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 תואצקה תדעוו
  

  םוימ
 

  לוקוטורפ + טרופמ ח"וד
   האצקהה תא תשקבמה התומעה

  רשנ בורחה בוחר  תבותכ ןיינב   ןיעקרקמה יטרפ
 הקלח 12377 שוג  הקלחו שוג

21 
  תסנכ תיב תלעפה רובעב שקובמ

  
 ףס יאנת – האצקהל םייללכ תונורקע

 
 
 :רבטצמב ןלהלש ףסה יאנתמ דחא לכב דומעל האצקהה תשקב שיגמ לע - האצקהה שקבמ תוהז

 סמ
 

 תורעה אל/ןכ ףסה יאנת

   ₪ 1,500,000 ס"ע םוכס תדקפהל המותח תובייחתה 1
    )התומע םושיר תדועת( ר"כלמ וניה האצקהה שקבמ 2
   תותומעה םשר י"ע רשואמו ןכדועמ ןונקת 3
   מ"עמה ידרשמב ר"כלמה דמעמ רושיא 4
 רושיאו םירפס לוהינ לע סמה תויושרמ יתנש רושיא 5

 רוטפ/סמ יוכינ יכרוצל
  

   .דיגאתה םשב המיתחה ישרומ רבדב ח"ור/ד"וע רושיא 6
   תפטושה הנשל תותומעה םשרמ ןיקת לוהינ רושיא 7
   ביצקתה תנשל רשואמ ביצקת 8
 םיפסכה תנשל ןחוב ןזאמו םירקובמ םייפסכ תוחוד 9

 םשרל שגוהש התומעה לש ילולימ חודו תמדוקה
 .תותומעה

  

 תקזחאו דויצ ןומימל תיפסכ תינכות - תלוכי תחכוה 10
 רחאל דעוימה שומישל םאתהב ,םלועפתו ןיעקרקמה
 .תוחפל םינש 5 לש הפוקתל חותיפה תמלשה

  

 תשגה ינפל םישדוח 24 תוחפל לעופ האצקהה שקבמ 11
 תונוכשב תסנכ יתב טעמל( רשנ ריעה ימוחתב השקבה
 .)תושדח

  

 ויתויובייחתהו ויתובוח אולמ תא םייקמ האצקהה שקבמ 12
 ןיאו ,הייריעה םע רדסהל עיגה וא/ו הייריעה יפלכ
 .ויפלכ ןהשלכ תושירד וא/ו תועיבת הייריעל

  

 האצקהה שקבמש ףא לע ,הדי לע וטרופיש םילוקישמ ,ןיעקרקמה תא תוצקהל אלש ץילמהל תיאשר הדעווה
 .ףסה יאנתב ודמע האצקההו
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 ןיעקרקמ תאצקהל םיניחבת
 ןחבת םהיפלו האצקה תשקב ןודית םהיפ לע םינוירטירקה לקשמו טוריפ ןלהל
 :םירחא האצקה ישקבמ לש תושקבל תיסחיו המצעלשכ

 
 לקשמ ןוירטירק

 ילמיסקמ
 דוקינ

 יפיצפס
 תורעה

 תסנכה תיב תקוזחתל רבעמ תיביסנטנא תוליעפ
 ךוניח ,החוור ,תויתרבח תויוליעפ תמגודכ התלעפהו
  .ב"ויכו

20% 
  

 הנעמ ול םייק אלש ידוחיי ךרוצ לע הנועה תוליעפ
   20% .ריעה ימוחתב

 םיסכנ וא םיחטש שקבמה ףוגה רובעב וצקוה אל
   10% .רשנ תייריע תולעבבש ריעב םירחא

 רפסמל הנעמ ןתיתש האצקהל תופידע ןתנית
 הנעמ ןתמב תובשחתה ךות ,רתוי לודגה םיללפתמה
 ןייצל םישקבמה לע ,רחא הנעמ ול ןיאש חסונ/םרזל
 תא דוקפל םידיתעה באה יתב/םיבשותה רפסמ תא
 יפוסב םרפסמ תא ןכו עובשה תומי לכב תסנכה תיב
 .עובשה

20% 

  

  - הלעפהה תינכותל תיעוצקמו תילכלכ תונכתיה
 האצקהה שקבמ ביוחמ הז ןוירטירק תניחב םשל
 שומימל תיסנניפ תינכתו הלעפה תינכות גיצהל
 .האצקהה
 :לולכת תינכתה
 תיב לש תפטושה הלעפהל ןומימ תורוקמ תחכוה
 .תסנכה
 תוברל ,תוליעפה תא להני רשא םדאה חוכ טוריפ
 יושיר יאנתב ותדימעו ותרשכה ,יעוצקמה ונויסינ
 .)םישרדנ הלאש לככ(

20% 

  

 תודסומ לוהינב האצקהה שקבמ ףוגה לש ןויסינ
 םיפוגל תופידע ןתנת הז ןוירטירק תרגסמב .םימוד
 הליהקה ןעמל המורתב תחכומ החלצה םהלש
 תומוקמב וא רשנב ,שקובמה שומישה םוחתב
 .ץראב םירחא
 ףוגה תוליעפ טוריפ יפ לע ןחבית  "תחכומ החלצה"
 יבחרבו רשנ ריעה לש טופישה םוחתב שקבמה
 גוס ,ודי לע םילעפומה םיפינסה רפסמ ,ץראה
 האצקהה שקבמ .ופקיהו דעיה להק ינויפא ,תוליעפה
 תייריעב םייטנוולרה םימרוגה רושיא ףרצל ךרטצי
 םימרוג וא/ו תורחא תוימוקמ תויושרב וא/ו רשנ

 התמורתו תוליעפה תחלצה רבדב םייתלשממ
 .הליהקל
 הלבקתה היבגל רשא ,האצקה תשקב לבקתת אל
 םייעוצקמה םימרוגהמ תילילש תעד תווח
 ןוכנל הדעווה האצמ םא אלא ,הייריעב םייטנבלרה
 םיקומינמ ,תרחא ץילמהלו השקבה תא תוחדל אלש
  .ומשריש םידחוימ

10% 
 

  

   100% כ"הס
 תורחא תושקב ושגוה אל םא םג ,ומשריש םידחוימ םימעטמ אלא ,הנעת אל תוחפל 70 ןויצל התכז אל רשא השקב
 תורחא תושקב ושגוה אל םא םג ,הנעת אל תוחפל 60 ןויצל התכז אל רשא השקב.ןיעקרקמ םתואל סחייתהב
 )ילמינימ ןויצ( .ןיעקרקמ םתואל סחייתהב
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 :הדעוה תטלחהו לוקוטורפ + ח"ודל תופסונ תורעה
__________________________________________________________ 
 ףרוצמ לוקוטורפ תורעה ןיא
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