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 מ"עב חותיפו תומזיל םי-תב ףוח תרבח

 7/19 'סמ יבמופ זרכמ 

 תינוריע תושדחתהל תלהנמב םיטקיורפ להנמ דיקפתל
 :יללכ

 תולעבב היוצמה תינוריע הרבח הניה )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב חותיפו תומזיל םי-תב ףוח תרבח
 .תינוריע תושדחתה יאשונב ,רתיה ןיב ,הייריעה לש תיעוציב עורזכ תשמשמו םי-תב תייריע
 םיעגונה םיאשונה ללכ תא תזכרמ רשא תינוריע תושדחתהל תלהנמ תלעופ הרבחה תרגסמב
 .)"תלהנמה" :ןלהל( םי-תב ריעב תינוריע תושדחתהל

 םיאנתב םידמועה םידמעוממ תלהנמב םיטקיורפ להנמ דיקפתל תועצה תאזב תשקבמ הרבחה
 לע ,תברועמ תלהנמה םהב תינוריע תושדחתהל םיטקיורפה לוהינ ןומא היהי רשאו ,ןלהל וטרופיש
 םוחתב םייעוצקמ םילוגע תונחלוש תלבוה ,תינוריע תושדחתה ימזימ םודיק ,ריעב םימזי םע רשקה
 .תימזי תוליעפ תמייק אל םהב תינוריע תושדחתהל תונכתיה ילעב םימחתמ םודיקו רותיא ,יופימו

  :דיקפתה רואית

 ,זכרל ודיקפתמ .תלהנמה ת/להנמל הרישי תיתלהנמו תיעוצקמ תופיפכב אצמיי םיטקיורפה להנמ
 םודיקל לעפי אוה ,ךכ ךותב .תינוריע תושדחתהב םיכורכה םיימזי םיכילהת םדקלו ללכתל
 םימזיל הנעמ תתלו תוולל םג ומכ ,תינוריעה תלהנמה ידי לעו תלבוהב ריעב תושדחתהה יכילהת
  .םינושה תושדחתהה ילולסמב ריעב

 :קוסיעה רואית
 

 תניחבו תימוקמה תושרב תינוריע תושדחתה ימזימ םודיקל הדובעה יכילהת יופימ .א
 .היצלוגר תתחפהו םינמז רוציקל םיכרד

 ילעבו םימזי ברקב םימזימ םודיקל התמורתו תלהנימה ידיקפת לע הרבסהו םוסרפ .ב
 .תינוריעה תושדחתהה םוחתב עוצקמ

 ימוחתב תינוריע תושדחתהל םינושה םיטקיורפה תומדקתה רחא ףטוש בקעמ .ג
 ,םייתרבחו םיילכלכ ,םיינונכת םימסח תרסהו רותיא תוברל ,תימוקמה תושרה
 .םינמזה תוחול תא רצקל הרטמב

 .תילובג תילכלכ תויאדכ ילעב םימחתמב תילכלכ תויאדכ תלדגהל םיכרד תניחב .ד
 ילעב לש םיגיצי םינוגרא םע ףותישב ,רתיה ןיב ,םייעוצקמ םילוגע תונחלוש תלבוה .ה

 .עוצקמ
 ןיא םהב ,תינוריע תושדחתהל תונכתיה ילעב םימחתמ םודיקו רותיא ,יופימ .ו

 .תימזי תוליעפ
 תושדחתה ימזימ םודיק ךרוצל םייטנוולרה הייריעה יפגא לומ ףטוש רשק םויק .ז

 .תימוקמה תושרה חטשב תינוריע

 

 :ףס יאנת -דיקפתה תושירד

 םירבטצמה םיאנתה לכב דמוע רשאו לארשי חרזאו בשות אוהש ימ זרכמל העצה שיגהל לוכי
 :ןלהל םיטרופמה
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 םימוחתה דחאב ראות ילעבל ןתניי ןורתי .ג"למה ידי לע רכומ ימדקא דסוממ ראות  לעב .1
 ,לוהינו היישעת תסדנה ,הלכלכ ,תולכירדא ,םירע ןונכת ,היפרגואיג ןוגכ :ןלהל םיטרופמה
 .םיטפשמ ,םיקסע להנימ

 .םיטקיורפה לוהינ םוחתב וא הינבהו ןונכתה םוחתב תוחפל םייתנש לש יתקוסעת ןויסינ .2
 .ןורתי  -תינוריעה תושדחתהה םוחתב ןויסינ .3
 .ןורתי -תוימזי תורבחב ןויסינ .4

  :םישרדנ םיישיא םירושיכ
 תובידא ,תויגוציי ,תוריסמ ,תישיא תונמיהמו תונימא .תווצב הדובע תלוכיו םילועמ שונא יסחי
 ןוגרא ,תוטלחה תלבק תלוכי .םישנאו  םיכילהת לש הענהו הלבוה תלוכי .ההובג המרב תויתורישו
   .םינמז תוחולב הדימע ךות תונקיידו תונדפקב תומישמ ןונכתו
 .תינוריע תושדחתה תומוזי רותיאו ןוחבא תלוכי
 .תויתרגש אל תועשב הדובעל תונוכנו הדובעה תועשב תושימג
 .תיתריצי הבישחו םיטקילפנוק םע תודדומתה תלוכי
 .תוששח לורטנו ןומא תריצי תלוכי
 

 :)םיתוריש ןתונכ וא ריכשכ( תופיפכו הקסעה יאנת ,הרשמ ףקיה

 .100% :הרשמ ףקיה •
 .ישיא הזוח :הקסעה יאנת •
 .הרבחה ל"כנמ/תינוריע תושדחתהל תלהנמה להנמל :תופיפכ •
 וא/ו םיניינע ידוגינ רוסיא רבדב םיללכל ףופכב אהי ,םיאתמ אצמי רשא דמעומה יונימ •

 פ"עו םינפה דרשמ ל"כנמ ירזוח תוארוהל םאתהב ,הרבחה לע םילחה החפשמ יבורק תקסעה
 .ןיד לכ
  

 :תורעה

 .המאתה ןחבמ רובעל שרדייש רשפא ,הרשמל םיאתמ אצמיש דמעומ •
 רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב ןכל ,דחאכ םישנו םירבגל הנפומ הז זרכמ •

 םניהש רבגלו השיאל הווש תונמדזה תוקינעמ םי תב תייריעו הרבחה .הבקנ ןושלל םג הנווכה
 .הרשמה שויאל םימיאתמה םירושיכה ילעב

 

 :תודמעומ תשגה

 תבותכב הייריעה לש טנרטניאה רתאמ אלמה זרכמה חסונ תא דירוהל דמעומה לע •
yam.muni.il-www.bat. 

 ףגהמ ראות תוליקש רושיא וא ההובג הלכשהל רכומ ילארשי דסוממ הדועת ףרצל דמעומה לע •
 םידומיל דסוממ ראות לעב אוה םא -ךוניחה דרשמב ,ל"וחב תומולפידו םיראת תכרעהל
 ףוגה יללכו ןידה תוארוהל ףופכבו םאתהב ,רומאכ דסומ לש החולשמ וא ל"וחב ההובג הלכשהל
 ,ןתינה לככ טרפל דמעומה לע .הנידמה תוריש תוביצנ תוארוה תוברל ,םיראת תכרעהל
 לש ףסה יאנתל םאתהב ונויסינ תא ,רחא הוולנ ךמסמ לכ תועצמאב וא ,םייחה תורוק תרגסמב
 .זרכמה
 

 ,תוצלמה ,ח"וק ,)סקפ 'סמו ,ליימ תבותכ ,דיינ ןופלט 'סמ ללוכ( םייח תורוקו תודמעומה תשגה •
                                      ליימה תבותכל אהת ,רחא יטנוולר ךמסמ לכו תושרדנ תודועת

batyam.co.il-office@calcalit קוידב 12:00 העשהמ רחואי אל 1.8.19 םויל דע. 
 .םישורדה םיכמסמה לכ ןהילא ופרוצי אל רשא תועצהו תושקבב ןודל אלש תיאשר הרבחה •
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 ךמסמב רומאה רבגי -הרשמה םוסרפ לע העדומב רומאה ןיבל הז ךמסמב רומאה ןיב הריתס לכ •
 .הז

 .ןויאירל ונמזוי םימיאתמ ואצמי רשא םידמעומ •
 ליימב וא  076-53333880:ןופלטב תנע לצא תלהנמה ידרשמב לבקל ןתינ םיפסונ םיטרפ •

batyam.co.il-office@calcalit 

 ,הכרב

 תלהנמה שאר ,ונדלוט ףסא

 מ"עב חותיפו תומזיל םי תב ףוח
 

      

 


