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 תורדגה .1
 :"תוליעפה תפוקת"

 תוליעפה תכרוע .)"תוליעפה תפוקת" :ןלהל(  30.12.2021 -15.12.2021 םיכיראתה ןיב ךרעית תוליעפה

 וא רצקל ,ךיראהל תוברל ,המויס דעומ תא וא/ו תוליעפה תליחת דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש

 תוליעפה תכרוע הטילחה .ידעלבה התעד לוקיש יפ לעו ,שארמ העדוה אלל ,תוליעפה תפוקת תא עוטקל

 הז ףיעסב רומאה .הדיצמ תפסונ העדוה לכ שרדית אלו תוליעפה דומעב ןכדועמ ןונקת םסרפת ,ןכ תושעל

 ,תולבגמו םינושה הנידמה יפוג תויחנהל ףופכבו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תוכלשהב בשחתהב רתיה ןיב וניה

 .העונתו תויולהקתה לע ולטויו לככ

 :"תוליעפה תכרוע" וא "הנירופ"

 .60850 םהש ,934 ד"ת ,2 ןומירה 'חר ,מ"עב ןוזמ תוישעת םסא

 "םי/סרפה"

 ;הז תונקתל 4 ףיעס תוארוהל םאתהב וקלוחיש םיסרפ

 "תויוליעפה"

 ;הז ןונקתל 3 ףיעסב ראותמכ סרפ תאשונ תורחת

 :"תוליעפה יפתתשמ" וא/ו "ףתתשמ"

  .הז ןונקת תוארוהל םאתהב תוליעפב ףתתשמ רשא ,18 ליג לעמ ריגב

 "סרפה" וא/ו "םיסרפה"

 .ןלהל 4 ףיעסב טרופמכ סרפב וכזי םיאכזה םיפתתשמה

 "תוליעפה דומע"

https://projects.advertis.co.il/purina/ 

 "םוסרפה"

 תויח םלוע" תורחתב קלח תחקל םישלוגל עצוי התרגסמב ,תתשרמב תונוש תומרופטלפב הלעתש העדומ

 .הז ןונקת תוארוהל םאתהב "םכלש דמחמה

 םיחפסנו יללכ .2

 תויוכז תא הצממ ןונקתה .ןיינעו רבד לכל הזוח וניהו תוליעפב תופתתשהה יאנת תא רידסמ הז ןונקת

 .וב רומאה לכל ףתתשמה לש האלמ המכסה הווהמ תוליעפב תופתתשהה םצעו ,םידדצה תובוחו



 

 םהשלכ םירחא םימוסרפל הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .2.1

 הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,תרושקתה יעצמאב םימוסרפ עורגל ילבמ ךא תוברל ,תוליעפל רשקב

 .ןיינעו רבד לכל

  .הבקנל םג תוסחייתמ ןהו ,דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב תוחסונמ הז ןונקת תוארוה .2.2

 תוליעפב תופתתשה .3
 לבקלו תורחתב ףתתשהל תנמ לע .תתשרמב תונוש תומרופטלפב םוסרפה הלעי ,תוליעפה תרגסמב .3.1

 דומעל הנפוי שלוגה .םוסרפב "תופתתשה" ןצחל לע ץוחלל שלוגה לע ,סרפב תוכזל תורשפאה תא

 .םילותחל וא םיבלכל תועגונה היווירט תולאש לע בישהל ףתתשמה לכוי םש ,תוליעפה

 ןומיס תועצמאב רשאל ףתתשמ לכ שרדנ ,תוליעפב תופתתשהל יאנתכו תוליעפב תופתתשה םרט .3.2

 תופתתשהה םצעבו ןומיסה םצעב .הז ןונקת יאנתל םיכסמ אוה יכ ,תוליעפה דומעב םיאתמה םוקמב

 ןונקתה יכו ןונקתה לש ויתוארוה תא וילע לבקמ אוה יכ ףתתשמה ריהצמו רשאמ ,םיכסמ תוליעפב

 .ןיינעו רבד לכל ובייחיו וילע לוחי

 רהמ יכה ןמזבו תולאשה לכ לע הנוכנ ובישהש םיפתתשמה ינש וכזי ,תוליעפה הפוקת םות רחאל .3.3

 םילותחל עגונה ןולאשב דחא ףתתשמ.הז ןונקתב טרופמכ סרפב ,תוליעפב םיפתתשמה לכ ןיבמ

 .םיבלכל עגונה ןולאשב דחא ףתתשמו

 תא לטבל תיאשר תוליעפה תכרוע אהת ,הז ןונקת תוארוה תא ףתתשמ רפי וב הרקמ לכב .3.4

  .ותייכז תא וא/ו תוליעפב ותופתתשה

 קחשמב תופתתשהה ,רמולכ( תוליעפה תפוקת ךלהמב תחא םעפל תלבגומ תוליעפב תופתתשהה .3.5

 ימ וא תוליעפה תכרוע ההזתו הדימב .)תוליעפה תפוקת לכב דבלב דחא קחשמל רתויה לכל תלבגומ

 תוליעפב ףתתשה ףתתשמ ותוא יכ ,ודי לע ונזוהש יפכ ףתתשמ לש םיישיאה ויטרפ יפ לע המעטמ

  .תפסונ םעפ קחשל ףתתשמ ותואל רשפאת אל ,תחא םעפמ רתוי

 .תידעלבה ותוירחא לע תישענ ףתתשמ ידי לע תוליעפב תופתתשהה .3.6

 לוקיש יפ לע תוליעפב והשלכ ףתתשמ לש תופתתשה קיספהל וא/ו עונמל התוכז לע תרמוש םסא .3.7

 רפי וב הרקמ לכב ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .התטלחה תא קמנל שרדיתש ילבמו ידעלבה התעד

  .ותייכז תא וא/ו תוליעפב ותופתתשה תא לטבל תיאשר םסא אהת ,הז ןונקת תוארוה ףתתשמ

 םיסרפו תוליעפה ךלהמ .4

 דחא ףתתשמ .הנעמ ןמזו תולאשה לכ לע ןוכנ הנעמ לש ןוירטירק סיסב לע וגרודי םיפתתשמה .4.1

 ןוזממ םיקש השישב הכזי רתויב רצקה ןמזב םיבלכ אשונב תולאש 10 לכ לע הנוכנ תונעל חילצהש

 אשונב תולאש לע הנוכנ תונעל חילצהש דחא ףתתשמו דחא לכ ג"ק 7 לקשמב סטנמלא ר'ציינ גוסמ

 .דחא לכ ג"ק 3 לש לקשמב ןאלפ-ורפ גוסמ םילותח ןוזמ יקש 6-ב הכזי רתויב רצקה ןמזב םילותח

 אלו המעטמ ימ וא תוליעפה תכרוע ידי לע השעית ,ליעל רומאכ םישדוח השישל ןוזמה תומכ תעיבק .4.2

 .םיכוזה וא/ו םיפתתשמה לש הגשהל וא רוערעל הנותנ היהת

 וגרודי םה הכוזה תריחב יכרצל ,ההז ןמזב קחשמה תא ומילשהש םיפתתשמ ינשמ רתוי ויהיש לככ .4.3

 ןושאר קחשמה תא קחישש ףתתשמהש ךכ ,קחשמה תא וקחיש ובש יגולונורכה דעומה סיסב לע

  .ההז ןמזב קחשמה תא םילשהש ףא לע ,ןושארה ףתתשמכ גרודי םהיניבמ

 .תרחא הרומת וא/ו סרפ לכב סרפה תא רימהל היהי ןתינ אל יכ ,רהבוי קפס לכ רסה ןעמל  .4.4

 .הייכזה לע העדוהה םוימ םוי 60 דע ,חילש תועצמאב םיכוזל חלשי סרפה .4.5

 המשרה עצביש ףתתשמ לכ ,תוליעפה תרגסמב םיסרפב היכזל עגונב ליעל טרופמה ןמ עורגל ילבמ .4.6

 :ןמקלדכ הנירופ תרצותמ םיבלכ\םילותחל ןוזמ ירצומ תשיכרל החנה הנקמה ןופוק לבקי תוליעפל



 50 לש ריחמב )ג"ק 10( לודג םילותח ןוזמ קש וא ,₪ 30  לש ריחמב )ג"ק 3( ןטק םילותח ןוזמ קש

 10( לודג םילותח ןוזמ קש וא ,₪ 30  לש ריחמב )ג"ק 3( ןטק םיבלכ ןוזמ קש .)"החנה רבוש" :ןלהל(

 ףתתשמ םילשה רשאכ ,קחשמה םויסב גצוי החנהה רבוש .)"החנה רבוש" :ןלהל( 50 לש ריחמב )ג"ק

 בשחמב וא דיינה ןופלטב הנומתכ ץבוקה תא רומשל ףתתשמל רשפאתיו תולאשה 10 לע הנעמה תא

  .ןאלפ – ורפ ירצומ תורכומה תוחמתמה דמחמה תויח תויונחב החנהה שומימ .חיינה

 םיכוזה יפלכ איהש הרוצ לכב תוירחא וא/ו תוביוחמ לכ אהת אל המעטמ ימ וא/ו  הנירופל יכ ,רהבומ .4.7

 .ותומלשו ותבינג ,סרפה ןדבוא ןיגב תוברל םיכוזל החנהה רבוש וא/ו סרפה תריסמ רחאל

 ,איהש הביס לכמ ,תוליעפה תכרוע םע רשק רצי אל הכוזה וב הרקמ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .4.8

 ,איהש הביס לכמ ,ותייכז לע העדוה םע ןופלטב וא\ו ינורטקלא ראודב הינפ דעוממ םימי 7 ךות

 תוברל ,היניע תוארכ סרפב תושעל וא/ו הייכזה תא לטבל ידעלב תעד לוקיש תוליעפה תכרועל היהי

 הנעט לכ לבקתת וא עמשת אלו תוליעפה תכרוע לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע שדח הכוז תריחב

 .תוליעפה תכרוע דגנכ הז ןיינעל רחא ףתתשמ לכוא הכוזה דצמ

 וניאש השעמב וא הריבע השעמ ידכ ךות לעפש ימ ידיל סרפה תא רוסמל אלש תיאשר אהת הנירופ .4.9

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע איהש הניחב לכמ ,הז ןונקת תוארוה יפ לע וניאש וא/ןידכ

 סרפה שומימ תרגסמב םיכוזה ואיצויש תואצוהה רתי לכו סרפכ קנעומה רצומה תא קר ללוכ סרפה .4.10

 .םנובשח לעו דבלב םיכוזה תוירחאב הנייהת ,תפסונ האצוה לכו תועיסנ תואצוה תוברל

 תונעט הנייהת אל םיכוזלו איהש הביס לכמ סרפה תא תונשל וא ףילחהל תיאשר תוליעפה תכרוע .4.11

 .רומאכ יפולח סרפ יבגל

 תויטרפ תוינידמ .5
 ודי לע ורסמנ רשא םיטרפה לכש ךכל םיכסמ אוה ,תוליעפב ותופתתשה םצעב יכ רשאמ ףתתשמה .5.1

 תוליעפה לוהינ ךרוצל המעטמ ימ וא תוליעפה תכרוע תא ושמשי )"עדימה" :ןלהל( תוליעפה ךלהמב

 שומישש ילבמ ,תונוש תוידמב םתייכז רבד תאו םיכוזה תומש םוסרפ ךרוצל ףאו םיסרפה תריסמו

 .תויטרפב העיגפכ בשחיי הזכש
 עדימהש העידיבו ישפוחה ונוצר יפ לע תישענ ודי לע עדימה תריסמש ךכל םיכסמו רשאמ ףתתשמה .5.2

 .רומאכ ךרוצל שמשי

 רהבומ .הלש עדימ ירגאמב ונסחאלו םיפתתשמה תודוא עדימ ףוסאל וא לבקל היושע תוליעפה תכרוע .5.3

 תא רוסמל וא ףושחל וא רוסמל ןידבש הבוח לכ םיפתתשמה לע תלטומ אל )א( יכ ,הלא םירשקהב

 תלבקו תוליעפב תופתתשה םשל תבייחתמ רומאכ םיטרפ תפישח / תריסמ יכ ,רהבומ ךא( םהיטרפ

 תושעל היושע תוליעפה תכרוע יכ ,וילע םכסומו ףתתשמל עודי )ב( יכ ןכו ;)היכז לש הרקמב סרפ

 עדימ ירגאמב םתוא רוגאל ,םייקסעה היכרצל הדי לע ופסאיש וא/ו ולבקתיש םיטרפב שומיש

 תוברל( הל םירושק םידיגאתל םריבעהל ןכו )1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחב חנומה תרדגהכ(

 תוליעפה תכרוע )ג( יכ ןכו ;ןידה תוארוהל ףופכב לוכה ,םייקסע םיפתושלו )תויחא תורבחו םא תורבח

 .הנידמה תולובגל ץוחמ לא הדי לע ופסאנ וא/ו הלצא ולבקתנש םיטרפ ריבעהל תיאשר אהת

 תא םימצמצמ הלא םילהנו תוכרעמש דועב .עדימ תחטבאל םילהנו תוכרעמ תמשיימ תוליעפה תכרוע .5.4

 הרידח טלחומ ןפואב לולשל ידכ םהב ןיא ,הדי לע ופסאיש םינותנל תישרומ-יתלב הרידחל םינוכיסה

 ינפמ טלחומ ןפואב הניסח היהת תוליעפב תופתתשה יכ ,תבייחתמ הניא תוליעפה תכרוע ,ןכל .רומאכ

 .הלא םירשקהב ףסאייש עדימל תישרומ-יתלב השיג
 םודיק ךרוצל תוברל ,םינוש תרושקת יעצמאב רקוסמ תויהל יושע הז ןונקת אושנ םיסרפה ןתמ .5.5

 םוסרפל תינתומ יתלבהו תרזוח יתלבה ותמכסה תא ףתתשמה עיבמ תוליעפב ותופתתשהב .תוריכמ

 .הרומת לכ אלל ,םינוש תרושקת יעצמאב וידיל סרפה תריסמ רוקיסלו ומש



  תוירחא .6

 תליפנ ,תואיגש ,תולקת אלל םייקתת תוליעפה יכ ,תבייחתמ הניא ,המעטמ ימ וא/ו תוליעפה תכרוע .6.1

 ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .ךכמ האצותכ העיבת וא הנעט לכ ויהי אל ףתתשמלו תועט וא תוכרעמ

 רשא ,תוליעפה תכרוע לש תועט בקע סרפב הכזי אל וא/ו תוליעפב ףתתשי אל ףתתשמ וב הרקמ לכב

 דגנכ תושירד וא/ו תועיבת וא/ו תונעט לכ ךכ ןיגב ול הנייהת אל ,תונלשרב וא/ו בל םותב העריא

 .תוליעפה תכרוע

 ,ותוכיאו סרפל רשקב תוליעפה יפתתשמ יפלכ תוירחא לכב אשית אל המעטמ ימ וא תוליעפה תכרוע .6.2

 סרפהו היה יוציפ לכ ףתתשמל תבייח אהת אלו ,ושומימ ןפואמו סרפהמ םיכוזה לש םנוצר תועיבש

 .איהש הביס לכמ ונוצר תועיבשל וניא

 ינחור ןיינק .7

 וא תוליעפה תכרוע לש הניינק םה ,תוליעפה תרגסמב תועיפומה ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכז לכ .7.1

 םיאשר םניא תוליעפב םיפתתשמה .שומיש תושעל תוליעפה תכרוע תיאשר וב ישילש דצ לש וניינק

 .רומאכ ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכזב שומיש לכ תושעל

 תונוש .8

 .תוליעפה דומעב עיפומ ןונקתהמ קתעה .8.1

 רשא רוחיא וא/ו שוביש וא/ו הלקת לכ יכ ,רשאמו ריהצמ ףתתשמה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8.2

 תוארוה לש הרפה ובשחיי אל המעטמ ימ וא  תוליעפה תכרוע לש התטילשב וניאש עוריאב םרוקמ

  .הפורת וא/ו תוכז וא/ו דעס לכב ותוא וכזי אלו הז ןונקת

  .הנושאר הגרדמ םהיתוחפשמ ינבו תוליעפה תכרוע ידבוע תוליעפב ופתתשי אל .8.3

 םעפמ ויאנת תא תונשל וא/ו הז ןונקת יאנת יפ לע לועפל תוכזה תא המצעל תרמוש תוליעפה תכרוע .8.4

 לוקיש יפל לכה ,העבקנש הפוקתל רבעמ הכיראהל וא/ו תע לכב תוליעפה תא קיספהל וא/ו םעפל

 יוניש רבדב תוליעפה יפתתשמ תא ןכדעת תוליעפה תכרוע .ןיד לכל ףופכבו ידעלבהו טלחומה התעד

  .תוליעפה דומעב תעל תעמ םסרפתיש יפכ ןונקתה

 רפה ףתתשמהש ריבס ששח םייק התעדל םא ,סרפל תואכז רושיא לטבל ,תיאשר תוליעפה תכרוע .8.5

 .ןידה תוארוה תא וא הז ןונקת תוארוה

 ,תוליעפה לש והשלכ רחא םוסרפ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב .8.6

 .הז ןונקת תוארוה הנרבגת

 ןיב תויולת ןונקתה תוארוהל םאתהב סרפה תלבקו תוליעפה לש הניקתה התולהנתה יכ רהבומ .8.7

 תויושע רשא הנידמה יפוג תוארוה וא/ו תויחנהב רתיה ןיבו הנורוקה ףיגנ לש תוכלשהב רתיה

  .תוליעפה לש הניקתה התולהנתה לע ךילשהל

 יוניש לכ הב ךורעל ,תוליעפה תא לטבל וא/ו קיספהל ,איהש הביס לכמ תיאשר תוליעפה תכרוע .8.8

 בלש לכב הז ןונקתב וא/ו עצבמה יסרפב וא/ו עצבמה תפוקתב יוניש וא/ו םיסרפב יוניש תוברל

 .שארמ העדוהב תוליעפה יבלשמ

 .ביבא לתב טפשמה יתבל אהת הז ןונקתלו תוליעפל עגונה ןיינע לכל תידעלבה טופישה תוכמס .8.9
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