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 םידומיל ןונקת
 

 ןומיאב אוה הקוסיעו התילכתש ,)580575587( "חותפ בשק" תתומע תרגסמב לעופ המרהד-וכיספ רפסה תיב
 ,םיימעפ-דח םישגפמ ,םיסרוק תוללוכ התומעה תוליעפ .םוימויה ייחב תיטסיהדובה שפנה תרות םושייו
  .םזיהדובה חורב יתובדנתה סיסב לע םיטקיורפו
 

 םיכמסומה םימרוגה י"ע םידומילל ה.לבקתהש ימ ובשחתו בשחיי ה.דימלת :הרדגה – ה.דימלת .1
  .םושירה ימדו דומילה רכש  תא ה.רידסהו רפסה תיבב ךכל

 סרוק חותפל אלש תוכזה הרומש ס"היבל .םימשרנ רפסמב תינתומ סרוק תחיתפ :סרוק תחיתפ .2
 .ותחיתפ דעומ תא תוחדל וא/ו

 ומסרופש יפכ דומילה תוינכתו םירומה תוהז ,תכרעמה לע רומשל ותלוכי בטימכ הסני רפסה תיב .3
 לש םהיתולבגמו םהיכרצל םאתהב תכרעמב םייוניש סינכהל תוכזה ,םלואו .רתאבו ןועידיב
    .ידעלבה ותעד לוקישלו ס"היבל הרומש םירומה

 רדעייש דימלת .םירועישה לכב ףתתשהל םישקבתמ םידימלתה :תופתתשהו םירועישב תוחכונ .4
 דימלת לכו םירועישב ףותיש תבוח ןיא .סרוקה הוולמל שארמ ךכ לע עידוהל שקבתמ רועישהמ
 .ה.ול המיאתמש הדימב קר םייעוצקמהו םיישיאה וייחמ םינכת לע חחושלו ףתשל יאשר

  .סרוקהמ דרפנ יתלב קלח םניה םיטירטירהו לוגרתה ימי :םיטירטירו לוגרת ימיב תוחכונ .5
 ןיבל םידימלתה ןיב רשקה לע ןומא רשא ,הוולמ ת.דמצומ סרוק לכל םירומה דצל :סרוקה הוולמ .6

 םג ומכ םיינכט םינינעב סרוקה הוולמב רזעהל םינמזומ םידימלת .רפסה תיב תווצו הרומה
  .םייתוהמ

 י"ע וב שומישהו וירומו רפסה תיב ןיינק אוה םידומילה ךלהמב רסמנה עדימה לכ :עדימה ןויסיח .7
 םידימלת לש ישיאה עדימה לכ לע טלחומ ןויסיח לח .דבלב תוישיא דומיל תורטמל אוה דימלתה
 .הטלקהב םא ןיבו שחרתמ רועישב םא ןיב ,סרוקה ךלהמב ףשחנש םירחא

 םניא םה .םיידומיל םיכרצלו דבלב הרשעהכ םיעצומ  המרהד-וכיספב תויוליעפהו םיסרוקה .8
 תא רישעהל אלא  , הזכ ףילחת תויהל םידעוימ  וא םירמייתמ  םניאו ישפנ לופיטל ףילחת םיווהמ
 .דבלב  ה.דימלתה תוירחאב הניה ףתתשהל הטלחהה .לוגרתו תויונמוימ ,עדיב דמולה

 ינכתב ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכז לכ . רפסה תיב לש ינחור ןיינק םה דומילה ירמוח .9
 התומעה לש םהב לולכה ןכות לכבו םהל םיוולנה דומילה ירמוחב םג ומכ ,תויוליעפהו םיסרוקה
 ,קיתעהל ןיא .התוליעפב  םהב שמתשהל התומעל וריתהש םירחא םיישילש םידדצ לש וא ,דבלב
 רוציל ,דבעל ,תונשל ,רוביצה תושרל דימעהל ,רדשל ,יבמופב עצבל ,יבמופב גיצהל ,ץיפהל
 דצ ףותישב וא תועצמאב ןיבו ךדי לע ןיב ,ל"נה ןמ קלח לכ ריכשהל וא רוכמל ,תורזגנ תוריצי

 םוליצ יעצמא ,םייטפוא ,םיינאכמ ,םיבשחוממ ,םיינורטקלא םא ןיב ,יעצמא וא ךרד לכב ,ישילש
 ןיינעה יפל ,התומעהמ שארמו בתכב המכסה תלבק אלב ,תרחא ךרדו יעצמא לכב וא ,הטלקה וא
 ה.דימלתל רתומ רומאכ דומילה ירמוחבו םינכתב שומישה .)ןתניתש לככ( המכסהה יאנתל ףופכבו
 .דבלב תויטרפו תוישיא ,תוידומיל תורטמ ךרוצל ,דבלב

 .סרוקה הוולמ י״ע םיפתתשמל חלשית הטלקהה .סרוקה טלקוי רשפאה תדימב :תוטלקה .10
 ףילחמ וניאש ךא ,ןווקמה םלועה רשפאמ ותוא אלפנ סנובכ הטלקהה תורשפאל סחייתהל םכשקבנ
 וכלהמב סרוקה רתאב הייפצל םינימז ויהי וטלקויש םירועישה .רועישב היחה תופתתשהה תא
 .הטלקהה םוסרפ דעומ לע םיבייחתמ ונא ןיא .סרוקה םויס דעוממ שדוח דע לש הפוקתלו
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  תויוליעפלו םיסרוקל המשרה
 
 דעומ ינפל שדוחמ תוחפ עצוב אל םושירה דוע לכ( דבלב םושיר ימד ומלושי סרוקל םושירה תעב םושיר ימד 
 דח ןפואב םימלושמ םושירה ימד .םוקמ וב ןיירשל םתרטמו ,סרוקה ריחמב םילולכ םושירה ימד .)סרוקה תחיתפ
 ימד םולשת .חתפי אל סרוקהו הדימב ורזחוי םושירה ימד .המשרהה לוטיב לש הרקמב םירזחומ םניאו ימעפ
  .הז ןונקתב םיטרופמה לוטיבהו םושירה ילהנל המכסה םיווהמ תויוליעפה לש המלשה תולעה וא/ו םושיר

 
 סרוקל םולשתה אולמ תא רידסהל ת.שרדנ ,סרוקב םוקמ חיטבהל ת.ןיינועמה ת.םשרנ  סרוקל םולשת תרדסה
  .ותליחת דעומ ינפל שדוח דע

 
  םיסרוקב תופתתשה לוטיב

 
 בתכב ךכ לע עידוהל שי ,ךתמשרה תא לטבל וא סרוק ךלהמב םידומילהמ שורפל ת.ןיינועמ ךניהש הרקמב
 .ליימה תלבק רושיא אדוולו ,moffice@pdharma.co  ינורטקלאה ראודה תועצמאב המרהד-וכיספ דרשמל
 

 :)םישגפמ 16-מ הלעמל( םייתנשה םיסרוקב תופתתשה לוטיב .1
  .אלמ רזחה - סרוקה תליחת דעומ ינפל םייעובש דע העדוה •

 .םלושש דומילה רכשמ 75% לש רזחה - )ללוכ( יעיברה שגפמה דעו סרוקה תחיתפ רחאל העדוה •

 יפסכ רזחהב הכזת אל ,הלא םיסרוקב ךליאו ישימחה שגפמהמ לבקתתש םידומיל תקספה לע העדוה •
   .והשלכ

  )םישגפמ 16 דע( םינוש םיסרוקב םידומיל תקספה .2

 דומילה רכשמ  50%  לש רזחהב הכזת - )ללוכ( סרוקה לש ינשה שגפמל דע םידומיל תקספה לע העדוה •
  .םלושש

  .והשלכ יפסכ רזחהב הכזת אל הלא םיסרוקב ךליאו ישילשה שגפמהמ לבקתתש םידומיל  תקספה לע העדוה •
 

  :)םישגפמ 4 דע( םירצרצק םיסרוקו םיימעפ דח םישגפמב תופתתשה לוטיב .3
 
 תליחת דעומ ינפל תועש 48 לוטיב תעדוה תלבק הרשוא םא יוכיז ןתניי תופתתשה לוטיב לש הרקמב
  .תוליעפה

 
  .הרושיא םוימ הנש לש ןמז תפוקתל אהת ,רשואתו הדימב ,םידומיל תאפקהל השקב .4

 
 תופתתשה-יא .וללכנ םהב םיסרוקהמ דרפנ יתלב קלח םה םיטירטיר וא םיכורא לוגרת ימי יכ שגדוי .5

  .יפסכ רזחה לכ הנקמ הניא םהב
 
 
 

 ,הרופ לוגרתו תיתועמשמ הדימל ןכלו םכל םילחאמ ונא
 הלאש לכב ונילא תונפל ן.םכתא םינימזמו

 המרהד-וכיספ תווצ
 


