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דיחא חוויד יצבק לש003 הסרג
 םיבייח למגה תופוקל םירבעומה דיחא חוויד יצבק21.2.21-מ לחה ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר תעדוה יפל
.003 הסרגב םיצבקה תא הקיפמ9.124 הרודהמ .דיחא הבמ לש003 הסרגב תויהל
 שדחמ םקיפהל שי ,למגה תופוקל םתוא תרבעה םרטו תמדוק הרודהמב םיצבק תקפה םא !םכביל תמושתל
.9.124 הרודהמב
.קשממה ץבוקב תחוודמה ןובשח בויחל האשרה תועצמאב םולשתל תורשפא תללוכ הסרגה
."ץבוק תועצמאב ןובשח בויחל האשרה" )9 ( ףסו םולשת יעצמא דוק רצו ךכ םשל
 םאתהב לועפלו םירציל תופל קיסעמה לע ,ןובשח בויחל האשרה תועצמאב תופוקל הדקפה רשפאל תמ לע
 םורגל לולע ,ןרציה רושיא תלבק אלל שומיש .הז דוקב שמתשהל ןתי ,רושיא רחאל קרו םהמ דחא לכ תייחהל
.םידבועל םיפסכה לש ךויש עצובי אלש ךכלו ץבוקה תייחדל

היספ לפכימ תוריש.1
 ךותמ רותפכ תציחלב םיחווידה עוציבל חוו לק ןורתפ םיווהמ "סולפ היספ לפכימ" לש לועפתה יתוריש
 לפטי לפכימ לש יעוצקמ תווצש תורשפאה ןכו הליעי הרוצב םירזוחה םיוזיהה רחא בקעמ ,לפכימ תכות
ןאכ וצחל םיפסו םיטרפל .םיידסומה םיפוגה לומ םייוגשב

רצואב רכשה לע הוממל םישולת יות תקפה
 ,תוימוקמ תויושר ידבוע ןוגכ( הידמה י"ע םיבצקותמו םיכמת םיפוגל קרו ךא סחייתמ הז ףיעס– בל ומיש
 .)'ודכו םידיגאת ,תויתד תוצעומ ,תויתלשממ תורבח

 המרב ריבעהל םיכמתהו םיבצקותמה םיפוגה םישרד ,רצואה דרשמל חווידל םיותה תשירדמ קלחכ
.ףוגב םידבועה לכ לש רכשה ישולת יות לע חוויד ,תישדוח
.רצואל םרדשלו שדוח ידימ םישרדה םיצבקה תא קיפהל ןתי ,הז ןוכדעמ לחה
לפכימב עוציבה ןפוא
 :טירפתל סכיהל שי ,םידבועה ללכל רכשה בושיח םויס םע
םישולת יות > רצואה דרשמל םיות > אוצי > ץבוק
 ורצוויי םהל םידבועה תייסולכוא תא רוחבל ןתי .שקובמה שדוחה תא רוחבל שי ,חתפש טירפתב
.םיצבקה
 םיחווידל רמשיי ,רדגויש רפסמה .תורפס5 ןב רפסמ אוהש רצואה דרשמב םכלש ףוגה דוק תא רידגהל הבוח
.םיאבה םישדוחב
.ZIP ץבוק ןכותבו לעפמו הש שדוח לש תויקית הכותבו ,Otzar הייקיתה תחת אצמיי רצוש ץבוקה
 .ץבוקה םש תא תושל ןיא- בל ומיש
.רצואל שדוח ידימ ריבעהל שי רצושZIP-ה ץבוק תא
 תווצל תופל ןתי םיותה תרבעהו טרופמה חווידה ןייעב ,רצואב רכשה לע הוממה לומ םיפסו םירוריבל
aviv@mof.gov.il : ב"יבא
.072-3364010/13/19 :תיופלט רשקתהל ןתי ןכ ומכ
:תופסו תורעה
 אל ,ורעצל .תיתש המרב תוחוד/םיצבק רצואל שיגהל שי ,שדוח ידימ רכשה ישולת תשגהו תקפהל ףסוב
ש רובע רומאכ םיצבק קיפהל היהי ןתיכותב תומדוק םיה. 

.תוחוקלה ללכל הז בלשב תרשפאתמ רצואל םישולתה תקפה

2021 ראוימ דדמה סיסב יויש
 ןכדועמה דדמה תא תללוכ וז הרודהמ םע תקפוסמה םיסימה תלבט .2021 תש תליחתמ הוש דדמה סיסב
.שדחה דדמה סיסבל םאתוה תואוולהה בושיח .השה תליחתמ

Page 1 of 102/2021( 9.0124 הרודהמ תונולחב רכשה תנכותל םינוכדע )

21/02/2021mk:@MSITStore:C:\Users\moshe\AppData\Local\Temp\Msk900_hlp.chm::/htm/HID...


