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סיכום מוע„ים ולוחו˙ זמנים

פר˜ ‡':   ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙

פר˜ ב':   ‰פרוי˜ט:  בי˙ ‰מור‰

פר˜ ‚':   ˙‰ליך ‰‰ר˘מ‰ 

פר˜ „':   ‰‰‚רל‰

פר˜ ‰':   ב„י˜˙ זכ‡ו˙ ‰מועמ„ים

פר˜ ו':     בחיר˙ „יר‰ וח˙ימ‰ על חוז‰ ˘כירו˙

פר˜ ז': מ‚ורים ב˘ו˙פו˙ 

פר˜ ח': כללי

נספחים:

טפסים ל‰וכח˙ עמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ לפרוי˜ט „יור למורים

מי„ע לˆורך ‰נפ˜˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙/‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן 

*‰˘ימו˘ בל˘ון זכר ‰ינו מטעמי נוחו˙ בלב„, ‰כ˙וב מ˙ייחס ל˘ני ‰מינים כ‡ח„.
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„בר ר‡˘ עיריי˙ ˙לŒ‡ביב- יפו

„יור בר ‰˘‚‰ ‰ו‡ כלי חבר˙י מ‰מעל‰ ‰ר‡˘ונ‰. ‰ו‡ נוע„ ל‰בטיח ˘מיר‰ על ‚יוון בערים ול‡פ˘ר ל‡וכלוסיו˙ ˘ונו˙, מכל 

˜ˆוו˙ ‰חבר‰, ל‚ור ‡לו לˆ„ ‡לו. ˙כלי˙ו ל‰בטיח ˜ור˙ ‚‚ בעבור ‡וכלוסיו˙ ‰חיוניו˙ ל˙פ˜ו„‰ ‰˙˜ין ˘ל ‰עיר ו‰חבר‰, וב‰ם: 

כב‡ים, ˘וטרים, מורים ומורו˙, ‡חים ו‡חיו˙, עוב„ו˙ סוˆי‡ליו˙, פ˜י„ים, ועו„. 

במˆי‡ו˙ חיינו, רבים מ‰עוב„ים ו‰עוב„ו˙ ‰ח˘ובים ‰ללו, ‰מ˘˙כרים מעט ביחס ל„יור ‰י˜ר, נ‡לˆים לעזוב ‡˙ ‰עיר.

עם ‰ע˙˜˙ מ˜ום מ‚ורי‰ם, מרבי˙ם ‚ם מפסי˜ים לעבו„ ב‰. ‰חוסר ‰ז‰ ‰ו‡ ‰‰פס„ ˘ל כולנו.

עיריי˙ ˙ל-‡ביב-יפו ‰י‡ ‰ר˘ו˙ ‰ר‡˘ונ‰ בי˘ר‡ל ˘‰עמי„‰ ‡˙ נו˘‡ יו˜ר ‰„יור ו‰מחיי‰ בר‡˘ ס„ר ע„יפויו˙י‰ ומ˜„מ˙ 

יˆיר˙י˙,  פרוי˜טים ל„יור בר ‰˘‚‰ ו˙כניו˙ ל‰˙ח„˘ו˙ עירוני˙ ל‰‚„ל˙ מˆ‡י ‰„ירו˙ ב˘ו˜. בזכו˙ מח˜ר מעמי˜ וח˘יב‰ 

ל מ‡ו˙ יחי„ו˙ „יור ב‰י˘‚ י„, ו‡לפי  ני˙ן ליי˘מו בי˘ר‡ל כול‰, ועול‰ בי„ינו לספ˜ מל‡י̆   ̆ıלחנו ליˆר מו„ל ר‡˘ון מסו‚ו ב‡רˆ‰

„ירו˙ עו„ ב˙כנון.

בימים ‡לו נפ˙ח˙ ‰‰ר˘מ‰ ל‰‚רל˙ זכ‡ו˙ ל„יור ב˘כירו˙ בפרוי˜ט "בי˙ ‰מור‰". ‡˙ פרוי˜ט ‰„יור בר ‰‰˘‚‰ ‰ז‰ יזמ‰ 

‰עיריי‰ על מנ˙ לעו„„ ‡˙ ‰י˘‡רו˙ם ˘ל ‡נ˘י ‰ור‡‰ ‡יכו˙יים בעיר, ובכ„י ל‡פ˘ר למורו˙ ולמורים ˘לנו -  ˘‰ם ‰נ„בך 

יל„ינו בלב ˘˜ט וב˙נ‡ים ˘י˜לו על  ‰עי˜רי ו‰לב ‰פועם ˘ל מערכ˙ ‰חינוך ‰עירוני˙ - ל‰˜„י˘ ‡˙ עˆמם למ˘ימ˙ חינוך 

מˆי‡ו˙ חיי‰ם. 

ו‰ור‡‰ ‡˘ר  ור˜ ‡נ˘י חינוך  יוכלו ל‰˙‚ורר ‡ך  בבניין ‰מ˘ו˙ף בפרוי˜ט ˘ו˜ ‰עליי‰, ˘כולל 70 „ירו˙ בנו˙ 3 ח„רים, 

יילמ„ו במערכ˙ ‰חינוך ‰עירוני˙. מורים ˘יענו על ‰˜ריטריונים יוכלו ל˘כור בו „יר‰ ל˙˜ופ‰ ˘ל ע„ 5 ˘נים במחיר ‰נמוך 

בכ- 40% ממחיר ‰˘ו˜.

"עיר לכולם" זו ל‡ סיסמ‰ – זו מ˘ימ‰ לביˆוע. 

‡ני ‚‡‰ בע˘יי‰ ‰עירוני˙ ומ‡חל ‰ˆלח‰ לכל ‰מ˘˙˙פים/ו˙!

˘לכם, 
רון חול„‡י, 

ר‡˘ עיריי˙ ˙לŒ‡ביב-יפו
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„בר מנכ"ל עזר‰ וביˆרון

‡נ˘י ונ˘ו˙ חינוך י˜רים,

ורˆ'‡˜ ‡מר "‰„ו‡‚ לימים זורע חיטים, ‰„ו‡‚ ל˘נים נוטע עˆים, ‰„ו‡‚ ל„ורו˙ מחנך ‡נ˘ים." ‡נו בחבר˙ עזר‰ ובˆרון,  י‡נו˘̃ 

ולרווח˙כם – כ„י ˘‡˙ם ˙וכלו  ‰ממונ‰ בין ‰י˙ר על פי˙וח „יור בר ‰˘‚‰ מטעם עיריי˙ ˙ל ‡ביב-יפו, מב˜˘ים ל„‡ו‚ לכם 

ל‰˘˜יע ‡˙ כל כולכם בחינוך ‰„ורו˙ ‰ב‡ים ˘לנו. 

יח„ עם כל ‰חווי‰ ˘י˘ לעיר ˙ל ‡ביב-יפו ל‰ˆיע, ‡נו מכירים ‰יטב ‡˙ ‡˙‚רי יו˜ר ‰מחיי‰ בעיר, ‰מ˜˘‰ על ‡נ˘ים ‰בוחרים 

לעסו˜ במל‡כ˙ ‰˜ו„˘ ˘ל חינוך, ל‰מ˘יך ול‰˙‚ורר ב‰ ל‡ורך זמן. על כן, עיריי˙ ˙ל ‡ביב-יפו יזמ‰ מ‰לך ח„˘ני ופורı „רך 

ולכם ל‰˙‚ורר בעיר במ˘ך חמ˘ ˘נים ב˘כירו˙  ומורים ב˘כונ˙ פלורנטין ‰‡ופנ˙י˙, ‡˘ר י‡פ˘ר לכן  ל‰˜מ˙ בי˙ למורו˙ 

מופח˙˙, ול‰ורי„ ב‡ופן מ˘מעו˙י ‡˙ עלו˙ ‰מחיי‰ בעיר. 

‰בי˙ ממו˜ם במ˙חם ˘ו˜ ‰עליי‰ ‰מ˙ח„˘, ˘בו נבנ‰ בימים ‡לו מ˙חם מ‚ורים ח„˘ ˘ל ˘לו˘‰ בניינים, ו‡ח„ מ‰ם, בן 70 

„ירו˙, מיוע„ ‡ך ור˜ ל‡נ˘י ונ˘ו˙ חינוך ו‰ור‡‰ בעיר ˙ל ‡ביב-יפו. לˆ„ פי˙וח מ˙חם ‰מ‚ורים, מח„˘˙ ‰עיריי‰ ‡˙ ‰˘כונ‰ 

כול‰ וכן מ˜ימ‰ מרכז ספורט ח„˘ני במבנ‰ ‰˘ו˜ ‰י˘ן ‰מיוע„ ל˘ימור. 

מ˙‚וררים יח„,  ̇ חינוך ו‰ור‡‰̆  ̆ו ̆י ונ ל ‡נ  ̆̇ ̃ מ˜‰יל‰ פועמ ̇ חל ̆ונ‰, ל‰יו ̆ ובר‡ ̇: בר‡ ̇ מכל ‰עולמו ̇וכלו לי‰נו ט ז‰  בפרו̃י

̂יע –  ̆ לעיר ל‰ ̆י ̇ ו‰˜רב‰ לכל מ‰  ̇וסס ̇ פלורנטין ‰ ̇ ‰˘ני. ז‡˙, לˆ„ מ‚ורים בלב ˘כונ ̇ומכים, מפרים ומפ˙חים ‰‡ח„ ‡

̇ ועו„. ̇ופי ̆י ̇ ו ̂יבורי ̇ ל˙חבור‰  ̆ו ̇ וספורט, נ‚י רבו ̇ בילוי,̇  ‡פ˘רויו

˘מחים לעמו„ ל˘ירו˙כם!

˘לכם, 
‡לי ‚ינזבר‚

מנכ"ל חבר˙ עזר‰ ובˆרון
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„בר מנ‰ל˙ מנ‰ל חינוך

מורו˙ ומורים י˜רים,

„וח מ˜ינזי 2016 ˜בע כי מערכ˙ ‰חינוך ‡ינ‰ יכול‰ לעלו˙ על ‡יכו˙ מורי‰. ‰מ˘מעו˙ ‰י‡ כי ‰‰ון ‰‡נו˘י בחינוך, ‰ו‡ ˘י˜בע 

Œˆיכו˙‰ ומכ‡ן ‰˘פע˙ו ‰מכרע˙ על ע˙י„ ‰„ורו˙ ‰‚„לים כ‡ן. עיריי˙ ˙ל ‡ביב-יפו מ˜„מ˙ ‡˙ ‰‰ון ‰‡נו˘י בחינוך ב‡מ‡ ˙‡

מכב„˙  עבו„‰  סביב˙  ‰עיר.  ל˙ו˘בי  ל‰ור‡‰  ‡˜„מ‡ים  ו‰סב˙  ‰˙מחויו˙  מסלולי  ייחו„יו˙,  ‰כ˘רו˙  מורים,  ˜‰ילו˙  עו˙ 

ל ‰מורים, ועכ˘יו, לר‡˘ונ‰ ב‡רı ובעולם מˆטרף ‚ם מיזם ל˘יפור  ומרווח˙ ‚ם ‰י‡ חל˜ מטיפוח ‰רווח‰ ‰נפ˘י˙ ו‰מ˜ˆועי˙̆ 

סביב˙ ‰מ‚ורים ˘לכם ול‡ ר˜ ‡˙ סביב˙ ‰עבו„‰.

‡ני ˙˜וו‰ כי בע˙י„ ‰ל‡ רחו˜ כל ˆוו˙י ‰חינוך בעיר יוכלו ל‰‚י„: "י˘ לי כ˙וב˙ ב˙ל ‡ביב-יפו"

ב‰ˆלח‰ רב‰ למ˘˙˙פים ב‰‚רל‰,

˘לכם,
˘ירלי רימון ברכ‰

מנ‰ל˙ מינ‰ל ‰חינוך



עיריי˙ ˙לŒ‡ביב-יפו (ל‰לן: "‰עיריי‰") מב˜˘˙ לסייע ל‡וכלוסיי˙ ‰מורים בב˙י ‰ספר בעיר ˙לŒ‡ביב-יפו ו‰˜ˆ˙‰ ל˘ם כך 70 

„ירו˙ בפרוי˜ט "בי˙ ‰מור‰" ברחוב מטלון 68 במ˙חם ˘ו˜ ‰עליי‰ ב˙ל ‡ביב-יפו (ל‰לן: "‰פרוי˜ט"). 

(כ-20 „ירו˙ בפרוי˜ט י‡וכלסו על י„י זוכים ב‰‚רל‰ ˘נערכ‰ בחו„˘ מרı 2020 וי˙ר ‰„ירו˙ בפרוי˜ט (כ- 50 „ירו˙ ל‰ערכ˙ 

‰עיריי‰) יו˜ˆו לזוכים ב‰‚רל‰ זו)

מפורסמ˙ בז‡˙ פניי‰  פומבי˙, ובמס‚ר˙‰ מוזמנים מורו˙ ומורים ‰עומ„ים ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ‰מפורטים בחובר˙ זו (ל‰לן: 

"‰מועמ„ים" " ו-"˙נ‡י ‰זכ‡ו˙", ב‰˙‡מ‰) ל‰‚י˘ ב˜˘‰ ל˘כיר˙ יחי„˙ „יור בפרוי˜ט.

מועמ„ים ‰מעוניינים ל‰יר˘ם ל‰‚רל‰ לפרוי˜ט (ל‰לן: "‰ב˜˘‰" ‡ו "ב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰") י‚י˘ו ‡˙ מועמ„ו˙ם ב‡ופן „י‚יטלי 

ב‡˙ר www.tlv4less.co.il  בˆירוף ‰ע˙˜ ˙עו„˙ ‰ז‰ו˙ (ל‰לן: "‰‡˙ר" ‡ו "‡˙ר ‰‰ר˘מ‰").  

ל‡חר ‰מוע„ ‰‡חרון ל‰‚˘˙ ‰ב˜˘‰/ל‰ר˘מ‰ ˙˜יים ‰עיריי‰ ב‡מˆעו˙ ‰חבר‰ ‰עירוני˙ עזר‰ ובˆרון חבר‰ ל˘יכון בע"מ 

(ל‰לן – "עזר‰ ובˆרון") ‰ליך ‰‚רל‰ „י‚יטלי כמפורט בחובר˙ זו, במס‚ר˙ו ˙ו‚רל ‰זכו˙ ל˘כיר˙ יחי„˙ „יור למורים, ב˙נ‡ים 

‰מפורטים ל‰לן (ל‰לן: "‰‰‚רל‰"). 

‰‡ינטרנט  ב‡˙ר  יפורסמו  ˘י‰יו  ככל  ו˘ינויים  ע„כונים  וכן  ‰˘כירו˙,  חוז‰  נוסח  ל‰‚רל‰,  ‰רי˘ום  ל‰‚רל‰,  בנו‚ע  פרטים 

.www.tlv4less.co.il

על ‰‰ר˘מ‰ ל‰‚רל‰ ל‰יו˙ מבוˆע˙ על י„י  ‰מועמ„ ר˜ ל‡חר ˘‰ו‡ ב„˜ ˘‰ו‡ עומ„ בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ‰מפורטים בפר˜ ‡' 

בחובר˙ ז‡˙.
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פ˙ח „בר



‰מוע„ ‰‡חרון ל‰ר˘מ‰ ל‰‚רל‰

‰‚˘˙ ב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ ‰מ˜וונ˙ ב‡˙ר ˙‰י‰ ‰חל מ˙‡ריך  25.06.2020 וע„ ל˙‡ריך 26.07.2020 ב˘ע‰ 15:00 (ל‰לן: 

"‰מוע„ ‰‡חרון"). ל‡חר מוע„ ז‰ ל‡ ני˙ן י‰י‰ ל‰‚י˘ ב˜˘‰ ול‰יר˘ם ל‰‚רל‰. 

ני˙ן ל‰‚י˘ ‡˙ ‰ב˜˘‰ ול‰יר˘ם ל‰‚רל‰ ר˜ ב‡ופן מ˜וון ב‡מˆעו˙ ‰‡˙ר.

˘‡לו˙, ‰ב‰רו˙  ולסיוע ב‰‚˘˙ מסמכי ‰‰‚˘‰:

מו˜„ מי„ע טלפוני יעמו„ לר˘ו˙ ‰ˆיבור בימים ‡' – ‰' בין ‰˘עו˙ 09:00 – 16:00 בטלפון 3896* ˘לוח‰ מספר 3, בנוסף, ני˙ן 

  tlv4less@e-b.co.il :לפנו˙ ל˜בל˙ מענ‰ ל˘‡לו˙ וב˜˘‰ ל‰ב‰רו˙ ב‡מˆעו˙ „ו‡ר ‡ל˜טרוני

לנוחו˙ ‰מועמ„ ל‰לן סיכום מוע„ים:

 25.06.2020 - פ˙יח˙ ‰‰ר˘מ‰ ב‡˙ר.

26.07.2020 - ‰מוע„ ‰‡חרון לרי˘ום ל‰‚רל‰ (ע„ ‰˘ע‰ 15:00).

מוב‰ר כי ‰עיריי‰ ר˘‡י˙ לע„כן ‡˙ ˙נ‡י ‰‰‚רל‰, לרבו˙ ‰מוע„ים ולוחו˙ ‰זמנים ‰מפורטים בחובר˙ זו, לפי ˘י˜ול „ע˙‰ 

‡חר  לע˜וב  ‰מועמ„ים  על   .www.tlv4less.co.il ‰‡ינטרנט  ב‡˙ר  יפורסמו  ‰זמנים  ולוחו˙  ‰‰‚רל‰  ב˙נ‡י  ˘ינויים  ‰בלע„י. 

‰˘ינויים ‰מפורסמים ב‡˙ר.

יינ˙נו ‰ו„עו˙ למועמ„ים  ועמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙, ˘ל‡חרי‰  י˙˜יים ‰ליך ב„י˜˙ מסמכי ‰‰‚˘‰  ל‡חר מוע„ ˜יום ‰‰‚רל‰, 

˘מספרם על‰ ב‰‚רל‰ ו‡˘ר נמˆ‡ו כמ˜יימים ‡˙ כל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

ב‰˙‡ם  ‰‰מ˙נ‰,  בר˘ימ˙  נמˆ‡ים  ‡˘ר  נוספים  מועמ„ים  ייב„˜ו  ˘‰י‡,  סיב‰  מכל  זכיי˙ם,  על  לוו˙ר  יחליטו  וזוכים  ככל 

למספרם ‰סי„ורי בר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰.

בברכ‰,
עזר‰ ובˆרון 

עיריי˙ ˙ל ‡ביב-יפו
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פר˜ ‡׳ - ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙:
ר˘‡ים ל‰˘˙˙ף ב‰‚רל‰ ל„יור מוזל למורים ב˙ל ‡ביב-יפו מועמ„ים ‰עומ„ים בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ 1-7 ˘ל‰לן. ככל ˘‰מור‰ 

וז‡˙ בנוסף לעמי„˙ ‰מור‰ ב˙נ‡י  י„וע בˆיבור, על ˘ני בני ‰זו‚ יח„יו לעמו„ בכל ˙נ‡י זכ‡ו˙ 5-7,  ‰מועמ„ נ˘וי ‡ו חי עם 

‰זכ‡ו˙ 1-4. 

‰„ירו˙ בפרוי˜ט „יור למורים ‰ינן „ירו˙ 3 ח„רים, ומיוע„ו˙ למ˘˜י ‰בי˙ ˘ל‰לן: יחי„ים, זו‚ו˙ נ˘ו‡ים ‡ו י„ועים בˆיבור, עם ‡ו 

בלי יל„ים; מ˘פחו˙ ח„ ‰וריו˙ (מועמ„ מור‰ עם יל„).

נ‡י זכ‡ו˙  ˙נ‡י זכ‡ו˙ 1, 2, 4, 5, 6 ו-7 ייבחנו לפי ‰˙˜יימו˙ם ‡ˆל ‰מועמ„ ב˙‡ריך 31.5.2020 "(‰מוע„ ‰˜ובע"), ו‡ילו על̇ 

3 (‰סכם ל‰ור‡‰ בבי˙ ספר ב˙ל ‡ביב-יפו) ל‰˙˜יים ל‡חר ‰‰‚רל‰ ˘˙ערוך ‰עיריי‰, ול‡ י‡וחר מ-10 ימים ממוע„ ב˜˘˙ 

‰עיריי‰ ‡˙ ‰‰סכם לˆורך בחינ˙ ‰עמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

1. ˙נ‡י ר‡˘ון – ˙עו„˙ ‰ור‡‰

‰מור‰ ‰ינו בעל ˙ו‡ר ר‡˘ון ממוס„ ‡˜„מי מוכר על י„י ‰מועˆ‰ ל‰˘כל‰ ‚בו‰‰ ובעל ˙עו„˙ ‰ור‡‰ ‡ו נמˆ‡ במ‰לך לימו„ים 

פעיל ל˜בל˙ ˙עו„˙ ‰ור‡‰.

2. ˙נ‡י ˘ני – ניסיון ב‰ור‡‰

למור‰ ניסיון ˘ל ˘נ˙יים לפחו˙ מסיום ‰‰˙מחו˙ (סט‡ז') ב‰ור‡‰ בבי˙ ספר ב‰י˜ף מ˘ר‰ ˘ל 80% לפחו˙, בחמ˘ ‰˘נים 

˘˜„מו למוע„ ‰˜ובע.

3. ˙נ‡י ˘לי˘י –  ‰סכם ל‰ור‡‰ בבי˙ ספר ב˙ל ‡ביב-יפו

למור‰ ‰סכם עבו„‰ ל‰ור‡‰ ב‡ח„ מב˙י ‰ספר ב˙ל ‡ביב-יפו ל˘נ˙ ‰לימו„ים ‰ב‡‰, ב‰י˜ף מ˘ר‰ ˘ל 80% לפחו˙.

מוב‰ר כי מור‰ ‡˘ר י˙‚ורר בפרוי˜ט ל„יור למורים, ‡ך יפסי˜/˙ופס˜ עבו„˙ו כמור‰ בבי˙ ‰ספר ב˙ל ‡ביב-יפו יי„ר˘ לפנו˙ ‡˙ 

„יר˙ ‰מ‚ורים ב˙וך 60 ימים ממוע„ ‰‰ו„ע‰ על ‰פס˜˙ ‰עבו„‰, ול‡ י‡וחר מסוף חו„˘ יולי ˘ל ‡ו˙‰ ‰˘נ‰.

4. ˙נ‡י רביעי – מיˆוי כו˘ר ‰‰˘˙כרו˙

ב˘לו˘ ‰˘נים ˘לפני ‰מוע„ ‰˜ובע עב„ ‰מור‰ (ב‰ור‡‰ ‡ו בכל עבו„‰ ‡חר˙) לפחו˙ ע˘רים ו‡רבע‰ (24) חו„˘ים ב-80% 

מ˘ר‰ לפחו˙, ומ˙וכם ˘נים ע˘ר (12) חו„˘י עבו„‰ ב-80% מ˘ר‰ ב‡ופן רˆיף.

"מ˘ר‰ מל‡‰" – ב‰˙‡ם לנ‰ו‚ ו‰מ˜ובל בענף בו מועס˜ ‰מועמ„ (מ˘ר‰ מל‡‰ ‰ינ‰ לפחו˙ 32 ˘עו˙ ˘בועיו˙).

* בחינ˙ כו˘ר ‰˘˙כרו˙ם ˘ל עוב„ים עˆמ‡יים ˙בוˆע ב‡ופן ˘י‰י‰ „ומ‰ ככל ‰ני˙ן לב„י˜˙ עוב„ ˘כיר.

* מועמ„ סטו„נט – ‰„רי˘‰ לעבו„‰ ˘ל ˘נים - ע˘ר (12) חו„˘י עבו„‰ ב-80% מ˘ר‰ ב‡ופן רˆיף ל‡ ˙חול על מור‰ ˘למ„ 

במוס„ ‡˜„מי מוכר ב˙˜ופ‰ ˘ל 24 חו„˘ים ˘˜„מו למוע„ ‰˜ובע.
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5. ˙נ‡י חמי˘י –  חסר „יר‰

כל ‰ב‚ירים במ˘˜ ‰בי˙ ‰ינם חסרי „יר‰ ‡ו ‡ינם בעלים ˘ל חל˜ ‰עול‰ על ˘לי˘ מ„יר‰, בעלי ˙עו„˙ זכ‡ו˙ ˘ל מ˘ר„ ‰בינוי 

ו‰˘יכון ‡ו ‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ ב"מחיר למ˘˙כן".

6. ˙נ‡י ˘י˘י – ‰כנסו˙

סך ‰‰כנס‰ ‰חו„˘י˙ ‰ממוˆע˙ ברוטו ˘ל כל ‰ב‚ירים במ˘˜ ‰בי˙ ב- 36 ‰חו„˘ים ˘˜„מו למוע„ ‰˜ובע ל‡ על˙‰ על 

יעמו„ על סך ˘ל 24,234 ₪ ברוטו   ̇ ̇ ‰זכ‡ו ̂ורך ב„̃י ̆ירון ‰˘ביעי, ˘ל ̇ ˘ל ‰רף ‰עליון ˘ל ‰ע ̆י ̇ ‰חו„ ע ‰‰כנס‰ ‰ממ̂ו

לחו„˘ (ב‰˙‡ם לפרסומי ‰ל˘כ‰ ‰מרכזי˙ לסטטיסטי˜‰ נכון ליום פרסום חובר˙ זו)  וב˙וספ˙ 10 ‡חוזים.

בחי˘וב ‰כנסו˙ מ˘˜ ‰בי˙ ˙יל˜חנ‰ בח˘בון ‰כנסו˙ מעס˜ ו/‡ו מ˘לח י„, מ˘כור˙ (בחי˘וב ‰מ˘כור˙ ייל˜חו בח˘בון כל 

‰רכיבים ‰חייבים במס), ‰כנסו˙ מ„מי ˘כירו˙, רווחים מניירו˙ ערך, „מי ‡בטל‰, מזונו˙ מ‰מוס„ לביטוח ל‡ומי ‡ו מבן ‰זו‚, 

נכו˙  ב‚ין  ל‡ומי  לביטוח  מ‰מוס„  פיˆוי  עבו„‰,  כו˘ר  ‡ב„ן  ב‚ין  ביטוחי  פיˆוי  מילו‡ים,  לי„‰,  „מי  (כ‚ון  ˘כר  מחליפו˙  ‚מל‡ו˙ 

מעבו„‰ וכיוˆ‡ בז‰). 

בחי˘וב ‰כנסו˙ מ˘˜ ‰בי˙ ל‡ ˙וב‡נ‰ בח˘בון ‚מל‡ו˙ ‡ו ˜ˆב‰ ˘וטפ˙ מ‰מוס„ לביטוח ל‡ומי ˘‡ינן ˙לויו˙ ‰כנס‰ (כ‚ון 

˜ˆב˙ יל„ים, נכו˙ כללי˙ וכו') ˜ˆב‰ ממ˘ר„ ‰ביטחון, ו‰כנסו˙ פטורו˙ ממס (כ‚ון פ„יון ˜רן ‰˘˙למו˙, ˜ופו˙ ‚מל, מ˙נו˙) 

ו‰כנסו˙ ח„ פעמיו˙ (כ‚ון פיˆויי פיטורין וכו').

7. ˙נ‡י ˘ביעי – ‚וב‰ ‰ון עˆמי ונכסים

סך ‰‰ון ‰עˆמי ˘ל כל ‰ב‚ירים במ˘˜ ‰בי˙ במוע„ ‰˜ובע ל‡ יעל‰ על סך ˘ל 300,000 ₪ (˘לו˘ מ‡ו˙ ‡לף ˘˜לים ח„˘ים).

‰ערו˙:

לעניין מ‚וון ‰„ירו˙ ‰מוˆע ו‰˜ˆ‡˙ן לסו‚י מ˘˜י ‰בי˙ ‰˘ונים ר‡ו ‰˙ייחסו˙ במפרט ‰„ירו˙ בפר˜ ב' - ‰פרוי˜ט. מוב‰ר כי 

לעיריי‰ ‰זכו˙ ל˘נו˙ ‡˙ סו‚י מ˘˜י ‰בי˙ ‡לי‰ם מיוע„ו˙ ‰„ירו˙.

Œיוב‰ר כי ל‰וכח˙ ‰עמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ‰עיריי‰ ו/‡ו עזר‰ ובˆרון ר˘‡יו˙ ל„רו˘ כל מסמך נוסף מעבר למסמכים ˘מפור

טים לעיל ול‰לן בחובר˙ ‰‰ר˘מ‰ ‡ו ל˜בל מסמכים חלופיים ‡חרים ‰מעי„ים על עמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ וז‡˙ על פי ˘י˜ול 

„ע˙ם ‰בלע„י.

לעיריי˙ ˙ל ‡ביב-יפו ‰זכו˙ לערוך ˘ינויים ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ כפי ˘יי˜בע על י„י ‰מוס„ו˙ ‰מוסמכים ˘ל ‰עיריי‰.
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פר˜ ב' – ‰פרוי˜ט

בפרוי˜ט ז‰ יו˜ˆו 70 „ירו˙ בנו˙ 3 ח„רים עם מרפס˙, ‰מיוע„ים למ˘˜י ‰בי˙ ˘ל‰לן: מועמ„ מור‰ יחי„, ˘ני מורים יחי„ים 

(לל‡ יל„ים) למ‚ורים ב˘ו˙פו˙, זו‚ו˙ נ˘ו‡ים ‡ו י„ועים בˆיבור, עם ‡ו בלי יל„ים; מ˘פחו˙ ח„ ‰וריו˙ (מועמ„ מור‰ עם יל„).

ל‰ערכ˙ ‰עיריי‰ כ-20 „ירו˙ בפרוי˜ט ז‰ י‡וכלסו על י„י זוכים ב‰‚רל‰ ˘נערכ‰ בחו„˘ מרı 2020. י˙ר ‰„ירו˙ בפרוי˜ט (כ- 

50 וע„ לכלל ‰„ירו˙ בפרוי˜ט) יו˜ˆו לזוכים ב‰‚רל‰ זו. 

מ‚ורים ב˘ו˙פו˙

מועמ„ יחי„ י‰‡ ר˘‡י ל˘כור ‡˙ ‰„יר‰ לב„ו, ‡ו לב˜˘ ל˘כור ‡˙ ‰„יר‰ עם מועמ„ יחי„ נוסף ‡˘ר ‰˘˙˙ף ב‰‚רל‰ ועמ„ 

ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

פרוי˜ט "בי˙ ‰מור‰" במ˙חם ˘ו˜ ‰עלי‰

פרוי˜ט ˘ו˜ ‰עליי‰ נמˆ‡ „˜ו˙ ‰ליכ‰ מ˘ו˜ לוינס˜י ו˘„רו˙ רוט˘יל„ ויכלול 170 „ירו˙ ב˘לו˘‰ בנייני מ‚ורים, ב‰ם ˘טחי 

מסחר ו‚ינ‰ ‚„ול‰ ומטופח˙, כמו כן, במ˜ום מ˙וכנן ל˜ום מרכז ספורט (˜‡נטרי).

פרוי˜ט בי˙ ‰מור‰ במ˙חם ˘ו˜ ‰עליי‰ יכלול 70 יחי„ו˙ „יור בבניין B, ‡ח„ מ˙וך ˘לו˘˙ ‰בניינים בפרוי˜ט.

‰סכם ‰˘כירו˙ ייח˙ם בין ‰עיריי‰ ו/‡ו מי מטעמ‰ לבין ‰זוכים.
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מפרט ‰„ירו˙

˘טחמס׳ ח„רים˜ומ‰מס׳ „יר‰מס׳ בנייןמס"„
‰„יר‰

˘טח
כיוון ‡וויר‰מרפס˙

1B1380.1611.77פון מערבˆ

2B1379.811.76פוןˆ

3B1379.3212פון מזרחˆ

4B1379.6212מזרח

5B1379.912רום מזרח„

6B1379.912.07רום מערב„

7B2380.1611.77פון מערבˆ

8B2379.811.76פוןˆ

9B2379.3212פון מזרחˆ

10B2379.6212מזרח

11B2379.912רום מזרח„

12B2379.912.07רום מערב„

13B3380.8511.77פון מערבˆ

14B3379.811.76פוןˆ

15B3379.3212פון מזרחˆ

16B3379.6212מזרח

17B3379.912רום מזרח„

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

14

15

16

17

18 B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B3380.5612.07רום מערב„

„‚ם /
טיפוס „יר‰

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

8

2

3

4

5

7
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˘טחמס׳ ח„רים˜ומ‰מס׳ „יר‰מס׳ בנייןמס"„
‰„יר‰

˘טח
כיוון ‡וויר‰מרפס˙

19B4380.8511.77פון מערבˆ

20B4379.811.76פוןˆ

21B4379.3212פון מזרחˆ

22B4379.6212מזרח

23B4379.912רום מזרח„

24B4380.5612.07רום מערב„

25B5380.8511.77פון מערבˆ

26B5379.811.76פוןˆ

27B5379.3212פון מזרחˆ

28B5379.6212מזרח

29B5379.912רום מזרח„

30B5380.5612.07רום מערב„

31B6380.8511.77פון מערבˆ

32B6379.811.76פוןˆ

33B6379.3212פון מזרחˆ

34B6379.6212מזרח

35B6379.912רום מזרח„

36B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B6380.5612.07רום מערב„

„‚ם /
טיפוס „יר‰

8

2

3

4

5

7

8

2

3

4

5

7

8

2

3

4

5

7

37BB7380.8511.77פון מערבˆ 8

38

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 BB7379.811.76פוןˆ 2
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˘טחמס׳ ח„רים˜ומ‰מס׳ „יר‰מס׳ בנייןמס"„
‰„יר‰

˘טח
כיוון ‡וויר‰מרפס˙

39B7379.3212פון מזרחˆ

40B7379.6212מזרח

41B7379.912רום מזרח„

42B7380.5612רום- מערב„

43B8380.1611.77פון מערבˆ

44B8381.811.76פוןˆ

45B8379.6212פון מזרחˆ

46B8379.6212מזרח

47B8379.912רום מזרח„

48B8379.912.07רום מערב„

49B9380.4711.77פון מערבˆ

50B9378.5711.8פוןˆ

51B9377.8412פון מזרחˆ

52B9380.1412מזרח

53B9379.9612רום מזרח„

54B9378.9212.12רום מערב„

55B10380.1611.77פון מערבˆ

56B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ˆפון10381.811.76

„‚ם /
טיפוס „יר‰

3

4

5

7

1

2

3

4

5

6

1

9

3

4

11

B12

B13

B14

B15

B16

57B10380.2212פון מזרחˆ

58

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 B10379.9212מזרח
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˘טחמס׳ ח„רים˜ומ‰מס׳ „יר‰מס׳ בנייןמס"„
‰„יר‰

˘טח
כיוון ‡וויר‰מרפס˙

59B10380.212רום מזרח„

60B10379.912.07רום מערב„

61B11380.1611.77פון מערבˆ

62B11381.811.76פוןˆ

63B11380.2212פון מזרחˆ

64B11379.9212מזרח 

65B11380.212רום מזרח„

66B11379.912.07רום מערב„

67B12380.1611.77פון מערבˆ

68B12382.811.76פוןˆ

69B12380.7812רום מזרח„

70

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 B9379.912.07רום מערב„

„‚ם /
טיפוס „יר‰

B17

B18

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B13

B14

B17

B18

„מי ני‰ול לחו„˘: 450 ₪

‰„ירו˙ ‰מוˆעו˙ בפרוי˜ט ‡ינן כוללו˙ חני‰.

ב„ירו˙ י˘ ממ"˜ לכל ˜ומ‰ (מרחב מו‚ן ˜ומ˙י מ˘ו˙ף לכל ‰„ירו˙ בכל ˜ומ‰)

ˆפי ‡כלוס: במ‰לך ‰רבעון ‰ר‡˘ון ˘ל ˘נ˙ 2021

מוב‰ר כי ‰ˆפי למוע„ ‰‡יכלוס ‰ינו ‰ערכ‰ בלב„, ו˙לוי ב‰י˙רים ו‚ורמים ˘ונים. 

מוב‰ר כי ב˘לב פרסום ‰‰‚רל‰ ‰פרוי˜ט נמˆ‡ ב˘לבי בניי‰ בלב„.

ב‰ר˘מ‰ ל‰‚רל‰ מˆ‰יר ‰מועמ„ כי ל‡ ˙‰‡ לו כל טענ‰ במ˜ר‰ ˘ל ˘ינוי במוע„י ‰‡יכלוס. 

˘כר ‰„יר‰ ל„ירו˙ בפרוי˜ט בי˙ ‰מור‰ ‰ינו 3,800 ₪ לחו„˘.
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פר˜ ‚' – ˙‰ליך ‰‰ר˘מ‰

מי זכ‡י ל‰‚י˘ ב˜˘˙ ‰ר˘מ‰? 

1.  ר˘‡ים ל‰‚י˘ ב˜˘˙ ‰ר˘מ‰ ר˜ מועמ„ים ‰עומ„ים בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ‰מפורטים בחובר˙ זו (כמפורט  בפר˜ ‡'), וב‰˙‡ם 

למ˘˜י ‰בי˙ ‡לי‰ן מיוע„ ‰פרוי˜ט (כמפורט בפר˜ ב'). 

כ"„  י‡ור ‰„ירו˙ ‰˘ונו˙, כ˙וב˙ וסביב˙ ‰„ירו˙, עלו˙̆  ב„˜ו ‡˙ ‰פרוי˜ט, לרבו˙ ‡˙ חוז‰ ‰˘כירו˙ ונספחיו,̇  2. מועמ„ים̆ 

ו‚וב‰ „מי ‰ני‰ול ומˆ‡ו כי ‰נ"ל מ˙‡ימים לˆרכי‰ם וליכולו˙י‰ם ‰כלכליו˙.

3. מועמ„ים ˘‰‚י˘ו ‡˙ ב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ ע„ ‰מוע„ ‰‡חרון, ‰יינו ע„ ˙‡ריך 26.07.2020 ול‡ י‡וחר מ˘ע‰ 15:00.

‰ליך ‰‰ר˘מ‰ לפרוי˜ט:

ילום  • על מועמ„ים ‰מב˜˘ים ל‰יר˘ם לפרוי˜ט, למל‡ ‡˙ ב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ ‰מ˜וונ˙ ב‡˙ר ‰‰ר˘מ‰  tlv4less.co.il, ולˆרף̂ 

˘ל ˙עו„˙ ‰ז‰ו˙, וז‡˙ ר˜ ל‡חר ˘ווי„‡ו ˘‰ם עומ„ים בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ועיינו בר˘ימ˙ ‰מסמכים ‰נ„ר˘ים ל‰˘למ˙ ‰ליך 

‰ב„י˜‰.

‰‚˘˙ ‰‰ר˘מ‰ מ‰וו‰ ‰ˆ‰ר‰ לכך ˘‰נר˘ם ב„˜ ומˆ‡ ˘‰ו‡ עומ„ בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

מ˙‡ריך  י‡וחר  ול‡  וע„   25.06.2020 מ˙‡ריך   ‰חל  ‰ו‡  ‰‡˙ר  „רך  ‰ב˜˘‰  ל‰‚˘˙  ‰מועמ„ים  לר˘ו˙  ‰עומ„  •‰זמן 

26.07.2020 ב˘ע‰ 15:00.

ב˜˘˙ ‰ר˘מ‰ מ˜וונ˙ ‡˘ר ˙י˜לט ‡חרי ‰מוע„ ל‡ ˙˘˙˙ף ב‰‚רל‰. 

˘ימו לב – ב˘לב ז‰ ‰נכם מ˙ב˜˘ים ‡ך ור˜ למל‡ ‰ˆ‰ר‰ מ˜וונ˙ ולˆרף ˆילום ˘ל ˙עו„˙ ‰ז‰ו˙ ו‡ין ˆורך ל‰מˆי‡ ‡˙ כל 

‰מסמכים ‰נלווים ‰נ„ר˘ים ל‰˘למ˙ ‰ליך ‰ב„י˜‰. 

ו‚רל ב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ במס‚ר˙ ‰‰‚רל‰. ‰מספר יי˘לח  עמו̇  ˜יבל˙ם מספר ‰ר˘מ‰̆  • בסיום מילוי ‰‰ˆ‰ר‰ ‰מ˜וונ˙ ו„‡ו̆ 

ל„ו‡"ל ˘סיפ˜ ‰נר˘ם, וכן יופיע על ‰מסך עם סיום ‰‰ר˘מ‰ (ל‰לן: "מספר ‰ב˜˘‰"). 

על ‰מועמ„ ל˘מור ‡˙ ‰מספר ולב„ו˜ ‡ו˙ו ב‡˙ר ‰‰ר˘מ‰ ל‡חר ‰‰‚רל‰. 

˙˘ומ˙ ליבכם כי ‡ם ל‡ ˜יבל˙ם מספר ב˜˘‰, כי ‡ז ל‡ ‰˘למ˙ם ‡˙ ˙‰ליך ‰‰ר˘מ‰ ו‰מ˘מעו˙ ‰ינ‰ ˘‡ינכם ר˘ומים 

ל‰‚רל‰. עליכם ל‰˙חיל ב˙‰ליך מח„˘ ול‰˘לימו ע„ ל˜בל˙ מספר ב˜˘‰. ˜בל˙ מספר ‰ב˜˘‰ ‰ינו ˙נ‡י סף ל‰˘˙˙פו˙ 

ב‰‚רל‰. לל‡ מספר ב˜˘‰ ל‡ ני˙ן ל‰˘˙˙ף ב‰‚רל‰. מספרי ‰ב˜˘‰ ˘ל ‰מועמ„ים ‰ם ‡ל‰ ˘י˘˙˙פו ב‰‚רל‰.
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מועמ„ ˘ל‡ י‰‡ בר˘ו˙ו מספר ב˜˘‰ ל‡ימו˙ ‰‰ר˘מ‰ ל‡ יוכל ל‰˘˙˙ף ב‰‚רל‰ ו/‡ו לטעון ל‰˘˙˙פו˙ ב‰‚רל‰ ל‡חר 

˜יומ‰.

• מועמ„ים ˘מספרי‰ם עלו ב‰‚רל‰ כמספרים ‰מועמ„ים לזכיי‰ ומועמ„ים ˘מספרי‰ם נמˆ‡ים בר‡˘ ר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰ ‡˘ר 

ימי עס˜ים לכל ‰מ‡וחר ‡˙ כל מסמכי ‰ב˜˘‰ כמפורט ל‰לן וב‡˙ר  י‚י˘ו ˙וך ע˘ר‰ (10)  ובˆרון,  י˜בלו פניי‰ מנˆי‚ עזר‰ 

‰‰ר˘מ‰ לי„י חבר˙ עזר‰ ובˆרון, רחוב ‰מס‚ר 9 ˜ומ‰ 4, ˙ל ‡ביב-יפו, ב˙י‡ום מר‡˘ בטלפון 3896* ˘לוח‰ מספר 3. כמו כן 

.Tlv4less@e-b.co.il :˙ח„ ול‰‚י˘ ‡ו˙ם ב‡מˆעו˙ ‰„ו‡"ל לכ˙וב‡ ıני˙ן לסרו˜ ‡˙ ‰מסמכים ל˜וב

ועבר למספר ‰ב˜˘‰ ‰ב‡ ב˙ור כפי  יפסל וזכ‡ו˙ם̇  מועמ„ים ‡˘ר ל‡ ימˆי‡ו ‡˙ ‰מסמכים ‰נ„ר˘ים בזמן ‰נ„ר˘ – ב˜˘˙ם̇ 

˘על‰ ב‰‚רל‰.

• על ‰מועמ„ים ל˘מור ‡˙ מסמכי ‰‰‚˘‰ ‰מ˜וריים ע„ סוף ‰‰ליך. מוב‰ר למועמ„ים ˘‰עיריי‰ ˙‰‡ ר˘‡י˙ ל„רו˘ 

ימי עס˜ים ממוע„ ‰„רי˘‰.  ובˆרון ב˙וך 10  ‰מ˜ור ול‰בי‡ם לי„י מ˘ר„י עזר‰  מ‰מועמ„ים לזכיי‰ ל‰מˆי‡ ‡˙ מסמכי 

‰‡ ‰עירי‰ ר˘‡י˙ לפסול ‡˙  ל‡ ימˆי‡ ‡˙ מסמכי ‰מ˜ור, ב˙וך ע˘ר‰ (10) ימי עס˜ים כ‡מור ב‰˙‡ם ל„רי˘‰,̇  מועמ„̆ 

ב˜˘˙ו.
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פר˜ „' – ‰‰‚רל‰

י˜ול  ‡ריך מוע„ ‰‰‚רל‰ מע˙ לע˙ לפי̆  ‰י‰ ר˘‡י˙ ל„חו˙̇  מוע„ ‰‰‚רל‰ יפורסם ב‡˙ר www.tlv4less.co.il. עזר‰ ובˆרון̇ 

„ע˙‰ ‰בלע„י.

ע„  ‰‡˙ר  ב‡מˆעו˙  ב˜˘‰,  מספר  ו˜יבלו  ב‡˙ר,  ‰מ˜וונ˙  ‰‰ר˘מ‰  ב˜˘˙   ˙‡ ‰‚י˘ו  ‡˘ר  ‰מועמ„ים  כל  יכללו  ב‰‚רל‰ 

‰מוע„ ‰‡חרון ל‰‚˘˙ ב˜˘ו˙ ‰ר˘מ‰.

במעמ„ ‰‰‚רל‰ יו‚רלו כל מספרי ‰מועמ„ים ˘‰‚י˘ו ב˜˘˙ם כנ„ר˘. 

כל מספר ב˜˘‰ ˘יעל‰ ב‰‚רל‰ ימוספר במספר סי„ורי ב‰˙‡ם לס„ר ‰‚רל˙ו, „‰יינו, מספר ‰ב˜˘‰ ˘יו‚רל ר‡˘ון ימוספר 

"1", מספר ‰ב˜˘‰ ˘יו‚רל ˘ני ימוספר "2", וכן ‰ל‡‰ (ל‰לן: "‰מספר ‰סי„ורי").

עם סיום ‰‰‚רל‰ ˙יווˆרנ‰ ˘˙י ר˘ימו˙:

1.  ר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ - ‰מועמ„ים ‡˘ר מספרי‰ם ‰סי„וריים עלו בר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ (ב‰˙‡ם למספר ‰„ירו˙ 

‰מוˆע ב‰‚רל‰), ובכפוף ל˜יום ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙, וי˙ר ‰˙נ‡ים ל˘כיר˙ יחי„˙ „יור כ‚ון ח˙ימ˙ חוז‰ ˘כירו˙ וכיוב'.

2. ר˘ימ˙ ‰מ˙נ‰  –  כל י˙ר ‰מועמ„ים יכללו בר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰ לפי מספרם ‰סי„ורי. מועמ„ים ‡ל‰ י˜בלו ‡˙ מ˜ומם ˘ל 

בר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ ל‡ יימˆ‡ו  מומ˘. כך, במי„‰ וחל˜ מ‰מועמ„ים̆  מסיב‰ זו ‡ו ‡חר˙ זכיי˙ם ל‡̇  ‰מועמ„ים לזכיי‰̆ 

זכ‡ים ל‡חר ב„י˜˙ מסמכי ‰ב˜˘‰ ˘ל‰ם ו/‡ו יוו˙רו על זכו˙ם ל˘כיר˙ „יר‰ ו/‡ו זכיי˙ם ל‡ ˙מומ˘ מכל סיב‰ ˘‰י‡, כי ‡ז 

זכו˙ם ˙עבור למ˙מו„„ ‰ב‡ בר˘ימ‰ וכך ‰ל‡‰.

 ‰ו„עו˙ על ˙וˆ‡ו˙ ‰‰‚רל‰

1. עם סיום ‰ליך ‰‰‚רל‰ ˙פורסמנ‰ ˙וˆ‡ו˙ ‰‰‚רל‰ ב‡˙ר ‰‰ר˘מ‰ tlv4less.co.il ב‰˙‡ם למספרים ‰סי„וריים. 

2. ל‡חר ‰‰‚רל‰ יחל ˙‰ליך ב„י˜˙ ‰זכ‡ו˙ כמפורט ל‰לן.

מועמ„ים ‡˘ר מי˜ומם ב‰‚רל‰ ‡ינו נכלל בר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ ל‡ ˙˘לח ‰ו„ע‰, ועלי‰ם לע˜וב ‡חר ‰פרסומים ‡ו„ו˙ 

˙וˆ‡ו˙ ‰‰‚רל‰ ב‡˙ר.

˘ימו לב! מספרים ˘‰ו‚רלו ב‰‚רל‰ בר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ ל‡ ב‰כרח י‰יו זכ‡ים ל˘כיר˙ יחי„˙ „יור למורים. ר˜ 

י„י ‰עיריי‰  כזוכים על  מועמ„ים ˘נמˆ‡ ˘‰ם עומ„ים בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙, ‰‚י˘ו ‡˙ כל ‰מסמכים כנ„ר˘, ‰וכרזו 

וח˙מו על ‰סכם ‰˘כירו˙, י‰יו זכ‡ים לממ˘ ‡˙ ‰זכיי‰ ב˘כיר˙ יחי„˙ „יור.



19

פר˜ ‰' – ב„י˜˙ זכ‡ו˙ ‰מועמ„ים

‰מועמ„ים ‡˘ר מספרי‰ם ‰סי„וריים עלו בר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ (ב‰˙‡ם למספר ‰„ירו˙ ‰מוˆע ב‰‚רל‰) וכן חל˜ 

מ‰מועמ„ים בעלי ‰מספרים ‰סי„וריים ‰עו˜בים ל‡חר ‰מספרים ‰סי„וריים ‰זוכים (ל‰לן: "ר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰"), י˙ב˜˘ו 

ל‰מˆי‡ ‡˙ ‰מסמכים ‰נ„ר˘ים לב„י˜˙ זכ‡ו˙ם. ‰מסמכים יימסרו לי„י עזר‰ ובˆרון ב˙וך 10 ימי עס˜ים מיום ˘˜יבלו 

‰ו„ע‰ על כך. ‰מˆ‡˙ כל ‰מסמכים ‰נ„ר˘ים ‰ינ‰ ˙נ‡י למימו˘ ‰זכיי‰. 

1. ‰‚˘˙ כל מסמכי ‰ב˜˘‰ ‰מל‡ים (כמפורט בכל ‡ח„ מ‰טפסים), כ˘‰ם כוללים ח˙ימו˙ ו‡ימו˙ עו"„ כנ„ר˘ ב‰ם, 

‰ינ‰ ב‡חריו˙ ‰מועמ„ ו‰ינ‰ ˙נ‡י לב„י˜˙ ‰זכ‡ו˙. 

2. במ˜ביל, על ‰מועמ„ים ‡לי‰ם נע˘˙‰ פניי‰ למסיר˙ מסמכי ‰‰ר˘מ‰ ו/‡ו ‰זכ‡ו˙ ל‰מˆי‡ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ / ‡י˘ור 

מחיר למ˘˙כן.

3. ב„י˜˙ מסמכי ‰ב˜˘‰ ובחינ˙ זכ‡ו˙ם ˘ל ‰מועמ„ים יבוˆעו ר˜ ל‚בי מועמ„ים ˘בר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰ ˘מספרם 

על‰ ב‰‚רל‰, ומספר מועמ„ים בר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰, ב‰˙‡ם ל˘י˜ול „ע˙ ‰עיריי‰. מוב‰ר כי בחינ˙ ‰זכ‡ו˙ ˙˙בˆע ל‡חר 

‰‰‚רל‰. 

 ˙‡ ל‰מˆי‡  ‰˙ב˜˘ו  ‡˘ר  ‰מ˙נ‰  מר˘ימ˙  מועמ„ים  ‡ו˙ם  וכן  לזכיי‰  כמועמ„ים  ‰ופיעו  מספרי‰ם  ‡˘ר  מועמ„ים   .4

 ˙‡ לפסול  ר˘‡יו˙  ובˆרון  ‰עירי‰/עזר‰   ‡‰˙  – ˘נ˜בע  במוע„  ‰ב˜˘‰  מסמכי   ˙‡ י‚י˘ו  ל‡  ‡˘ר  כ‡מור,  ‰מסמכים 

ב˜˘˙ם לפי ˘י˜ול „ע˙ם ‰בלע„י, ו‰ם ל‡ יוכלו לממ˘ ‡˙ זכיי˙ם בפרוי˜ט.

(ל‰לן:  ‰‰מ˙נ‰  בר˘ימ˙  ‰מועמ„ים  ˘ל  מ‰ב˜˘ו˙  וחל˜  לזכיי‰  ‰מועמ„ים  בר˘ימ˙  ‰מועמ„ים  ˘ל  ‰ב˜˘ו˙   .5

"‰‚ורם ‰בו„˜")  י„י עזר‰ ובˆרון (ל‰לן:  יועברו לב„י˜‰ ˘ל מ˘ר„ רו‡‰ ח˘בון חיˆוני ˘ייבחר על  "‰ב˜˘ו˙ ‰נב„˜ו˙") 

ויבחן ‡ם ‰מועמ„ עומ„  יב„ו˜ ‡˙ כל ‰מי„ע ˘מסרו ‰מועמ„ים במס‚ר˙ ‰ב˜˘‰  לˆורך ב„י˜˙ ‰זכ‡ו˙. ‰‚ורם ‰בו„˜ 

ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

6. עם ‰˘למ˙ ‰ליך ‰ב„י˜‰ ו˜ביע˙ זכ‡ו˙ו ˘ל ‰מועמ„ ע"י ‰עירי‰ ו/‡ו חבר˙ עזר‰ וביˆרון ˙י˘לח ‰ו„ע‰ בכ˙ב 

למועמ„ים ‰מפרט˙ ‡˙ ‰‰חלט‰.

7. ‰‰חלטו˙ על ‰זוכים ב‰‚רל‰ ו/‡ו על „חיי˙ ב˜˘ו˙ ˙˙˜בלנ‰ על סמך ב˜˘ו˙ ‰‰ר˘מ‰, ‰ב‰רו˙ בכ˙ב ו/‡ו מסמכים 

ועל סמך ˆירוף ˙עו„˙ ‰זכ‡ו˙/‡י˘ור  ובˆרון ‡ו ‰עיריי‰,  י„י ‰מועמ„ים ב‰˙‡ם ל„רי˘ו˙ עזר‰  ˘‰ו‚˘ו ל‡חר מכן על 

‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן.

‰ב˜˘ו˙ ‰נב„˜ו˙, ‡˘ר יימˆ‡ כי ‰ן עומ„ו˙ בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ יכונו ל‰לן "‰ב˜˘ו˙ ‰˙˜ינו˙".

8. מ˙וך ‰ב˜˘ו˙ ‰˙˜ינו˙, ˙ו˜נ‰ זכו˙ בחיר˙ ו˜בל˙ יחי„˙ „יור ב˘כירו˙, ר˜ למועמ„ים ‰זוכים, ˜רי, ‡ל‰ ˘מספרם 

יבחר ‡˙  ולפי ס„ר רı. כלומר, ‰מועמ„ בעל ‰מספר ‰סי„ורי ‰נמוך ביו˙ר  "‰זוכים"),  (ל‰לן:  ‰סי„ורי ‰ו‡ ‰נמוך ביו˙ר 

יחי„˙ ‰„יור ר‡˘ון וכך ‰ל‡‰. 

„יור  יחי„˙  ˘˙˙פנ‰  וככל  ב‰‚רל‰  על‰  ˘מספרם  ‰כרונולו‚י  ‰ס„ר  לפי  ‰‰מ˙נ‰  בר˘ימ˙  יי˘מרו  ‰מועמ„ים  ˘‡ר   .9

ל‡כלוס, ˙יע˘‰ פניי‰ ‡לי‰ם לפי מי˜ומם בר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰. יו„‚˘ כי ‚ם זכיי˙ם ˘ל מועמ„ים ‡לו מו˙ני˙ בעמי„‰ ב˙נ‡י 

‰זכ‡ו˙.



20

‰ב‰ר‰

מוב‰ר ומו„‚˘ כי מועמ„ ˘על‰ ב‰‚רל‰ ונכנס לר˘ימ˙ ‰מועמ„ים לזכיי‰, כ‰‚„ר˙‰ ל‰לן, (‡ו ˘נכנס לר˘ימ‰ ז‡˙ 

מר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰ במ˜ום מועמ„ ‡חר) ‡ינו זוכ‰ ו‡ינו זכ‡י ל˘כיר˙ „יר‰ בפרוי˜ט. מועמ„ ייח˘ב כזוכ‰ ר˜ ‡ם בנוסף 

לכך ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ כל ‰˙נ‡ים ‰ב‡ים: 1) ‰מועמ„ נמˆ‡ עומ„ בכל ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ל‡חר ב„י˜˙ מסמכי ‰ב˜˘‰ ע"י עזר‰ 

ובˆרון ו- (2) ‰מועמ„ ‰וכרז כ"זוכ‰" ע"י עזר‰ ובˆרון/‰עיריי‰ (ל‰לן: "‰זוכ‰").

‰ו„ע‰ על ˙וˆ‡ו˙ ב„י˜˙ ‰זכ‡ו˙ 

‰ו„ע‰ לזוכים ˘נמˆ‡ ˘‰ם עומ„ים ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ וב˜˘ו˙י‰ן נמˆ‡ו ˙˜ינו˙ - לזוכים ˙י˘לח ‰ו„ע‰ על ‰זכיי‰ וב‰ 

יפורט ‰מ˘ך ‰˙‰ליך לבחיר˙ יחי„˙ ‰„יור וח˙ימ‰ על חוז‰ ‰˘כירו˙.

‰ו„ע‰ על ‡י עמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ - למועמ„ים נ˘ו‡ ‰ב˜˘ו˙ ‰נב„˜ו˙, ‡˘ר נמˆ‡ כי ב˜˘˙ם ‡ינ‰ עומ„˙ ב˙נ‡י 

‰זכ‡ו˙, ˙י˘לח ‰ו„ע‰ בכ˙ב ב„בר ‡י עמי„˙ם. מועמ„ים ‡ל‰ י‰יו ר˘‡ים ל‰‚י˘ ‰˘‚‰ על פסיל˙ זכ‡ו˙ם כפי ˘יפורט 

ל‰לן.

‰‰ו„עו˙ ˙י˘לחנ‰ לכ˙וב˙ ‰„ו‡ר ‰‡ל˜טרוני ˘מסרו ‰מועמ„ים בב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ בלב„. 

˘ליח˙ ‰‰ו„ע‰ לכ˙וב˙ ‰מייל ˘נמסר‰ ˙יח˘ב כ‡ילו ‰˙˜בל‰ ול‡ ˙‰י‰ כל טענ‰ ו/‡ו „רי˘‰ לעיריי‰ ו/‡ו לחבר‰ 

לעניין ז‰.
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פר˜ ו' – בחיר˙ „יר‰ וח˙ימ‰ על חוז‰ ˘כירו˙

˘יחליטו  זוכים  ˘ני˙ן.  ככל  „יור,  יחי„˙  ולבחור  מ‰פרוי˜ט  ל‰˙ר˘ם  ב‰‚רל‰,  ‰סי„ורי  מספרם  לפי  יוזמנו  ‰זוכים   .1

ובˆרון, לרבו˙ ‰מˆ‡˙  יי„ר˘ו ל‰‚יע לח˙ימ˙ חוז‰ ˘כירו˙ במ˘ר„י עזר‰  „יור,  יחי„˙  לממ˘ ‡˙ זכ‡ו˙ם ל˘כיר˙ 

‰בטוחו˙ ‰נ„ר˘ו˙ כמפורט בו (ל‰לן: "חוז‰ ‰˘כירו˙").

2. מוב‰ר כי ככל ˘‰זוכ‰ ל‡ ‰ו„יע ˙וך 3 ימים ˜לנ„ריים ממוע„ ‰סיור ‡ם בכוונ˙ו ל˘כור ‡˙ ‰„יר‰ ו/‡ו ‡ם ‰זוכ‰ ל‡ 

‰‚יע לח˙ום על חוז‰ ‰˘כירו˙ במוע„ ˘נ˜בע לכך על י„י חבר˙ עזר‰ וביˆרון, ˙‰‡ ‰עיריי‰ ו/‡ו עזר‰ וביˆרון ר˘‡יו˙ 

לבטל ‡˙ זכיי˙ו.

3. חוז‰ ‰˘כירו˙ על נספחיו, עליו י„ר˘ו ‰מועמ„ים לזכיי‰ לח˙ום זמינים לעיון ו‰ור„‰ ב‡˙ר ˙ח˙ ‰כו˙ר˙ "חוז‰ 

˘כירו˙". 

„‚˘ים ו‰ערו˙

• מוב‰ר ומו„‚˘ בז‡˙ כי ˙‡ריך ˙חיל˙ ‰˘כירו˙ ‰מפורט בחובר˙ ז‡˙ ‰ו‡ ˙‡ריך טנטטיבי בלב„. ˙נ‡י ל‰‚˘˙ ב˜˘˙ 

‰‰ר˘מ‰ ‰ינו ‰סכמ˙ ‰מועמ„ כי ‰ו‡ מ˜בל עליו ‡˙ מוע„ ˙חיל˙ ‰˘כירו˙, ככל ˘י‰י‰, ובלב„ ˘˙ימסר לו ‰ו„ע‰ על כך 

חו„˘ מר‡˘, ול‡ ˙‰‡ לו כל טענ‰ ו/‡ו ˙ביע‰ על כך כנ‚„ ‰מ˘כיר, עירי˙ ˙ל ‡ביב- יפו, עזר‰ ובˆרון ו/‡ו מי מטעמם.

• ב‡חריו˙ם ‰מל‡‰ ו‰בלע„י˙ ˘ל ‰מועמ„ים לבחון לפני ‰‚˘˙ מועמ„ו˙ם ‰‡ם עומ„ לר˘ו˙ם ‰מימון ‰„רו˘ ו/‡ו 

ביכול˙ם ל˘לם ‡˙ „מי ‰˘כירו˙ וי˙ר ‰˙˘לומים ‰נ„ר˘ים.

• ב‡חריו˙ ‰מועמ„ים לב„ו˜ בטרם ‰‚˘˙ ב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ ‡˙ מפרט ‰„ירו˙ ‰מפורט בפר˜ ב' לחובר˙ ז‡˙ ו‡˙ חוז‰ 

‰˘כירו˙ על כל נספחיו ולוו„‡ כי ‡לו מ˙‡ימים לˆרכי‰ם ול„רי˘ו˙י‰ם. 
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פר˜ ז' – מ‚ורים ב˘ו˙פו˙

פר˜ ח' – כללי

על  מנומ˜˙   ‰‚˘‰ ל‰‚י˘  ר˘‡י  ‰זכ‡ו˙  ב˙נ‡י  עומ„˙  ‡ינ‰  כי  ונמˆ‡‰  נב„˜‰  ב˜˘˙ו  כי  ‰ו„ע‰  ˘י˜בל  מועמ„   .3

‰חלט˙ ‰ווע„‰ ב˙וך ˘לו˘‰ (3) ימים ˜לנ„ריים ממוע„ מ˘לוח ‰‰חלט‰ ב„בר ‡י ‰עמי„‰ ב˙נ‡ים.

4. ‰˘‚ו˙ ˙ו‚˘נ‰ בכ˙ב בלב„ לווע„˙ ‰‰˘‚ו˙ ו˙‰יינ‰ מנומ˜ו˙.

.tlv4less@e-b.co.il :‰‚˘‰ ˙˘‚‰5. כ˙וב˙ „ו‡"ל ל

6. ‰חלט˙ וע„˙ ‰‰˘‚ו˙ ˙י˘לח למועמ„ לכ˙וב˙ ‰„ו‡ר ‰‡ל˜טרוני ˘מסרו ‰מועמ„ים בב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰ ו˙‰י‰ סופי˙.

ל מועמ„ים על  מוב‰ר כי וע„˙ ‰‰˘‚ו˙ ‡ינ‰ מוסמכ˙ ל‡˘ר חרי‚‰ מ˙נ‡י ‰זכ‡ו˙ ‰מפורטים בחובר˙ זו, ‡ל‡ לבחון ‰˘‚‰̆ 

˜ביע˙ ‰‚ורם ‰בו„˜ ‡ו ‰עירי‰/עזר‰ ובˆרון, לפי‰ מועמ„ ‡ינו עומ„ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

‰˘˙˙ף  ‡˘ר  נוסף  יחי„  מועמ„  עם  ‰„יר‰   ˙‡ ל˘כור  לב˜˘  ‡ו  לב„ו,  ‰„יר‰   ˙‡ ל˘כור  ר˘‡י  י‰‡  יחי„  מועמ„   .1

ב‰‚רל‰ ועמ„ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.

מוב‰ר כי בכל מ˜ר‰ ˘בו יעזוב ‡ח„ ‰˘ו˙פים ‡˙ ‰„יר‰ י˘‡ ‰˘וכר ˘נ˘‡ר ב„יר‰ ב„מי ‰˘כירו˙ ‰מל‡ים   .2

ל„יר‰, ע„ למˆי‡˙ ˘וכר נוסף (˘ו˙ף) מ˙וך ר˘ימ˙ מועמ„ים ˘˙˜בע על י„י ‰עיריי‰. 

‡. ‰˘‚ו˙ על ‡י עמי„‰ ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙

‡י עמי„‰ בלוחו˙ זמנים

בכל מ˜ר‰ ˘ל ‡י עמי„‰ בלוחו˙ ‰זמנים ˘נ˜בעו בכל ˘לב ˘‰ו‡ מ‰˘לבים ‰˜בועים בחובר˙ ‰‰ר˘מ‰, ˙‰י‰ עזר‰ 

‰ב˜˘‰  ו/‡ו  ‰מועמ„  ˘ל  ‰מ˜וונ˙  ‰‰ר˘מ‰  ב˜˘˙   ˙‡ לפסול  ‰בלע„י,  „ע˙‰  ל˘˜ול  ב‰˙‡ם  ר˘‡י˙,  ובˆרון 

‰„יור  יחי„ו˙  בחיר˙  בס„ר  ‰מועמ„  ˘ל  מי˜ומו   ˙‡ ל˘נו˙  ו/‡ו  ‰זכיי‰   ˙‡ ו/‡ו  ‰˙˜ינ‰  ‰ב˜˘‰  ו/‡ו  ‰נב„˜˙ 

ול‰עבירו לר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰, ו‰כל לפי ˘י˜ול „ע˙‰ ‰בלע„י.

ב. סנ˜ˆיו˙ ו‡כיפ‰



‡ו  ‰‰‚רל‰  ממוע„  בלב„  חו„˘ים  ו‡רבע‰  ע˘רים  ו‡רבע‰)  (ע˘רים   24 למ˘ך  רלוונטי˙  ˙‰י‰  ‰‰מ˙נ‰  ר˘ימ˙ 

ל˙˜ופ‰ ˜ˆר‰ יו˙ר, ˘˙י˜בע ב‰˙‡ם ל˘י˜ול „ע˙ן ‰בלע„י ˘ל ‰עיריי‰ ועזר‰ ובˆרון.

למען ‰סר ספ˜, מוב‰ר כי ‰‡מור לעיל ‡ינו מ‰וו‰ ‰˙חייבו˙ כל˘‰י מˆ„ ‰עיריי‰ ו/‡ו עזר‰ ובˆרון ל‰˘כר˙ יחי„ו˙ „יור 

למועמ„ים בר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰.

מסיר˙ מי„ע מטע‰

• בכל מ˜ר‰ ˘ל מסיר˙ מי„ע חל˜י ו/‡ו ˘‚וי ו/‡ו מטע‰ ו/‡ו ˘‡ינו נכון על י„י ‰מועמ„ ו/‡ו מי מטעמו (ל‰לן: "‰מי„ע 

‰מטע‰") בכל ˘לב ˘ל ‰‰‚רל‰, ˙‰י‰ עזר‰ ובˆרון ר˘‡י˙, עם ‰˙‚ל‰ „בר מסיר˙ ‰מי„ע ‰מטע‰, לפסול ‡˙ ב˜˘˙ 

‰‰ר˘מ‰ ‰מ˜וונ˙ ˘ל ‰מועמ„ ו/‡ו ‰ב˜˘‰ ‰נב„˜˙ ו/‡ו ‰ב˜˘‰ ‰˙˜ינ‰ו/‡ו ‡˙ ‰זכיי‰ ו/‡ו ל˘לול ‡˙ זכ‡ו˙ו ˘ל 

מועמ„ מל‰˘˙˙ף בפרוי˜ט ו/‡ו בפרוי˜טים ע˙י„ים ˘ל „יור בר ‰˘‚‰ בעיר ˙ל ‡ביב-יפו ל˙˜ופ‰ מסוימ˙ ו/‡ו לˆמי˙ו˙ 

ו/‡ו לנ˜וט בכל ‡מˆעי ‡חר כפי ˘˙מˆ‡ לנכון ב‰˙‡ם ל˘י˜ול „ע˙‰ ‰בלע„י לרבו˙ בפן ‰פלילי.

‚. מימו˘ זכ‡ו˙ למועמ„ים בר˘ימ˙ ‰‰מ˙נ‰
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• ככל ˘מסיר˙ ‰מי„ע ‰מטע‰ ˙˙‚ל‰ ב˘לב ˘ל‡חר ח˙ימ˙ חוז‰ ‰˘כירו˙ ו˙פיס˙ ‰חז˜‰ ביחי„˙ ‰„יור על י„י 

˘ל  י„ו   ˙‡ ולסל˜  ‰˘כירו˙  חוז‰   ˙‡ לבטל  ˙ל-‡ביב-יפו  עיריי˙  ו/‡ו  ובˆרון  עזר‰  חבר˙  ר˘‡י˙  ˙‰י‰  ‰מועמ„, 

‰מועמ„ מיחי„˙ ‰„יור, ובנוסף, לחייב ‰מועמ„ בפיˆוי כספי מוסכם בסך ˘ל 5,000 ₪ (חמ˘˙ ‡לפים ˘˜לים ח„˘ים) 

בˆירוף ‰פר˘י ‰ˆמ„‰ וריבי˙ ב˘יעור פריים + 6.5%  ב‚ין כל חו„˘ ˘בו ˘כר ‡˙ יחי„˙ ‰„יור בפועל, וז‡˙ בנוסף לכל 

‰סע„ים ‰עומ„ים ל‰ על פי „ין ועל פי ‰סכם ‰˘כירו˙. 

חזר‰ מ‰חלט‰ על זכ‡ו˙ ‡ו זכיי‰

מבלי ל‚רוע מזכו˙‰ ˘ל עזר‰ ובˆרון ו/‡ו עיריי˙ ˙ל ‡ביב-יפו לפי כל „ין, ‰ן ˙‰יינ‰ ר˘‡יו˙ לבטל ‰ו„ע‰ על זכ‡ו˙, 

 ˙‡ ביˆע  ˘ל‡  זוכ‰  ˘ל  זכיי˙ו  לבטל  ו/‡ו  ‰זכ‡ו˙  ב˙נ‡י  עומ„  ‡ינו  ˘‰מועמ„  ‰על˙‰  חוזר˙  ב„י˜‰  ˘בו  במ˜ום 

‰נ„ר˘ ממנו על פי ˙נ‡י חובר˙ ‰מי„ע ו‰רי˘ום ובלוח ‰זמנים ‰˜בוע ב‰, לפי ˘י˜ול „ע˙‰ ‰בלע„י. 



 טפסים ל‰וכח˙ עמי„‰
ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙

לפרוי˜ט „יור למורים
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ל‰לן טבל‰ וב‰ ריכוז ‰טפסים ו‰מסמכים ‰נוספים ˘על ‰מועמ„ לˆרף לב˜˘˙ ‰‰ר˘מ‰, ל‰וכח˙ עמי„˙ו ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙:

‰ערו˙ ו‰סברים‰מסמכים ל‰‚˘‰

פרטים ‡י˘יים

1. פרטים ‡י˘יים ˘ל ‰מועמ„ –
טופס מס' 1

2. ˆילום ˙עו„˙ ‰ז‰ו˙ ˙˜פ‰ ˘ל כל
‰ב‚ירים במ˘˜ ‰בי˙, כולל ספח ובו פרטי

כל ‰יל„ים

לˆירוף על י„י מועמ„ ˘‰ינו מ˘פח3‰. ˙ˆ‰יר ‰ורים יחי„ים - טופס מס' 2
ח„ ‰ורי˙

4. י˘ למל‡ ‡˙ טופס מס' 3 ולˆרף ˙עו„˙עמי„‰ ב˙נ‡י זכ‡ו˙ ר‡˘ון – ˙עו„˙ ‰ור‡‰
˙ו‡ר ר‡˘ון ממוס„ ‡˜„מי מוכר על י„י 

‰מועˆ‰ ל‰˘כל‰ ‚בו‰‰ ו˙עו„˙ ‰ור‡‰.

5. ניסיון ב‰ור‡‰ – טופס מס' 3 – ˙עו„˙˙נ‡י ˘ני - ניסיון ב‰ור‡‰
‰ור‡‰ וניסיון ב‰ור‡‰.

‰וכח‰ ע"י ˙לו˘ ˘כר ‰מˆי‚ ‡˙ סו‚
‰מ˘ר‰( "מור‰"), ו‰י˜ף ‰מ˘ר‰

˙נ‡י ˘לי˘י - ‰סכם ל‰ור‡‰ בבי˙ ספר
 ב˙ל ‡ביב-יפו

6. י˘ לˆרף חוז‰ עבו„‰ ל‰ור‡‰ ב‡ח„
מב˙י ‰ספר ב˙ל ‡ביב-יפו ל˘נ˙ ‰לימו„ים

‰ב‡‰, ב‰י˜ף מ˘ר‰ ˘ל 80% לפחו˙.

‰וכח‰ ל‰סכם ני˙ן י˘ ל‰ˆי‚ ל‡ י‡וחר 
מ-10 ימים מיום „רי˘˙ ‰עיריי‰ ‡˙ 

‰‰סכם לˆורך בחינ˙ ‰עמי„‰ 
ב˙נ‡י ‰זכ‡ו˙.    

בנוסף לטופס, על ‰מועמ„ לˆרף7. פירוט מ˜ורו˙ ‰כנס‰ - טופס מס' 4˙נ‡י רביעי - מיˆוי כו˘ר ‰‰˘˙כרו˙
‡י˘ורים ומסמכים נוספים

(כמפורט  בטופס 4)

בנוסף לטופס, על ‰מועמ„ לˆרף9. פירוט מ˜ורו˙ ‰כנס‰ - טופס מס' 4˙נ‡י ˘י˘י - ‰כנסו˙
‡י˘ורים ומסמכים נוספים

(כמפורט  בטופס 4)

10. „ין וח˘בון מ˜וˆר על נכסים˙נ‡י ˘ביעי – ‚וב‰ ‰ון עˆמי ונכסים
- טופס מס' 5

בנוסף לטופס, על ‰מועמ„ לˆרף 
‡י˘ורים ומסמכים נוספים (כמפורט

בטופס 5).

8. ˙עו„˙ זכ‡ו˙ ‡ו ‡י˘ור מחיר למ˘˙כן ˙נ‡י חמי˘י  - חסר „יר‰
ממ˘ר„ ‰בינוי ו‰˘יכון ל‚בי כל ‡ח„

מ‰ב‚ירים במ˘˜ ‰בי˙ (למען ‰סר ספ˜,
ל‡ נ„ר˘˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ עבור יל„ים 

ב‚ירים). מועמ„ים ‡˘ר ב˜˘˙ם ל˙עו„˙
זכ‡ו˙ ‰ועבר‰ לטיפול ˘ל וע„˙ חרי‚ים,

יˆרפו ‡י˘ור מחבר˙ עמי„ר ‡ו מל‚ם ‡ו
‡לונים על כך.

לˆירוף על י„י ‰מועמ„.
ני˙ן ל‰וˆי‡ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ ב‡מˆעו˙

חבר˙ עמי„ר ‰חבר‰ ‰ל‡ומי˙ ל˘יכון 
בי˘ר‡ל בע"מ ("עמי„ר") ‡ו מל‚ם ‡ו

‡לונים ב˜ביע˙ ˙ור ב˙‡ום מר‡˘.
‰˙נ‡ים, ‰„רי˘ו˙ ו‰מסמכים ‰נ„ר˘ים

ל‰נפ˜˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ מפורטים בחובר˙ 
‰מי„ע (נספח 1) וב‡˙ר ‰‰ר˘מ‰.
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11.˙ˆ‰יר מועמ„ - טופס מס' 6 מסמכים נוספים לˆורך ‰‚˘˙ ‰ב˜˘‰

12. כ˙ב ‰סכמ‰ ווי˙ור על סו„יו˙ - 
טופס מס' 7

* מוב‰ר כי עזר‰ ובˆרון ו/‡ו עיריי˙ ˙ל-‡ביב-יפו, ר˘‡י˙ לב˜˘ מ‰מועמ„ ל‰מˆי‡ כל מסמך נוסף ‡˘ר יי„ר˘.
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משק הבית שלי כולל אותי ואת  

סך ההון העצמי שברשותי נכון למועד הקובע כמפורט 
בטופס מס' 5 לחוברת זו הינו

כן/ לא אף פעם לא הייתה דירה בבעלותי   
כן/ לא שכיר/ה במשרה מלאה           
כן/ לא עצמאי/ת במשרה מלאה        
כן/ לא שכיר/ה ועצמאי/ת                     

פרטים אישיים של המועמד/ת המורה

טופס 1

פרטי המועמד/ת
תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי שם משפחה קודםשם משפחה

1 9

פרטי בן/בת הזוג
תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי שם משפחה קודםשם משפחה

שמות, תאריכי לידה ומספר תעודות זהות של ילדיך וילדי בן זוגך, שגילם עד 18 המתגוררים עמכם
שם

כתובת מגורים - כפי שמופיעה בתעודת הזהות

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

1 9

ישוב

טלפון בעבודה (מועמד/ת)

מיקודמס' דירהמס' ביתרחוב

טלפון סלולארי (מועמד/ת)טלפון בעבודה (בן/בת הזוג)

דוא"ל (בן/בת הזוג)דוא"ל (מועמד/ת)

טלפון סלולארי (בן/בת הזוג)

טלפון בבית

טפסי ‰ר˘מ‰ ל‰‚רל‰
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1 1 2
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1  

2
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4  

 

/     /    

הנני אזרח ישראל ובחזקתי ילד/ים, שפרטיו/הם כמפורט בטופס מס' 1 – "פרטים אישיים של המועמד/ת המורה", 
אשר גר/ים עימי בקביעות.
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תואר ראשון, תעודת הוראה וניסיון בהוראה
טופס 3

הנני בעל תואר ראשון שניתן לי בתאריך ____________, מ_____________(שם המוסד האקדמי), ובעל תעודת 
הוראה מ_______________(שם המוסד האקדמי) 

מתאריך האקדמי)  המוסד  מ_______________________(שם  הוראה  תעודת  בעל/ת  הנני 
.________________

לחלופין:

בתאריך שהחל  מ______________,  הוראה  תעודת  לקבלת  פעיל  לימודים  במהלך  נמצא  הנני 
___________, וצפוי להסתיים ב_____________________. 

*יש לצרף תעודת תואר ראשון ותעודת הוראה.

הריני להצהיר על כך שהנני בעל/ת ניסיון של שנה לפחות בהוראה בבית ספר (יסודי/חטיבה/תיכון) בהיקף משרה של 60% 
לפחות, וכמפורט להלן:

*יש לצרף תלושי שכר לצורך הוכחת עמידה בתנאי הזכאות.

היקף המשרהכתובת בית הספרשם בית הספרעד לתאריךמתאריך
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פירוט מקורות הכנסה
טופס 4

פרטי מצב משפחתי

מקור ההכנסה מהארץ ומחו"ל- של המועמד ובן/ בת הזוג:

שם פרטי ומשפחה של המועמד

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

סה"כ

בן/בת הזוגהמועמד

31.05.2018-
31.05.2019

31.05.2019-
31.05.2020

31.05.2017-
31.05.2018

31.05.2018-
31.05.2019

31.05.2019-
31.05.2020

31.05.2017-
 31.05.2018

מצב משפחתי

 סטודנט/ית אלמן/ה גרוש/ה רווק/ה משפחה חד-הורית ידועים בציבור זוג נשוי מתאריך

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי ומשפחה של בן/בת הזוג מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)

יש לפרט הכנסות משק הבית (המועמד ובן/בת הזוג) מכל המקורות להלן, מהארץ ומחו"ל בשלוש השנים לפני   31.12.2019.

חשבון בנק: יש לצרף צילומים של דפי חשבון מכל חשבונות הבנקים של המועמד ובן/ בת הזוג בשנה שקדמה למועד הקובע.

. - במידה ואין הכנסות בחלק מהקריטריונים סמנו

הכנסה חייבת (רווח) מעסק או משלח יד
יש לצרף אישור רו"ח או שומת מס לגבי ההכנסה החייבת (רווח) 
כולל שכר אומנים, מרצים, סופרים וכו'. אם התיק נפתח או נסגר 
במהלך שלוש השנים שלפני המועד הקובע (קרי, 31.12.19 ) יש 
להמציא אישור מרואה חשבון או ממס הכנסה על מועד פתיחת 

/ סגירת התיק 

הכנסה מדיבידנדים
יש לצרף אישור רו"ח או שומת מס לגבי ההכנסה החייבת

משכורת
לצרף טופס 106 לכל שנה או תלושי שכר

הכנסות מדמי שכירות
יש לצרף חוזה שכירות

רווחים מניירות ערך בארץ ובחו"ל
לגבי השקעות בניירות ערך שבוצעו דרך בנקים בארץ – טופס 

867 (מונפק ע"י הבנק)
לגבי השקעות בניירות ערך שבוצעו דרך בנקים בחו"ל – אישור 

הבנק דרכו בוצעו ההשקעות

דמי אבטלה
יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

יש לצרף  אישור הגורם המשלם, כגון - חברת  ביטוח או מהמוסד 
לביטוח לאומי

שמירת  לידה,  דמי   - שכר  מחליפות  גמלאות 
הריון, מילואים, אבדן כושר עבודה, נכות מעבודה

מזונות מבן זוג ו/או מהמוסד לביטוח לאומי
יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

תיאור
פרט את סך ההכנסות השנתיות
של מכל סעיף לכל שנה בנפרד
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דין וחשבון מקוצר על נכסים

טופס 5

דברי הסבר למילוי הטופס

1.מבוא:

לפניך דברי הסבר כלליים שיסייעו בידיך במילוי הטופס.  1.1  

עליך לצרף מסמכים לאימות הפרטים הרשומים בהצהרה זו. הנך רשאי לצרף צילום או העתק של המסמך.   1.2  

בטופס זה עליך לכלול את הרכוש וההתחייבות שלך ושל בן/בת זוגך.    1.3  

מלא נא בדייקנות את הפרטים המבוקשים בטופס לפי סדר הסעיפים, אם בסעיף מסוים אין לך מה להצהיר, ציין   1.4  
את המילה "אין" באותו סעיף.

למחיר העלות המוצהר יש להוסיף את כל ההשבחות לנכס, אם נעשו  1.5  

אם המקום בטופס אינו מספיק לרישום הפרטים, או אם יש צורך בהמצאת פרטים ופירוטים נוספים, צרף גיליונות   1.6  
נוספים. רשום בשורה המתאימה בטופס המצורף "נספח �" (תן אות נפרדת לכל נספח) וציין על גבי הנספח 
לאיזו שורה בטופס מתייחס הנספח. אם אין בטופס שורה מתאימה המתארת את הנכס, רשום הנכס בשורה 

פנויה שבטופס.

העירייה תהיה רשאית להעריך את השווי הנוכחי של הנכסים שציינת בהתאם לשיקול דעתה.  1.7  

דין וחשבון מקוצר על נכסים ליום 31.05.2020 בש"ח

פרטי המועמד

מגרשים, חנויות, משרדים או נכסים אחרים שאינם דירות מגורים, הרשומים על שם המועמד ו/או בן/בת הזוג או שהמועמד ו/או בן/בת הזוג זכאים להירשם 
כבעליהם או כחוכרם.

נכסי מקרקעין

שם פרטי

תאריך רכישהשיעור בעל הנכסכתובת/גוש חלקהתאור הנכס

סה"כ    (א)

שווי נוכחיעלות רכישה

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) כתובתשם משפחה
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יש לפרט כלי רכב פרטיים (לא מסחריים) בבעלות המועמד ו/או בן בת הזוג לרבות רכבים פרטיים בבעלות חברה שבשליטת המועמד ו/או בן/בת הזוג.

כלי תחבורה - יש לצרף תעודת רישוי

תוצרתשנת ייצורסוג

סה"כ    (ג)

מחיר מחירון מוכר כגון מחירון יד 2,
יצחק לוי ודומיהם (הערכת שווי)

חשבונות בנק (בארץ ובחו"ל)

שם הבנק והסניףשם בעל החשבון

סה"כ    (ב)

סכום 

בחשבון  הנוספים  השותפים  שמות  את  (פרט 
במידה ואינך בעלים יחיד)

"אישור  לצרף  נא  הבנק,  אישור  (לפי 
(31.12.2019 יתרה" ל-

השקעות בניירות ערך (בארץ ובחו"ל) צרף אישור הבנק

מס' חשבוןשם הבנק

סה"כ    (ד)

שווי ניירות הערך  (לפי אישור הבנק)

התחייבויות למוסד פיננסי מוכר (הלוואות) צרף אישור (לדוגמא בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח, ליסינג וכו')

מהות החובשם הזכאי

סה"כ    (ה)

יתרת החוב למועד הקובע (בערך שלילי)
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הון מושקע בעסקים
השקעה בעסק פרטי / השקעה בשותפות / השקעה בתאגידים

מזומנים, חשבונות בנק, מכונות, ציוד, מכשירים וריהוט, זכות ראויה או מוחזקת, מוניטין, תשלומים על חשבון רכישת רכוש קבוע, רכב, ציוד כבד, רכוש קבוע אחר, 
מלאי, שטרות והמחאות מעותדות, חייבים ולקוחות, רכוש שוטף אחר, השקעה בעסקים אחרים שלא נערך בהם מאזן.

א. רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן

מהות הנכס (פרט מהו סוג הנכס)

סה"כ (א)

עלות/יתרה (₪)

מהות ההתחייבות (פרט מהו סוג ההתחייבות)

ספקים וזכאים

שטרות לפירעון

הלוואות

סה"כ (ב)

סה"כ הון נקי בעסק (א פחות ב) בש"ח (ו)

עלות/יתרה (₪)

נא לצרף דו"ח כספי סקור על ידי רואה חשבון ליום 31.05.2020.

ב. רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן

שם וכתובת העסק (נא לציין בשורות התחתונות)

סה"כ    (ז)

יתרת חשבון ההון, העו"ש וההלוואות לעסק (₪) 

נא לצרף דו"ח כספי סקור על ידי רואה חשבון ליום 31.05.2020.

ג. השקעה בחברות

סכום ההשקעהתאריך המאזןשם החברה וכתובתה
שיעור אחזקתך
מסך כל המניות

סה"כ    (ח)

הלוואות לחברה ותשלומים
למניות שטרם הוקצו (₪)

סה"כ גובה הון עצמי ונכסים הנו סכום כל סכומי הטבלאות. 
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/     /    

הצהרות מגישי הדו"ח

אני מצהיר בזאת על שלמות ונכונות הפרטים לעיל. 

ידוע לי ואני מסכים כי דו"ח זה עשוי להימסר לרשויות סטטוטוריות שונות כגון רשות המסים ו/או ביטוח לאומי.

בחותמי על דוח זה, לאחר בדיקתו על ידי, הנני מצהיר כי מלוא האחריות עבור תוכנם חלה עלי בלבד, אף אם נעזרתי באחר על מנת 
למלאו. 

ידוע לי כי המידע הנ"ל נדרש לצורך בדיקת הזכאות להיכלל בהטבות לדיור בר השגה וכי על בסיסו תתקבל ההחלטה בדבר 
זכאותי.

ידוע לי כי העירייה תקיים בדיקות בדבר נכונות האמור בדוח זה וכי במידה והפרטים שמסרתי אינם שלמים או נכונים זכאותי לדיור 
מטעם העירייה תישלל לצמיתות וזאת בנוסף לעונשים האמורים בכל דין, לרבות העמדה לדין בשל קבלת דבר במרמה.

הנני מאשר בחתימתי על הצהרה זו את האמור בדו"ח ואת הבנתי ואישורי לדברים לעיל.

האם הינך משמש מיופה כח/ אפוטרופוס , נהנה או בעל זכות חתימה בחשבונות בנק נוספים לגבי רכוש שאינו בבעלותך?............. כן/ לא

אם כן, פרט וצרף אסמכתאות.

תאריךשם וחתימהשם וחתימה

יפוי כוח
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/    /

/    /
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6

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את חוברת המידע וטפסי ההרשמה, לרבות, תנאי ההרשמה, תנאי הזכאות, הנספחים,

נוסח חוזה השכירות, אופן ביצוע ההגרלה ואופן בחירת יחידת דיור, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה 

צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

1. תצהיר זה ניתן על ידנו במסגרת בקשת הרשמה אשר הוגשה על ידנו לבחינת זכאותנו לדיור בר השגה של עיריית תל אביב-יפו.
2. כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו, את הפרויקט וסביבתו, את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על בקשת ההרשמה 
ו/או התחייבויותינו וכי אין ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה 

ו/או דרישה כאמור.
3. כי אנו עומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת ההרשמה וכי בקשת ההרשמה שהוגשה על ידנו עונה על כל הדרישות 

המפורטות, וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבחוברות.
4. כי כל הפרטים שמסרנו לעיל לצורך ההרשמה כמו גם המסמכים שצרפנו לבקשת ההרשמה, הנם מלאים ומדויקים וכי צרפנו את כל 

המסמכים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות וכי לא הסתרנו ו/או השמטנו ביודעין מידע ו/או מסמכים ו/או אישורים ו/או 
נתונים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות.

5. מאחר וידוע לנו, כי נכונות ודיוק הפרטים שמסרנו וההצהרות שחתמנו מהווים תנאי מוקדם יסודי ועיקרי בכל הקשור להרשמה 
ולהגרלה, אתם רשאים לערוך אימות ובדיקה של כל הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידינו ואם יתבהר כי הפרטים או חלק מהם אינם 

נכונים, אזי תהיו רשאים לנקוט כנגדנו בכל הסעדים העומדים לכם לפי דין ו/או הסכם ו/או הקבועים כאמור בחוברת זו.
6. ידוע לנו כי הרשמתנו כמועמדים להגרלה, אינה מקנה לנו כל זכות לשכירת יחידת דיור, אלא אך ורק את הזכות להיכלל בין 

המועמדים להגרלה.
7. ידוע לנו כי נהיה זכאים להתקשר בחוזה השכירות, רק אם בקשת ההרשמה שלנו תמצא מלאה ותקינה ונקבל הודעת זכיה בהתאם.

8. ידוע לנו כי במידה ותפסל מועמדותנו ו/או לא נזכה בהגרלה ו/או נוותר על זכותנו, יקודם בסדר הרשימה זוכה אחר ו/או מועמד 
מרשימת ההמתנה, ולא תהיינה לנו טענות כלפיכם ו/או כלפי כל גורם אחר בקשר לכל האמור.

9. כי קראנו את נוסח חוזה השכירות שצורף לחוברת המידע וכי נוסחו מקובל עלינו, ואנו מתחייבים כי במידה ובקשתנו תוכרז כזוכה, 
נחתום על חוזה השכירות בנוסח שצורף לחוברת המידע.

10. אנו מצהירים בזאת, כי ככל שנמצא זכאים לדיור למורים בפרויקט, נתגורר בדירה בעצמנו ולא נשכיר אותה לאחר, לא נעביר לאחר 
ולא נאפשר שימוש בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג' כלשהו.

11. אנו מתחייבים להודיע בכתב לעזרה ובצרון, תוך 48 שעות, על כל שינוי בפרטים האישיים שנמסרו על ידנו כולל שינוי כתובת וטלפון, 
וזאת עד למועד החתימה על חוזה השכירות.

12. כל הודעה אשר תשלח מטעם עיריית תל-אביב-יפו ו/או עזרה ובצרון במכתב רשום לפי הכתובת שנמסרה על ידנו, תחשב כהודעה 
שנתקבלה תוך 48 שעות ממועד המשלוח מבית דואר בישראל ומיד, אם נמסרה ביד.

13. הרינו מצהירים כי זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת.
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מי„ע לˆורך ‰נפ˜˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ ו‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן

‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן˙עו„˙ זכ‡ו˙

פרוי˜טים

זמן ‰וˆ‡‰

‡וכלוסי˙ יע„

מחיר

זימו˙ ˙ורים

˜בל˙ ˜‰ל

„יור בר ‰˘‚‰/‡י˘ור חסר „יר

‰‚ע‰ לסניף

כולם

₪ 70

ל‡ ˜יים זימון ˙ורים

פרוי˜ט מחיר למ˘˙כן

ב‡מˆעו˙ ‰‡ינטרנט/ ‰‚ע‰ לסניף

נ˘ו‡ים, מ˘פחו˙ ח„ ‰וריו˙,
רוו˜/‰ מעל ‚יל 35

₪ 187

ני˙ן לזמן ˙ורים (ב‡מˆעו˙ ‡˙ר
עמי„ר ‡ו ב‡מˆעו˙ פניי‰ טלפוני˙ 

למו˜„ ל˘ם זימון ˙ור)

סניף ˜רליבך 7, ˙לŒ‡ביב-יפו
ימים ‡'-‰' בין ‰˘עו˙ 08:30-13:30

בימים ב' ו-„' י˘ ˜בל˙ ˜‰ל ‡חר ‰ˆ‰ריים
בין ‰˘עו˙ 15:00-17:00

על מנ˙ ל‰וכיח ‡˙ ‰˜ריטריון ‰ר‡˘ון - חסר „יר‰ - נ„ר˘ ל‰מˆי‡ ‡˙ ‡ח„ מ˘ני ‰‡י˘ורים ‰מפורטים ל‰לן ל„יור בר ‰˘‚‰ 

(˙עו„˙ זכ‡ו˙/‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן). 

י˘ לבחור ‡יז‰ מבין ˘ני ‰‡י˘ורים ל‰נפי˜ על פי ˘י˜ולכם ונוחיו˙כם. י˙ר‰ מז‡˙, ˜יימו˙ מספר חברו˙ ˘מולן ני˙ן לבˆע ‡˙ 

˙‰ליך ‰‰נפ˜‰. 

* כ˙וב˙ סניף עמי„ר: רחוב ‰˘רון 17 ˙ל-‡ביב-יפו, ב˙חנ‰ ‰מרכזי˙ ‰י˘נ‰, ב˙י‡ום ˙ור מבעו„ מוע„.

סניף ˜רליבך 7, ˙לŒ‡ביב-יפו
ימים ‡'-‰' בין ‰˘עו˙ 08:30-13:30

בימים ב' ו-„' י˘ ˜בל˙ ˜‰ל ‡חר ‰ˆ‰ריים
בין ‰˘עו˙ 15:00-17:00
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לˆורך ‰נפ˜˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ ממ˘ר„ ‰˘יכון י˘ ל‰ˆי‚ במלו‡ם ‡˙ ‰מסמכים ‰מפורטים בטבל‰ ˘ל‰לן:

מסמכים ל˙עו„˙ זכ‡ו˙

‰ערו˙ ‰מסמך

˙עו„˙ ז‰ו˙

˙עו„˙ ז‰ו˙ יל„

˙עו„‰ ‰כולל˙ ספח מעו„כן מבחינ˙ מˆב ‡י˘י ופרטי ‰יל„ים

‡י˘ור מבי˙ חולים ‡ו ˜ופ˙ חולים ובו רי˘ום ‰יריון מ˘בוע ‰20ריון

˙עו„˙ ז‰ו˙ וח˙ימ‰ על ˙ˆ‰יר מול
עורך „ין (טופס ‰מופ˜ על י„י עמי„ר)

יל„ (רוו˜) בין ‰‚יל‡ים 21-18 בעל כ˙וב˙ ז‰‰ לזו
˘ל ‰‰ורים ב˙עו„˙ ‰ז‰ו˙

נ„ר˘ ממי ˘על‰ בע˘ר ‰˘נים ‰‡חרונו˙. ‰˙עו„‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ˙עו„˙ עול‰ ‡ו ˙עו„˙ זכ‡ו˙
על ˘ם ‰מב˜˘/ים ובמי„‰ ˘‰עול‰ נ˘וי (לוו˙י˜ ‡ו לעול‰)

י˘ לע„כן ‡˙ פרטי בן/ב˙ ‰זו‚ ב˙עו„˙ ‰עול‰ במ˘ר„ ‰˜ליט‰

ני˘ו‡ים „˙יים: ˙עו„˙ ני˘ו‡ין מ‰רבנו˙ / מבי˙ ‰„ין ‰˘רעי /מסמכי ני˘ו‡ין
‰„רוזי. ני˘ו‡ים ‡זרחיים: ˙מˆי˙ רי˘ום ממ˘ר„ ‰פנים וב‰ ˙‡ריך 

ני˘ו‡ין בˆירוף ˙עו„˙ ‰ני˘ו‡ין ‰מ˜ורי˙ ממ˜ום ‰ני˘ו‡ין.
זו‚ ˘על‰ כנ˘וי - ˙עו„˙ עול‰

‡י˘ור ע„כני ממ˜ום פ˙יח˙ ‰ליכי ‚ירו˘ין נ˘ו‡‰ ב‰ליכי ‚ירו˘ין מעל ל˘נ‰ ‡ו ע‚ונ‰
(בי˙ מ˘פט, בי˙ „ין רבני / ˘רעי / „רוזי) ‰מ‡˘ר כי

‰˙י˜ נפ˙ח לפני ˘נ‰ לפחו˙ ונמˆ‡ פעיל כיום

 ‡י˘ור על זכ‡ו˙ ו˙˘לומים ˘ל ˜ˆב‡ו˙ נכו˙ביטוח ל‡ומי. נ„ר˘ ‡י˘ור ביטוח ל‡ומי במי„˙ ‰ˆורך
כללי˙ %75 יˆיב‰. נ„ר˘ ‡י˘ור ע„כני ‰מעי„ 

על ˜בל˙ ˜ˆב‰ בחו„˘ ‰˜ו„ם למוע„ ‰‚˘˙ ‰ב˜˘‰

זו‚ י„ועים בˆיבור, לרבו˙ ח„ מיני

˙עו„˙ ז‰ו˙ ו˙עו„˙ ני˘ו‡ין זו‚ נ˘וי

‚ירו˘ים „˙יים: ˙עו„˙ ‚ירו˘ין מ‰רבנו˙ ‡ו מבי˙ ‰„ין˙עו„˙ ‚ירו˘ין (*‡חרונ‰)
‰˘רעי ‡ו ‰„רוזי. ‚ירו˘ים ‡זרחיים:

.ıפס˜ „ין ‚ירו˘ים ‡ו ‰˙ר˙ ני˘ו‡ים מבי˙ מ˘פט ב‡ר
‚ירו˘ים בחו״ל: ˙מˆי˙ רי˘ום ממ˘ר„ ‰פנים וב‰ ˙‡ריך

‰‚ירו˘ין. עול‰ ˘על‰ כ‚רו˘ ול‡ ‰˙‚ר˘ מ‡ז עליי˙ו: ˙עו„˙ עול‰

‰סכם˘˜יבל ˙ו˜ף ˘ל פס˜ „ין מבי˙ ‰„ין ‰רבני / ˘רעי / ‰„רוזי‰סכם ‚ירו˘ין
‡ו מבי˙ מ˘פט. ב‡ם ‡ין ‰סכם ‚ירו˘ין: י˘ ל‰ˆי‚ ‡י˘ור מבי˙ ‰„ין

‰רלוונטי  ‡ו מבי˙ ‰מ˘פט ˘ל‡ נערך ‡ו ˘‡ב„ ‰סכם ‰‚ירו˘ין.
במ˜ר‰ ˘ל מב˜˘ ˘‰˙‚ר˘ יו˙ר מפעם ‡ח˙,

י˘ ל‰ˆי‚ ‡˙ כל ‰סכמי ‰‚ירו˘ין כמספר מ˜רי ‰‚ירו˘ין
(‡ו ‡י˘ורים ‰מוכיחים ˘ל‡ ני˙ן ל‰ˆי‚ ‰סכם).

‚רו˘/‰ (לל‡ יל„ים) ל‡ חייב/˙ ל‰ˆי‚ ‰סכם ‚ירו˘ין
‡ם ‰˙‚ר˘/‰ לפני יו˙ר מע˘ר ˘נים

˙עו„˙ פטיר‰ / ˙מˆי˙ רי˘ום ממ˘ר„ ‰פנים
וב‰ ˙‡ריך פטיר˙ בן ‰זו‚

‡למנ‰ ח„ ‰ורי˙
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‰טיפול בב˜˘˙ ‰זכ‡ו˙

• ר˜ זכ‡ים ל˙עו„‰ יכולים לח˙ום על ‰ב˜˘‰ ל‰וˆ‡˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙, וז‡˙ מול נˆי‚ עמי„ר בלב„.

• י˘ ל‰‚יע עם כל ‰מסמכים ‰רלוונטיים ‰מפורטים בטבל‰ ˘לעיל.

• במ˜ר‰ ˘ל זו‚, ˘ני בני ‰זו‚ ˆריכים לח˙ום על ‰ב˜˘‰.

• ˙עו„˙ ‰זכ‡ו˙ מ‚יע‰ ממ˘ר„ ‰˘יכון לחבר˙ עמי„ר ב˙וך מספר ˘בועו˙.

• עלו˙ „מי פ˙יח˙ ˙י˜ ו‰נפ˜˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙ 70 ₪.

ט „יור בר ‰˘‚‰ ב˙לŒ‡ביב- יפו. ̇ פרו̃י ˜ף ל‰וכח‰ כי ‰מועמ„ חסר „יר‰ ולטוב ̆ור̇  ̇ "מחיר למ˘˙כן" מ‰וו‰ ‡י ̆ור ‰˘˙˙פו ‡י

מסמכים לטוב˙ ‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן

‰ערו˙ ‰מסמך

˙עו„˙ ז‰ו˙

˙עו„˙ ז‰ו˙ יל„

˙עו„‰ ‰כולל˙ ספח מעו„כן מבחינ˙ מˆב ‡י˘י ופרטי ‰יל„ים

יל„ (רוו˜) בין ‰‚יל‡ים 21-18 בעל כ˙וב˙ ז‰‰ לזו
˘ל ‰‰ורים ב˙עו„˙ ‰ז‰ו˙

‚רו˘ים פחו˙ מע˘ר ˘נים

‰ורים עˆמ‡יים/ מ˘פחו˙ ח„ ‰וריו˙

˙עו„˙ ‚ירו˘ין ו‰סכם ‚ירו˘ין

˙עו„˙ ‚ירו˘ין, ‰סכם ‚ירו˘ין ˘˜יבל ˙ו˜ף פס˜ „ין, 
˙ˆ‰יר על מ‚ורים לל‡ י„וע בˆיבור

ני˘ו‡ים „˙יים: ˙עו„˙ ני˘ו‡ין מ‰רבנו˙ / מבי˙ ‰„ין ‰˘רעי /מסמכי ני˘ו‡ין
‰„רוזי. ני˘ו‡ים ‡זרחיים: ˙מˆי˙ רי˘ום ממ˘ר„ ‰פנים וב‰ ˙‡ריך 

ני˘ו‡ין בˆירוף ˙עו„˙ ‰ני˘ו‡ין ‰מ˜ורי˙ ממ˜ום ‰ני˘ו‡ין.
זו‚ ˘על‰ כנ˘וי - ˙עו„˙ עול‰

ח˙ימ‰ על ˙ˆ‰יר מול עורך-„ין  טופס ‰מופ˜ על י„י עמי„ר).י„ועים בˆיבור, לרבו˙ זו‚ ח„ מיני
‡ם בני ‰זו‚ מחזי˜ים ב"˙עו„˙ זו‚יו˙" מטעם ‡ר‚ון

"מ˘פח‰ ח„˘‰" ‡ין ˆורך לח˙ום פעם נוספ˙ על ‰טופס
בפני עורך „ין ‡ל‡ ר˜ בפני מנ‰ל ‰סניף וכן ל‰ˆי‚ ‡˙ ‰˙עו„‰

ו‡˙ ‰ע˙˜ ‰˙ˆ‰יר ˘נח˙ם ב‡ר‚ון "מ˘פח‰ ח„˘‰"
מול ‰עורך „ין
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י˙רונו˙

• ני˙ן ל‰פי˜ ‡˙ ‰‡י˘ור ב‡מˆעו˙ ‡˙ר ‰‡ינטרנט ול‡ בסניף עמי„ר.

• ‡ין ˆורך ל‰ˆי‚ מסמכים ב‰נפ˜˙ ‡י˘ור ב‡מˆעו˙ ‰‡ינטרנט.

• זו‚ו˙ נ˘ו‡ים מעל ‚יל 35 - ‡ין ˆורך ל‰בי‡ מסמכים פרט ל˙עו„˙ ז‰ו˙ לˆורך ‰נפ˜˙ ‰‡י˘ור.

• י˘ ל‰יכנס ל‡˙ר ‰רלוונטי ול˙‡ם ˙ור ב‡מˆעו˙ מערכ˙ זימון ‰˙ורים.

• ל‡ ל˘כוח ל‰ˆטיי„ ב˙עו„˙ ז‰ו˙, ˙עו„˙ ני˘ו‡ין/‚ירו˘ים.

חסרונו˙

• עלו˙ ‰נפ˜˙ ‡י˘ור מחיר למ˘˙כן ‰י‡ 187 ₪. ˘ימו לב: ‰˙˘לום ‰ו‡ בעבור ‰טיפול ב‰נפ˜˙ ‰‡י˘ור. ‡ם יימˆ‡ בסוף 

‰˙‰ליך ˘‡ינכם זכ‡ים ל‡י˘ור זכ‡ו˙, ל‡ יוחזר כספכם.

• י˘ ‡פ˘רו˙ ל‰נפי˜ ‡˙ ‰‡י˘ור בעמ„˙ ˜בל˙ ‰˜‰ל ברחוב ‰˘רון 17 ˙ל-‡ביב-יפו, במי„‰ ו‡ינכם מעוניינים ל‰˘˙מ˘ 

˙עו„˙   - ‰‰‚רל‰  ב˙פריט  ˙ורים  ל˙י‡ום  ˜י˘ור  מופיע  ‰‰ר˘מ‰  ב‡˙ר  ˙ור.  ב˜ביע˙  מו˙ני˙  ‰‰ר˘מ‰  ‰מ˜וון.  ב˘ירו˙ 

זכ‡ו˙/‡י˘ור ‰˘˙˙פו˙ מחיר למ˘˙כן.

• כ˘מ„ובר בזו‚, על ˘ני ‰נר˘מים ל‰‚יע פיזי˙ ול‰יר˘ם. ‡ין חוב‰ ל‰‚יע ב‡ו˙ו ‰מוע„.

˘ימו לב: מˆבו ‰‡י˘י ˘ל מב˜˘ ‰זכ‡ו˙ חייב ל‰יו˙ מעו„כן במר˘ם ‰‡וכלוסין. למ˘ל: זו‚ נ˘וי ˆריך ל‰יו˙ ר˘ום כנ˘וי ‚ם 

במר˘ם ‰‡וכלוסין, ו‰רי˘ום ב˙עו„˙ ‰ני˘ו‡ין ‡ינו מספי˜.

‰פרטים ˘עלי‰ם ‡˙ם מˆ‰ירים בע˙ ‰‰ר˘מ‰ ˆריכים ל‰יו˙ ˙ו‡מים במ„וי˜ ‡˙ ‰פרטים במר˘ם ‰‡וכלוסין.

פרטי ‰˙˜˘רו˙ עם ‰חברו˙ לˆורך ‰נפ˜˙ ˙עו„˙ זכ‡ו˙:

עמי„ר‡לונים מל‚ם

6266*6078*2850*טלפון

סע„י‰ ‚‡ון 22 ˜ומ‰ 10כ˙וב˙ ‰סניף ב˙לŒ‡ביב-יפו
˙לŒ‡ביב-יפו

˘‡ול ‰מלך 39
˙לŒ‡ביב-יפו

˜רליבך 7
˙לŒ‡ביב-יפו

‡'-‰' 08:00-13:30˘עו˙ פעילו˙ סניף ˙לŒ‡ביב-יפו

ב'+„' 15:00-17:00

08:00-13:30 '‰-'‡

ב'+„' 15:00-17:00

08:00-13:30 '‰-'‡

ב'+„' 15:00-17:00

‚ם ל˙עו„˙ זכ‡ו˙ ו‚ם ל‡י˘ור
מחיר למ˘˙כן



טלפון: 3896*   פ˜ס: 03-7910344
עזר‰ ובˆרון, בי˙ ‡מפ‡   ‰מס‚ר 9, ˙"‡ 67776


