאב תינכותל םיפתתשמ וא/ו םידמעומ סייגל תביוחמ הניא הקיפמה יכ ,רהבומ .14
  .התעד לוקיש יפל רחא /ףסונ יעצמא לכב תינכותל םיפתתשמ וא/ו םידמעומ סייגל תיאשר

 יפלכ השירד וא/ו העיבת לכ ומעטמ ימ לכל וא/ו ול היהת אלו ןיא יכ דמעומה ריהצמ תודמעומה תשגהב .15
 לכב םמעטמ ימ יפלכ וא/ו הילא רושקה לכב וא/ו תינכותב שומיש השעיש ףוגה וא/ו ץורעה  ,הקיפמה
 לש תידעלבה ותוירחאב איה תינכותב תופתתשההו תודמעומה תשגה .תינכתלו ןוימה יבלשל רושקה
 וא/ו שוכר וא/ו ףוג קזנל תוירחא לכ היהת אל םמעטמ ימ לכל וא/ו ץורעל ,הקיפמלו תודמעומה שיגמ
 וא/ו הז ןונקתל ףיקע וא/ו רישי רשקב תודמעומה שיגמל ומרגיש לככ ,ומרגייש םירחא האצוה וא/ו ןדבא
  .תינכתל



 הבקנ ןושלב םג ונה רכז ןושלב רומאה לכ יכ ,תאזב רהבומ .רכז ןושלב חסונמ הז ןונקת ,תוחונ ימעטמ .16
 .םיברב םג ועמשמ דיחי ןושלב רומאה לכו

 תיראטנולוו הנה הב ףתתשהל דמעומה רחבייש לככ ,תינכותב תופתתשההו תודמעומה תשגה יכ רהבומ .17
 וקנעויש לככ ,םיסרפ .תינכותב תופתתשהה וא/ו תודמעומל השקב וא/ו ןיגב הרומת לכ םלושת אל יכו
  .ץורעה וא/ו הקיפמה תעד לוקישל םאתהב וקנעוי

 תונוכנ ןניה הז ןונקת יפ-לע ויתורהצה לכו ודי-לע ורסמיי וא/ו ורסמנש םיטרפ לכ יכ בייחתמ דמעומה .18
  .וז תובייחתה תרפהמ האצותכ הל םרגייש קזנ לכ לע הקיפמה תא הצפיו הפשי דמעומה .תואלמו

 וא/ו הז ןונקתל רשקב העיבת וא/ו ךוסכס לכב ןודל תידעלב תוכמס ופי ביבא-לתב ךמסומה טפשמה תיבל .19
 .םהילא רושק וא/ו םהמ עבונה רבד לכל וא/ו הקיפמל וא/ו הקפהל

 
  

 


