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   ארוק לוק

  ןוזמ תיאשמ תלעפהו לוהינ ,הבצהל העצה עיצהל הנמזה

 TRUCKFOOD  רשנ ריעב  

  

  שקובמה תורישה רואית  .1

 תלעפהל העצה ןימזהל תניינועמ )"םירשנ" :ןלהל( מ"עב םירשנ תילכלכה הרבחה .1
 קלחכ יפיצפס םוקימב , )"תורישה" :ןלהל( תוגתוממ Food Truck ןוזמ תיאשמ
 םחתמל דומצב - ןוחטיבה / הדוהי רב תמוצב וניה םוקימה  .טקיורפה לש טולייפמ
 .)םוקימה ןמוסמ הבו א"צת ב"צמ( הנבמ

 םוקימ לכב ןוזמ תויאשמ תבצה רשפאתת אלו םירשנ ידי לע עבקנ קיודמה םוקימה .2
  .איהש הביס לכמ ,רחא

  .ילכלכה ונסוחו עיצמה ןויסינ ,העצהה תוכיא סיסב לע עצובת הכוזב הריחבה .3
 ,העצהה ספוטב תטרופמ תורישה עוציבל תוכזה רובע הכוזה ידי לע םלושתש הרומתה .4

  .ךילהל 'ב חפסנ
 בוציע .יתוכיא ןיטינומל הכזיו קוחרמל רכויש ןפואב תורישה תא גתמל  םירשנ תנווכב .5

 גותימה יכ רהבוי .הכוזה תא בייחיו ,ךשמהב הרבחה ידי לע רשואי ןוזמה תיאשמ
 ולש גותימה תא בלשל לכוי הכוזהש ךכ , ןוזמה תיאשמ ןמ קלחל קר תוסחייתה לולכי
  .הדי לע עבקייש ןפואב  ,םירשנ לש גותימה םע דחיב

 ,םירומאה תוליעפה ימיב ;עובשב םימי 6 תוחפל הנשה ךרוא לכל עצובי תורישה .6
  .ברעב 20:00 העשה ינפל אל םייתסיו רקובב 10:00 העשהמ רחואי אל לחי תורישה

 רשא ,טולייפכ רדגות וז הנש רשאכ ,םישדוח 12 לע דומעת תורשקתהה תפוקת .7
 לע תורוהל םהל םאתהבו םיחקלו תונקסמ קיפהל תיאשר םירשנ אהת ומויסב
   .הכוזה םע תורשקתהה תנוכתמב םימיוסמ םייוניש

 טרפי םתואש תואקשמו ןוזמ יגוס ןווגמ ,הכז וב  םוקימב ,רוביצל רוכמי הכוזה .8
 רחא רושיא ןתונ לכ וא/ו שא יוביכ וא/ו תואירבה דרשמ רושיא  תחת תאזו ,ותעצהב
  .שרדייש
 תאמ ןונזמל קסע ןוישיר לבקל שרדיי הכוזה ,םיתורישה ןתמ תליחתל יאנתכ יכ שגדוי
  .ןידה יפל ועבקייש םיאנתל םאתהב, תימוקמה םיקסע יושיר תושר
 ןוזמה תיאשמ םינפ יכ ,רתיה ןיב ,שרדנ םיאנתב הדימע םשל יכ םיעיצמה בל תמושת
  תדיוצמ תויהל הילע ;דבלב הטסורינמ הדובעה יחטשמ לכו הטסורינ יושע היהי
 תחתמ ןקתומ ידועיי לכימב םימה ףוסיא ;רויכו תוחפל רטיל 200 חפנב םימ לכימב
 יוקינ ירמוחל הנסחא םוקמ ;הדובע םוי לכ ףוסב םיכפשה יוניפו , ןוזמה תיאשמל
 הסכמ םע ןפודמ הפשא חפ ןקתוי ןוזמה תיאשמל ץוחמ ;ןוזממ דרפנב יוקינ ילכו
 תלוספה ףוסיא רוזאל  ןוזמה תיאשממ תלוספה לש ףטוש יוניפ ;תוחוקלה שומישל
  ;םוקימב יזכרמה
 תומאתה וא ןוזמה תיאשמ םינפ לש תוינכות שורדל תיאשר םיקסע יושיר תושר
 קבט ירצומ תריכמ לע טלחומ רוסיא לח .התעד לוקיש יפל םיפסונ םיאנת וא תופסונ
  .תיכוכז יקובקב תריכמ לעו ,ןושיעו

 טרופמכ םיתורישה עוציבל ללכה ןמ אצוי אלל ,תושרדנה תולועפה לכ תא עצבי הכוזה .9
 ונובשח לע ,הכוזה ןיבל םירשנ ןיב םתחייש בתכב םכסהב ונגועיש יפכו הז ךמסמב
 .רוזאה יבשותל עגפמ וא דרטמ הווהי אל תורישה ןתמ יכ דיפקי הכוזה .ותוירחאבו
  ;ןיד לכ יפל ,םיכפשה לש רידס ןוקירלו ,םימו למשח תקפסאל ומצעל גואדל הכוזה לע

 ןתמ ךרוצל םישרדנה םירתיהה וא/ו תונוישירה וא/ו םירושיאה לכ תא גישי הכוזה .10
 תרטשמ ,תואירבה דרשמ, שא יוביכ ,תוחיטב / ןוחטב תויושר ירושיא תוברל תורישה
 תורישה ןתמ תליחתל םדוק לכה ,ךכב תוכורכה תואצוהה לכב אשייו ב"ויכו לארשי
   .ול םדקומ יאנתכו

  . תואקשמהו ןוזמה יריחמ תא טרפמה טלוב טוליש בצוי .11

 



 

  

 2 
  

 ויתוחוקל שומישל תונחלושו תואסכ ןוזמה תיאשמל ךומסב רתאב ביצהל לכוי הכוזה .12
 לכ םויסב תונחלושהו תואסיכה לכ תא ףוסאי הכוזה ;םירשנ לומ םואיתו רושיאב
 הינב תלועפ לכ רתות אל .ןיד לכ יפל ,םוקמה ןמ םקלסי וא םנסחאיו תוליעפ םוי
  .המודכו עבק-תללצה ,תופמר ,"קד" תנקתה תוברל םוקמב

 ,תיאשמה םוקיממ 'מ 100 לש סוידר( ותביבסו רתאה ןויקינל גואדל הכוזה תוירחאב .13
 ףוסיא ללוכ ןויקינה .רתאב ותוליעפ תועש ךלהמ לכב ,) םירשנ ידי לע רדגויש יפכ
  .לדוגו גוס לכמ תלוספו הפשא לש ףטוש

 ןיב םתחייש םכסהב רומאה תלוז רחא תוריש לכ ליעפהל יאשר היהי אל הכוזה .14
 תסינכ תא ליבגהל וא ,רתאב תוביסמ ךורעל רוסיא לח יכ שגדויו רהבוי .םידדצה
  . המודכו םיסיטרכ רוכמל / םינמזומ / םירקבמל רוביצה

 רתאה תא בישיו ףסונ דויצ לכו ןוזמה תיאשמ תא הנפי הכוזה ,תורשקתהה םויסב .15
  . יקנו ץפח לכמ יונפ אוהשכ ותומדקל

  העצהה תשגה  .2

 עצבל ילבמ דבלב 'א חפסנכ הז ךילהל ףרוצמה ספוטה תועצמאב שגות עיצמה תעצה .1
 העצהה תודוא םיטרפ העצהל ףרצי עיצמה .םינוקית וא תוטמשה ,םייוניש לכ וב
 לכ לש אלמ טוריפ ,)ימינפ טרפמ( ןתלוכתו ביצהל ותנווכבש תיאשמה גוס תוברל
 םירתא/תודובע לש םימוליצ ,םהיריחמו רוכמל ותעדבש הקשמהו ןוזמה יטירפ
 תוחוקלמ תוצלמה ,ונויסינ לע טוריפ ,ותושרב יוצמה דויצה לע טוריפ ,רבעב דימעהש
  .ותעצה תכרעהב הרבחל עייסיש ףסונ עדימ לכו םימדוק

 שגות העצהה .00:12 העשב 18.7.21 םויב אוה תועצה תשגהל ןורחאה דעומה .2
 תונפל ןתינ םיטרפ רוריבל  .רשנ תייריע ןיינבב תועצהה תביתל הרוגס הפטעמב
 .sivan.f@nesher.muni.il   ל"אוד תועצמאב רמהדלפ ןויס ד"ועל

  :םיאבה םירבטצמה םיאנתה ללכב עיצמה תדימעב תינתומ ךילהב תופתתשהה .3
 עיצמה לע .השרומ קסוע וא לארשי תנידמב ןידכ םושר דיגאת וניה עיצמה .א

 וא םידיגאתה םשר רתאמ ינכדע סיפדת ןכו דיגאתה םושיר לע אתכמסא ףרצל
 המיתחה ישרומ תוהז רבדב ח"ור רושיאו ,ןיינעה יפל ,השרומ קסוע תדועת
  .עיצמה םשב בייחתהל םיאשרה

 וא ןוזמ תויאשמ תלעפהב תוחפל תונורחא םינש שולשב חכומ ןויסינ עיצמל .ב
  .ןוזמה םוחתב קסע תלעפהב וא/ו בחרה להקל םיחותפה םיעוריאב ןוזמ ינכוד

 .1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םיפקת םירושיא עיצמל .ג
 לוהינ לע דיעמה ח"ור וא/ו המוש דיקפמ ףקת רושיא ותעצהל ףרצי עיצמה
 ,רוקמב סמ יוכינו מ"עמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ לע ולש תונובשחה ירפס
  .זרכמל ב"צמה םיריהצתה לע םותחי ןכו

 הקיז רדעה ריהצת לע ססבתהב ,עיצמה םע תורשקתהב םיניינע דוגינ ןיא .ד
   .זרכמל ב"צמה ,ןוירוטקרידה ירבחו הרבחה ידבועל

 תחא תיטפשמ תוישיא םש לע ויהי הל םיפרוצמה םיכמסמה לכו העצהה .ה
 דצ רחא םרוג לכ םע הז ךילה אושנ תורשקתהה בסהל ןתינ אל יכ הרהצהו

  .ישילש
 ותדימע תניחב םשל םישרדנה םיכמסמה לכ תא ותעצהל ףרצל עיצמה לע .ו

 ןויסינה תושירד תחכוהל תואתכמסא הז ללכבו ליעל םיטרופמה ףסה יאנתב
 ןמ שורדל ,תבייח אל ךא ,תיאשר הרבחה .םימדוק תוחוקלמ תוצלמה ללוכ
 התעד לוקיש יפל ,םיפסונ םיכמסמו םינותנ וא תומלשה וא תורהבה עיצמה
  .הטלחה תלבק ךרוצל הל שרדנש לככו

 וא תחא יולימ יא .הז ךמסמב תוטרופמה תוארוהה לכ יולימל גואדל עיצמה לע .ז
  . העצהה תליספל םורגל לולע תושירדהמ רתוי

 לעו ומצעב גישהלו ךכב ןיינועמ אוה םאב יטנבלרה רתאב רקבל עיצמה לע .ח
  .העצהה תשגהו תנכה םשל ול שורדה עדימ לכ ונובשח
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 .הז ךילהב תועצה תשגהל ןורחאה דעומהמ םוי 60 ךשמל ףקותב היהת העצהה .ט
  

  םיפתתשמל תויללכ תוארוה  .3

 טרופמכ םישורדה םיכמסמה לכ תא שיגהלו הז ךמסמב בטיה ןייעל םישקבתמ םכנה .א
  .ליעל

 םידעומ תונשל ןכו תועצה תשגהל ןורחאה דעומה תא ,תע לכב ,תוחדל תיאשר םירשנ .ב
 התעד לוקיש יפ לע , בלש לכב ךילהה לש ולוטיב תוברל הז ךמסמב םירחא םיאנתו

  .טלחומה
 יפלכ  הרבחה לש יהשלכ תוביוחמ רוציל ידכ ,ויפ לע וטקניש תולועפב וא ,הז ךילהב ןיא .ג

  .והשלכ םרוג םע רשקתהל איהש ךרד לכב םירשנ תא בייחל וא ,והשלכ םרוג
 ורכמייש םירצומה תומכל וא רתאב םיוסמ םירקבמ רפסמל תבייחתמ הניא םירשנ .ד

  .םהב
 תא תונשל ,תועצהה תשגהל דע תע לכב הז ךילה לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש םירשנ .ה

 .ידעלבה התעד לוקיש יפלו איהש הביס לכמ ,שדח ךילהב תאצל וא ,ויאנת
  .רומאה םייקתהב םירשנ יפלכ השירד וא הנעט לכ היהת אל םיניינעתמל

 תיאשר איהו ,ךילהב תופתתשהל ףסה יאנתב תדמוע הנניאש העצהב בשחתת אל םירשנ .ו
 .יעבדכ התכרעה תא ענומה ןפואב הרסח וא הריבס יתלב איהש העצהב בשחתהל אלש

 ,םירצומ ןווגמ ,םירקבמה להקל יתייווחו יתוכיא תוריש חיטבהל איה הרבחה תרטמ .ז
 תא רתיה ןיב לוקשת םירשנ .םידרטמ רועזמו הביבסל המאתה ,םזימה תוידוחייו גותימ
 םירצומה ןווגמ תאו ,הרוזבאו תימינפהו תינוציחה התוזח ,תיאשמה לש טרפמה תוכיא
 תיאשר  םירשנ אהת ,ףסונב .ליעל ראותמה טפסנוקל ותמאתהו עיצמה ןייצש םיריחמהו
 .ב"ויכו םימדוק תוחוקלמ תוצלמה ,םייק םא עיצמה םע םדוקה הנויסינ תא לוקשל
 תניחבב רטמרפ הווהמ הניאו שארמ העובק הניה ,הזוחב רומאכ ,הרבחל הרומתה
  .תועצהה

 םיתורישה ןתמל םכסה לע םותחל שרדיי הז ךילהב הכוזכ םירשנ ידי לע זרכויש עיצמ .ח
 םיחוטיב רושיא הרבחל שיגי םכסהה תמיתח דעומבו ,הכוזכ ותזרכה םוימ םימי 7 ךות
  .שרדנכ

  .sivan.f@nesher.muni.il   ל"אוד תועצמאב רמהדלפ ןויס ד"ועל תונפל ןתינ םיטרפל .ט
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  עיצמה תעצה ספוט 'א חפסנ
 

  דובכל

  מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה םירשנ

  

 לוהינ  ,הבצהל תועצה עיצהל הנמזה" ותרתוכש ,הרבחה ידי לע םסרופש ארוק לוקל ךשמהב .1
 יכמסמב יתנייעש רחאלו )"ךילהה ":ןלהל( רשנ ריעב FOOD TRUCK  ןוזמ תיאשמ תלעפהו

  .יתעצה שיגמ יננה ,םנכות תא יתנבהו ךילהה

 ביצהל יתנווכבש תיאשמה גוס תוברל ,ידי לע עצומה תורישה תודוא טוריפ :יתעצהל םיפרוצמ .2
 םימוליצ ,םהיריחמו רוכמל יתעדבש הקשמהו ןוזמה יטירפ לכ לש אלמ טוריפ ,ימינפ טרפמו

 ,ינויסינ לע טוריפ ,יתושרב יוצמה דויצה לע טוריפ ,רבעב יתדמעהש םירתא/תודובע לש
  .יתעצה תכרעהב הרבחל עייסל ידכ ףרצל יתרחבש ףסונ עדימו ,םימדוק תוחוקלמ תוצלמה

 .םתומלשב ךילהה לש םיאנתה ללכ תא לבקל יתובייחתה תא הווהמ הז ךמסמ לע יתמיתח .3
 יתעצהל ב"צמ .היטס לכ אללו םנושלכ םמייקל בייחתמ ינאו ךילהה יאנת לכ תא בטיה יתארק
  .דומע לכ תיתחתב ידי לע המותח ,האולמב ךילהה תרבוח

  .רתאב תיאשמה תלעפהו הבצהל שומישה ןיגב םולשת הווהמ ל"נה הרומתה יכ יל עודי .4

 קוליסלו ימיע תורשקתהה לוטיבל תידימ תוכז םירשנל הנקת םכסהה יאנתמ היטס יכ יל עודי .5
  .תמדקומ העדוה לכ אלל ידי

 ןוישיר וא רתיה לכ תלבק ,הז ללכבו תורישה ןיינעל ןידה תוארוה ללכל ףופכ היהא יכ יל עודי .6
  .םהיאנת לכב הדימעו ,ןונזמל קסע ןוישיר תוברל ,אוהש םרוג לכ םעטמ שרדנ

 דבעשל אל ןכו יקלח וא אלמ ןפואב התוא תוחמהל לכוא אלו תישיא הניה וז יתעצה יכ יל עודי .7
  .ךרד לכב התוא ריבעהל וא

 םע תורשקתה הזוח לע םימי 7 ךותב םותחל בייחתמ ינא ,הז ךילהב הכוזכ זרכואו הדימב .8
   .הרבחה

 תוריכמ ףקיהל תבייחתמ איה ןיאו םיוסמ םירקבמ רפסמל תבייחתמ הרבחה ןיא יכ יל עודי .9
   .םיוסמ

 
 __________________________________:עיצמה םש

 ____________________ :עיצמה לש השרומ קסוע /.פ.ח

 _________________________:עיצמה םעטמ רשק שיא

 _______________________________ :עיצמה תבותכ

 ________________________________:עיצמה ןופלט

 _________________________________ :דיינ ןופלט

 ____________________________________ :ל"אוד

 ___________________________ :עיצמה תמתוחו המיתח

 _________________________: ךיראת
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 םומינימ רכש קוחו םירז םידבוע ןיינעב ריהצת 
 

 רמול יילע יכ יתרהזוהש רחאל _______________________________________ מ"חה ינא
  :ןמקלדכ ,בתכב הזב ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא יכו תמאה תא

  
 םיפוג תואקסע קוחב 'ב 2 ףיעסב הקיז לעב חנומה תועמשמכ יילא "הקיז לעב" וא ינא .א

 םידבוע תקסעהו םומינימ רכש ,סמ תובוח םולשת ,תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ
 יפל הריבעב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל )"קוחה" :ןלהל( 1976 – ו"לשתה  )ןידכ םירז
 1991 – א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח
  .הז ריהצת ךיראתל המדקש הנשב )"םירז םידבוע קוח" :ןלהל(

 קוח יפל רתוי וא תוריבע יתשב ונעשרוה אל ,ליעל ותועמשמכ ,יילא "הקיז לעב" וא  ינא .ב
  .הז ריהצת ךיראתל המדקש םינש 3 לש הפוקתב םירז םידבוע

  :)רתוימה תא קוחמל שי( קוחב 'ג 2  ףיעסב ותועמשמכ ילא "הקיז לעב" וא ינא .ג
 רכש קוח" :ןלהל( 1987 – ו"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ונעשרוה אל  }  {
  .)"םומינימ
  .םומינימ רכש קוח יפל תוריבע יתש / תחא הריבעב ונעשרוה   }  {

  דעוממ  הנשמ רתוי הפלח ךא ,םומינימ רכש קוח יפל תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה  }  {
  ._______________ םוימ הנורחאה  העשרהה
  

   .מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה םירשנ םע הזוחב תורשקתה/זרכמ ךרוצל הז ריהצת ןתונ ינא
  

                                       __________________  
  עיצמה תמתוחו המיתח       

  
  ד"וע רושיא
 ידרשמב ינפב עיפוה ________ םויב יכ רשאמ ד"וע, ____________ מ"חה ינא

 .ז.ת תועצמאב ומצע תא ההיז רשא ,________________________בוחרב

 ןכ השעי אל םא יכו תמאה תא רמואל וילע יכ ויתרהזהש רחאלו ,תישיא יל רכומה/__________

 .יינפב הילע םתחו ליעלד ותרהצה תונוכנ רשיא ,קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהי

  
             

   _____________________        
           

                                                                                                     
  ד"וע
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  תוילילפ תועשרה רדעה רבדב ריהצת

  
  .ז.ת ,עיצמה דיגאתה להנמ וא הטילשה לעב ,_____________________ מ"חה ונא
 םישנועל יופצ היהא ןכ השעא אל םא יכו תמאה תא רמול יתרהזוהש רחאל ______________
  :ןמקלדכ ריהצמ קוחב םיעובקה

  

 אל הז ךילהל יתעצה תשגהל ומדקש םינשה 5 ךלהמב יכ ריהצמ_________________ ינא .1
 האנוהו המרמ גוסמ הריבעכ תילילפ הריבע רדגות הז ריהצת ךרוצל .תילילפ הריבעב ונעשרוה
  .ןהיגוס  לע

  

 ילילפה םשרמב ןייעל םיכמסומו םיאשר ויהי המעטמ ימ וא/ו הרבחה יכ םיכסמו רשאמ ינא .2
  .הז ןיינעל תורחאה קוחה תפיכא תויושרו הרטשמהמ יטנוולר עדימ לכ לבקלו ,ילש

  

 רחא רושיא וא/ו ךמסמ לכ המעטמ ימל וא/ו הרבחל רוסמא יכ בייחתמ ינא  ,ךכל שרדאו הדימב .3
  .ליעל רומאכ ידגנכ תוילילפ תועשרה רדעהל סחיב עדימ ךרוצל שורדה

  

 ילילפה עדימב ולחש םייוניש ירחא יתפוקת בקעמ עוציב ךרוצל םג הלח וז יתמכסה יכ רהבוי .4
  .תורשקתהה תפוקת ךלהמב

  
 

  ד"וע רושיא
 ידרשמב ינפב עיפוה ________ םויב יכ רשאמ ד"וע, ____________ מ"חה ינא

 .ז.ת תועצמאב ומצע תא ההיז רשא ,________________________בוחרב

 ןכ השעי אל םא יכו תמאה תא רמואל וילע יכ ויתרהזהש רחאלו ,תישיא יל רכומה/__________

 .יינפב הילע םתחו ליעלד ותרהצה תונוכנ רשיא ,קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהי

  
             

   _____________________        
           

                                                                                                     
  ד"וע
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 הברק רדעה רבדב ריהצת

  
  

 יופצ היהא יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל ____________________ ,מ"חה ינא
  :ןמקלדכ הזב ריהצמ ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל

  
 עיצהל הנמזה" ותרתוכש , םירשנ ידי לע םסרופש ךילהה יכמסממ קלחכ שגומ הז ריהצת .1
    .רשנ ריעב FOOD TRUCK  ןוזמ תיאשמ תלעפהו לוהינ הבצהל תועצה
 ימ לש וא רשנ תייריעב ןהכמ הצעומ רבח לש ופתוש וא ונכוס ,ובורק יניא יכ ריהצמ יננה .2
  .זרכמל תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ינפלש םישדוחה 18-ב הצעומ רבחכ ןהיכש
  .תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב – ועמשמ "בורק" הז ןיינעל

 
  .תילכלכה הרבחה דבוע לש ,ליעל ותרדגהכ ,החפשמ בורק ינניא יכ ריהצמ ינא .3
 

 תורשקתה ןידכ וב הטילש הייריעלש דיגאת םע תורשקתה ןיד הז ריהצת ןיינעל יכ רהבויו .4
  .הייריעה םע

  
 ופצנ אלש תויגוס וררועתי ,ליעלד יתרהצה ןכותב םייוניש ולוחי וב הרקמב יכ בייחתמ ינא .5
 הקלחמל יטנוולרה עדימה תא ריבעא םיניינע דוגינל לש בצמב יתוא דימעהל תויושעש ,שארמ
  .היתויחנהל םאתהב לעפאו הרבחה תיטפשמה

  
  

              __________________     
  המיתח             

  
 
  

  ד"וע רושיא
 ידרשמב ינפב עיפוה ________ םויב יכ רשאמ ד"וע, ____________ מ"חה ינא

 .ז.ת תועצמאב ומצע תא ההיז רשא ,________________________בוחרב

 ןכ השעי אל םא יכו תמאה תא רמואל וילע יכ ויתרהזהש רחאלו ,תישיא יל רכומה/__________

 .יינפב הילע םתחו ליעלד ותרהצה תונוכנ רשיא ,קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהי

  
             

   _____________________        
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   םכסה

 2021 תנשב ______ שדוחל _______ םויב רשנב םתחנו ךרענש

 

 

 511463218 .פ.ח מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה םירשנ  :ןיב

  רשנ ,20 םולשה ךרדמ

 )"הרבחה /םירשנ" :רוציק םשל ןלהל ארקית(  

 דחא דצמ        

 _______________________  :ןיבל

  _________________________ 

_______________________________ 

 )"ליעפמה" :ןלהל(

 ינש דצמ        

 תיאשמ תועצמאב ,רשנ ריעב ןוזמ רכממ  יתוריש רוביצל קפסל תניינועמ הרבחהו
  ;ךכ םשל ארוק לוק המסרפו )"תורישה" :ןלהל( תוגתוממ Food Truck ןוזמ

 :ליאוה

 ליאוהו   ;ותעצה תא הרחב הרבחהו ,ךילהל העצה שיגה ליעפמהו 

  ;ויחפסנ לע הז םכסהב טרופמכ תורישה ןתמ יאנת לע ומיכסה םידדצהו 

  

  :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ,רהצוה ךכיפל

  

 :ליאוהו

  תורתוכו םיחפסנ ,אובמ .1

  .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ול םיחפסנהו הז םכסהל אובמה .1.1

  :םניה ,ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,הז םכסה יחפסנ .1.2

  .עיצמה תעצה ספוט – 'א חפסנ .1.2.1

     .םיחוטיב תכירע לע רושיא –'ב  חפסנ .1.2.2

 . עוציב תוברע חסונ – 'ג חפסנ .1.2.3

  םכסהה תוהמ .2

 לש טולייפמ קלחכ יפיצפס םוקימב ןוזמ תיאשמ ליעפהלו ביצהל תוכזה תא ליעפמל הקינעמ הרבחה
 א"צת הז םכסהל ב"צמ( הנבמ םחתמל דומצב - ןוחטיבה / הדוהי רב תמוצב וניה םוקימה  .טקיורפה
  .איהש הביס לכמ ,רחא םוקימ לכב ןוזמ תויאשמ תבצה רשפאתת אל .)םוקימה ןמוסמ הבו

  ליעפמה תויובייחתהו תורהצה .3
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 .הרבחה ידי לע הרשואו ותעצהב עיצהש תיאשמה ךותמ תורישה תא קפסל בייחתמ ליעפמה .3.1
 תושורדה תומאתהה לכ תא עצבי ליעפמהו ,הרבחה הרותש יפכ היהי תיאשמה בוציעו גותימ
 ןמ קלחל קר תוסחייתה לולכי הרבחה רחבתש גותימה יכ רהבוי .ונובשח לע ,ךכ םשל
 ןפואב ,הרבחה לש גותימה םע דחיב ולש גותימה תא בלשל לכוי ליעפמהש ךכ ,תיאשמה
  . בתכבו שארמ הרבחה רושיא הנועט טוליש תגצה .הרבחה ידי לע עבקייש

 תוליעפה ימיב ;עובשב םימי 6 תוחפל הנשה ךרוא לכל תורישה תא עצבל בייחתמ ליעפמה .3.2
 20:00 העשה ינפל אל םייתסיו רקובב 10:00 העשהמ רחואי אל לחי תורישה ,םירומאה
  .ברעב

 אהת ומויסב רשא ,טולייפכ רדגות וז הנש רשאכ ,םישדוח 12 לע דומעת תורשקתהה תפוקת .3.3
 םימיוסמ םייוניש לע תורוהל םהל םאתהבו םיחקלו תונקסמ קיפהל תיאשר םירשנ
   .הכוזה םע תורשקתהה תנוכתמב

  .הל עבקנש קיודמה םוקמב דמעותו העיסנב רתאל עיגת תיאשמה .3.4

 ידי לע ורשואש ותעצהב טרופמכ תואקשמו ןוזמ יגוס ןווגמ ,רתאב ,רוביצל רוכמי ליעפמה .3.5
 .שרדייש רחא רושיא ןתונ לכ וא שא יוביכ וא/ו תואירבה דרשמ רושיא יפ לע תאזו ,הרבחה
 יושיר תושר תאמ ןונזמל קסע ןוישיר לבקל שרדיי הכוזה ,םיתורישה ןתמ תליחתל יאנתכ
 םיאנתב הדימע םשל יכ רהבומ .ןידה יפל ועבקייש םיאנתל םאתהב ,תימוקמה םיקסע
 ;דבלב הטסורינמ הדובעה יחטשמ לכו הטסורינ יושע היהי בכרה םינפ יכ ,רתיה ןיב ,שרדנ
 ידועיי לכימב םימה ףוסיא ;רויכו תוחפל רטיל 200 חפנב םימ לכימב דיוצמ תויהל וילע
 ילכו יוקינ ירמוחל הנסחא םוקמ ;הדובע םוי לכ ףוסב םיכפשה יוניפו, בכרל תחתמ ןקתומ
 יוניפ ;תוחוקלה שומישל הסכמ םע ןפודמ הפשא חפ ןקתומ בכרל ץוחמ; ןוזממ דרפנב יוקינ

 יושיר תושר תיאשר ןכו ;רתאב יזכרמה תלוספה ףוסיא רוזאל בכרה ןמ תלוספה לש ףטוש
 לוקיש יפל םיפסונ םיאנת וא תופסונ תומאתה וא בכרה םינפ לש תוינכות שורדל םיקסע
   .התעד

 דיפקי ליעפמה .תיכוכז יקובקב תריכמ לעו ,ןושיעו קבט ירצומ תריכמ לע טלחומ רוסיא לח .3.6
 ידי לע םירשואמ םניא וא/ו ןיד יפ לע הרוסא םתריכמש םירזיבא וא םירצומ ורכמיי אל יכ
 הנכסל וא דרטמל וא קזנל םורגל םילולע וא/ו )יטנבלרו הדימב( ילארשיה םינקתה ןוכמ
  .תיתואירב

 טרופמכ םיתורישה עוציבל ללכה ןמ אצוי אלל ,תושרדנה תולועפה לכ תא עצבי ליעפמה .3.7
   .ותוירחאבו ונובשח לע ,םכסהב

 הווהי אל תורישה ןתמ יכ דיפקי ליעפמה .יעוצקמו בידא תוריש ויתוחוקלל קפסי ליעפמה .3.8
 רידס ןוקירלו ,םימו למשח תקפסאל ומצעל גואדל ליעפמה לע .םירקבמל עגפמ וא דרטמ
 תיאשמ לש היכרצל םוקמה תא םיאתהל שרדנו הדימב ,ןכ ומכ .ןיד לכ יפל ,םיכפשה לש
   .ותוירחאבו ונובשח לע עיצמה תאז השעי ,ןוזמה

 ןתמ ךרוצל םישרדנה םירתיהה וא/ו תונוישירה וא/ו םירושיאה לכ תא גישי ליעפמה .3.9
 תרטשמ ,תואירבה דרשמ, שא יוביכ ,תוחיטב / ןוחטב תויושר ירושיא תוברל תורישה
 יאנתכו תורישה ןתמ תליחתל םדוק לכה ,ךכב תוכורכה תואצוהה לכב אשייו ב"ויכו לארשי

 ןוישיר ליעפמל ןתיל הרבחה לש תובייחתה רוציל ידכ הז םכסהב ןיא יכ רהבומ .ול םדקומ
  .תידעלבהו האלמה ותוירחאב איה קסעה ןוישיר תאצוהו ,קסע

  .תואקשמהו ןוזמה יריחמ תא טרפמה טלוב טוליש בצוי תיאשמל דומצב .3.10

 ;ויתוחוקל שומישל תונחלושו תואסכ תיאשמל ךומסב רתאב ביצהל יאשר ליעפמה .3.11
 ןמ םקלסי וא םנסחאיו תוליעפ םוי לכ םויסב תונחלושהו תואסיכה לכ תא ףוסאי ליעפמה
-תללצה ,תופמר ,"קד" תנקתה תוברל ףוחב הינב תלועפ לכ רתות אל .ןיד לכ יפל ,םוקמה
  . המודכו עבק

 תועשל רבעמ וא/ו החגשה אלל רתאב והשלכ ןילטלטימ דויצ וא/ו תיאשמה תראשה .3.12
  . ליעפמה לש תידעלבה ותוירחאב איה תוליעפה
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 לכב )תיאשמה םוקיממ 'מ 100 לש סוידר( רתאה ןויקינל גואדל ליעפמה תוירחאב .3.13
  .לדוגו גוס לכמ תלוספו הפשא לש ףטוש ףוסיא ללוכ ןויקינה .רתאב ותוליעפ תועש ךלהמ

 ןיב םתחייש םכסהב רומאה תלוז רחא תוריש לכ ליעפהל יאשר היהי אל ליעפמה .3.14
 תסינכ תא ליבגהל וא ,ותברקב וא רתאב תוביסמ ךורעל רוסיא לח יכ שגדויו רהבוי .םידדצה
  . המודכו םיסיטרכ רוכמל / םינמזומ / םירקבמל רוביצה

 תא בישיו רתאב ףסונ דויצ לכו תיאשמה תא ליעפמה הנפי ,תורשקתהה םויסב .3.15
  .יקנו ץפח לכמ יונפ אוהשכ ותומדקל רתאה

 תורישה ןתמ לע םילחה םינידה לכל תייצי ליעפמה ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .3.16
 תוירחאה תא ומצע לע לבקמ ליעפמה .תוכמסומה תויושרה לש תוארוהה לכל עמשייו

  . ןהב הדימע יא לש תואצותל האלמה

 עוציבב ומעטמ םיקסעומה םידבועל וא/ו ול ןיא יכ ,בייחתמו ריהצמ ליעפמה .3.17
 תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תוריבע ןיגב העשרה תורישה
  .2001-א"סשתה ,םימיוסמ

 םדאה חכ ,תיסנניפה תלוכיה, תונמוימה, ןויסינה ,עדיה ול שי יכ ,ריהצמ ליעפמה .3.18
  .ההובג תיעוצקמ המרב וקפסל בייחתמ אוהו ,תורישה ןתמל םישורדה םיעצמאהו

 וא/ו תיקוח העינמ לכ ןיא יכו תורישה תא ןתיל השרומ אוה יכ ריהצמ ליעפמה .3.19
  .הז םכסהב רשקתהל ונממ תענומה תרחא

 לכ תאמ םיפקת םירושיא וידיבו ןידכ תונובשח ירפס להנמ אוה יכ ריהצמ ליעפמה .3.20
 םירושיאה תעיקפ ינפל ךומסב הלא םירושיא הרבחל איצמי ליעפמה .סמה תויושר
  .הרבחה תשירד יפל תע לכב ןכו םימדוקה

 וא הז הזוחב ןיא יכו יאמצע ןלבק לש אוה ודמעמ יכ ול עודי יכ ריהצמ ליעפמה .3.21
   .קיסעמ - דבוע יסחי המעטמ ימ וא הרבחה ןיבל וניב רוציל ידכ ויאנתמ  יאנתב

 וניב םיניינע דוגינ לש בצמל םורגל הלולעה תוליעפ לכ עצבל אל בייחתמ ליעפמה .3.22
  .הרבחה ןיבל

 תא ןתיל ותלוכי וא/ו ויתורהצה ףקותב לוחיש יוניש לכ לע הרבחל עידוי ליעפמה .3.23
  .יונישה שחרתה םע דימ ,ויחפסנ לע הז םכסהל םאתהב תורישה

  הזוחה תבסה רוסיא .4

  וא ריבעהל יאשר אוה ןיא ןכו ,ונממ קלח לכ וא הזוחה תא רחאל בסהל יאשר ליעפמה ןיא .4.1
  .בתכב שארמ הרבחה תמכסהב אלא ,הזוחה יפל תוכז לכ רחאל רוסמל

 הרומאה המכסהה ןיא ,הז ףיעסב ליעל רומאל םאתהב שרופמב התמכסה תא הרבחה הנתנ .4.2
 האלמ תוירחאב אשיי ליעפמהו ,הזוחה יפל ויתויובייחתהמו ותוירחאמ ליעפמה תא תרטופ
  .םהידבועו םחוכ יאב ,הדובעה יעצבמ לכ לש השעמ-יא וא השעמ לכל
 

  םכסהה תפוקת .5

 רדגות הנושארה הנשה. םכסהה תמיתח דעוממ םישדוח 12 לע דומעת תורשקתהה תפוקת .5.1
 תורוהל םהל םאתהבו םיחקלו תונקסמ קיפהל תיאשר הרבחה אהת ומויסב רשא ,טולייפכ
 החיטבמ הרבחה ןיא יכ רהבוי .ליעפמה םע תורשקתהה תנוכתמב םימיוסמ םייוניש לע
   .הזוחב עובקה םוקימב םיתורישה ןתמב תוידעלב ליעפמל

 םע תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל ,ךכב הצרתו הדימב ,תורשפאה ןתנית הל קרו ,הרבחל .5.2
  .בתכבו שארמ העדוהב )"היצפואה תפוקת" :ןלהל( םיפסונ םישדוח 12 -ב ליעפמה



 

 11 
  

    םולשתה יאנתו הרומתה .6

  לש ללוכ ךס הרבחל ליעפמה םלשי, רתאב תורישה תא ליעפהלו להנל ןויכיזל הרומתב .6.1
 ימד" :ןלהל( שדוחל מ"עמ סולפ )םישדח םילקש םיפלא תשולש :םילימב( ₪ 3,000

 .הז םכסהב רומאכ הלעפהה ישדוח ןיגב ובגיי ןויכיזה ימד .)"ןויכיזה

 םכסהה תמיתח דמעמב הרבחל ומלושי הנושארה תורשקתהה תנש ןיגב ןויכיזה ימד .6.2
  .שדוח לכל ןושארב היהי םנועריפ דעומ רשא ,ליעפמה םש לע םיק'צ תועצמאב

  .ןידכ הלבק ליעפמל הרבחה קיפת ,הרומתה םולשת דגנכ .6.3

  עוציב תוברע .7

 ס"ע ,תיאקנב תוברע הרבחל ליעפמה רוסמי, ויתויובייחתה לכב ליעפמה תדימע תחטבהל .7.1
   .'ד חפסנכ ףרוצמה חסונב ,₪ 000,30

  .תורשקתהה תפוקת םות רחאל םישדוח 3 דע ףקותב אהת עוציבה תוברע .7.2

 ובש הרקמב ,התעד לוקיש יפל ,התצקמ וא הלוכ ,תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הרבחה .7.3
 תחפי אל תע לכבש ךכ ,תפסונ תוברע ליעפמה דימעי ,הזכ הרקמב .םכסהה תא ליעפמה רפה
  .ליעל בוקנה םוכסהמ הרבחה ידיבש תויוברעה םוכס

 ליעפמהש לככ ,התצקמ וא הלוכ ,תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הרבחה יכ תאזב רהבומ .7.4
 םויסמ םימי 14 ךות רחואמה לכו תורשקתהה םכסה םויסב ןוזמה תיאשמ תא הנפי אל
  .םידדצה ןיב תורשקתהה

  .ןידה וא םכסהה יפל הרבחה תויוכז רתימ ערגי אל תוברעה טוליח .7.5

 דיבעמ -דבוע יסחי רדעה .8

 םכסה תוארוהמ הארוה םושו ,יאמצע ןלבק-ןימזמ יסחי םנה הז םכסה יפ לע םידדצה יסחי .8.1
 ימ וא וידבועמ ימ וא ליעפמה ןיבל הרבחה ןיב קיסעמ דבוע יסחי תרצויכ בשחת אל הז

 תוברל, וידבוע תקסעהב תוכורכה תויולעה לכב אשיי ודבל ליעפמה .ודי לע םיקסעומהמ
 ,ויתובוח לכ תא םייקל בייחתמ אוהו ,ןידב םיעובקה םיילאיצוסה םיאנתה לכו הדובע רכש
  .הדובעל רשקב ודי לע םיקסעומה וא/ו וידבוע יפלכ ,ןיד לכ חוכמ

 וא/ו ליעפמל הרבחה ןיב יכ ,תכמסומ תושר ידי לע וא/ו תיטופיש האכרע ידי לע קספייו היה .8.2
 הרבחה תא תוצפלו תופשל בייחתמ ליעפמה יזא קיסעמ-דבוע יסחי ורצונ ליעפמה ידבועל
 וא/ו ליעפמה דבועל הלאכש םימולשת םלשל ,ילהנמ וא יטפשמ ,והשלכ ךילהב ביוחת םא
  .ומעטמ ימל

  . םכסהב ידוסי יאנת ןה הז ףיעס תוארוה .8.3

  תוידוס .9

  איהש ךרד לכב ליעפמל ריבעת הרבחה רשא עדימ לכ אוה הז םכסה ךרוצל ידוס עדימ .9.1
 .)יתוזח ןפואב וא הפ לעב ןכו ,תרחא תישחומ ךרד לכב וא תיטנגמ הידמב ,בתכב תוברל(

 והשלכ ישילש דצל הלגי אל ןכו ,וב השרומ יתלב שומיש ענמיו עדימה תוידוס לע ןגי ליעפמה
   .הרבחהמ לבקיש ידוס עדימ

 םושל אלו ,תורישה ןתמ תרטמל לבקיש ידוסה עדימב שומיש תושעל יאשר היהי ליעפמה .9.2
 הרבחל ןיינעו ךרוצ לכלו תע לכב תונקומ הנייהתו ןניה עדימב תויוכזה לכ .תרחא הרטמ
 תוכזה טעמל ,הרבחה תאמ לבקיש עדימב יהשלכ תוכז ליעפמל קינעמ אל הז םכסה .דבלב
  .תורישה ןתמ ךרוצל שומיש וב תושעל
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 תא ליעפמה ריזחי ,םדקומה יפל ,הרבחה תאמ בתכב השקב יפ לע וא תורישה ןתמ רמגב .9.3
 .)השענ םא( ונמיה קתעה לכ תוברל ,הז םכסה יפ לע לביקש עדימה

  םיניינע דוגינ .10

 תרגסמב רסמש ריהצת לע ססבתהב ,רתיה ןיב ,תישענ ליעפמה םע תורשקתהה .10.1
 ליעפמה .הרבחה וא/ו הייריעה ידבוע ןיבל וניב תוקיז תומייקתמ אל ויפלו ארוק לוקה
 ץעויה תויחנה יפל לעפיו ,ותרהצהב יוניש לוחיש הרקמ לכב חוויד ידימ ןפואב הרבחל רוסמי

  .הז ןיינעב הרבחה לש יטפשמה

 ןירשימב לפטל אלו קוסעל אלש םיבייחתמ ,ומעטמ םילעופה לכ וא וידבוע ,ליעפמה .10.2
  .הז םכסה יפ לע תורישה עוציב םע םיניינע דוגינ רוציל לולע וא רצויה ןיינע לכב ןיפיקעב וא

  חוטיב .11

 ומרגיש לככו םא הנואת וא/ו קזנ לכל ידעלבה יארחאה אוה יכ ליעפמל עודי .11.1
 עוציב םע רשקב תאזו ,השוכרל וא/ו הרבחל ,והשלכ 'ג דצל ,ומצעל הז םכסה תרגסמב
  .םכסהה

 לע םייקלו ךורעל ליעפמה בייחתמ ,םכסה וא/ו ןיד יפ-לע ליעפמה תוירחאמ עורגל ילבמ
 םיאנתב רצומ תובחו םידיבעמ תובח ,'ג דצ יפלכ תוירחא חוטיב ןכו ושוכרל חוטיב ונובשח
 .הז םכסהמ דרפנ יתלב קלחכ ףרוצמה )"רושיאה" :ןלהל( םיחוטיב רושיאב טרופמכ
 אל רותיווה .המעטמ ימ וא/ו הרבחה יפלכ ףולחת לע רותיו ףיעס וללכי הלא םיחוטיב
  .ןודזב קזנל םרגש םדא יפלכ לוחי

 םרגייש ןדבוא וא/ו קזנל תוירחאמ המעטמ ימ תא וא/ו הרבחה תא רטופ ליעפמה .11.2
 םאו ,ואל םא ןיבו שוכרל חוטיב ךרע םא ןיב ,וחוקיפב וא/ו ותוירחאב שוכרל וא/ו ושוכרל
 העובקה תימצעה תופתתשהה אלמלא םג( ואל םא ןיבו וניגב יופישל יאכז םא ןיב ,ךרע
  .)הסילופב

 דצל וא/ו ויקסעומל וא/ו וידבועל םרגייש ןדבוא וא/ו קזנ לכל יארחא היהי ליעפמה .11.3
 הרבחה תא תופשל בייח היהי ליעפמהו ,הז םכסה תרגסמב תורישה ןתממ האצותכ ,אוהש 'ג
 וא וידבוע ללוכ ,'ג דצל ובסוהש םיקזנ תמחמ וב תאשל תבייח אהת הרבחהש םולשת לכב
  .ליעפמה יתוריש ןתמ תאפמ ויקסעומ

 תוירחא לכמ התורישב אצמנה םדא לכ וא/ו הידבוע וא/ו הרבחה תא רטופ ליעפמה .11.4
  .ליעפמה תוירחאב אצמנה קזנ וא ןדבוא לכל

  זוזיק .12

 בוצקש ןיב ,בוח לכ ,הזוחה יפ לע ליעפמל עיגמה םוכס לכ דגנכ זזקל תיאשר  הרבחה .12.1
 ףיעס תוארוה יכ ,תאזב רהבומ .ןיד לכ יפ לע וא/ו הזוחה יפ לע ול עיגמה ,בוצק וניאש ןיבו
  .תרחא ךרד לכב רומאה בוחה תא תובגל הרבחה לש התוכזמ תוערוג ןניא הז

  .יהשלכ ןובכיע וא זוזיק תוכז ליעפמל אהת אלו ןיא יכ ,תאזב רהצומו םכסומ .12.2

  תויוכזב שומיש יא וא שומיש .13
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 הרקמב הזוחה יפ לע הל תינקומה יהשלכ תוכזב שומיש תושעלמ הרבחה תוענמיה .13.1
 וא הרקמ ותואב תוכזה התוא לע רותיווכ ןפוא םושב שרפתת אלו הב ןיא - ללכב וא םיוסמ
  .ללכב

 אלו םידקת הווהת אל םיוסמ הרקמב הזוחה יאנתב הייטסל הרבחה דצמ המכסה .13.2
  .רחא הרקמל הווש הרזג הנממ ודמלי

 ,המעטמ וא הרבחה י"ע ויפ לע ונתינש תוארוהל וא הזוחה יאנתל הכרא וא רותיו לכ .13.3
 דצמ םויק יא וא הרפה םע רשקב הנגה וא קודיצכ ושמשי אלו ,הרבחה תויוכזב ועגפי אל
  .הזוחה יפ לע ויתויובייחתה לש ליעפמה

  הזוחה יוניש .14

  .םידדצה ינש תמיתחבו בתכב ךמסמב אלא ,הז הזוח תוארוהמ וזיא תונשל ןיא .14.1

 תנש םותב תורשקתהב םייוניש ךורעל הרבחה תוכזמ עורגל ידכ רומאב ןיא .14.2
  .טולייפה

   תועדוהו תובותכ .15

  .הז םכסהל תרתוכב טרופמכ ןניה םידדצה תבותכ .15.1

 םכסהל תרתוכב תועיפומה םידדצה תובותכ יפל הז םכסה יפ לע חלשתש העדוה לכ .15.2
 ןיוצמה דעומב התדועתל העיגהש בשחת תישיא הריסמב וא םושר ראודב החלשנ םא :הז
 ;התחילש רחאלש םיקסעה םויב ,ל"אודב וא סקפב החלשנ םא ;םותחה הריסמה רושיאב
  .החולשמ דעוממ םיקסע ימי 3 ךות ,ליגר ראודב החלשנ םאו

  

  :ליעל םיבוקנה דעומבו םוקמב םותחה לע םידדצה ואב היארלו

  

  

 
  ליעפמה    ל"כנמ מ"מ     ןוירוטקרידה ר"וי 
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  םיחוטיב תכירע לע רושיא – םכסהל 'ב חפסנ

 םייוסיכ
 חוטיבה גוס

 
 תולובג יפל הקולח
 ימוכס וא תוירחא

 חוטיב

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת
 הליחת

 ךיראת
 םויס

 לוטיבו ףקותב םיפסונ םייוסיכ חוטיב םוכס /תוירחאה לובג
  םיגירח

 םאתהב יוסיכ דוק ןייצל שי
   חפסנל

 עבטמ םוכס

 טיב  'ג דצ
______ 

  תבלוצ תוירחא 302  ₪ 4,000,000  
 יופיש בחרה 304
  הנשמ ינלבקו םינלבק 307
     תבוטל ףולחת לע רותיו 309

  רושיאה שקבמ       
 ל"למה תועיבת 315
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ 318
 תוינושאר 328
 בשחי רושיאה שקבמ שוכר 329

  ג דצכ
 'ג דצ – רחא
 קזנל יוסיכ ללוכ
 הלערהמ עבונה
 רז רמוח וא/ו
 וא/ו לכאמב
 הקשמב

     
 הפוקתלו הרקמל
 תסילופ םע ףתושמב
 ףסונב אלו ל"נה 'ג דצ

 'ג דצ תסילופב ומכ ל"נכ  ₪
 

 תוירחא
 םידיבעמ
 

 טיב 
______ 

 יופיש בחרה 304  ₪     20,000,000  
  שקבמ ףולחת לע רותיו 309

  רושיאה       
  בשחיו היה ףסונ חטובמ 319

  םדיבעמכ       
 תוינושאר  328

 
 

 תובח חוטיב
  רצומ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 טיב
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,000,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

₪  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  תבלוצ תוירחא 302
 יופיש בחרה 304
  הנשמ ינלבקו םינלבק 307
     תבוטל ףולחת לע רותיו 309

  רושיאה שקבמ       
 ל"למה תועיבת 315
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ 318
 תוינושאר 328
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 :*תטרופמה המישרה ךותמ תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ
 

041 
 * הסילופה יוניש/לוטיב
 יונישה רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי  60 אלא ףקותל סנכיי אל  ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש
 .לוטיבה וא
 רושיאה תמיתח
 :חטבמה

 :רושיאה תקפנה ךיראת  םיחוטיב םויק רושיא 

 וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא 
 תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא ללוכ
 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה

 רושיאה שקבמ דמעמ הקסע יפוא חטובמה רושיאה שקבמ

 רשנ תיריע
 וא/ו  הנימזמה(

 תונב תורבח
  )ל"נה לש םידבועו

 םש
 
 

 .פ.ח/.ז.ת
 
 

 ןעמ
 

 ן"לדנ☐
  םיתוריש *
 םירצומ תקפסא*
 ______ :רחא☐

 

 
 
 ריכשמ☐

 רכוש☐

 ןייכז☐

 הנשמ ינלבק☐

 םיתוריש ןימזמ*
 םירצומ ןימזמ *
 ______ :רחא☐

 

 .פ.ח/.ז.ת
____________ 

 

 ןעמ
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 עוציב תוברע – םכסהל 'ג חפסנ
  דובכל

  מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה םירשנ

  ,נ.ג.א

  ' _____________סמ תוברע בתכ :ןודנה

 ,)"ליעפמה ":ןלהל( ,________________ .פ.ח/.מ.ע 'סמ ____________________ תשקב יפל

  :םילימב( ₪ 000,30 לש ללוכ םוכסל דע םוכס לכ םולשתל רזוח יתלב ןפואב םכיפלכ הזב םיברע ונא

 לוהינל םכסה עוציבל רשקב ליעפמה תאמ ושרדתש ,)"תוברעה םוכס ":ןלהל( דבלב )₪ ףלא םישולש

   .םכסהה יאנת יולימ תחטבהלו ,רשנ ריעה יבחרב ןוזמ תויאשמ תלעפהו

 תלבק דעוממ ידימ ןפואב השירדב בוקנה םוכס לכ םכל םלשנ ונא בתכב הנושארה םכתשירד יפל

 םכילע ליטהל ילבמ ,תוברעה םוכס לע הלעי אלש דבלבו ,ליעל תטרופמה ונתבותכ יפל םכתשירד

 תאמ הליחת םולשתה תא שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתשירד תא קמנל וא/ו חיכוהל הבוח

 והשלכ בויחל רשקב ליעפמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,ליעפמה

  .םכיפלכ

 ףינס  _______________קנבב בתכב ונל רסמית הז תוברע בתכ חוכמ םולשתל השירד לכ

 ידי לע המותח איהשכ ,_________________________________ תבותכב ____________

  .הרבחה לש המיתחה ישרומ

 םאתהב הכראהל תנתינ אהת הז דעומ רחאלו ,_______________ םויל דע ףקותב ראשית וז תוברע

 ונתבותכב לבקתהל הכירצ וז תוברע יפ לע השירד לכ .ליעל רומאל םאתהב רסמית רשא םכתשירדל

  .ל"נה ךיראתהמ רחואי אל בתכב

  .הבסהל וא הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

  ,בר דובכב                

                 

 ___________________                    _________________                  _______________ 

  תמתוחו המיתח                                           אלמ םש                                           ךיראת         
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