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  :לולכת )1.5 תורוש חוור 12 טנופ( תימדקהה תינכותה
 הנוממה ,שיגמה רקוחה ידי לע םימותח ,דסומב תינכותה רפסמ ללוכ רעש יפד .1

  .)הכ דע היהש יפכ ,רקחמה ןוכמ להנמ וא הקלחמה להנמ( ולש יעוצקמה
  .תירבעב העצהה םש .2
 .רקחמב וקלח רואתו  ףתתשמ לכ לש הלועפה חטש ,רקחמל םיפתושה תומש .3
 .דחא דומע לש יברמ ףקיהב - רקחמה תינכות לש יעדמ ריצקת .4
   .אשונב עדיה ירעפו תרקחנה היעבה רואית  .5
 .רקחמה תורטמ   .6
 הנש לכב ועצוביש םייוסינה טוריפ ךות ,רקחמה תלעפה לש דקוממו רצק רואית .7

 .הרטמ לכ תגשהל
 .רקב ףנע תלהנה ידעיל רקחמה תמאתה .8
  .תינכותה עוציבמ םייופצה תואלקחל תלעותהו יעדמה שודיחה .9

 .תיטנבלר תורפס תמישר .10
 שקבמה רקוח לכל תיתנש תלת הלבטב ביצקתה תא טרפל אנ – רקחמה ביצקת .11

 ,ץראב תועיסנ ,)רקחמ ידימלתו םיטנדוטס ,םיאנכט( ינמז רזע חוכ :תללוכה ןומימ
 רועישב הרוקת  ,םיקשמו תווח תואצוה ,תוינוציח תוזילנאו םילכתמ םירמוחו דויצ
 ח״ש 100,000 לש הלעי אל רקחמה תוינכותל ןומימה הבוג .25% לש יברמ
 תחא השדח רקחמ תינכות קר ןממת םירקחמה ןרק .תדדוב תינכותל הנשל
 .רקוחל

 השקב רשואת אל שארמ םירקחמה תלהנמ רושיא םיבייחמה םיגירח םירקממ ץוח
 .רקחמה עוציבל יתיתשת יעדמ דויצ ןומימל

  .שי םא תוימדקה תואצות חפסנ .12
 רצק רואת לע ודיפקה אנא  .םידומע 4 לע םפקיהב ולעי אל 9 דע 5 םיפיעסה
 .רקחמה תינכת לש דקוממו
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 :)1.5 תורוש חוור 12 טנופ( הפיקמ תינכותל םיפיעסה רדס
 םיניינע ןכות .1.1
  העצהה םש .1.2
 רואת  ,ףתתשמ לכ לש הלועפה חטש ,רקחמל םיפתושה ללכ םיפתושה תומש .1.3
 .רקחמב וקלח לש רצק
  .דחא דומע לש יברימ ףקיהב - רקחמה תינכות לש יעדמ ריצקת .1.4
 .אשונב םלועבו ץראב םייקה עדיה תריקס - היעבה רואיתו אובמ .1.5
 תרדגה ךות התע םייקה עדיל האוושהב ורדגוי רקחמה תורטמ - רקחמה תורטמ   .1.6
 .הז טקיורפב חותיפל םידעיה
 שי  - רקחמה תוטיש לש טוריפ ךות ,רקחמה תלעפה לש דקוממו רצק רואית   .1.7
 תמישר ללוכ םינחבנה םירטמרפהו הרטמ לכ תגשהל ועצוביש םייוסינה תא טרפל
 םידעיו ךרדה ינבא תללוכה תזכורמ הלבט ףרצל שי ,ףסונב .רקחמה תוטישל תורפס
  .םייתנש
 .רקב ףנע תלהנה ידעיל רקחמה תמאתה .1.8
 םישקבתמ םירקוחה .תינכותה עוציבמ םייופצה תואלקחל תלעותהו יעדמה שודיחה .1.9

  .לארשי תואלקחב המושייל דע ןמז תכרעה ןייצל
 תלהנה לש םירקחמה תלהנמ י"ע רשואש ביצקתה תא טרפל אנ – רקחמה ביצקת .1.10

 ינמז רזע חוכ :תללוכה ןומימ לבקמש רקוח לכל תיתנש תלת הלבטב ,ףנעה
 תוזילנאו םילכתמ םירמוחו דויצ ,ץראב תועיסנ ,)רקחמ ידימלתו םיטנדוטס ,םיאנכט(
 םיגירח םירקממ ץוח .25% לש יברמ רועישב הרוקת  ,םיקשמו תווח תואצוה ,תוינוציח
 יעדמ דויצ ןומימל השקב רשואת אל שארמ םירקחמה תלהנמ רושיא םיבייחמה
 .רקחמה עוציבל יתיתשת
 .תטטוצמ תורפס תמישר .1.11
 .רקחנה אשונל םייטנוולרה םירקוחהמ דחא לכ לש םינורחא םימוסרפ 5 תמישר .1.12

 רואת לע ודיפקה אנא  .םידומע 10 לע םפקיהב ולעי אל 1.9 דע 1.4 םיפיעסה
 .רקחמה תינכת לש דקוממו רצק

 ביצקתה יפל םינקותמה רעשה יפד תא האלמה רקחמה תינכתל ףרצל אנ
 םייוסינל הקיתאה תדעו רושיא תאו  ,ףנעה תלהנה י"ע תינכתל רשואש
  .םייח ילעבב

  ,החלצהב

  .בלחה תצעומ לש רקחמה םאתמ - ץיבוביל םייח ר"ד


