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 בתכ םוסריפו מ"עב תרושקת תיכרוא לש )'ב הרדס( בוח תורגא יקיזחמ לש תפיסא ןומיז לע העדוה :ןודנה

 לעופב תוסנכתה אלל - העבצה

 מ"עב תרושקת תיכרוא לש )'ב הרדס( בוחה תורגא יקיזחמל ןמאנה ,מ"עב תונמאנ יתורישל הרבח -תרמשמ
 יקיזחמ תפיסא ןומיז לע תאזב עידוהל תדבכתמ )המאתהב "הרבחה"-ו "בוחה תורגא יקיזחמ" ,"ןמאנה"(

 בתכ תועצמאב 15:00 העשב 2018 רבמבונב 1 ךיראתב  ,'ה םויב םייקתתש הרבחה לש )'ב הרדס( בוחה תורגא
 .לעופב תוסנכתה אללו דבלב העבצה

 םויקל שורדה יקוחה ןיינמה ידכל ורבטצי אל ,הפיסאה דעומל דע ןמאנל ושגויש תולעבה ירושיאש לככ
 אלל – ןלהל טרופמכ העבצהה יבתכ תשגה דעומב תיחדנ הפיסא םייקתת ,)ןלהל טרופמכ( הפיסאה
 .םיקיזחמה תוסנכתה

 העדוהל 'א חפסנכ ףרוצמש דבלב העבצהה בתכ תועצמאב ךרעית םויה רדס לעש הטלחהה לע העבצהה
  .וז

 תונמאנ יתורישל הרבח -תרמשמ ידיל ,009: העשב 8201 רבמבונב 1 ,'ה םויל דע שיגהל שי העבצהה בתכ תא
 .Nurits@mtrust.co.il  תבותכב ינורטקלא ראודב וא ,לגס תירונ ד"הוע ידיל 03-6374344 רפסמ סקפב ,מ"עב
 

 בתכבש הטלחהה לע םיעיבצמה תולוק תריפס יכרצל ,"דגונמ ןיינע" לעבכ קיזחמ לש ודמעמ תקידב ןפוא
 .העבצהה בתכל 'ב חפסנל םאתהב ךרעית ,העבצהה

 :עקר

 הלעמל ךשמב תורבחה תדוקפל 288 ףיעס יפ לע ועצובש תוריקח רחאלו 27.3.2017 םויב .א

 לע ריהצהל השקב ,ןגד רואיל ד"וע ,מ"עב תרושקת תיכרוא תרבחל ןמאנה שיגה ,םייתנשמ

 ילעב" :ןלהל( טנפ קיראו רימת קיציא ה"ה יפלכ םהבו םיבישמ לש הרוש יפלכ תישיא תוירחא

 ח"ש דראילימ יצחכ לש ךסל םימכתסמה םימוכס הרבחה תפוקל בישהל םבייחלו ,)"הטילשה

 .)"87 השקב" :ןלהל(

 )'חאו( הטילשה ילעב דגנכ היציזופסיד רוסיא וצל השקב םג ןגד רואיל ד"וע שיגה 2.4.2017 םויב .ב

 .)"88 השקב" :ןלהל( 87 השקבב הערכהל דע

 םג ושיגה ,87 השקבל םתבושת תא ושיגה 87 השקבב םיבישמה רתיש רחאלו 13.9.2017 םויב .ג

 .88-ו 87 תושקבל תדחואמה םתבושת תא הטילשה ילעב

 87 תושקבב ורסמנש הבושתה יבתכל תדחואמה ותבוגת תא ןגד רואיל ד"וע שיגה 4.3.2018 םויב .ד

 .1.7.2018 םויב 88-ו 87 תושקבב ימדקמ ןויד ךרעיי יכ ש"מהיב עבק 1.5.2018 םויבו 88-ו

 הניינע רשאו )105 השקבכ הנמוס רשא( תוארוה ןתמל השקב הטילשה ילעב ושיגה 7.5.2018 םויב .ה

 תומייקש  העיבתה תויוכז תא הטילשה ילעבל תוחמהל ןגד ד"ועל הרוי ש"מהיב יכ השקבב
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 הרומתב רשאכ ,םינמאנהו תוגיצנה ירבח דגנכ )הטילשה ילעב לש תשחכומה םתנעט יפל( הרבחל

 לוצינמ האצותכ ולבקיש םילובקתהמ 20% הרבחה תפוקל ריבעהל הטילשה ילעב םיבייחתמ

 םיבישמכ ופרוצ אל םינמאנהו תוגיצנה ירבח יכ רהבוי .)"105 השקב" :ןלהל( העיבתה תויוכז

 .105 השקבל

 ללשמ השקבה תא תוחדל שקיב רשא ) 105 השקבל ןגד ד"וע לש ותבושת השגוה 16.6.2018 םויב .ו

 הרבחה ישונ דגנכ "המיא ןזאמ" רוציל איה 105 השקב לש התרטמ לכ יכ ןעט ףאו םימעט

 .88-ו 87 תושקב לש ןרוריב תא דפרטלו )םרקיעב ח"גאה יקיזחמ(

 םידדצה יכ עיצה ש"מהיבו 88-ו 87 תושקבל סחיב ש"מהיבב ימדקמ ןויד ךרענ 1.7.2018 םויב .ז

 םויב .רושיג ךילהל ונפי )תוגיצנה ירבחו םינמאנה תא םיללוכ םניאש( 88-ו 87 תושקבל

 יכ עבקנ רושיג ךילה להנל םתמכסה תא ועיבה 88-ו 87 תושקבל םידדצהש רחאלו 24.7.2018

      .)"רושיגה ךילה" :ןלהל( רגיצנד )סומידב( טפושה 'בכ ינפב רושיג ךילה להוני

 ר"נכל ש"מהיב הרוה 105 השקבל ןגד ד"וע תבושתל םתבוגת תא ורסמ טנפו רימתש רחאל .ח

  .105 השקבל סחיב ותדמע תא רוסמל

 ןיב )תושקבב םיסרטניאה ילעב לש תוהז רתי ןיבו( םייקה רשקה רואל יכ םשרנ ר"נכה תבוגתב .ט

 תא לוקשל שי רושיגה ךילה לש ותחלצה תא רשפאל תנמ לעש ירה – 105 השקבל רושיגה ךילה

 .רושיגה ךילה יוצימל דע 105 השקב לש הרוריב תייהשה

 ךלהמב ןשייתהל תויופצ 105 השקבב ולעש תוליעהמ קלחש הדבועה רואל יכ ,ר"נכה בתכ דוע .י

 105 השקב לש הרוריב בוכיעל הטילשה ילעב לש םתמכסה יכ עיצמ אוה ,2018 רבוטקוא שדוח

 תונשייתהה תפוקת ןיינמב ללכית אל רושיגה יכילה לש םתוכשמיה תפוקת יכ הרהבה ךות ןתניי

  .)"תונשייתהה תאפקה" :ןלהל( ןידב העובקה

 םימייקש יופישה יבתכ לשב החוכמ וביוחי ח"גאה יקיזחמ יכ תורשפאלו 105 השקבל סחיב .אי

 םיפסונ םיפסכב ח"גאה יקיזחמ םישונה לש םבויח" יכ ר"נכה ןייצ ,םינמאנהו תוגיצנה ירבחל

 ."ידרוסבא וניה םבוח ןוערפ יאו הרבחה תסירק םצעב וגפס רבכש קזנל רבעמ יופיש יבתכ חוכמ

 ר"נכה תדמעב שממ שי יכ בתכנ הבו 105 השקבב טפשמה תיב תטלחה הנתינ 15.8.2018 םויב .בי

 יכ הפצמ אוהש ךותו תונשייתהה ץורימ תאפקה ךות 105 השקב לש הרוריב תא תוהשהל שי היפל

 .105 השקב לש המויק תא םג ןובשחב איבי רושיגה ךילה

 דצ םניא םינמאנהו תוגיצנה ירבחש ךכ לע ועיבצהו ש"מהיבל הטילשה ילעב ונפ 23.8.2018 םויב .גי

 תאפקה תייגוסל יתימא ןורתיפ ןתניי אל םתמכסה תא ונתיי םהש אלב ןכלו 105 השקבל

  .תונשייתהה

 יכו םינמאנה םע םירבדב ואובי הטילשה ילעב היפל ותטלחה תא ש"מהיב ןתנ 29.8.2018 םויב .די

 ."רושיגה ךילה תא לכסת אלש המכסה גשותש" הפצמ ש"מהיב

 םתמכסה תא ונתיי יכ השקבב םינמאנהו תוגיצנה ירבח לא הטילשה ילעב כ"ב ונפ 6.9.2018 םויב .וט

  .םימי עובשכ ךותב תונשייתהה תאפקהל
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 ךשמ היפל הטילשה ילעב כ"בל הבושת ,ינימינב ןולא ד"וע ,םינמאנה כ"ב רסמ 13.9.2018 םויב .זט

 תופיסא ןמוזתש תורשפאה רואל ושקיבש הזמ רתוי ךורא וז היינפב הטלחה ןתמל שורדה ןמזה

 .השקבל תוסחייתה ךרוצל םיקיזחמ

 לש היגוסל סחיב םינמאנהו תוגיצנה ירבח לש םתדמע שוביג ךרוצלו ,ליעל ראותמל ךשמהב .זי

 טרופמכ ,ותייפיצו טפשמה תיב תטלחה חכונ ,תונשייתהה תאפקהל םתמכסה ןתמ – ונייה ,קרפה

 ןתיל בוחה תורגא יקיזחמ םישקבתמ ,רושיגה ךילה לש םייוכיסב עוגפל אלש תנמ לעו ,הב

 .הטלחהב טרופמכ תונשייתהה תאפקה תייגוס ןיינעב םתטלחה

 

 :םויה רדס לעש אשונה .1
 ,םהיניב םדקומה יפל ,רושיגה תפוקת םות דע וא 12/18/31 םויל דע הכרוא ןתמל עגונב הדמע תעבה

 עבקייש יפכ םיאנתבו ןפואב לכהו תוגיצנה ירבחו ןמאנה יפלכ הרבחה לש העיבת תונשייתה ןיינעב

   .וחוכ אב םע תוצעייתה רחאל ןמאנה

  :הטלחהה חסונ

 תפוקת םות דע וא 31/12/18 םויל דע הכרוא ןתמל )דגנ העבצה( דגנתהל וא )דעב העבצה( ךומתל

 לכהו תוגיצנה ירבחו ןמאנה יפלכ הרבחה לש העיבתה תונשייתה ןיינעב ,םהיניב םדקומה יפל ,רושיגה

  .וחוכ אב םע תוצעייתה רחאל ןמאנה עבקייש יפכ םיאנתבו ןפואב

 םושמ ויפ לע העבצהה תואצות םוסרפב אל ףאו הז העבצה בתכ םוסרפב ןיא )א( – יכ שגדויו רהבוי

 ילבמו הז ללכב .תוגיצנה ירבח וא ,ןמאנה ,בוחה תורגא יקיזחמ םעטמ יהשלכ המכסה וא האדוה

 וא ןמאנה דגנכ הרבחל העיבת תליע תמייק יכ המכסה םושמ ולאב ןיא ליעל רומאה תויללכב עוגפל

 המכסה )ב( ;ללכו ללכ תמייק הניא וזכש הליע יכ איה תוגיצנה ירבחו ןמאנה תדמע .תוגיצנה ירבח

 קרו ןהלש הכלשההו העבצהה תואצות תא ןחבי ןמאנהש רחאל ןתנית ,ןתנית םא ,הכראל יהשלכ

 יפכ םיאנתבו ןפואב לכהו )"המכסהה בתכמ"( וחוכ אב וא ןמאנה ידי לע םותח בתכמ תועצמאב

 התליחתש הפוקתה יבגל קר ןתנית יהשלכ הכראל יהשלכ המכסה )ג( ;המכסהה בתכמב ועיפויש

 ןיבמ םדקומה( רושיגה תפוקת םות וא 31.12.2018 םויב המויסו המכסהה בתכמ חולשמ דעומב

  .)םיינשה

 רומאה תא וארי ,הז ןיינעלו ,ןלהל 7 ףיעסבש ןומימה יופישה תובייחתהל הפופכ הז 1 ףיעסב הטלחהה

 .ל"נה הטלחההמ דרפנ יתלב קלחכ ,ןלהל 7 ףיעסב

 

 םיפתתשמה בוחה תורגא יקיזחמ לש תולוקה ךס לש ליגר בור :הטלחהה תלבקל שרדנה בורה

 .העבצהב

 

 :יקוח ןיינמהו עבוקה דעומה ,הזב תנמוזמה הפיסאב ףתתשהל םיאכזה .2

 :עבוקה דעומב םניהש ימ םה הזב תנמוזמה הפיסאב ףתתשהל םיאכזה
 .ןמאנה לצא בוחה תורגא יקיזחמ םשרמב עבוקה דעומב םושר רשא קיזחמ .2.1
 .קיזחמהמ יונימ בתכ םג העבצהה בתכל ףרוצי ,םדאב אלו דיגאתב רבודמש לככ .2.2
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 עבוקה דעומה .3
 .2018 רבוטקואב 25 ,'ה םוי וניה הפיסאב ףתתשהל תואכזל עבוקה דעומה

 :חוכ יופייו יונימ בתכ .4
 םיאכז ,ליעל 2 ףיעסב רומאכ רושיא ןמאנ םשרמב םימושרה בוחה תורגאב םיקיזחמ .4.1

 יפ לע םדי לע ךמסוה רשא ,םחוכ הפוימ תועצמאב וא םמצעב הפיסאב עיבצהלו ףתתשהל
 .בתכב חוכ יופיי

 ליעל הז ףיעסב רומאכ חוכ יופיי יכ ,ךכל גואדל םישקבתמ רומאכ םיקיזחמ לש םחוכ יאב .4.2
 .הפיסאה דעומל דע ןמאנל ואצמוי

 ,דיגאתה תמתוחב םותח אהיו בתכב השעיי יונימה  .ומעטמ חולשל יונימ בתכ ףרצי דיגאת .4.3
 .דיגאתה לש המיתחה ישרומ תמיתח ףוריצב

 .ןמאנה לע תלבוקמ היהת רשא הרוצ לכב ךרעיי חולש לש יונימ בתכ .4.4
 .בוח תרגיא קיזחמ ומצעב תויהל בייח וניא חולש .4.5

 :ןמקלדכ ונה הפיסאה תחיתפל יקוחה ןיינמה .5

 תוחפל וידחי םיגציימהו םחוכ יאב תועצמאב וא םמצעב םיפתתשמה םיקיזחמ לש ןיינמ .5.1
 עבוקה דעומב  רוזחמב תואצמנה בוחה תורגא לש תקלוסמ יתלבה הרתיהמ )50%( תיצחמ
 .הפיסאל

 יפל ,תיחדנה העבצהה תליענ דעומב וא( העבצהה תליענ דעומב ןחביי יקוח ןיינמ לש ומויק .5.2
 עיגה רשא ,ותעבצה ןפוא תא בוחה תורגאב קיזחמ ןייצ ובש ןיקת העבצה בתכ .)ןיינעה
 .יקוחה ןיינמה םויק ןיינעל הפיסאב תוחכונכ בשחיי ,ךכל עבקנש ןורחאה דעומל דע ןמאנל

 ילעב ידיב וא הרבחה תטילשב דיגאת ידי לע וא תב הרבח ידי לע תוקזחומה בוח תורגא .5.3
 אלו )'ב הרדס( בוחה תורגא יקיזחמ תופיסאב העבצה תוכז הננקת אל הרבחב הטילש
 ועידוי ליעל םירומאה .)'ב הרדס( בוחה תורגא יקיזחמ לש יקוחה ןיינמה ךרוצל הנרפסית
 .העבצהה בתכ תרגסמב ,רומאכ םדמעמ לע ןמאנל

 :תיחדנ הפיסאב יקוח ןיינמו תיחדנ הפיסא .6

 הפיסאה םייקתת ,ליעל רומאכ יקוח ןיינמ הווהתי אל ןמאנל ושגוי אל הפיסאה דעומב םא .6.1
 העבצה יבתכ תשגה תועצמאב תיחדנ הפיסאב הנמייקתת תועבצההו תוצעייתה תפיסאכ
 ,'ה םויב היהי העבצה יבתכ תשגהל דעומהש ןפואב ,לעופב םיקיזחמה תוסנכתה אללו ןמאנל
 העבצהה תליענ דעומ" ,"תיחדנה הפיסאה" :ןלהל( 15:00 העשב 2018 רבמבונב 1
 .)"תיחדנה

 העבצה בתכ .תיחדנה העבצהה תליענ דעומב ןחביי תיחדנה הפיסאב יקוח ןיינמ לש ומויק .6.2
 ןורחאה דעומל דע ןמאנל עיגה רשא ,ותעבצה ןפוא תא בוחה תורגאב קיזחמ ןייצ ובש ןיקת
  .יקוחה ןיינמה םויק ןיינעל הפיסאב תוחכונכ בשחיי ,ךכל עבקנש

 ,העבצהה תליענ דעומל דע ןמאנל ושגוהש העבצה יבתכ ,תיחדנ הפיסא םייקתת וב הרקמב .6.3
 .תיחדנה הפיסאב ךרעיתש העבצהה תרגסמב םג ןובשחב ואבוי

 בוח תורגא יקיזחמ תאמ העבצה יבתכ ןמאנל ושגוה םא יקוח ןינמ הווהתי תיחדנה הפיסאב .6.4
 בוחה תורגא לש תקלוסמ יתלבה הרתיהמ 10% תוחפלב וידחי םיקיזחמה )םחוכ יאב וא(

  .הפיסאל עבוקה דעומב  רוזחמב תואצמנה

  ןמאנהו םיחמומה ,תוגיצנה תוליעפל ןומימו יופיש .7

 וא חולש ,ויתוינמ ילעב ,וידבוע ,וב הרשמ יאשונ לכו ןמאנה תא תופשל תאזב םיבייחתמ םיקיזחמה

 לע יפסכ בויח וא/ו םולשת וא/ו קזנ וא/ו האצוה לכ ןיגב .)א( :)"יופישל םיאכזה"( הנמיש החמומ

 ותליע רשא הרשפ יפ לע וא ררוב קספ וא )עוציב בוכיע ויבגל ןתינ אלש( ןיד קספ יפ לע תוברל יפ
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 חוכמ עצבל םהילעש הלועפ וא השעמל הרושקה יופישל םיאכזה לש לדחמ וא השעמל הרושק

 תושר לכ לש וא ,טפשמה תיב לש הארוה ,ןידה ,תונמאנה רטש תוארוה ,ליעל 1 ףיעסבש הטלחהה

 םיאכזה רכש ןיגב .)ב( ןכו ;)"הטלחהה"( )'א הרדס( בוחה תורגא יקיזחמ תשירד יפל וא/ו תכמסומ

 תולועפל רשקב וא הטלחהה עוציב בגא איצוהל םידמועש וא/ו ואיצוהש תוריבס תואצוהו יופישל

 תונותנה תואשרהו תויוכמסב שומישל רשקב וא/ו ל"נה עוציבל תושורד ויה םתעד יפלש ,הלא

 ,םירחא םיחמומו ןיד יכרוע תעד תווח ,םייטפשמ םיכילה ינימ לכל רשקב ןכו הטלחהה ףקותב

 ושענ אל וא/ו ושענש רבד וא/ו הטלחהל עגונב תושירדו תועיבת ,תואצוה ,םירבדו ןיד ,ןתמו אשמ

 לכה - )"יופישה תובייחתה" ארקת הז ףיעס יפ לע יופישה תויובייחתה( ןודנל סחיב והשלכ ןפואב

 :יכ יאנתבו ןלהל .)ד ףיעסבש םיאנתל ףופכב

 ידי לע השעיי )"יופישהו תוליעפה ןומימ"( 'יופישה תובייחתה' ןומימ - הנושאר תופידעב .7.1
 ;ךכל םיכסתש לככ ,הרבחה

 אל וא/ו 'יופישהו תוליעפה ןומימ'ב תאשל םיכסת אל הרבחהש הרקמב – הינש תופידעב .7.2
 ןרקה וא/ו תיבירה םולשת יפסכ ךותמ ןומימה היהי ,'יופישהו תוליעפה ןומימ'ב לעופב אשית
 ;הפיסאה ךיראת רחאל בוחה תורגא יקיזחמל םלשל הרבחה לעש

 דקפויו רומאכ םימולשתהמ הכוני רשא םוכסה תא עובקל םיכמסומ ןמאנה היהי ,רומאכ הרקמב
 לועפלו רוזחל םיאשר ויהי ןמאנה .)"הדקפהה םוכס"( 'יופישהו תוליעפה ןומימ'ל תירככ ןמאנה ידיב
 םוכסב שומיש תעל תעמ השעי ןמאנה .הדי לע עבקיש םוכסב ,תעל תעמ ,רומאכ תפסונ תירכ תריציל
 .יופישה תובייחתה יוסיכל הדקפהה

 ןומימ' תא תוסכל ידכ 'הדקפהה םוכס'ב היהי אל ןמאנה תעדלש לככ - תישילש תופידעב .7.3
 םוכס תרתי יוסיכל ןמאנה עבקי ותוא םוכס ןמאנה ידיב םיקיזחמה ודיקפי ,'יופישהו תוליעפה
 ;רומאכ יופישהו תוליעפה ןומימ

 ןחוכמ תוביסנב תולתכ ןיינעה יפל( ,'הטלחה'ה דגנ וא דעב עיבצי רשא קיזחמ לכ ,ליעל רומאה רואל
 וקלחמ תחפי אלש םוכס ןמאנה ידיב דיקפהל בייחתמ ,)ליעל רומאכ יופישל תובייחתהה לעפות
 ןומימ' יוסיכ רחאל .ןמאנה ידי לע עבקייש יפכ 'הדקפהה םוכס' ךותמ )ןלהל יוטיבה תרדגהכ( יסחיה
 תונמאנה רטש תוארוה יפ לע ןמאנה תואצוהו רכש ןיגב םולשת ללוכה( רומאכ 'יופישהו תוליעפה
 רשא םיאבה םימוכסה לכ ושמשי ,)רומאכ יופישו םיחמומה תקסעהב ןמאנה תואצוה לכ םולשתו
 בוחה תורגא יקיזחמל רזחהל ,תרחא ךרדב ןיבו םיכילה תטיקנב ןיבו רדסה יפ לע ןיב ,הרבחהמ ובגיי

 .םיקיזחמה ללכל רזחה לכל תומידקב תאזו ,'תוליעפה ןומימ'ב קלח ולטנ רשא

 םיאכזה ויהי ,אוהש םעט לכמ יופישל םיאכז םניא יכ ,יופישל םיאכזה דגנכ ןעטי וב הרקמב םג
 .יופישל וז ונתובייחתה ןיגב םהל עיגמה םוכסה םולשתל הנושארה םתשירד םע דימ םיאכז יופישל
 ,יופישל תוכז )םהמ ימ וא( יופישל םיאכזל המק אל יכ הטולח תיטופיש הטלחהב עבקי וב  הרקמב
  .לעופב ול םלושש יופישה םוכס תא יופישל יאכז  ותוא בישי

 תורמלו הרבחה לע הלח תאזב בוחה תורגא יקיזחמ םיבייחתמ הב יופישה תובחו ןכתיש ףא לע
 יקיזחמ ידי לע םולשתה תא בכעל ידכ רומאב ןיא ,הנממ יופישה תא לבקל הרבחל הנפי ןמאנהש
 הרבחהש לככו יופישה תובייחתה חכמ יופישל םיאכזה ידי לע שרדייש םוכס לכ לש בוחה תורגא
 ומלושש יופישה ימוכס בוחה תורגא יקיזחמל ובשוי םהמ ימל וא יופישל םיאכזל םימוכסה תא בישת
  .םדי לע לעופב

 יפל 'הטלחה'ה דגנ וא דעב ועיבצהש םיקיזחמהמ דחא לכ יכ ,רתיה ןיב ,ןעמשמ ,הטלחהה יכ רהבומ
 'ד ףיעסב רומאל ףופכב ,בייחתה ,)ליעל רומאכ יופישל תובייחתהה לעפות ןחוכמ תוביסנב תולתכ ןיינעה
 :ןלהלדכ ,ןלהל
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 ןכו ;'יופישהו תוליעפה ןומימ'ב יסחיה וקלח תא םלשל .א

  .הז 'א חפסנל חיתפב רומאכ ,יסחיה וקלח יפ לע ,םיחמומהו יופישל םיאכזה תא תופשל .ב

 עיבצה ןניגבש קיזחמ לכ תולעבבש בוחה תורגא לש יסחיה קלחה :ועמשמ "יסחיה וקלח" .ג
 )ליעל רומאכ יופישל תובייחתהה לעפות ןחוכמ תוביסנב תולתכ ןיינעה יפל 'הטלחה'ה דגנ וא דעב
 ךסמ ,)ןלהל .)ii(ד ןטק ףיעס חכמ תוברל( ןיד לכ יפ לע םולשתב תופתתשהב ביוחמ רשא וא/ו

 תעצה דגנ וא דעב ועיבצה רשא בוחה תורגא יקיזחמ לש בוחה תורגא לכ לש בוקנה ךרעה
 תפסותב )ליעל רומאכ יופישל תובייחתהה לעפות ןחוכמ תוביסנב תולתכ ןיינעה יפל 'הטלחה'ה
 ןטק ףיעס חכמ תוברל( ןיד לכ יפ לע םולשתב תופתתשהב ביוחמה קיזחמ לכ לש ויתוקזחה
 ידיבש בוחה תורגא לש בוקנה ךרעה יפ לע השעיי יסחיה קלחה בושיח יכ רהבומ .)ןלהל .)ii(ד
 ךרעב יוניש לוחי הפיסאה דעומ רחאל םא ףא עובק רתווייו ,הפיסאה דעומב םיקיזחמה
   .רומאכ םיקיזחמ ידיבש בוחה תורגא לש בוקנה

 :םיאבה םיאנתל תופופכ רומאכ 'יופישהו תוליעפה ןומימ' תובייחתה .ד

)i(. ללכל ןרקה וא/ו תיבירה ימולשת זוזיק לש ךרדב םולשתה השעי ,ירשפא היהי רבדהש לככ 
 לעפות ןחוכמ תוביסנב תולתכ ןיינעה יפל( ,'הטלחה'ה דגנ וא דעב ועיבצהש םיקיזחמה
 .)ליעל רומאכ יופישל תובייחתהה

)ii(. דגנ וא דעב ועיבצהש םיידסומ םיקיזחמ תובוחמ עורגל ידכ יופישל תובייחתהב ןיא 
 )ליעל רומאכ יופישל תובייחתהה לעפות ןחוכמ תוביסנב תולתכ ןיינעה יפל( 'הטלחה'ה
 ךרע תוריינ תאצקה ןפוא( ךרע תוריינ תונקתב םתועמשמכ םיידסומ םיקיזחמ - הז ןיינעלו(
 יפכ ,רצואה דרשמ תויחנה יפ לע )תולחש לככ( םהילע תולחה ,)2007 - ז"סשת ,)רוביצל
 .ל"נה םיחמומהו ןמאנה תוליעפ תואצוה ןומימב תאשל םתוביוחמל רשאב ,תעל תעמ ויהיש

)iii(. יופישל םיאכזה תא תופשל הרבחה לש התבוחמ עורגל ידכ ל"נה יופישה תובייחתהב ןיא 
  עורגל ידכ ל"נה יופישל תובייחתהב ןיאו ,תמייק רומאכ הבוחש לככ תונמאנה רטשל םאתהב
 הב שיו ,תונמאנה רטש תוארוה יפ לע יוציפ וא/ו יופישל ןמאנה לש תוכז לכמ םצמצל וא/ו
 .ןהילע ףיסוהל ידכ קר

)iv(.  ןמאנה ידי לע ורשואיש תואצוה ויהי הז 'א חפסנ יפל תואצוהה.  

)v(. היהי ,'הטלחה'ה יפל "ל"נה םיחמומה יופישל םיאכזה לע לטוי רשא םולשת" ןיגב יופישה 
 םירקמב לוחי אל יופישהו )עוציב בוכיע ויבגל ןתינ אלש( ןיד קספ יפ לע לטוי רשא םולשת
 רסוחב ,ןודזב ולעפ םיצעויה וא/ו  יופישל םיאכזה יכ טולח ןיד קספב טפשמה תיב עבקי םהב
  .ןיד יפ לע הרוטפ הניאש תונלשרב וא/ו יתבר תונלשרב וא בל םות

)vi( ד הקספ יפל יאנתה)II( תונמאנה רטש יפ לע הלח איהש לככ קיזחמ תבוחמ םג ערגי אל ליעל 
  .ןידהו

 וא/ו ןמאנה תואצוהב תאשל היתויובייחתהמ הרבחה תא רוטפל ידכ הז יופיש ףיעסב רומאב ןיא
 לככ תונמאנה רטשל םאתהב יופישל םיאכזה תא תופשל הרבחה לש התבוחמ עורגל וא/ו ותופשל
 ןמאנה לש תוכז לכמ םצמצל וא/ו  עורגל ידכ ל"נה יופישל תובייחתהב ןיאו ,תמייק רומאכ הבוחש
 .ןהילע ףיסוהל ידכ קר הב שיו ,תונמאנה רטש תוארוה יפ לע יוציפ וא/ו יופישל

 הדמע תועדוה .8
 דעומה ינפל םיקסע ימי ינש דע ןמאנל שיגהל ןתינ םויה רדס לעש םיאשונה םע רשקב הדמע תועדוה
 תעדוה שיגמ לע היהת הדמעה תעדוה ןכותל תוירחאה .ליעל טרופמכ העבצהה בתכ חולשמל ןורחאה
 .דבלב הדמעה

 :םיכמסמב ןויע .9

 46-48 ןיגב םחנמ ךרדב ,B ןיינב ,חוטיב תומא תיבב 18 המוקב ןמאנה ידרשמב ,תונמאנה רטשב ןייעל ןתינ
 .)03-6380104 :ןופלט( לגס תירונ ד"וע םע שארמ םואיתב 09:00-15:00 תועשה ןיב 'ה-'א םימיב ,ביבא לת
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 ,בר דובכב

 

 מ"עב תונמאנ יתורישל הרבח – תרמשמ
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 'א חפסנ
 

 תפיסאל העבצה בתכ
    מ"עב תרושקת תיכרוא לש )'ב הרדס( בוחה תורגא יקיזחמ
 לעופב תוסנכתה אלל – 2018 רבמבונב 1-ה 'ה םויב םייקתתש

 
 
 

 מ"עב תרושקת תיכרוא     :הדועתה קיפנמ םש
 

 1123843     :הדועת רפסמ
 

 תוסנכתה אללו דבלב העבצה בתכ תועצמאב 0015: העשב 2018 רבמבונב 1 :הדעומו הפיסאה סוניכ םוקמ
 לעופב

 0009: העשב 2018 רבמבונב 1 'ה םוי   :העבצה בתכ חולשמל ןורחאה דעומה
 
 

  :ןלהל תוטרופמה םיכרדהמ תחאב ןמאנל שיגהל שי העבצהה בתכ תא
 ;וא .לגס תירונ ד"הוע ידיל 03-6374344 רפסמ סקפ תועצמאב •
  urits@mtrust.co.ilN   תבותכל לגס תירונ ד"וע ידיל ינורטקלא ראודב חלשיש קורס ץבוק תועצמאב •

 
 וא/ו תינורטקלאה ראודה תבותכ תועצמאב ןמאנל רוסמל ןתינ ,השיגהל ןיינועמ קיזחמש לככ ,הדמע תועדוה
 הדמעה תעדוה ןכותל תוירחאה .ליעל טרופמכ העבצהה יבתכ תא איצמהל ןתינ וילא סקפה רפסמ תועצמאב
 .דבלב הדמעה תעדוה שיגמ לע היהת
 

 - הרבחה רתאב םסרופי העבצהה בתכ .הסרובה רתאו הצפהה רתאב םסרופי אל העבצהה בתכ

https://www.orckit.com/ 

 
  .העבצה בתכ שיגה אלש ימכ בשחיי ואולמב העבצהה בתכ תא אלמי אלש קיזחמ יכ רהבוי
 

 דע איצמהל שי העבצהה יבתכ תא ,0015: העשב 2018 רבמבונב 1 ,'ה םוי םויב היהי העבצהה תליענ דעומ
 תכישמ וא/ו שגוהש העבצה בתכ לוטיב .בוקנה דעומל דע תונשל וא ןקתל ןתינ העבצהה בתכ תא .בוקנה דעומל
 .העבצהה תליענ ינפל תועש 24 דע עצבל ןתינ שגוהש תולעב רושיא
 
 טרופמה הרבחה לש טנרטניאה רתאב םיחווידב ןייעל ןתינ היהי ןהב ,הדמע תועדוה םסרפתהל תויושע יכ רהבוי
 .ליעל
 

 תולוק ןיינמב רפסית אל ותעבצה ,רחא ןיינע לש ורדעה וא ומויק רבדב הרהצה תא אלמי אל רשא קיזחמ
 .העבצהה
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  קיזחמה םש
 

 לש צ.ח /פ.ח /1ז.ת רפסמ
 קיזחמה
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 רחאלו חכ הפוימכ וא קיזחמכ הזב ריהצמ ליעל םימושר ויטרפ רשא ]רתוימה תא קחמ[ חכ הפוימ / קיזחמה ינא
 :ןמקלדכ ,ןינעה יפל ,קיזחמה םשב ריהצמ ןידכ ךכל יתכמסוהש

 קיזחמה וניה )'ב הרדס( בוח תרגאב קיזחמה )2018 רבוטקואב 25( הפיסאב ףתתשהל תואכזל עבוקה םויב .1
 .ןלהל עיבצמ וניה םניגב רשאו הז העבצה בתכב רהצוה הילע )'ב הרדס( בוחה תורגא תומכ לש םילעבהו

 לש םיפסונ ךרע תוריינב קיזחמ םושרה קיזחמה ,הרבחה לש )'ב הרדס( בוחה תורגא לש הקזחהל ףסונב .2
 :ןמקלדכ ,הרבחה

 :םיקזחומה ךרעה תוריינ תומכ :ךרעה ריינ םש

   "מ"עב תרושקת תיכרוא"  תרבח לש תוינמ

   "מ"עב תרושקת תיכרוא" תרבח לש )'א הרדס( בוחה תורגא

 וא  

  הקיפנה רשא םירחא ךרע תוריינב קיזחמ וניא םושרה קיזחמה
 .ליעל םיטרופמה ךרעה תוריינב קיזחמ וניאו הרבחה

 

 )X -ב ןמסל(   
 

 יפלכ )בוח תורגא לש ךרדב ןניאש תואוולה תוברל( היישנ תויוכז לעב וניה קיזחמה .א
   :)טרפל אנ( הרבחב הטילשה ילעב תטילשב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיאצמנה םידיגאת

 רואית
 :תוכזה

 לש יפסכה היווש
 םושרכ  תוכזה
 קיזחמה ירפסב

 לש יפוס ןועריפ דעומ
 םייטנבלרה םידדצה תוהז בוחה

    

    

 וא

 ןירשימב ,םיאצמנה םידיגאת יפלכ הישנ תויוכז לעב ינניא
   הרבחב הטילשה ילעב תטילשב ,ןיפיקעב וא

 

 
 :]יטנבלרש לככ[ ןלהל םיטרופמה ןיבמ ליעל םושרה קיזחמה יבגל יטנבלרה ףיעסה תא ףקה .3

 תונרק להנמ )1( :- ע"ינ תושר תייחנהב ותרדגהכ ידסומ עיקשמ וניה ליעל םושרה קיזחמה .א
 ;וא/ו ,הלוהינבש למגה תפוק רובעב תועצובמה תועקשה יבגל – תלהנמ הרבח )2( ;וא/ו ,תונמאנ
 ;האושת תויולת תויובייחתה דגנכ תודמועה תועקשה יבגל – חטבמ )3(

 ;הרבחה לש הבולש הרבח וא הרושק הרבח ,תב הרבח וניה ליעל םושרה קיזחמה .ב

 1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ הרבחב ןיינע לעב וניה ליעל םושרה קיזחמה .ג
 ;)ךרע תוריינ קוח"(

 ;ךרע תוריינ קוחל )ד(37 ףיעסב ותרדגהכ הרבחב הריכב הרשמ אשונ וניה ליעל םושרה קיזחמה .ד
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 םי/דיגאת תוברל ,)ןיפיקעב וא ןירשימב( הרבחב הטילשה ילעב לע הנמנ ליעל םושרה קיזחמה .ה
 הטילשה לעב לש בורק תטילשב וא )ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב הז חנומ תועמשמכ( ותטילשב
 ;)1999 -ט"נשת ,תורבחה קוחל 268 -ו 1 םיפיעסב הלא םיחנומ תועמשמכ(

 תוריינ קוח 1 ףיעסב הז חנומ תועמשמכ( הרבחה תטילשב דיגאת וניה ליעל םושרה קיזחמה .ו
 268 -ו 1 םיפיעסב הלא םיחנומ תועמשמכ( הרבחב הטילשה לעב לש בורק תטילשב וא )ךרע
 ;)1999 -ט"נשת ,תורבחה קוחל

 וא

 .ליעל 'ט ללוכו דע 'ד םיפיעסב תויונמה תוצובקהמ תחא ףאב ללכנ וניא ליעל םושרה קיזחמה .ז

 :)ןלהל תויורשפאה יתש ןיבמ תחא רוחבל שי( תולת .ח

 הרבחב הטילשה ילעבב וא/ו הרבחב תולת לעב וניה ליעל םושרה )'ב הרדס( בוחה תורגאב קיזחמה 
 םיחנומה תרדגהכ( הרבחה לש תורושק תורבחב וא/ו הרבחה לש תונב תורבחב וא/ו םמעטמ ימב וא/ו
 :ןמקלדכ היתוביסש ,)1968 – ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב "הרושק הרבח" -ו "תב תרבח" ,"הטילש"
 
 
 

 -וא

 הרבחב הטילשה ילעבב וא/ו הרבחב תולת לעב וניא ליעל םושרה )'ב הרדס( בוחה תורגאב קיזחמה  
 .הרבחה לש תורושק תורבחב וא/ו הרבחה לש תונב תורבחב וא/ו םמעטמ ימב וא/ו
 

 רחא דגונמ ןיינע .ט

  'רחא דגונמ ןיינע' ליעל םושרה )'ב הרדס( בוחה תורגאב קיזחמל שי            
 )ןלהל ותרדגהכ(

 תוהמ תא טרפל אנ
  דגונמה ןיינעה

 

        וא  

 'רחא דגונמ ןיינע' )'ב הרדס( בוחה תורגאב םושרה קיזחמל ןיא    
 )ןלהל ותרדגהכ(

 
 

 ןיינעל ףסונב ,)רחא וא יקסע ,ישיא( םושרה קיזחמה לש ףסונ יתוהמ ןיינע לכ :ועמשמ "רחא ןיינע" הז ןיינעל
 יוטיבה תרדגהכ( קיזחמ ותוא לש החפשמ ןב לש רומאכ ןיינע תוברל ,הרבחה לש ךרעה תוריינב הקזחההמ עבונה
 הברק תוברלו( וב הטילש ילעב וא וב ןיינע ילעב םה ולש החפשמ ןב וא אוהש רחא דיגאת לשו )ךרע תוריינ קוחב
 וא הרשמה יאשונמ ימל וא/ו הילא תורושק תורבחל וא/ו הלש תונב תורבחל וא/ו הרבחל סחיב לוכהו )תיתחפשמ
 .םידחוימה םילהנמל וא/ו הפיקעה וא/ו הרישיה םתטילשב וא/ו םתולעבב תורבחל וא/ו הרבחב הטילשה ילעב
 
 

 ליעל 'ט ףיעסבש הרהצהה תא אלמי אלש ימ תוברל ,ואולמב העבצהה בתכ תא אלמי אל רשא קיזחמ
 .העבצהב ויתולוק וללכי אל ךכיפלו דעומב העבצה בתכ שיגה אלש ימכ בשחי
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 ישילש קלח
  ,העבצהל הלעוהש אשונה לע עיבצמ ליעל םימושר ויטרפ רשא ]רתוימה תא קחמ[ חכ הפוימ / קיזחמה ינא
 :]דבלב תחא – ךתריחב תא X-ב ןמס אנא[ ןמקלדכ

 .הפיסאה ןומיז האר – הטלחהה תעצה רבדב עקרל

 :םויה רדס לעש אשונה .1

 ,םהיניב םדקומה יפל ,רושיגה תפוקת םות דע וא 31/12/18 םויל דע הכרוא ןתמל עגונב הדמע תעבה

 עבקייש יפכ םיאנתבו ןפואב לכהו תוגיצנה ירבחו ןמאנה יפלכ הרבחה לש העיבת תונשייתה ןיינעב

   וחוכ אב םע תוצעייתה רחאל ןמאנה

  :הטלחהה חסונ

 תפוקת םות דע וא 31/12/18 םויל דע הכרוא ןתמל )דגנ העבצה( דגנתהל וא )דעב העבצה( ךומתל

 לכהו תוגיצנה ירבחו ןמאנה יפלכ הרבחה לש העיבתה תונשייתה ןיינעב ,םהיניב םדקומה יפל ,רושיגה

  .וחוכ אב םע תוצעייתה רחאל ןמאנה עבקייש יפכ םיאנתבו ןפואב

 םושמ ויפ לע העבצהה תואצות םוסרפב אל ףאו הז העבצה בתכ םוסרפב ןיא )א( – יכ שגדויו רהבוי

 ילבמו הז ללכב .תוגיצנה ירבח וא ,ןמאנה ,בוחה תורגא יקיזחמ םעטמ יהשלכ המכסה וא האדוה

 וא ןמאנה דגנכ הרבחל העיבת תליע תמייק יכ המכסה םושמ ולאב ןיא ליעל רומאה תויללכב עוגפל

 המכסה )ב( ;ללכו ללכ תמייק הניא וזכש הליע יכ איה תוגיצנה ירבחו ןמאנה תדמע .תוגיצנה ירבח

 קרו ןהלש הכלשההו העבצהה תואצות תא ןחבי ןמאנהש רחאל ןתנית ,ןתנית םא ,הכראל יהשלכ

 יפכ םיאנתבו ןפואב לכהו )"המכסהה בתכמ"( וחוכ אב וא ןמאנה ידי לע םותח בתכמ תועצמאב

 התליחתש הפוקתה יבגל קר ןתנית יהשלכ הכראל יהשלכ המכסה )ג( ;המכסהה בתכמב ועיפויש

 ןיבמ םדקומה( רושיגה תפוקת םות וא 31.12.2018 םויב המויסו המכסהה בתכמ חולשמ דעומב

  .)םיינשה

 וארי ,הז ןיינעלו ,הפיסאה ןומיזל 7 ףיעסבש ןומימה יופישה תובייחתהל הפופכ הז ףיעסב הטלחהה

 .ל"נה הטלחההמ דרפנ יתלב קלחכ ,ןלהל 7 ףיעסב רומאה תא

 

 םיפתתשמה בוחה תורגא יקיזחמ לש תולוקה ךס לש ליגר בור :הטלחהה תלבקל שרדנה בורה

 .העבצהב

 :העבצה ןפוא

 
 
 
 

 
 

 __________המיתח ___________םש ___________ךיראת
  

  ענמנ  דגנ דעב
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  'ב חפסנ
  דגונמ ןיינע תעיבק ןפוא

 :"דגונמ ןיינע" לעבכ קיזחמ לש ודמעמ תקידב ןפוא רואית ןלהל

  ןמאנה ןחבמ
 העבצהה יבתכ תלבק רחאל יכ ןכתיי .ןלהל טרופמכ "דגונמ ןיינע" לש ומויק קיזחמ לכ יבגל קודבי ןמאנה
 ךרוצ הלעיש לככ ,ןמאנה ידי לע שרדייש לככ ,םירושק םיכילה וטקניי וא/ו תופסונ וא תונוש תוקידב הנכרעית
 ותוא איבה רשא ךרוצה תאו ךרעש תונושה וא תופסונה תוקידבה תא ןמאנה םסרפי הזכ הרקמבו ,ןכ תושעל
 .תאז תושעל
 .תופסונ תוקידב וא תוריקח עצבל שרדיי אלו ,העבצהה יבתכב וללכיש יפכ םיקיזחמה תורהצה לע ךמתסי ןמאנה
 הנמי אל ולוק רשא ,"דגונמ ןיינע לעב קיזחמ"כ בשחיי םיאבה םיאנתהמ דחא תוחפל ויבגל םייקתהש קיזחמ לכ
 .םיעיבצמ ה תולוק תרגסמב

 :םיאנתה הלאו
  ;ךרע תוריינ קוחל )ד(37 ףיעסב ותרדגהכ הרבחב הריכב הרשמ אשונ אוה קיזחמה .1
 חנומ תועמשמכ( םתטילשב םי/דיגאת תוברל ,)ןיפיקעב וא ןירשימב( הרבחב הטילשה ילעב לע הנמנה קיזחמ .2

 268 -ו 1 םיפיעס הלא םיחנומ תועמשמכ( הטילשה לעב לש בורק תטילשב וא )ךרע תוריינ קוח 1 ףיעסב הז
  ;)1999 -ט"נשת ,תורבחה קוחל

  ;הרבחה לש הרושק הרבח וא תב הרבח וניה רשא קיזחמ .3
 6 ףיעסב רבד ןמסי אלש וא 'רחא דגונמ ןיינע לעב' וניה יכ העבצהה בתכ תרגסמב בתכב ריהצי רשא קיזחמ .4

  .העבצהה בתכל
 ."הרבחה תוינמב רבוג סרטניא" לעב וניה יכ ויבגל עבקי ןמאנה רשא קיזחמ .5

 :הז ןיינעל
 תוינמב ויתוקזחהל עבקנש ,"ןגוהה יוושה" רשא קיזחמ :וניה "הרבחה תוינמב רבוג סרטניא" לעב קיזחמ
 .70%-ב תולפכומ ןהשכ ,הפיסאה אושנ בוחה תורגאב ויתוקזחהל עבקנש "ןגוהה יווש"המ לודג וניה הרבחה
 לש ללקושמ עצוממב תלפכומ ,הרבחה תוינמב קיזחמ לש ויתוקזחה תומכ :ןלהל טרופמכ בשוחי "ןגוה יווש"
 .הפיסאה ןומיז םוסרפ דעומל ומדקש םינורחאה רחסמה ימי 30 -ב רומאכ ךרעה ריינ לש הליענה רעש

 
 הלעיש לככ ,ןמאנה ידי לע שרדייש לככ ,תופסונ וא תונוש תוקידב הנכרעית העבצהה יבתכ תלבק רחאל יכ ןכתיי
 ותוא איבה רשא ךרוצה תאו ךרעש תונושה וא תופסונה תוקידבה תא ןמאנה םסרפי הזכ הרקמבו ,ןכ תושעל ךרוצ
 .תאז תושעל
 

 

 
 


