
 
 

  

 
Vision without action is merely a dream. 

Action without vision just passes the time. 

Vision with action can change the world. 
Joel A. Barker 
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 ונלש תוידוחייה

  !תיקסע השיג איה ונלש השיגה

 ,אלא "חוקל דוע" ונניא ונניעבש ימ תא המידק תפחוד ,ונלש םיתורישה תא םיקינעמ ונא הבש ךרדה
 .חילציש ידכ ןתינש לכ השענ וליבשבש הזכ - ךרדל ףתוש

 םתוליעפ יבלשלו םהיתודימל םירופתהו וניתוחוקלל םישורדה םייעוצקמ םיתוריש לס םיקינעמ ונחנא
 .תיקסעה

 ,תאז לכ .תונקיידבו תויעוצקמב ,תויתריציב הנשה לכ וניתוחוקלל םיקינעמ ונחנא ונלש םיתורישה תא
 .קסעה לש תיקסעה תוחתפתהה יבלשל םאתהב ,ישיאו דומצ יווילב

 קוקז םהל םיפסונה םיכרצה םהמ תוהזל ונל םירשפאמ ,וניתוחוקל םע הקימעמה תורכיההו הזכ יוויל
 .ךיקסע תא םדקל ךל עייסלו תופסונ תויקסע תויונמדזה ךרובע רתאלו ךלש קסעה

 עיגהל תנמ לע הלועפ יכרד תוותהל ךל םיעייסמו ךיתופיאש ןהמ ,ךייפוא המ ,התא ימ םידמול ונא
 .ךידעיל
 

 .ךיקסע תא םדקלו םתוא ןיבהל ,ךיכרצ תא דומלל ,ךל בישקהל םיביוחמ ונא

 .תויתריציו תויעוצקמ ,תונימא ,תוירחא לש םיכרעל םיביוחמ ונא

 .ךרדב בלש לכב ךתא ונחנא יכ ,ךורא חווטל הריחב איה ונב הריחב

 
 ןוזחו עקר

 .הננערבו ביבא לתב לעופו ןמכוה יבוק ןטפשמו ןובשחה האור ידי לע 2008 תנשב דסונ דרשמה

 םחל האצותו ,היישע ,םידעי תבצהב האורה יקסע יווילו הכרדה  - תשדחמ תיקסע השיג םיגציימ ונחנא
 .קוח

 תא םיגישמ דחיו הלועפ יכרד םיוותמ ומע דחי .םייקסע םידעי םיביצמ ונחנא חוקלה םע ףותישב
  .תושקובמה תורטמה

 םיכרצל םאתהב תאזו םינוש לדוג יחפנב םיקסע לש בחר ןווגמל םייעוצקמ םיתוריש לס םיקפסמ ונא
  .םייקסעה וייח יבלשב קסעו קסע לכ לש םינתשמה

 ללשל תיעוצקמו תיתוכיא ,תקיודמ תוריש תיתשת םייקמש יעוצקמה דלשה אוה ונלש םידבועה תווצ
 .ונתאמ לבקמ חוקלה התאש םיתורישה

 תא גישמ ךתוא תוארל יתימא ןוצר ךותמ תיעוצקמ תויתריציב םילעופ ונחנא ,תיתרגש הניא וניכרד
  .ךידעי

  .ולא םיכרעל תודע םישמשמ םהו - תיקסעה םכרדל םיפתושו םירבח ונב םיאור וניתוחוקל
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  רבד תישאר

 ךרוצל .תיקסעה תוליעפה יבלש לכב םיבר םירגתא םע דדומתהל ץלאנ קיתוכ ריעצ ,קסע לכ
 .תונווגמו תובר תויונמוימ תושרדנ ,ולא תויודדומתה

 .םתוליעפל תונושארה םינשה תשמח תא םידרוש םיחתפנש םיקסע 10 ךותמ 3 קר ידכב אל

 רתויב הליעיה ךרדה תאיצמבו ולא םירגתאל הנעמ ןתמב הבר הבשחמ יתעקשה ,ימצעב קסע לעבכ
  .םייקסעה ךידעי תא גישהל ןתינה לככ ךל עייסלו תיקסעה תולהנתהה תא ךילע לקהל

 םילחה תובוחהו תויוכזה תודוא עדיל רהוצ ךינפב חותפל אב אוהו וז הבשחמ ירפ וניה ךינפלש ךירדמה
 .האירב תיקסע תולהנתה תודוא הבישחל חתפו ךילע

 תולהנתהב רדס ךל תושעל ,תיאנובשחה תולהנתהב טקש ךרובע רצייל .ךליבשב ןאכ ונחנא
  .ךחופיט ןב תא םדקל ךל עייסלו ךילע םילחה םיסמה תא ךרובע להנל ,תפטושה

  .ךלש קסעה תא םדקלו להנל - בוט יכה תושעל עדוי התאש המב דקמתת התאש ידכ ,תאז לכ

  

 

  ,הכרבב
   )ןטפשמ( ןובשח האור ,ןמכוה יבוק
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 תיקסע תודגאתהו תונגראתה

 והמ איה שדחה קסעה תודוא תיתבשחמה תונגראתהה יבלשב דוע תולועש תובושחה תולאשהמ תחא
 יקווישה גוצייה ןפוא ,תיטפשמה הנגהה .הב לועפל הכירצ תיקסעה תוליעפהש יטפשמה הנבמה
 .םתרחבש תיקסעה תונגראתהה ןפואמ רקיעב םיעפשומ סמה ימולשת הבוגו תיאנובשחה תולהנתהה
 :רתויב תוצופנה ןה ןהמ שולש ךא תונגראתה יכרד רפסמ תומייק

 )יאמצע( דיחי .א

 ומצע תא גציימ אוה הז הרקמב .ומש תחת תלהנתמ תיקסעה ותוליעפש םדא אוה יאמצע
 רקיעב המיאתמו ,הלוז ,הטושפ הניה וז תונגראתה .ותא רישיו ישיא ןפואב ההוזמ קסעהו
  .םהל הנוכנ קסעה לעב םע תישיאה תוהדזההש טושפ יפוא ילעב םיקסעל
  .ב"ויכו םילכירדא ,ןובשח יאור ,ןיד יכרוע ומכ םיתורישה ינתונ תיברמ םילעופ ךכ

 )לבגומ ןוברעב( מ"עב הרבח וא הרבח .ב

 דרפנ יטפשמ ףוג איה ךכיפלו תורבחה קוח חוכמ תלעופה תיקסע תונגראתה איה הרבח
 רשא תויזוחה תובוחהו תויוכזה דגאל םש איה הינמ( .תוינמ תועצמאב הב םיקיזחמש וילעבמ
 ).הרבחה יפלכ בח הב קיזחמה

 תוינמה ילעב לש םתאנה ןהיניב תובר תוביסמ תעבונ הרבח תועצמאב תונגראתהבש תויאדכה
 יוסימ תונורתי ,תימדת רופיש ,)לבגומ ןוברעב הרבח( ,הרבחה יפלכ תלבגומ תוירחאמ הב
 .ב"ויכו

 ,קוחה תא תודגונ ןניא הרבחה תורטמש דבלבו ,הרבח םיקהל יאשר ,דיגאת תוברל ,םדא לכ
 רחס וא םירומיה תורטמל הרבח לשמל( רוביצה תנקת תא תודגונ ןניא ןכו תוירסומ יתלב ןניא
 .)םדא ינבב

 דצהמ עוצקמ ישנא לש תוברעתה שרוד ךא בכרומ וניא תיטרפ הרבח לש םושירה ךילה
 .יטפשמהו יאנובשחה

 )7 דומע האר( .הלבטב םתיצמת תא ונזכיר .םיבר םיטביה הרבח תועצמאב תונגראתהל

 )תורבח וא םידיחי לש( תופתוש .ג

 תחת םולשב הרד "דחאה ןמ םיינשה םיבוט" הרימאהו םה םילבגומ דחא םדא לש ויתוחוכ
  .תיקסעה תופתושה יפנכ

 תויולע תניחבמ ןה לוז יקסע תיב םישפחמה ךרדל םיפתוש 20 דעו םיינשל המיאתמ תופתוש
 תיקסע ךרדל תומאתומ תויהל הלוכי איהו .םתוליעפל סמה תוכלשה הניחבמ ןהו הקזחאה
  .דעומ ירצק םיטקיורפל וא הכורא

 )תויופתושה םשר לצא( המושר תויהל הלוכי .הקוריפ םג ךכו רצק וניה תופתושה תמקה ךילה
 םיפתושה ןיב תוחוכה יסחי תא רידסהל דאמ ץלמומ הדגאתה הבש ךרד לכב ךא המושר אל וא
 .יטפשמ םכסה תועצמאב תופתושב

 ,םרב .תויקסעה היתואצותלו תופתושל ישיא ןפואב םיברע םיפתושה לכ ללכ ךרדב תויופתושב
 ףתוש היהי דחא ףתוש תוחפלש יאנתבו םיברע םיפתושה בור הב תלבגומ תופתוש םג הנשי
   .תופתושה תובוחל ברע ,ירק ,לבגומ אל
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 ךרוצל ןקלח ,תושיה יפוא לע הרהבה ךרוצל ןקלח ,תולבגמ רפסמ ללוכ תופתושה םושיר ךילה
 תונקתמ המכ ןלהל .אדירג תויטרקוריב תוביסמ -ןקלחו תומייק תויושי לש ינחור ןיינק לע הנגה
 :ולא

 תויובחל םיפתושה לש תיטפשמה םתפישחמ םיעבונ  תופתושה לש היתונורסח רקיע
 תויולעב םיבחה םה םיפתושה ןכש תופתושה יחוורמ תועבונה סמה תוכלשה םג ומכ תופתושה
  .םיפתושל לעופב וקלוח אל םיחוורה םא ףא תאז תופתושה יחוור לע םילחה סמה
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 תונושה תודגאתהה תורוצ ןיב םילדבהה תלבט

 תופתוש הרבח )יאמצע( דיחי 

  ד"ועו )*(םשר תרגא ₪ 3,500 -כ ד"ועו םשר תרגא תולע אלל המקה תולע

 םיפתושה ןיב םכסה תודגאתה ןונקת ךרוצ ןיא יטפשמ םכסה

 לע סמה רועיש
 חוורה

 ףתושה תוהזב יולת 23% 47%-10%

 ןורקיע – תויושר תדרפה האלמ הפישח תיטפשמ הנגה
 תדרפנה תיטפשמה תוישיאה

 האלמ הפישח

 ישיא ימשר ישיא תיקוויש תוהז

 ךייש חוורה לכ םיחוור תכישמ
 יאמצעל

 וא לוהינ ימד ,תרוכשמ
 דנדיביד

 םיפתושל ךייש חוורה לכ

 תולמע
 תויאקנב

 יטרפ םדאל ומכ תורקי יטרפ םדאל ומכ

 יאמצע ומכ ןיא 18.83%- 5.97%  ימואל חוטיב

 .דיחיל ךייש חוורה םיחוור תקולח
 ימואל חוטיב םלושי
 לכ לע הסנכה סמו

  .חוורה

 יפל סמ םלשמ תוינמה לעב
 30%-0% תיטפשמה ותוהז

 ןיא דיחי תוינמ לעב לצא
 תקולחב ימואל חוטיב םולשת
 דנדיביד

 םלושי .םיפתושל ךייש חוורה
 לע ימואל חוטיבו הסנכה סמ
  .חוורה לכ

 לוהינ תולע
  תונובשח

 םייניב הרקי הלוז

 םיכמסמ
 המקהל םישורד
 סמה תויושרב

 .תוהז תדועת

 לש תוריכש הזוח
 .קסעה םוקמ

 םויק לע רושיא
 לש קנבה ןובשח
 .קסעה

 תודגאתה תדועת

 םילהנמ יונימ לוקוטורפו ןונקת
 .הרבחה לש

  .תוינמה ילעב לש .ז.ת קתעה

 םוקמ לש תוריכש הזוח
 .קסעה

 קנבה ןובשח םויק לע רושיא
 .הרבחה לש

 

 דחא לכ לש .ז.ת
 .םיפתושהמ

 םוקמ לש תוריכש הזוח
 .קסעה

 קנבה ןובשח םויק לע רושיא
 .תופתושה לש

 תופתושה םושיר לע רושיא
 םא( תויופתושה םשרב
  .)םייק

 םשב לעפיש גיצנה תוהז
 .מ''עמ  לומ תופתושה

  .דבלב המושר תופתושב  )*(
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 מ"עב הרבחל יאמצעמ רבעמ

 ,םייטפשמ ,םיאנובשח םילוקיש ןווגמב היולת תרחא תיטפשמ תושי תחת תוליעפל רבעמ לע הטלחהה
 .םירחאו םייקוויש ,םיילכלכ
 
 תיטנוולר היהת אל דיחי לע םילחה םיהובגה סמה ירועיש לשב הרבח תחת תוליעפל רבעמ לשמל ךכ
 לעב ךושמיש םיחוורה .ודספהב אצי ורכש זא ןכש ותייחמ ךרוצל קסעה יחוור לכל קוקז תוינמה לעב םא
 םלישו ףיסוה אוה םעפהש אלא בוש םיהובג סמ ירועיש םניגב  םלשי אוהו הרבחה תא ונקורי תוינמה
 .םניחל הרבחה לועפתו תמקה תויולע תא

 .הילע לחה סמה רועישו ותסנכה תמר יפל סמב תובייח יאמצעכ לעופה דיחי לש ויתוסנכה סמה טביהב
  .)ימואל חוטיב ימד ללוכ 47% לע דמוע םויכ יברמה סמה רועיש(

 
 סמ רועישמ בכרומ אוהו .46.1% וניה היתוינמ לעב לעו הרבח לע לחה ללוכה  סמה לטנ ,תאז תמועל
 החנהב( .דנדיבידכ תקלוחמה הסנכהה תרתי לע 30% לש רועישב סממו 23% לש עובק תורבח
  .)הלעמו 10% לש הקזחה רועיש לעב תוינמ לעב רבודמש

 
 וניה ,תיאמצע תוליעפ ינפ לע הרבחכ תודגאתהל הסנכה סמ ילוקיש תניחבמ ירקיעה ןורתיהש ןאכמ
  .דנדיבידה לע לחה סמה םולשת תא תוחדל הרבחב תוינמה לעבל תמייקה תורשפאה

 הנורחאה הנהת הילע לטומה ךומנה סמה רועיש לשבו הרבחב םיחוורה תקולח דעומ החדנ דוע לכ
  .םיקלוחמ יתלבה םיחוורה ךותמ תופסונ תועקשה וא תויוליעפ ףוניממ

 תבייח הניא תורבח ןיב םיחוור תקולחש ירה תונב תורבחו םא תרבח ליכמ תוקזחאה הנבמו הדימב
   .תורחא הצובק תורבח תויוליעפ תא ףנמל תנמ לע היחוור תא לצנל הצובקה הלוכי לכבו סמב

 היחוור תא תקלחמ הניאש הרבחב הרבח תרגסמב תוליעפל דיחיכ תוליעפ ןיב רבעמב ןוזיאה תדוקנ
  ₪ 346,000 -כ לש ךסב סמ יכרצל חוור לע תדמוע
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 ןוזיאה תדוקנו רוחמת

 דוסי תונורקע – ריחמת

 תחקל שיש םילוקישה .המצע ינפב הרות איה רוכמל ךנוצרבש םיתורישה וא םירצומה לש רוחמת
  .םינווגמו םיבר םניה ןובשחב

 לע םג ומכ  קושב םירחתמה תמועל ךלש םירצומה לש בוצימה לע רישי ןפואב עיפשי עבקייש ריחמה
  ךיתוחוקל דצמ ול שוקיבה

 תומלעתה .תוילכלכה ויתולוכילו ךלש דעיה להק לש יפרגואגה םוקימל סחייתהל ךילע ריחמה תעיבקב
 הכותל תבשוחמ אל הסינכש םינמוזמ תלוברעמל םורגל לולע ידספה רוחמת עבקייש ךכ תויולעהמ
  .תילכלכ תלופמל םורגל הלולע

  .רוחמתב םיברה םילוקישה תא ןיבהל תנמ לע עוצקמ שיאב רזעיהל יוצר ףאו ץלמומ

 הריכמ ידעי תעיבק
 גישהל םיפאוש ונאש תונטקה תונחתה םה ולא םידעי .םתמשגהו םידעי תעיבקב םילודג םינימאמ ונחנא
  .םמישגהל ךישמהלו רתוי םיקוחר םידעי עובקל ידכ קר ונלש םייקסעה םייחב
 
 םצעב התא ףסכ המכל ךמצע תא לואשל אוה קסעב םינושארה םידעיה תעיבקב ךל עייסיש ליעי ילכ
 לכונ  תיקסעה תוליעפה דומעת םהב תואצוההו ךתייחמל קוקז התא הל הסנכהה תעיבק ידי לע  .קוקז
 .הרצק היישע ידעיו הריכמ ידעי תעיבקל ךרדה ןאכמ .עיגהל ךילע וילא תוסנכהה רוזחמ תא ךירעהל
 :השחמהל הלבט ןלהל
 

 םוכס םיטרפ הלועפ
  )1( קנבב  וטנ רכש 
  )2( הסנכהה לע םילחה םיסמ 
  וטורב הסנכה 
  )3( ןומימ תואצוה 
  ןומימ ינפל חוור 

  )4( תויללכו הלהנה תואצוה 
   הלהנה תואצוה ינפל חוור 
  )5( הריכמ תואצוה 
  )6( תוסנכה רוזחמ וא ימלוג חוור 

 .ךתייחמל קוקז התא הל הסנכהה יהמ רדגה )1(
  .תעבקש הסנכהה לע םילחה םיסמה תא בשחל תנמ לע ונב רזעיה )2(
  .םירחאמו םיקנבמ תלטנש יארשא ןיגב םהב אשונ התאש תיבירה תויולע תא רתא )3(
 לכות .הב תאשל רומא וא אשונ התאש תולע לכ רחמתו םימרוגל תיקסעה תולהנתהה תא קרפ )4(

 ךילה .דומעת םהב תואצוהה לכ תא תרקס םא ןוחבל תנמ לע 24 דומעבש תואצוהה תלבטב רזעיהל
  .ולוכ ךילהתה תחלצהל דאמ בושח וניה הז

  .םהב תאשונ תיקסעה תוליעפהש הריכמה תואצוה תא רחמת )5(
  .גישהל שקבמ התא ותוא חוורה אוה ימלוגה חוורה - םיינרצי םיקסעב וא תוסנכהה רוזחמ )6(
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 ףקיה וא רוכמל ךילעש םירצומה תומכ יהמ ןוחבל ךל רתונ ,ךלש הריכמה ידעי םהמ עדוי התאשכ תעכ
  .םינושארה םידעיב דומעל תנמ לע סייגל ךירצ התאש תורישה ילבקמ תוחוקלה

 להנ ,ריתפ רגתא לאכ םהילא סחייתה .ךכרדב ודמעיש םיפסונ םירגתאב לקתית ךרדה ךלהמבש ריבס
  .תאש רתיב רחמ ךילא ורזחי םה םויה םתוא ףוקעת םא םג .םהמ םלעתת לא לבא םתוא

 םתוא רותפ .םתוא להנ .ךתחלצהל חתפמה איה םייקסע םילושכמ םע תודדומתה

 
 ןוזיאה תודוקנ

 אצמנ הב הדוקנה ,רמולכ .תואצוהה תמרל הווש תוסנכהה תמר הב ןמזה תדוקנ איה ןוזיאה תדוקנ
  .דספה ןיאו חוור ןיא לש בצמב קסעה

 :תונתשמ תואצוהו תועובק תואצוהל תוקלחנ קסעה תואצוה

 ומלושי ולא תואצוה .תוריכמה ףקיהב וא תיקסעה תוליעפה תמרב תויולת יתלב ןניה תועובקה תואצוהה
 .ב"ויכו הייריע יסימ ,חוטיב ,הריד רכש אמגודל .ואל םא ןיבו תוליעפ שי םא ןיב

 
 ירמוח תולע ,םילעופ רכש ןוגכ הריכמה וא תורישה ,רוצייה ךילהתב תוכורכה תואצוה תורישי תואצוהה
 .ב"ויכו הרוחסה תולע ,םלג

 עבצאה ללכ תעיבק

 תלוכיה אוה קסע לעב דדומתמ התיא תושקה תויעבה תחאש הנבהל ונעגה םיבר םיקסעב הייפצ ךותמ
 לוכי אוה וב ישדוחה רכשה והמ ,רמולכ .םייטרפה ויכרצל שמתשהל לוכי אוה ויתוסנכהמ המכב תעדל
  .םייטרפה ויכרצל שומיש תושעל

 םיכשומ ןובשחב הרתיל םאתהבו קנבה ןובשחב טיבהל םיטונ וניבורו רחאמ רתוי דוע ךובס השענ ןיינעה
 םיחוורה ךותמ הכישמ איה הכישמה םאב תמאב תעדל ילבמ תאז יטרפה ונישומישל םינמוזמ תעל תעמ
 .אל וא

 וב ךלש תוסנכהה רוזחממ זוחאה והמ תעדל ךל רזוע עבצאה ללכ .עבצאה ללכ תא ונחתיפ ךכ ךרוצל
  .הניקת תיקסע תולהנתה םייקתו תומלידה ורתפיי ךכב .םייטרפה ךיכרצל שומיש תושעל לוכי התא

 עובק םויבו עובק םוכסב שדוחב םעפ רכש ךושמ
  

 תואצוה
 תונתשמ

 תואצוה
 תועובק

 רוזחמ
 תוסנכה
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 לוהינ ילכ

 קסע לוהינ תוחרואל לגתסהלו לגרתל םייק קסע לעב וא ליחתמ קסע לעבכ ךל ועייסי םייקסע לוהינ ילכ
  .םיאירב

 לכ אלו ןמוזמב תעצבתמ הריכמ לכ אלו רחאמ .תיבויח  םינמוזמ תרתי תבייחמ הניא תיקסע תויחוור
 םינמוזמ םירזת תחא אל רצונ ,וניתוחוקלל ונתנש יארשאה יאנתל םיהזה יארשא יאנתמ תינהנ הינק
  .תיבויח הרתי לע הארמ יאנובשחה חוורהש ףא לע תאז ילילש

 לש בצמל םינמוזמב חוורהו יאנובשחה חוורה תא איבהלו ולא םירעפ םצמצל רומא ןוכנ יקסע לוהינ
  .תוהז

 םירבשמ תוהזל ןיפוליחלו םויה רבכ תוידיתע םירזת תויעב ןחבאל איה םייקסעה םילכה לש םתלוכי
  .םלומ דדומתהל תלוכיה תא ,קסעה לעב ,ךל רשפאלו דעומ דועבמ םייקסע

 ביצקת

 תוסנכהה םע רשקב עדימ ףוסאל איה ותרטמ .חילצמ קסע לוהינב יטירקו יתועמשמ ילכ אוה ביצקתה
 הדימעה תודוא הרקב רשפאלו תיקסעה תוחתפתהה ירחא בוקעל ,תיקסעה תוליעפה לש תואצוההו

  .םידעיב

 תוליעפה לש תואצוההו תוסנכהה ףקיה תא ביצקתה רידגמ ,תויזחתו ,םינדמוא ,תוכרעה לע ךמתסהב
 םיפסכה תנשל םייקסעה םידעיה תא תווהמ ולא תויזחת .הבורקה םיפסכה הנש ךלהמב תיקסעה
  .האבה

 םירגתאל םאתהב ותונשל לכונש תנמ לע ויד שימג היהיש בושח תוכרעה סיסב לע הנבנ ביצקתהו רחאמ
  .ביצקתה תנש ךשמב  קסעה דדומתי םתיא

 קסעה תא שמשי הז םוכס .היופצ יתלב האצוה לש עובק ישדוח םוכס רידגהל שי קסעל ביצקת ןונכתב
  .שארמ ןנכות אלש גירח םולשת םלשל שרדנ םהב םירקמ םתואל וא ,רוחש םויל הברזרכ

 ביצקתה .םהב הדימעל תיקסעה היצביטומה תא ריבגהל ידכ וב שי םידעי תבצה לש ילכ ביצקתה תויהב
 .האצות-הלועפ לש ישעמה טביהב  ןהו תויפסכ תואצות תניחבמ ןה םידעיב הדימע ןוחבל רשפאמ
 תאזו ב"ויכו השדח תיתשתב תועקשה לש תויתועמשמ תולועפ עצבל םכל עייסי ביצקתב ןוכנ שומיש
  .תועתפה אללו שארמ תוכרעיה ךות

 :ביצקתב שומישה תשחמהל הלבט ןלהל

 יביצקת ףיעס
 הנשל כ"הס 20xx ראוני

 םיזוחאב שרפה לעופב תיזחת םיזוחאב שרפה לעופב תיזחת
       תוסנכה
       תואצוה

 ,ךרובע יביטקפא ילכל ביצקתה תא השעי תויזחתה ןיבל תמאה ינותנ ןיב םירעפה לש הנבהו חותינ
 ןובשחב וללה םירעפה תא איבהלו םאתהב םייקסעה םידעיה תאו ביצקתה תא ןכדעל שי ךרוצה תדימב
  .האבה הנשל ביצקתה תנכה תעב

 ביצקתל לסקא ןוילג לבקל ונילא הנפ
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 םינמוזמ םירזת

  ,קסעב םינמוזמה תועונת ידעומ תודוא עדימ זכרמ םינמוזמה םירזת

 האיצי ןהו תוסנכהמ האצותכ םינמוזמ לש הסינכ ןה .םינמוזמה תועונת לכ תא םימשור םירזת תיינבב
  .ב"ויכו תואוולה ןועריפ ,שוכרב תועקשה ,םיסמ ימולשת תוברל םימולשתו תואצוה לשב םינמוזמ לש

 םירזת תיינב .המידק הדובע תנש לש חווטל ןהו רצקה חווטל תוליעפה תא ןה האריש ךירצ ןוכנ םירזת
 םהילא תוכרעיהו יסנניפ רבשמ תודוקנ רותיאב תעייסמו  קסעב םינמוזמה תבצמ ןונכתב הלקמ
  ;םינמוזמה יפדוע לוצינב תויופידע ירדס תעיבק םג ומכ דעומ דועבמ יארשא סויג תועצמאב

 ועצובי םהב שדוחה ךלהמב םיינש וא דחא דעומ עובקל ץלמומ םימולשתה לוהינ לע לקהל תנמ לע
  .םירחאו תודסומ ,םיקפסל םימולשתה

 םירתוימ ןומימ ירעפ ענמית םיקפסל םימולשתה דעומל תוחוקלמ םיפסכה תלבק ידעומ ןיב הלבקה
  . .קסעל ןתינש רז יארשא לוצינמ האצותכ תיביר תויולע םהירחא םיררוגה

 ץלמומ ,תאז םע דחי .הננכותש תוליעפה תיזחתו רבעה ןויסינ לע וססבתי קסעה תוסנכה יבגל תיזחת
  .תיקסעה תוליעפב םוקמ םהל ןיאש תוננאש יבצמל סנכיהל אלש תנמ לע תימיספ הכרעה עצבל

 יתלב האצוה לש עובק ישדוח םוכס רידגהל שי קסעה ביצקת ןונכתב םג ומכ םינמוזמה םירזת ןונכתב
 גירח םולשת םלשל שרדנ םהב םירקמ םתואל וא ,רוחש םויל הברזרכ קסעה תא שמשי הז םוכס .היופצ
  .שארמ ןנכות אלש

 :אמגוד ןלהל .לסקא ןויליגב םינמוזמה םירזת תא תונבל שי תוחונה ךרוצל

 ךיראת
 עוציב

 ךיראת
 xxx קנב xxx קנב ןועריפ

 סיטרכ
 יארשא

xxx 
 הרתי

      
      
      
      

 

 םינמוזמ םירזתל לסקא ןוילג לבקל ונילא הנפ
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 ףסומ ךרע סמ

 םושירה תבוח

  .סמה תויושרל חווידב בייח םיחוור תקפה התרטמש תילכלכ הקסע עצבל דמועה םדא

 םושירה .תיקסעה תוליעפה וא קסעה םוקמל בורקה מ''עמה דרשמב קסועכ םשריהל שי חווידה ךרוצל
 .תיקסעה תוליעפה הלחה ובש םויהמ רחואי אל עצבתהל בייח

 :םיאבה םיכמסמה תא איבהל שי םושירה ךרוצל
 םישורדה םיכמסמה  תושיה
  .תוהז תדועת • דיחי

 קסעה םוקמ לש תוריכש/היינק הזוח •
  .קסועה לש קנב ןובשח םויק לע אתכמסא •
 תב/ןב םע מ"עמ ידרשמל עיגהל שי ,גוז תב/ןב םע ףתושמ אוה קנב ןובשח רשאכ •

  .רומאכ ףתושמ קנב ןובשח לש ומויק רבדב הרהצה לע םותחלו רומאכ גוזה

  .םיפתושהמ דחא לכ לש תוהז תדועת • תופתוש
  .קסעה םוקמ לש תוריכש/היינק הזוח •
  .קסעה לש קנבה ןובשח םויק לע אתכמסא •
  המושר תופתושב רבודמ רשאכ( תויופתושה םשרב תופתושה םושיר לע רושיא •
 מ"עמל תעגונה תוליעפה לכב םמשב לעפיש םכותמ דחא גיצנ תונמל םיפתושה לע •

 .)תודגאתה תדועת( .תורבחה םשרמב הרבחה םושיר לע תורבחה םשר לש רושיא • הרבח
  ןונקת •
  .תורבחה םשר ידי לע רשואש יפכ הרבחה לש םילהנמ יונימ לוקוטורפ •
 .םהלש ןופלטה ירפסמו םהיתובותכ ,םהלש תוהזה ירפסמ ,הרבחה ילהנמ תומש •

 .)תוהזה תודועת לש קתעה(
 .קסעה םוקמ לש תוריכש/היינק הזוח •
 .הרבחה לש קנבה ןובשח םויק לע אתכמסא •

  .ליגר ראודבו ינורטקלא ראודב השרומ קסוע תדועת ךל אצמות םושירה רחאל
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 השרומ קסוע

  .םהב לולכה מ"עמה תא םלשלו עציבש תואקסע ןיגב סמ תוינובשח תאצוהב בייח .א
 .ול ואצוהש סמה תוינובשחב לולכה תומושתה סמ תא תוכנל יאשר .ב
 םעפ חוודל ךילע םאב עבקיי תואקסעה רוזחמ הבוגל םאתהב .םייתפוקת םיחוויד תשגהב בייח .ג

 .םיישדוחב םעפ וא שדוחב

 רוטפ קסוע

 ,ראוניב 31-ה דע ,הנשב םעפ שיגהל שרדנ ךא .םיישדוח תוח"וד תשגהמו סמ םולשתמ רוטפ .א
 .תפלוחה הנשה לש תואקסעה רוזחמ לע הרהצה

 ךסמ ךומנ ךלש יופצה יתנשה תואקסעה רוזחמ םוכס רשאכ "רוטפ קסוע"כ גווסמ תויהל לכות .ב
 .₪ 100,000 -כ לש

 ,תונובשח להנמו ינבר ןעוט ,יאנכט ,לכירדא ,אפור :ןוגכ עוצקמו/קוסיע לעב התאש םא בל םיש .ג
 .ךלש יתנשה תואקסעה רוזחמ םוכסב תולת אלל השרומ קסועכ םשריהל ךילע הבוח

 .תלביקש םימולשת ןיגב תולבק קרו ךא אלא סמ תוינובשח איצוהל יאשר ךניא .ד
 .ךל ואצוהש סמה תוינובשחב לולכה תומושת סמ תוכנל יאשר ךניא .ה
 תוליעפה גוויס תא תונשל שי ₪ 100,000 לעמ ךלש תואקסעה רוזחמ הלע הנשה ךלהמב םא .ו

  .הנשה תליחתמ לח גוויסה יוניש .השרומ קסועל
 
  .תויביטקאורטר תועפשה אלל ךליאו יונישה םוימ גוויסה יוניש תא ליחהל לכות ונתועצמאב

 הסנכהה לע חווידה דעומ

 םייעובש ךותב .תורישה ןתמ וא ,)רצומה( ,ןיבוטה תריסמ םע אוה סמב בויחה דעומש אוה ףרוג ללכ
 .תינובשח איצוהל ךילע דעוממ

 איצוהל ךילע ולא תואקסע יבגלו ,םולשתה תלבק םע אוה בויחה דעומ ןהבש תואקסע שי ,תאז םע
 .םולשתה תלבק םוימ םימי עובש ךות תינובשח

 וא ,תורישה ןתמ רמג םע אוה סמב בויחה דעומ ,ויקלח ןיב דירפהל ןתינ אלש ,ךשמתמ תוריש ןתמב
  .הרומתה ןובשח לע המדקמ תלבק םע

 .המדקמה תלבק דעוממ וא ,תורישה ןתמ רמגמ םימי 7 ךותב תינובשח איצוהל בייח תורישה ןתונ

 תליטנ םע סמב בויחה לח ,ימצעה ךשומישל - ןיבוט וא ןיעקרקמ - והשלכ סכנ ךקסעמ לטונ התא רשאכ
 .סכנה
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 תואצוה לע תומושת סמ תשירד

 ינומישר וא סמ תוינובשח ךתושרבש דבלבו ,קסעה יכרוצל תושיכר לע קרו ךא יוכינל ןתינ תומושת סמ .א
 .ןידכ ךמש לע ואצוהש אובי

 ינפל תמלישש תומושתה סמ תא תוכנל לכות ,תיקסעה תוליעפה תלחתה רחאל קסועכ תמשרנ םא
 .דבלב ותמקה ךרוצל ושמישו קסעה תמקה יבלשב ושכרנ תומושתהש חכויש יאנתב ,םושירה

 :תומושת לש םיגוס ינש םנשי

 םידעוימ םניאש ,קסעה לש עבקה דויצו הנבמ תשיכרל תועגונה םיעובק םיסכנו דויצ לע תומושת •
 תשיכר ,הנבמ תמקה ,קסעל עקרק תשיכר :קסעה לש הליגרה תוליעפה תרגסמב הריכמל
 .קסעל תונוכמ
 

 ,קסעב ןתריכמ ךרוצל תורוחס יאלמ תיינק :ןוגכ ,קסעה יכרוצל תופטוש תושיכר לע תומושת •
 ,קסעה יכרוצל םינתינה םיתוריש לע תואצוה ןכו ,קסעב תוריש ןתמל םישמשמה םירמוח תשיכר
 .םימ ,למשח ,ןופלט ,ץועיי :ןוגכ

 

 :האצוהה אושנ יקסעה שומישה רועישב ךורכ תומושת סמ זוזיקל ללכה

 תומושתה סמ לכ תא תוכנל לכות  – קסעה יכרצל שומיש אוה שומישה לכ םא •
 תומושתה סמ םוכסמ 2/3 דע תוכנל לכות  - קסעה יכרוצל אוה וב שומישה רקיע םא •
 .תומושתה סמ םוכסמ 1/4 דע תוכנל לכות  - קסעה יכרוצל אל אוה וב שומישה רקיע םא •

 
 :םיבכר ןיגב תומושת סמ יוכינ .ב

 
 קסעה יכרוצל בכר תשיכר לע תומושת סמ יוכינ §

 הגיהנ ירומ ןוגכ ,םיקוסיע םימייק םלוא יטרפ בכר תשיכר לע תומושת סמ תוכנל ןיא ,ללכ ךרדב
 יאנתבו ,יטרפ בכר תשיכר לע תומושת סמ תוכנל ןתינ םהיבגלש ,חטש ילויטל ךרד ירומו

 .קסעה יכרוצל קרו ךא שמשי בכרהש

 אוהש יאנתבו יוכינל ןתינ ג"ק 3,500 לע הלוע ולקשמש ירחסמ בכר תשיכר לע תומושת סמ
 .קסעה יכרוצל שמשמ

 קסע יכרוצל שמשמה בכר ןיגב תופטוש תואצוה לע תומושת סמ יוכינ §
 תופטושה תואצוהה לע סמ תוכנל יאשר התא ,קסעה תלעפהל שמשמה יטרפ בכר יבגל
 :.ליעלד זוזיקה יללכ יפ ל וב תוכורכה

 

 תא ךיראהל יאשר מ"עמ להנמ ךא .תינובשחה דעוממ םישדוח 6 ךות שורדל שי תומושתה סמ תא
 .ירוקמה דעומהמ םישדוח 18 לע הלעת אלש הפוקתל תומושת סמ יוכינל דעומה

 ךיראהל ,להנמה יאשר קסועה לש תונלשרמ עבנ אל ירוקמה דעומב תומושתה סמ יוכינ יאש חכוה םא
  .ירוקמה דעומהמ םינש 5 לע הלעת אלש הפוקתל תומושת סמ יוכינל דעומה תא
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 םייתפוקת םיחוויד

 הביסמ םא .תפטושה סמה תנש ףוס דע ךתוא שמשיש תוח"וד סקנפ ראודב לבקת קסועכ ךמושיר רחאל
 .תמשרנ ובש ירוזאה מ"עמ דרשממ חוויד יספוט לבקל ןתינ ,תוח"ודה סקנפ ךילא עיגה אל יהשלכ
 – קנילה תחת םיסמה תושר לש טנרטניאה רתא תועצמאב םלשלו חוודל ןתינ ןיפוליחל

https://www.misim.gov.il/emdoch/ הסינכ תמסיס לבקלו תמדקומ המשרה עצבל שי. 

 םא ,םיישדוח וא ₪ 1,500,000 לעמ אוה יתנשה ויתואקסע רוזחמש ימל שדוח תב איה חווידה תפוקת
  .ךכמ ךומנ

 תא ןכו חווידה תפוקתב ושענש ונממ תורוטפהו מ"עמב תובייחה תואקסעה לכ ללוכ יתפוקתה ח"ודה
  .קסעה תואצוהב לולכה תומושתה סמ םוכס

 .םולשתל ח"וד שיגהל ךילע - תומושתה סמ םוכסמ הובג תואקסעה סמ םוכס םא

 שיגהל ךילע הז  הרקמבו ףדועה םוכסה ךל עיגמ ,תואקסעה סמ םוכסמ הובג תומושתה סמ םוכס םא
 .רזחהל ח"וד

 :םיאבה םידעומב עצבל שי חווידה תא

 תפוקת
 חווידה

 חווידה דעומ

 ישדוח דח
 חווידה שדוחל בקועה שדוחל 15-ה דע
 חווידה שדוחל בקועה שדוחל 19 -ה דע

 ישדוח וד
 חווידה תפוקתל בקועה גוז יאה שדוחב 15 -ה דע
 חווידה תפוקתל בקועה יגוז יאה שדוחב 19-ה דע

 

 תוליעפ רדעיהב חוויד

 ח"ודה תא שיגהל ךילע הז הרקמב .ללכ תיקסע תוליעפ ךל ןיאש הרקמב םג חוויד תבוח תמייק
 .תואקסעה רוזחמב ''ספא'' ןייצלו דעומב יתפוקתה

 הדמצה ישרפה תפסוה ,בוח סנק ,םירוגיפ סנק תלטה ןוגכ םיעצמא תטיקנ ררוג ח"ודה תשגהב רוחיא
 .סמ תעיבקו תוילהנמה תוריבעה קוח יפל ילהנמ סנק תלטה ,תיבירו
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 רזחה תוחוד

  .ראודה קנבב שיגהל ןתינ רשא רזחה חוד אוה תואקסעה סממ הובג תומושתה סמ ובש ח"וד

 תוינובשח ףוריצב מ"עמ ידרשמב שיגהל שי ₪ 18,566 לש ךסמ םיהובגה םימוכסב רזחה תוחוד
 רזחהל השירדה תא שיגהל ןתינ ןיפוליחל .₪ 16,000 לע הלוע םהב לולכה תומושתה סמ םוכסש
  .סקפ תועצמאב תוינובשחה תא מ"עמ ידרשמל ריבעהלו ןווקמ חוויד תועצמאב

 ןקתמ חוד

 םיטרפה וניוצי ובש ''ןקתמ ח"וד'' שיגהל ןתינ ,חודב שרדנה והשלכ םוכס םושירב תועט הלפנ םא
 .ךקית להונמ ובש ירוזאה דרשמב קרו ךא ןקתמה ח"ודה תא שיגהל ךילע .םינוכנה

 .קנבב ומלשל ךילע היהיו םולשתל רבוש ךל ןתניי ,ףסונ םולשתב ביוחת ןוקיתהמ האצותכ םא

 םאתהב תוסנק םג םימעפל( הדמצה ישרפהו תיביר םולשת םג בייחמ הז ףסונ םולשתש ,שגדוי
 .לעופב תמליש ובש דעומה ןיבל םלשל ךילע היה ובש דעומה ןיבש הפוקתל )תוביסנל
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 הסנכה סמ

 תיקסע תוליעפ תלחתה לע העדוה תבוח

 הסנכה סמ תויושרל ךכ לע עידוהל הבוח הלח תיקסעה תוליעפה לש התליחת לע הטלחהה םע דבב דב
 .םיסמה תושר לצא קית תחיתפ הווהמה העדוה -

 .םיסמה תושר ינפב קסעה גיצנ היהי תיקסעה תוליעפה לע ריהצמה םדאה

 ינפב יתחפשמה אתה גיצנ ,)רתוי ההובג ותסנכהש הז( ,גוזה ינבמ דחא היהי ,יושנ יתחפשמ אתב
 ."םושרה גוזה ןב" הנוכמ אוהו סמה תויושר

 תחיתפ םרט ץעוויהל בושח ןכלו םושרה גוזה ןב לש ותוהזל הבר תובישח תמייק םימיוסמ םירקמב
 .קיתה

 יתנשה סמה ןובשח לע םולשת

 תושר הבוג ,תאז םע דחי .יתנשה חודה תשגה םע דבב דב סמה תנש םותב השענ יפוסה סמה םולשת
  .סמה תנש לכ ינפ לע ןירועישל ךממ עיגמה תא םיסמה

 :יתנשה סמה תא םלשל ןתינ ןתועצמאב םיכרד יתש ןנשי

 הסנכה סמ תומדקמ .א

 ךיתואקסע רוזחמ לע חוודל שי ותועצמאב תומדקמ סקנפ ךתיבל חלשיי קיתה תחיתפ רחאל
 .סקנפב עבקייש רועישה יפ לע סמ םלשלו , קסעה תלעפה םוימ

 תעצבמש תוקיטסיטטס ךמס לעו לעופ התא וב יקסעה ףנעל םאתהב עבקנ םולשתל סמה רועיש
  .םיסמה תושר

 ךרוצל .סקנפב םושרה הזמ הנוש סמ רועיש עובקל ןתינ תוליעפה יפצלו ,ךקוסיע תוהמל םאתהב
  .ונילא הנפ ךכ

 חודה תשגה םע תיפוסה תונבשחתהה תכירע תעב ןובשחב ואובי םלשמ התאש סמה תומדקמ
  .יתנשה

 םולשת וליאו ךלש ףטושה םינמוזמה םירזתב תעגופ ידמ ההובג סמ תמדקמ םולשת
 .סמה תנש םותב ידמ םיהובג סמ ירעפ רציית רסחב סמ תמדקמ

 רוקמב סמ יוכינ .ב

 תוחוקל ךל םימלשמש םימולשתמ רוקמב סמה יוכינ איה ךממ עיגמה סמה םולשתל תפסונ ךרד
  .קסעה

 .רוקמב ךממ תוכנל ךיתוחוקל לעש סמה זוחא הבוג לע רושיא ךילא חלשיי קיתה תחיתפ םע דחי
 .הסנכה סמ תונקתב עובקה יברמה רועישב סמ ךממ תוכנל ךיתוחוקל וביוחי הז רושיא אלל
 .םלשל ביוחמ ךנהש סמה תומדקמ םוכסמ תחפומ רוקמב הכונש סמה םוכס
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 סמ תומדקמ םולשתו חוויד

 רזגנה סמה תא םלשלו הנורחאה חווידה תפוקתב ךל היהש תוסנכהה רוזחמ לע חוודל ךילע ,רומאכ
  .ךל ועבקנש תומדקמה ירועישמ

 וא .ראודה קנבב ךתיבל חלשנש תומדקמה סקנפ תועצמאב חוודל ןתינ תוישדוחה תומדקמה תא
 :תבותכב םיסמה תושר לש טנרטניאה רתא תועצמאב ןיפוליחל

https://www.misim.gov.il/gmmikdamot/ עיפומה ירודיסה רפסמב דייטצהל שי םולשתה ךרוצל 
  .תלביקש סקנפה יבג לע

  .ירודיסה רפסמה תא לבקלו ונילא תונפל לכות תומדקמ סקנפ תלביק אל םאב

 :קוח יפ לע םולשתה ידעומ ןלהל
 חווידה דעומ חווידה תפוקת

 חווידה שדוחל בקועה שדוחל 15-ה דע ישדוח דח

 חווידה תפוקתל בקועה יגוז יאה שדוחב 15 -ה דע ישדוח וד

 

 הסנכה סמ ירועש

  .הסנכהה יפואב םייולת סמה ירועש

  .25% לש סמ לח םיסכנ תריכממ םיחוור ןהש תוסנכה לע

 ךכ הסנכהה תמר הלועש לככ ,רמולכ ,)םיגרודמ( ,םייביסרגורפ סמ ירועישב תובייח תויקסע תוסנכה
 :תויקסע תוסנכה לע םילחה סמה ירועיש ןלהל .סמה רועיש הלוע

 

 ישדוח חוור
 רועיש
 סמה

 לכל סמה
 בלש

 סמה
 רבטצמה

 631 631 10% 6,310 דע
6,311-9,050  14% 383 1.014 

9,051-14,530 20% 1.096 2.110 
14,531-20,200 31% 1.757 3,867 
20,201-42,030 35% 7.640 11,507 
42,031-54,130 47% 5687 17,194 

   50% ךליאו 54,131

41,831-67,630 48% 12.384 23,764 
   50% ךליאו 67,630
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 תוצופנ סמ תובטה

 הנידמה תרחוב םתוא םיימונוקא ויצוס םיבצמל םאתהב סמ תובטה םיקינעמ לארשיב סמה יקוח
 רתיב סמ םולשת לש האצות אוהש סמ רזחהמ הנהיי םדאש יופצ ולא סמ תובטהמ האצותכ  .ביטיהל
  .הנשה ךלהמב םלושש

  :תוצופנ סמ תובטה לש המישר ןלהל

  הבטהה םיאנת םיטרפ

 תובשות
 רפס בושיב

 לע הנמנש בושיב תובשות
 12 ךשמב םיאכזה םיבושיה
 יתש ינפ לע ךשמב םיפוצר םישדוח
  .סמ תונש

 הסנכההמ ,םינוש םירועישב סמהמ יוכיז
 בושייל םאתהב ,תישיא העיגימ תבייחה
 עבקנש םוכס לע הלוע וניאש הסנכהה קלחמ

 46 ףיעס יפל רכומ דסומל המורת תומורת
 לש םימוכסב הסנכה סמ תדוקפל
 םוכסל דעו הנשל ₪ 180 תוחפל
  .הנשל ₪ 9,000,000 לש

 180₪ לעמ המורתמ 35% לש רועישב יוכיז
 וא ₪ 9,000,000 לע הלוע  וניאש םוכסל דעו

 ךומנה יפל תבייחה הסנכההמ 30% לע
 .םהיניב

 הנשה יוכיז הניגב לבקתה אלש המורת
 .וז רחא וזב תואבה סמה תונש שולשל רבעות

 םידספה
 קסעמ
 רגסנש

 ורתונו לועפל לדחש דיחי לש קסע
 םידספהכ םיגווסמה םידספה וב
  .םייקסע

 הדובע רכשמ תוסנכה דגנכ דספהה זוזיק
  .קסעה תריגס תנש רחאלש םינשב

 הדובע
  תורמשמב

 תישילש וא הינש תרמשמב הדובע
 קלח אוהש דיקפתב וא היישעתב
  .ינרציה ךרעמהמ

 הדובעמ הסנכההמ 15% לש רועישב יוכיז
 רשא תורמשמה רכש קלח ןיגב תורמשמב
 לע הלעי אל ליגרה רכשל ופוריצ רחאל

 לע תדמוע יוכיזה תרקת .הנשב ₪ 124,320
  .₪ 10,920 לש ךס

 42 ךשמב יוכיז תודוקנל תואכז שדח הלוע
 תוהשל םינושארה םישדוחה
 בשותל וא שדח הלועל לארשיב
 .1א הדועת ודיבש יערא

 חרזא רבעב היהש ימל תואכז ןיא
 לע הלטבתה ותוחרזא ךא ,לארשי

  תוחרזאה קוחל )ד(10 ףיעס יפ

 רזחו ןיטקכ לארשי תא בזעש ימ
 שמח לש הפוקת רובעכ הילא
 .הלועכ ותוא וארי ,תוחפל םינש

 םישדוחה 18 ךשמב יוכיז תודוקנ שולש
  .םינושארה

 םישדוחה 12 ךשמב יוכיז תודוקנ יתש
 .םיפסונה

 םישדוחה 12 ךשמב תחא יוכיז תדוקנ
  .םינורחאה

 םירקמהמ דחאב ןמזה ץורימ תא רוצעל ןתינ
 :םיאבה

 םישדוח 6 לש הפוקת ךשמל תורדעיה •
 .םינש 3 -מ רתוי אלו תוחפל

  ל"הצב רידס תוריש תפוקת •
-לע םידומילל דסומב םידומיל תפוקת •

 .הלועה תשקב יפ לע םינוכית

 רזוח הלוע
 "בטומ"

 לארשי בשותל היהו בשש דיחי

 דעו 16.5.2010 םוימש הפוקתב
 היהש רחאל, 30.9.2012 םויל
 .תופוצר םינש 6 ךשמב ץוח בשותל
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  הבטהה םיאנת םיטרפ

 שיאל הבטה
 תוחוכ
  ןוחטיבה

 דבוע ,רהוס ,רטוש תוברל ,לייחל סממ יוכיז 'א תוליעפ תמרב ןוחטיב תוריש
 ותרוכשממ 5% רועישב ,ןוחטיבה תוריש
 רתויה לכלו ’א המר תוליעפ תפסות תללוכה
  ₪ 155,520  לש יתנש רכשל דע

 לייח
 ררחושמ

 תישיא העיגימ הסנכה ןיגב יוכיז
 םינושארה םישדוחה 36 ךשמב
 תא לייחה םייס וב שדוחה רחאלש
 ,ל"הצ תוברל( .רידסה ותוריש
 תוריש ,הרטשמ ,לובגה רמשמ
  .)ימואל

 תוחפל תלייחו שדוח 23 תוחפל תרישש ליח
  .תוישדוח יוכיז תודוקנ 2 – שדוח 22

 תוחפ תלייחו שדוח 23-מ תוחפ תרישש ליח
 .תוישדוח יוכיז תודוקנ 1 – שדוח 22-מ

 ורכז תחצנהל תואצוה דעב יוכיז ללח תחצנה
 ,דכנ ,ןב ,גוז ןב( החפשמ ןב לש
 היהש ,)ןתח וא סיג ,הרוה ,חא
 הכרעמב הפסנש ,רטוש וא לייח
 תולועפב הפסינש ימ לש ורכזלו

 ’הביא

  .החצנהה תואצוה םוכסמ 30% לש יוכיז

 םיראת
 םיימדקא

 לע ההובג הלכשהל דסוממ רושיא
 ראותל םייאמדקא םיידומיל םויס
 ,ינש ראות ,עוצקמ ידומיל ,ןושאר
 .האופר וא ישילש ראות

 

   - םיחמתמ

 יוכיזה תודוקנ םא רוחבל םיאשר
 סמה תנשב לחה ןובשחב ואבוי

 ומייתסה הבש סמה תנש רחאלש
 סמה תנשב לחה וא וידומיל
 תא םייס הבש סמה תנש רחאלש
 תפוקתש דבלבו .ותוחמתה
 תנשמ רחואי אל לחת תוחמתהה
 הבש סמה תנש רחאלש סמה
 .ראותל וידומיל ומייתסה

 לחה הנש לכל תחא יוכיז תדוקנ - I ראות

 תונש רפסמכ םידומילה םויס רחאלש הנשהמ
 .םינש 3 -מ רתוי אל ךא ,ראותל דומילה

 לכל יוכיזה תדוקנ תיצחמל תואכז - II ראות
 םידומילה םויס רחאלש הנשהמ לחה הנש
 רתוי אל ךא ,ראותל דומילה תונש רפסמכ
 םייתנשמ

 תואכז - םייניש תאופר וא האופרב  IIIראות
 ימל הדוקנה תיצחמ (תחא יוכיז תדוקנל
 סמ תונש שולשב  ,) 2006תנשב םייסש
 תדוקנ יצח דועו וידומיל םויס רחאלש תונושאר
 תונש יתשב יוכיז

 .תואבה סמה

 – III ראות ידומילל רישי לולסמב םידומיל
 סמה תנשמו ,ליעל רומאכ I ראותל יוכיז ןתניי

 ןתנית III ראותל םידומילה םויס רחאלש
 תנשמ לחה םייתנש ךשמל יוכיז תדוקנ תיצחמ
 ומייתסה הבש סמה תנש רחאלש סמה
 ראותל וידומיל

  .III ימדקא

  - )*(עוצקמ תדועת

 לחה הנש לכל יוכיזה תדוקנ תיצחמל תואכז
 תונש רפסמכ םידומילה םויס רחאלש הנשהמ
 .םינש 3 -מ רתוי אל ךא ,דומילה

  .דומיל תועש 1,700 לש ףקיהב םידומיל )*(
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  הבטהה םיאנת םיטרפ

 אתב םידלי
 יתחפשמ
 יושנ

 םייקמו יושנ יתחפשמ את
 ול שיש ףתושמ תיב קשמ
  .18 ליג דע םידלי

  – )דלי לכל( השיאל

 18 6-17 1-5 הדיל ליג

 0.5 1 2 0.5 יוכיז.נ

 

  – )דלי לכל( רבגל

 3 1-2 הדיל ליג

  1 2 1 יוכיז.נ

 אתב םידלי
 יתחפשמ
 ירוה דח
 הרוה שישכ
 ףסונ

 םהל שיש ה/שורג וא ה/קוור
 םידליהו 18 ליג דע םידלי
 תיטפשמה םתקזחב אצמנ

  – )דלי לכל( תיטפשמה הקזחה לעב הרוהל

 18 6-17 1-5 הדיל ליג

 0.5 1 2 0.5 יוכיז.נ

 

  – )דלי לכל( תיטפשמ הקזח אלל הרוהל

 3 1-2 הדיל ליג

 1 2 1 יוכיז.נ
 

 אתב םידלי
 יתחפשמ
 ןיאו ירוה דח
 ףסונ הרוה

 םהל שיש ה/ןמלא ה/קוור
 םידליהו 18 ליג דע םידלי
 םתקזחב םיאצמנ
  .תיטפשמה

 דלי לכל

 18 6-17 4-5 3 1-2 הדיל ליג

  0.5 1 2 3 4 1.5 יוכיז.נ

 דח החפשמ
 תירוה

 ה/שורג וא ה/ןמלא וא ה/קוור
 דלי תיטפשמה םתקזחבש
 18 ליג דע

 יוכיז תדוקנ 1

 יוקל דלי
 הדימל

 תוקלמ לבוסה 18 ליג דע דלי
 בשק לש הרומח הדימל
  .זוכירו

 לש היינפה איצמהל שי
 דחוימ ךוניחל המשה תדעו
 ,דחוימ ךוניחל ס"יב וא ןג(
 תיבב דחוימ ךוניחל התיכ
 .) 07לולסמ ,ליגר רפס

  .דלי לכ דעב יוכיז תודוקנ 2

 דלי לכ יבגל רוחבל שי דסומב קזחומ דליהו הדימב
 האר(  .דסומב בורק תקזחה לשב יוכיזל הז יוכיז ןיב
 לוטנ דלי .)ןלהל

 תלוכי
 תנשב וגוז ןבל וא ול היהש ימ
 וא רוויע קתושמ דלי סמה
 תוקלמ לבוסש דלי וא רגפמ
 בשק לש הרומח הדימל
 הלחממ לבוסש דלי וא זוכירו

 רוגיפל ול המרגש השק
 ,וליג ינב תמועל יתוחתפתה
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  הבטהה םיאנת םיטרפ

 לש הקזחה
 דסומב בורק

 םילבוסה דלי וא גוז ןב ,הרוה
 ,תויפש יא ,ןורוויע ,קותישמ
 דסומב םיהושהו רוגיפ
 .דחוימ

 שרדנ הרוהב רבודמשכ
 לע ולעי אל  ויתוסנכהש

 םאו הנשל ₪ 163,000
 תוסנכה יושנ הרוהב רבודמ
 לע ולעי אל גוזה ינב ינש

 .הנשל ₪ 224,000

 

 35% לש רועישב )סמהמ החנה( סממ יוכיז
 תינימש לע םילועה דסומל ומלושש םימוכסהמ
 .יוכיזה שקבמ לש תיתנשה ותסנכהמ

 תונוזמ
 םידלי

 תונוזמ  לש לעופב םולשת
 קספ וא בייחמ םכסה חוכמ
 טפשמ תיב לש ןיד

 תונוזמה םלשמל תחא יוכיז תדוקנ
 תונוזמ
  השיא

 ת/ןבל תונוזמ םלשמה שורג
 תינשב יושנ אוהו רבעשל וגוז

 

 תודקפה
 ג"פוקל
 הבצקל
 חוטיבלו

 םייח

 תופוקל סמה תנשב תודקפה
 תבצק חוטיב ,הבצקל למג

 םייח יחוטיבו םיראש

 ,למגה תופוקל תודקפה לשב יוכינ וא/ו יוכיז
  .םייח יחוטיבו הנקז תבצק חוטיב
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 הסנכה סמ יכרצל תורכומה תואצוהה

  .םיסמה תושר ידי לע תרכומה האצוה חרכהב אוה םולשת לכ אל

 תמועל תפטוש תיקסע תולהנתה רשפאל התרטמו הסנכה רוצייב תשמשמה האצוה איה תרכומ האצוה
  .םינש רפסמ ינפ לע תיקסעה תוליעפה תא םישמשמה םיסכנ וא תויוכז לש השיכר

 ינפ לע תיקסעה תוליעפה תא תשמשמ איה ןכש תרכומ האצוה הווהמ הניא בשחמ תשיכרש ןאכמ
 עובק םרפסמש םינש רפסמ ינפ לע השיכרה תולע תתחפה לש ךרדב יוכינב רתות וז האצוה .םינש
 .הסנכה סמ תונקתב

 תועיגנ ןהב שיש ולאכ ןיבל יקסע עבצב תועובצ ןלוכש תואצוה ןיב םג קוחה ןיחבמ ,וז הנחבהל רבעמ
 האצוהה קלח בושיחל םידחוימ םיללכ ועבקנ ולא תואצוה יבגל .ןופלטו בכר ומכ תויטרפ תואצוה לש
 .סמה בושיח יכרצל יוכינב רתויש

 תרכומה תואצוהה תלבט

 .מ"עמו הסנכה סמ יכרצל ןהב הרכהה ןפואו תורכומה תואצוהה תיצמת ןלהל

 הסנכה סמ יכרצל רכומה קלחה
 רועיש
 מ"עמ
 זוזיקל

 הצובק האצוהה יטרפ

 אולמ וא האצוההמ 45% ןיבמ הובגה
 .דבועל ףקזנ אלש בכר יווש יוכינב האצוהה
 

 ץעייתה
 ונתא

 ב"ויכו םילופיט ,םינמש

 בכר תקזחא

 קלד
 הינח
 )*( הנואת רחאל םינוקית
 בכר חוטיב

 ינומימ/ילועפת גניסיל ונתא ץעייתה
  בכר תרכשה
 בכר תשיכר תולע

 תוסנק 0% 0%
 יקסע ץועיי 100% 100%

 םיתוריש
 םייעוצקמ

 תונובשח תרוקיב
 יעוצקמ ץועי
 סמ ץועי

 תונובשח תלהנה
 תויטפשמ

 םידבועל תורוכשמ 0% 100%

 הדובע רכש
 רכשל תוולנו
 

 
 תולע ימואל חוטיב
  קיסעמ
  ג"פוקל דיבעמ תושרפה
 ש"הקל דיבעמ תושרפה

 םדא חוכ יתורש 100%
 חוטיבה תרבחמ יופיש רחאל וטנ םוכסה )*(
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 הסנכה סמ יכרצל רכומה קלחה
 רועיש
 מ"עמ
 זוזיקל

 הצובק האצוהה יטרפ

 טנרטניא רתא תיינב 100% 100%
 ,םוסרפ
 קוויש
 תוריכמו

 םוסרפ
 םינכוסל תולמע
 רוביצ יסחי

 קפס וא חוקלל תונתמ םדאל  180 לש ךסל דע
 ראוד ,ןופלט ראוד 100% 100%

 טנרטניא 100% 100% טנרטניאו
 ןופלט 100% ונתא ץעייתה תיבב .100% קסעב

 תויוחילש 100% 100%

 תועיסנ
 תולבוהו

 תולבוה
 תינומב תועיסנ
 סובוטואב תועיסנ
 תבכרב תועיסנ
 תיעוצקמ תומלתשה

  .100% תיבל ץוחמ דרשמ •
 רתומ אל תיבב דרשמ •

 הריד רכש הריד רכש 100%
 תקזחאו

 .100% תיבל ץוחמ דרשמ • דרשמ
 חטש/םירדח סחי יפל תיבב דרשמ •

 דרשמ חוטיב 0%
 הנונרא

 למשח 100%
 לוהינ ימד/תיב דעו
 ןויקנ

 דרשמ תקזחא 100%
 םידוביכ דרשמה יחרואל לק דובכ 100% 80%

 דרשמה ידבועל לק דובכ 0% רתומ אל תוחוראו
 םידבועל תוחורא ונתא ץעייתה

 תודעסמו הפק יתב
 תולעו תוינק ל"וחמ תוינק 0% 100%

 הרוחס תוינק 100% רוצייה
 הזירא

 תורפס תיעוצקמ תורפס 100% 100%
 תויומלתשה תויומלתשהו

 ץעייתה ונתא ץעייתה
 ונתא

 תונוש  יעוצקמ דוגיב

 ל"וחל תועיסנ 0%
 קנב תולמע 100%

 בשחמ תקזחא 100%
 תוידרשמ
 תוספדה
 טנרטניא רתא ןוסחא
 ל"וחמ חרוא חוריא
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 ןוה תרהצה

 םויל םימייקה תויובייחתהו םיסכנה תבצמ לע חוויד אוה ,)תויובייחתההו םיסכנה לע ח"וד( ,ןוה תרהצה
  .סמ תומלעה תוהזל הרטמב םיסמה תושר לש תרוקיב ילככ שמשמו תולע יחנומב םייוסמ

 ידמ ןכמ רחאלו הסנכה סמב קיתה חתפנ הב סמה תנש םותל הנושארה םעפב תשגומ ןוהה תרהצה
 .םיסמה תושר תשירדל םאתהב םינש רפסמ

 וטנ תוסנכהה ףוריצב ןושארה הרהצהה םויל ןוהה ךס יכ ןוהה תרהצה תקדוב תרוקב ילכ התויהב
 :הינשה ןוהה תרהצה תשגה םויל ןוהה ךס תא הווהמ ןוהה תורהצה ןיבש הפוקתב

 

 םיסכנה ללכ םה וב םיחוודמה תויובייחתההו םיסכנה ךא קסעה לעב וניה ןוהה תרהצה תשגהב בייחה
  .18 ליג דע םהידליו גוזה ת/ןב תוברל תויתחפשמה תויובייחתההו

  .םיסמה תושרמ השירדה הלבקתה ובש שדוחה םותמ םוי 120 ךות שיגהל שי ןוהה תרהצה תא

 ןוגכ תויתועמשמ דחוימבו תויקסע ןהו תויטרפ ןה תויפסכ תויוליעפ לש תואתכמסאה לע רומש
 .ב"ויכו םיסכנ תשיכר ,החפשממ תילכלכ הכימת

 

 .ךרדב אתכמסא ורציי םייטרפ םיסכנ תריכמ ןוגכ תואתכמסא תומייק אל ןהב תואקסעב
 

 תרכינ תיפסכ תועמשמ תולעב תונתמ .הדעב אתכמסא לבקל גאד תיפסכ הנתמ תלבק תעב
 ןמוזמב אל ךא תיאקנב הרבעה וא קש ןוגכ םיאתמ דועית םע ולבקתיש יואר

  

 וטנ ןוה
 תליחתל

 הפוקת
 יוכינב םיסכנ
 תויובייחתה
 תולע יריחמב

 וטנ תוסנכה
 הפוקתב
 וטנ תוסנכה

יוכינב
היחמ תואצוה
 םיסמ תואצוה

 ףוסב וטנ ןוה
 הפוקתה

 יוכינב םיסכנ
 תויובייחתה
 תולע יריחמב
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 :ןוהה תרהצהל ןיכהל שיש םיכמסמה תמישר ןלהל

 םישרדנ םיטרפו םיכמסמ םיטרפ

 העקשה
 םיקסעב

 םויל תורבחו תויופתוש ,םיקסעב תועקשה לש תואתכמסאו םימוכס ,םיטרפ
 ןוהה תרהצה

 ןיעקרקמ

 םיתב ,םישרגמ( ןיעקרקמ יסכנ לש תנכשמ הרבח/להנמ רושיא/ובאט חסנ
  :ןויצ םע םכתולעבב )'וכו

 ל"נה לכ.השיכרה םוכסו השיכר ךיראת ,הקלח ,שוג ,ןעמה ,סכנה רואת
 .ןוהה תרהצה םויל דע ושכרנש  ןיעקרקמל סחייתמ

 םש ןויצ םע ןוהה תרהצה םויל םימייקה םיבייח רבדב תואתכמסאו םיטרפ םיבייח
 .בוחה םוכסו הדמצה יטרפ ,ןוערפה ךיראת ,בוחה תריצי ךיראת ,בייחה

 'ןחו םינמוזמ
 קנב

 תונובשח תוברל ןוהה תרהצה םויל ויהש תורתיה לכ לש םיקנבמ םירושיא
 .רחא ןובשח לכו ע"ינ ,תואוולה ,ח"טמ תונודקיפ  ,ש"וע

 ןוכסח תוינכת
 ג"פוקו

 למג תופוק ,ןוכסח תוינכות לש ןוהה תרהצה םויל תורתי לע םיקנבמ םירושיא
 תרהצה םויל דע הדקפוהש ןרקה  תרתיל וסחייתי םירושיאה .םייח יחוטיבו

 .ןוהה

 םע ןוהה תרהצה םויל ךרע תוריינב תועקשה תרתי לע םיקנבמ םירושיא ךרע  תוריינ
   .בוקנ ךרעו ךרעה ריינ םש ,ךרעה תוריינ לש השיכרה  םוכס לש טורפ

 בכר  ילכ
 - םיאבה םיטרפה ןויצ םע ןוהה תרהצה םויל םכתולעבב ויהש בכר ילכ טורפ
 םוכסו השיכר ךיראת ,יושיר .סמ ,םגד ,תרצות ,רוצי תנש ,בכרה גוס
 .השיכרה

 תיבה  תלוכת
 ירצומ ,אמייק ירב םירצומ לולכתש תיבה תלוכת לש םיטרפ איצמהל שי

 שי ןכ ומכ .םייתוהמ םימוכסב 'וכו תונומת ,הניגנ  ילכ ,םיטישכת ,למשח
 .תומייק םאב הריד חוטיב תוסילופ קתעה איצמהל

 ל"נה םיפיעסב טרופ אל רשאו אוהש גוס לכמ רחא שוכר לש םיכמסמו םיטרפ רחא שוכר
 .ןוהה תרהצה םויב םכתושרב ויהש

 תובייחתה
 עגונב תומיאתמ תואתכמסא םע םיאכז ,תואוולה ,תויובייחתה לע םיטרפ
 ךיראתה ,יאכזה םש תא ןייצל שי ןכ ומכ  .ןוהה תרהצה םויל  בוחה םוכסל
 .תיבירהו הדמצהה יטרפו ןוערפה ןמז וא ךשמ ,בוחה ןרק םוכס ,בוחה רצונ וב

 ,םיעורא
 תושיכר
 תורוקמו

 םיטרפה תא איצמהל שי ,תפסכ ןוהה תרהצה םויב  םכתושרב התייהו הדימב
 :םיאבה

 .תפסכ רפסמו ףינס ,קנבב ,תיבב – המוקימ

 וטרופ אלש םכתטילשב וא םכתולעבב םניאש םיסכנ הליכמ תפסכהו הדימב
 הלולכ הניאש תפסכה תלוכתמ תטרופמ המישר איצמהל שי ,ןוהה  תרהצהב
 .םילעבה יטרפו טירפ  לכ לש תולע ןויצו הרהצהב

 תוכז לעב וא גיצנ ,ןמאנ ,סופורטופא חוכ הפוימכ םישמשמ םכנהו הדימב
 םכתולעבב םניאש תויובייחתה וא/ו שוכר יבגל םיקנב תונובשחב  המיתח
 .אלמ טורפ איצמהל שי ,ל"וחב  וא ץראב
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 ימואל חוטיב

 ימואל חוטיב ימדב בייח ימ

 השיא טעמל חוטיב ימד םלשלו ימואלה חוטיבב חטובמ תויהל בייח הלעמו 18 ןב לארשי בשות לכ
 הנושארל לארשי בשות השענו הצרא הלעש ימ םג ןכו דבלב תיב תרקע איהו חטובמ הגוז ןבש האושנ
 .62 ליגל לעמ

 הסנכה סמ תונוטלשל חוודש חוורה יפ לע םיבשוחמ תואירבה חוטיב ימדו ימואלה חוטיבה ימד ימולשת
   -:תודמעמ 3 םימייק .ךלש יחוטיבה דמעמה יפ לעו

  .דיבעמו דבוע יסחי וקיסעמ ןיבל וניב םימייקתמש ימ – ריכש דבוע .א
  .די חלשממ וא/ו קסעמ תוסנכה ול שיש ימ – יאמצע דבוע .ב
 תוסנכה אלל אוהש וא ,הדובעמ אלש תוסנכה ול שיו דבוע וניאש ימ .ג

 לע קסעה לעב ריהצמ וב יללכ םיטרפ ספוט תשגה תועצמאב תישענ ימואל חוטיבב קיתה תחיתפ
  .השדחה תיקסעה ותוליעפ

 .ךלש חוטיבה ימד ימולשת תיירוטסיה יבגל הקידב תעצובמ קסעה תחיתפ תעב יכ תעדה תא תתל שי
 ךילא חלשיי ל"וחל הכורא העיסנ וא/ו הקוסעת יא תאפמ םא ןה תמליש אל ןהב תופוקת ויהו הדימב
  .רבעה ןמ םירעפה תמלשה ךרוצל םולשת ירבוש ימואל חוטיבל דסומה

 חוטיבה ימד ירועיש

 :תואירבה סמו  ימואלה חוטיבה ימד ירקיע ןלהל
 )*( עצוממה רכשהמ 60% לעמ )*( עצוממה רכשהמ 60% דע 

 דיבעמה חטובמה דיבעמה חטובמה
 ח"ש 162 תוסנכה ול ןיאו דבוע אל

 שדוחל
   

  12.00%  9.61% תוסנכה שיו דבוע אל
  11.79%  3.49% תמדקומ היסנפ לבקמ
 6.50% 12.00% 3.45% 3.5% ריכש דבוע
  16.23%  9.82% יאמצע
 דע תיב קשמב םידבוע
 השירפ ליג

2.00% 5.25%   

 לעמ תיב קשמב םידבוע
 70 ליג דעו השירפ ליג

1.00% 5.25%   

 ח"ש 8,724  לע דמוע קשמב עצוממה רכשה )*(
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  תומדקמ םולשת

 תשגה םע דבב דב סמה תנש םותב םישענ ךילע םילחה חוטיבה ימד הבוג לע תיפוסה תונבשחתהה
 סמה תנש לכ ינפ לע ןירועישל ךממ עיגמה תא ימואל חוטיבל דסומה הבוג ,תאז םע דחי .יתנשה חודה
  .תומדקמ לש ךרדב תאזו

 םירזת לע העפשהל רבעמ ןכש תומדקמה הבוג תעיבקל הבר תובישח תעדונ ימואלה חוטיבב
 םימאות םניאש םימוכסב םילומגו תואבצק םולשתל םורגת היוגש תומדקמ תעיבק ,ךלש םינמוזמה
  .ךתסנכה תמר תא

  .ךכל תומייקה תוכלשהב בשחתהלו יארחא ןפואב תומדקמה רועיש תא עובקל שי ךכל יא

 .ךל עבקנש תומדקמה הבוג תא םלשל שי ותועצמאב תומדקמ סקנפ ךתיבל חלשיי קיתה תחיתפ רחאל
 הבוג תא םיאתהל שי .הנשה ךלהמב התנתשה וזש וא ךתסנכה תא םאות וניא תומדקמה הבוגו הדימב
  .השדחה הסנכהה תמרל תומדקמה

 שדוחל בקועה שדוחב 15-ה םוימ רחואי אלו ושדוחב שדוח םימלשמ ימואל חוטיבל תומדקמה תא
  .חווידה

 :םיאבה םיעצמאב השעיש לוכי תומדקמה םולשת

  ראודה קנבב םיחווידה סקנפ .א
 :תבותכב ימואל חוטיבל דסומה לש םימולשתה רתאב .ב

:https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogonanonymous.asp 
  .קנבב עבק תארוה .ג
  .דיאורדנאו IPhone ירישכמל הדרוהל תנתינה םולשת תייצקילפא .ד
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 ימואל חוטיבל דסומהמ םילומגתו תואבצק

 לע תוסכל םתרטמש חוטיב יפנע 13 הליכמה לארשי תנידמ לש חוטיבה עורז אוה ימואלה חוטיבה
 הריקס ןלהל .קוחה יפנכ תחת םיהושה םיעוריא ןיגב הנידמה יבשות תא תופשל וא הסנכה ןדבוא
 :ימואל חוטיבל דסומה קינעמש םייוסיכה לש תיתיצמת

 םיטרפ אשונ הירוגטק

 תקספה
 הדובע

 הלטבא

 טלקיהל ודיב הלעיש דע הלטבאה תפוקתב לטבומל היחמ יעצמא תחטבה
 תכשלב םושר אוהו ריכש דבוע היהש ימל םימלושמ הלטבאה ימד .הדובעב
 שורדל הקוסעתה תורישב בצייתמו ,הדובע רסוחמכ הקוסעתה תוריש
 הדובע

 תחטבה
 הסנכה

 םיבצייתמ םהו ,הכומנ םתסנכהש וא תוסנכה םהל ןיאש ימל היחמ תחטבה
 רכשב הדובע םהל האצמנש וא ,הדובע םהל האצמנ אלו הקוסעתה תורישב
  .ךומנ
 ריסא ןוגכ ,דובעל םילגוסמ םניאש ימ הקוסעתה תורישב בצייתהלמ םירוטפ
 דועו םימסל םירוכמ ,םייתנש ליג דע ןטק דליל םא ,תוריש תודובעב

 תטישפ
 לגר
 קוריפו

 דיגאת

 ,הקרפתה הב דבעש הרבחהש וא לגרה תא טשפ וקיסעמש ריכש דבוע
 ןירוטיפ ייוציפ ,הדובע רכש רובע ימואלה חוטיבהמ הלמג םולשתל יאכז
 עובקה ילמיסקמה םוכסל דע ,ול בייח ראשנ וקיסעמש ג"פוקל םימולשתו

   .קוחב

 תוהמיא

 ימד
 הדיל

 ודעונ הדילה ימד .הדיל תשפוחל האציש תדבוע השיאל םימלושמ הדיל ימד
 איה ןיאש ןמזה קרפב התסנכה וא הרכש ןדבוא לע תדלויה תא תוצפל
 וגוז תב תא ףילחהל בא יאכז 1.5.98-ב לחה .הדילהו ןויריהה לגרל תדבוע
  .קוחב םיאנתל םאתהב הדיל ימד לבקלו הדילה תשפוחמ קלחב

 קנעמ
 הדיל

 תואצוהב תופתתשה רובע תדלויל םלושמה םולשת וניה הדיל קנעמ
 .הדילה ןיגב תונושארה

 תרימש
 ןוירה

 תרימשב התויה ןמזב הרכש ןדבוא לע השיאה תא תוצפל הדעונ הלמגה
 ןויריהה ןמזב התדובעמ רדעיהל הצלאנש תדבועל תמלושמה הלמגה .ןויריה
 םוקמ ,הדובעה גוס בקע וא ;ןויריהה ןמ עבונה ,רבועל וא הל יאופר ןוכיס בקע
 הרבוע תא וא השיאה תא םינכסמה ,הדובעה עוציב ןפוא וא הדובעה עוציב
 םוקמב המיאתמ תיפולח הדובע הל האצמנ אלו ,ןוירהב התויה לשב
 .הדובעה

 תבצק
 םידלי

 הדעונ הבצקה .18 ליג דע םידלי ןהל שיש ,לארשי יבשותל תישדוח הבצק
 םידליה רפסמב יולת המוכסו םידליה לודיג תואצוהב החפשמל עייסל
  .החפשמב
   .שדוחב 20-ב ,שדוח ידמ תמלושמ הבצקה

 קנעמ
 םידומיל

 תופתתשה ךרוצל 6-14 םיאליגב םידלי דעב יתנש דח םידומיל קנעמ
 רתויו םידלי 4 ןהלש תוחפשמו תוירוה דח תוחפשמל םידומילה תואצוהב
   .םויק תבצק תולבקמה

 תונוזמ
 םהו ,תונוזמ םולשתל ןיד קספ םהידיבש ,לארשי יבשות ,דלילו השיאל עויס
  .תונוזמב בייחה ןמ םולשתה תא םילבקמ םניא
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 םיטרפ אשונ הירוגטק

 העיגפ

 יעגפנ
 הדובע

 רחאלש הפוקתב הסנכה ןדבוא לע הדובעב ועגפנש םיחטובמל יוציפ
  .דובעל םירישכ יתלב ושענ הבש ,העיגפה
 םא .םישדוח 3 דע לש הפוקתל העיגפ ימד םיעגפנל םלשמ ימואלה חוטיבה
 תוכנ תבצקל יאכז היהי אוה ,העיגפהמ האצותכ תוכנ עגפנל הרתונ
 .עיפוי הינפבש ,תיאופרה הדעווה תטלחהל םאתהב ,קנעמל וא הדובעמ
 .העיגפה תואצות לשב םניח יאופר לופיטל עגפנה יאכז ףסונב
 הבצק ותחפשמ ינבל םלושת ,הדובעב העיגפהמ האצותכ עגפנה רטפנ םא
  .קנעמ וא

 תונואת
 תוישיא

 בקעו ,הנואתב עגפנש ימ תא םולשתב הכזמ תונואת יעגפנ חוטיב קוח
 ,לארשי בשות ,םדא לכ לע לח קוחה .דקפתל ורשוכ תא דביא הנואתה
 הניאש תיב תרקע תוברל ,השירפה ליגל עיגה אל ןיידעו םינש 18 ול ואלמש
 90 דעב רתויה לכל תמלושמ הז קוח יפל הבצקה .ימואלה חוטיבב תחטובמ
 .דוקפתה רשוכ ןדבא לש םוי

 תולועפ
 הביא

 םייפסכ םילומגתל ,קוחה יפ לע ,םיאכז םהיתוחפשמ ינבו הביא תולועפ יעגפנ
 םילומגת ןוגכ – םתמלחהב ךומתלו םהל עייסל םידעוימה ,תונוש תובטהלו

 לע תעבקנ תואכזה .םיימעפ דח םיקנעמו םייתנש םיקנעמ ,םוקיש ,םיישדוח
 םייפסכה םילומגתה .1970 -ל"שתה הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח יפ
 םיבשוחמ םהו ,1959-ט"ישת )םוקישו םילומגת( םיכנה קוח יפ לע םיעבקנ
 םאתהב םינכדעתמו ילהנמה גורידב הנידמ ידבוע לש םרכש יפ לע ללכ ךרדב
  .)רקוי תופסות וא הדובע ימכסה( קשמב םינוכדעל

 םוקיש
 יעוצקמ

 ילבקמ ,תיללכ תוכנ ילעב -תואבצקה ילבקמל עיצמ ימואל חוטיבל דסומה
 םוקיש -תונמלאו ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגת ילבקמ ,הדובעמ תוכנ תבצק
 חותפה קושב הדובעב בלתשהל םוקישל םיאכזל עייסל הרטמב יעוצקמ
 .הדובעב המשהו תיעוצקמ הרשכה תועצמאב
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 םיטרפ אשונ הירוגטק

 הלחמ
 תוכנו

 דליה לש ולודיגב תוכורכה תויפסכה תואצוהב תופתתשה התרטמש הלמג הכנ דלי
 .הליהקהו החפשמה קיחב ןיקת םייח חרוא להנל ןתינש לוככ ול רשפאלו

 םאתהב ,םינש 18 ול תאלמ דע םימי 91 ליגמ תמלושמ הכנה דליל הלמגה
 ייוקיל םע םידליל .תלוזב  ולש תולתה תדימל םאתהבו  ול שיש יוקילל
 הלמגה תמלושמ ןואד תנומסת םע םידלילו ,קוחב הרדגהה יפ-לע ,העימש
  .םתדיל םוימ
 יפ-לע הלמגה ול םלושת ,הלמגב ותוא הכזמה דחא יוקילמ רתוי ול שיש דלי

 ,תותימצל הניא הלמגל תואכזה .רתוי הובגה םוכסב הכזמה יוקילה
 ועבקנש תואכז ינחבמו םיאנת יפ לע ,18 ליג דע תעל תעמ קדבית איהו

 .הנממ לבוס אוהש הלחמלו דליה ליגל םימאתומה ,תונקתב

 תוכנ
 תיללכ

 50%-ב רכתשהל ורשוכ םצמוצ ותוכנ בקעש ימל תמלושמ תוכנ תבצק
 .50%-ב םצמוצ תיב קשמב דקפתל הרשוכש תיב תרקע השיאל וא תוחפל

 םיתוריש
 םידחוימ
 םיכנל

 םדא לש הבר הרזעל םיקוקזה השירפ ליג דע םישנו םירבג תדעוימה הבצקל
 תנכס תעינמל תדמתמ החגשהל םיקוקז םהש וא ,םוי-םויה תולועפב רחא
 .םירחאל וא םמצעל םייח

 םיילגרב םייוקיל םהל שיש ימל תונוש תובטה הקינעמ תודיינ תלמג תודיינ
 םייח חתפלו הליהקב בלתשהל םהל עייסל ידכ ,תודיינב םתוא םיליבגמה
 םינוש תואכז יאנת םימייק הבטה לכל .םייאמצע

 יזוחאל םאתהב ,הבצקה םוקמב קנעמ וא תישדוח הבצקו ימעפ-דח יוציפ וילופ
 תודיינב תולבגומה וא תוכנה

 םילייח

 תוריש קוח יפ-לע םיאולימ תורישל ארקנש ימל םלושמה םיאולימ לומגת םיאולימ
 םוריח תעשל הדובע תוריש קוח יפ-לע ןומיאל ארקנש ימל ןכו ,ןוחטיב
 .)ח"למ(

 הדובע
 תשרדנ

 תוריש ומייסש ימל וא ,הבוח תורישמ םיררחושמ םילייחל ימעפ דח קנעמ
 ,ןיאושינ לגרל תורישה תא הקיספהש ימ( םישדוח 24 לש הפוקת ימואל
 םוימ םימי 30 ךות האשינו תוחפל תוריש ישדוח 6 המילשהש יאנתב
 ימ .תשרדנ הדובעב םיאלמ םישדוח 6 ךשמב ודבעשו ,)תורישה תקספה
 םימיוסמ םיאנתב םיאכז תויהל םילוכי םיאלמ םישדוח 6-מ תוחפ ודבעש
 .תפדעומ הדובעכ תרדגומה הדובעב ודבע םא יקלח קנעמל

 ליגה
 ישילשה

 .הנקז תעל העובק תישדוח הסנכה לארשי יבשותל חיטבהל דעונ הנקז
 חטובמ היהש ,הנקז תבצקב הכזמה ליגל עיגהש לארשי בשות יאכז הבצקל
  .קוחכ חוטיב ימד ודעב ומלושו ,קוחב שרדנכ ןמז קרפ

 לש - םימותיו ה/ןמלא - םיריאשל םויק יעצמא חיטבהל דעונ םיריאש חוטיב םיריאש
   .)עשפ תמחמ וא המחלמ ללגב הריטפמ ץוח( ה/רטפנש לארשי ת/בשות

 םדא תרזעל קוקזו ,תיבב רג אוהו השירפה ליגל עיגהש ימל דועיס תלמג דועיס
 .ותוחיטב ןעמל תיבב החגשהל קוקז אוהש וא םוי-םויה תולועפ עוציבב רחא
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 סמה תויושר לומ תולהנתה

  .חרוכמ םא ןיבו ןוצרמ םא ןיב .סמה תויושר םע דימתמ עגמב אצמנ התא ךקסע תא תחתפש עגרמ

 :תויומיענ יאמ ענמיהל ךל עייסת םיאבה םיללכה לע הרימש

  ןמזב תוחוד שגה •
  .םימולשת תסירפ תועצמאב תולקה שקבל ןתינ םירזת יישקל תעלקנ םא .םדעומב םיסמ םלש •
  .ךילע תולחה תוארוהה יפ לע תונובשח ירפס להנ •

 םירפס לוהינ תרוקיב

  .מ"עמו הסנכה סמ תושירד תא םימאותה םירפס להנל םיקסעה ילעב תא תבייחמ הסנכה סמ תדוקפ

 דומעל תנמ לע עתפ תרוקבו תומוזי תורוקב מ"עמ תויושרו םיסמה תושר תעצבמ קוחה תוארוה חוכמ
  .ךקסע לש םירפסה לוהינ תוכיא לע

 :םירפסה לוהינ תרוקיב תעב םיסמה תושר תעצבמש תוקידבל תורהבה רפסמ ןלהל

 הקידבה תוהמ םיטרפ

 ,הב םיאצמנה םילובקתה ללכ ןיבל ימויה הפוקה טרס ןיב המאתה שי םאה הפוקה תקידב
  .)ב"ויכו יארשא יסיטרכ ,םיקיש ,םינמוזמ(

 תוינובשח םושיר
 תוינדי

 ,רכמנש רצומה וא תורישה ,חוקלה םש תוברל סקנפב רדוסמ יגולונורכ םושיר
  .ותולעו

 תוסנכהה לומ רפסב םושירה קדביי .תונמזה רפס אלמל םישרדנה םיקסעב תונמזה רפס
  .ומשרנש

  .םתלבק םע דימ תולבק םניגב ואצוה אלש םילובקת לש םמויק תנחבנ תולבק אלל םינמוזמ

 תומוש ינויד

 .םיסמה תושר ןיבל )סמב בייחה( ,םושינה ןיב רבדו ןיינע לכל יחרזא יטפשמ ןויד םיווהמ המושה יכילה
 סמב רבודמ םא ןיב םהיניב תקולחמב תאצמנה סמה תמוש תותואנב םידדצה םיניידתמ המושה ינוידב
  .םיפסונ םיכילהב וא מ"עמב ,ןיעקרקמ יוסימב ,הסנכה

 דיקפ תא ענכשל תונמדזה םושינל תנתינ םהב 'ב בלשו 'א בלש םיבלש ינשב םילהנתמ המושה ינויד
 וא םושינה םע םכסהל עיגהל המושה דיקפ יאשר תומושה ינויד םותב .ויתונעט תונוכנב המושה
  .יטפשמ ךילה תרגסמב טפשמה תיבל ןוידה תא ריבעהל ,המכסה רדעיהב ,ןיפוליחל

 בלשב םושינה ידי לע ולעוהש תונעטל דבכ לקשמ םייק טפשמה תיב יפנכ תחת יטפשמה ןוידה בלשב
  .המושה דיקפ לומ םינוידה

 תויוכזה אולמ תא םושינה הצמי אל וידעלב ןכש ,יחרכה ןכ םא וניה המושה יבלשב יעוצקמ גוצייה
  .ול תודמועה

  



 

 רושיא אל ,ןויע טעמל ךירדמה לש אוהש רמוח וא עטק לכב שומיש תושעל ןיא .ןטפשמו ןובשח האור ,ןמכוה יבוקל תורומש תויוכזה לכ ©
 .ןמכוה יבוק ןובשח האורמ בתכב

34 

 םירפס לוהינ

 םירפס לש תטרופמ המישר תוללוכה םירפס לוהינל תוארוה ועבקנ מ"עמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ חוכמ
  .קסע לעבכ להנל ךילעש

  .ךלש תיקסעה תוליעפה םושיר ןפואו םידעומה תודוא םיללכ לש המישר תוללוכ תוארוהה ,תאז םג תאז

 הנוכנ תולהנתהב יחרכה ךבדנ הניה תואצוההו תוסנכהה םושיר יניינעב הנוכנ תולהנתה לע הדפקה
 .סמה תויושר לומ

 תושר לש ןומה יא תעבה הווהמה דעצ ךירפס תליספ רורגל לולע םירפסב ללכ םושיר יא וא יוגש םושיר
 .ךקסעל רשק אלל םייצרא ללכ םייטסיטטס םילוקישל םאתהב תוסנכה תעיבקו ךימושירב םיסמה

 תואנ םירפס לוהינ

 דעו ותישארמ יקסעה ךילהתה רחא תוקחתה רשפאמה תרוקיב ביתנ רצייל איה םירפסה לוהינ תרטמ
  .ופוס

 יקסעה ךילהתב םישרדנה םייאנובשחה םיכמסמה רקיע ןלהל

 
  

 ריחמ תעצה•
 תורשקתה תעצה•

 קוויש תשיגפ

 הדובע תנמזה•
 תורשקתה הזוח•
 ט"כש הזוח•

 תורשקתה תליחת
 חולשמ תדועת•
 סמ תינובשח וא•

 רצומה תרבעה

 סמ/הקסע תינובשח•
 הדובע ןובשח•
 הקסע ןובשח•
 םולשת תשירד•

 םויס/רצומה תריסמ
 הלבק• הדובעתורישה ןתמ

 הלבק/סמ תינבושח•

 םולשת
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 םייאנובשחה םיכמסמה

 ריחמ תעצה

 סחייתהל שי ןכ לעו הנושאר הגרדממ יקוויש ךמסמ אוה ךא קוח יפ לע בייוחמה ךמסמ וניא ריחמה תעצה
  .הקסע תריגסל ךרדב עירכמה לושכמב רבודמ ןכש הליחת הבשחמב וילא
 :ךביל תמושתל תודוקנ רפסמ ןלהל

 חיוורהל ךירצ ךלש קסעה .א

 שפנ חפמ וירחא ררוג ךומנ ריחמ .תיקסע תועט איה ידמ םירצ חוור ילוש םע ריחמ תעצה ןכ לעו
 ןכ לע .ךלש ןיטינומב העיגפו ,בזכואמ חוקל ,הכומנ תוכיאב הדובע בינמש המ תורישה ןתונ דצמ
  .תעבקש המרב יתוכיא תוריש תתל תנמ לע ךלש ריחמה תומר תא רמשל דפקה

 בושח ריחמה קר אל .ב

 בושח ריחמה םנמא .ךכ קוידב ובורב להנתמ ךיתוחוקל להקו רקי הלוע לוזש המש אוה עודי ללכ
  .תוחפ אל םיבושח תורישה וא/ו הדובעה תוכיאב ןתיתש הרומתה ךא

 ריחמה לע מ"ומל חוורמ ראשה .ג

 לכות אל ךלש םודאה וקה אוה תתנש ריחמה םא ןכלו .ןתמו אשמל סיסב הווהמ תנייצש ריחמה
 .ומצעל שקבמ אוהש רכממהו חקמה תיווח תא חוקלל קפסל

  .הז ןתמו אשמל תואנ חוורמ רתוויש גאד ןכ לעו הריכמה ךילהמ דרפנ יתלב קלח והז

 םנמז םתש םייקוויש םיקימיגמ ענמיה .ד

 םילוז םיקימיגמ ענמיה .הכופה האצות וגישיו םמצע תא וצימש םיקימיג םה "9.99" ומכ םיקימיג
  ךתוניגהו ךתונמיהמ יבגל דשח וררועיש

 תוארנ .ה

 התאש רצומה/תורישה תוכיא יבגל יומס רסמ הריבעמ ךלש ריחמה תעצה תיארנ ובש ןפואה
  .ילאוזיוה בלשב רבכ תדדמנ יתוכיא תוריש ןתונכ ךלש תוניצרה .קפסמ

 לכ תא חוקלל קפסל ידכ היד תטרופמו ,הרורב ,תיפרג תבצועמ תויהל הכירצ ריחמה תעצה
 םישיא םיביטומב שמתשהל ףידע .ךיתורישב רזעיהל םא תלכשומ הטלחה תלבק ךרוצל םינותנה
  .המודכו םכניב הכרענש השיגפל הינפה ,חוקלה םש ןוגכ

  "up-follow" – בקעמ .ו

 ןכומ חוקלה יטנוולר אוה ךתיא תורשקתהה ןיינע דוע לכ .תחלשש ריחמ תועצה ירחא בקעמ ךורע
  .ךתיא רשקתהל ןוצרה ררקתי המהמתתש לככ .הקסע עוציבל

 ןייוצמ יותיע הז ,ול םירורב םירבדהש אדוו ,ריחמה תעצה תא לביקש אדוו ,חוקלה םע רשק רוצ
 םע םאת הרקמ לכב .הקסעה תא רוגסל ףא ילואו םירבד ריהבהל ,ךלש ריחמה תעצה תא קזחל
   .ומיע תורשקתהל ףסונ דעומ חוקלה
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 ףסומ ךרע .ז

 לבקי חוקלהש ףסומה ךרעהו תולעותה לע שגד םישו ךלש רצומה/תורישה תוכיא יבגל תואדוו רוצ
 תונורתילו ךלש תוקזוחל סחייתה .רתי טוריפב אל ךא הדובעה ךילהת ירקיע תא הרצקב טרפ ,ךממ
 .)ב"ויכו םינקת ,תוחוקל ,ןיטינומ ,קתוו( .לעופ התא וב קושה לומ ךלש

 הדובע תנמזה

 ידעומ ודעב הרומתה רצומה/תורישה תוהמ יבגל חוקלל קפסה ןיב םכסה השעמל איה הדובע תנמזה
 .הנמזהה תלבק םע דימ הדובע תנמזה איצוהל הבוח ריחמה תעצה רושיא םע דבב דב .ב"ויכו םולשתה

 :לע הלח הנמזה ירפס לוהינ תבוח

  .יאלמ תועונת רפס להנמש ימ טעמל םינרצי •
  .הדובע תונובשח להנמש ימ טעמל םינלבק •
  .םייניש יאנכט •
  .םירחא לש םלג רמוח דוביעב קסועה ןמולהי •
 תא לבקמו ןימזמה תוחכונב עובקה וקוסיה םוקמב תוריש ןתונש ימ טעמל םירחא םיתוריש ינתונ •

 .תורישה רמגב דימ הרומתה

 ירפס תליספל םורגל לולע ,הנמזהה תלבק תעב תידיימ הנמזה םושיר יא וא תונמזה רפס לוהינ יא
 .ךכמ עמתשמה לכ לע ,קסעל הטיפשה בטימ יפל המוש תאצוהלו ,קסעה לש תונובשחה

 הקסע תינובשח

 לע יאנובשח ךמסמ הווהמ איה ,ןכל .םכל העיגמה הרומתה םולשתל השירד ךמסמ הווהמ הקסע תינובשח
 הקסיע תינובשח חוקלל איצמהל ךילע .מ"עמ יכרצל ךמסמ הווהמ אל הז ךמסמ ךא םירפס לוהינ תוארוה יפ
  .סמ תינובשח המוקמב איצוהלו הקסע תינובשח תאצוה לע רתוול רשפא .תוריש ןתמ וא הריכמ לכ לע
 :םיאבה םיטרפה תא תללוכ הקסיע תינובשח

 .קסועה םש •
 .קסוע 'סמ •
 .תינובשחה תאצוה ךיראת •
 תשרדנ רשאכ( חולשמה תדועת 'סמ •

 .)וזכ הדועת
 .ותבותכו חוקלה םש •

 .תורישה וא ןיבוטה רואית •
 .תומכה תדדמנ היפלש הדיחיה •
 .תומכה •
 .הדיחיה ריחמ •
 .תינובשחה םוכס •
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סמ תינובש  ח

 יפ לע תאזו ,הקסיע תינובשח םוקמב סמ תינובשח איצוהל יאשר רוטפ קסוע אל ךא השרומ קסוע .א
 .חוקלה תשירד

 חוקלה ידיב תומושת סמ יוכינ ךרוצל אתכמסא הווהמו הקסיעה רמג תא תנייצמ סמה תינובשח
 :םיאבה םינותנה תא לולכל הילעו .תילטיגיד המותח וא שארמ תספדומ תויהל הלוכי סמה תינובשח

 .קסעה תבותכו קסועה םש  •
 .''השרומ קסוע'' םילימה •
 ."השרומ קסוע" 'סמ •
 ."סמ תינובשח'' םילימה •

 רוקמ יבג לע( ''רוקמ'' הלימה •
 .)דבלב תינובשחה

 .)ירודיס רפסמ( תינובשחה 'סמ •
 .תינובשחה תאצוה ךיראת •

 :םיאבה םיטרפה תא סמה תינובשחב ןייצל הבוח

 .ותבותכו חוקלה םש •
 .הקסיעה טוריפ •
 חולשמ תדועת ךיראתו רפסמ •

 תדועת איצוהל ךרוצ שי רשאכ(
 .)חולשמ

 סמה םוכס ,סמה אלל ריחמה •
 .ללוכה ריחמהו ,)דרפנב(

 ךרוע תמיתח וא ,קסועה תמיתח •
 .ומעטמ תינובשחה

 

 ,םיאלמ וא םיקייודמ םניא הב םינותנהש וא ,רומאכ םינותנהמ רתוי וא דחא הב םירסחש ,תינובשח
 .ןידכ האצוהש תינובשחכ בשחית אל

 סמ תינובשח תאצוה דעומ .ב

 םירקמב םלוא ,תורישה ןתמ םויס וא רצומה תריסמ דעוממ םוי 14 ךות אצות תינובשח ,ללככ
 םימוכס יבגל תינובשח קפות םיקלחב ןתינ אוהש וא ישפוח עוצקמ לעב ידי לע תורישה ןתינ םהבש
 .ותלבק דעוממ םימי 7-מ רחואי אל תאזו םייתסהש קלח לכ ןיגב ומלושש

 עבקנ ריחמהש וא ריחמ ןהל עבקנ אלש וא ,םידחוימ םיסחימ עפשוה ןריחמש תוריש תואקסעב
 תלבקב תולת אלל תורשה ןתמ םויס םויב ,רמולכ ,רבטצמ סיסב יפל חווידה היהי ףסכ הוושב
  .הרומתה

 יפל חווידב םיבייוחמ ויהי הנשב ₪ ןוילימ 15 לע הלוע אל םהיתואקסע רוזחמש םיתוריש ינתונ
 .לבקתנש םוכסה לעו ,הרומתה תלבק םע ,רמולכ ,םינמוזמה סיסב

 אוה ךא ,הקסע תינובשח םוקמב סמ תינובשח סמב תבייח הקסע יבגל איצוהל יאשר השרומ קסוע
  .הנוקה תשירד יפל ןכ תושעל אוה בייח

 םא ,ןיינעה יפל ,הקלח וא הרומתה םולשתל םדוק ,רומאכ סמ תינובשח שורדי אל ,ךדיאמ ,הנוקה
 רוסיא לח ,ונייהד .לבקתנש םוכסה לעו הרומתה תלבק םע לח הקסעה לשב סמב בויחל דעומה
 סיסב לע אוה םניגב סמב בויחל דעומהש תואקסעב םולשתה םרט סמ תינובשח שורדל הנוקה לע
 .ןמוזמ
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 םינטק םינרציל ןמוזמ סיסב לע חוויד .ג

 לוחי םיקסעומ 6-מ רתוי אל םקסעבו ₪ 1,950,000 לע הלוע וניא םהיתואקסע רוזחמש םינרצי
 הרומתה תלבק תעב ,ונייהד ,םינמוזמה סיסב יפל ,סכנ לש רכמ תואקסעב ,םהיבגל סמב בויחה
 םוימש הנשב הנוקל רסמנש סכנ לש רכמ לש הקסע לע הלח וז הארוה .לבקתנש םוכסה לעו

  ,ןוקיתה תליחת

 הלבק

  .חוקלל ןתינש רצומה/תורישה דעב הרומתה תלבק לש דועיתל שמשמ הז ךמסמ

 וא תוריש רובע הרומתב רבודמ םא ןיב קסעב והשלכ םולשת יעצמא תלבק םע דימ הלבק קיפהל שי
 .ב"ויכו הלבקתהש האוולה ,רצומ

 .םינמוזמ ףלח וא יארשא סיטרכ ,ידיתע וא ידיימ ןועריפל קש ,ןמוזמ היהיש לוכי םולשת יעצמא

 :לולכי הלבקה רבוש
 בקוע רפסמ §
 ולש יוהזה תדועת רפסמו קסועה/םושינה םש §
 ךיראת §
 ךל עודי אוה םא אלא ונעמו םלשמה םש §
 לובקתה םוכס §
  .ותוכזל שיש ןובשחה ןויצ וא לובקתה תוהמ §
 בשחוממ ךמסמכ החלשנ הלבקה םא אלא לבקמה תמיתח §
ןועריפ ןמזו ופינסו קנבה םש ,רטש/קישה רפסמ §



 
 

 הלבק/סמ תינובשח

 םילמה הילע ונייוצו התאצוה תעב האולמב הקלוס התרומתו הכרענש הקסע תינובשח וא סמ תינובשח
 .ולא תוינובשחל הנוש רופסמל גואדל שי .הלבק רבושכ םג שמשת "ערפנ"

 חולשמ תדועת

 וא םינוש םיפרגואג םיחטשב םיאצמנה קסעה ינסחמ ןיב תורוחס לש רבעמ תדעתמ חולשמ תדועת
 ידכב סמה תויושר לש תרוקבה ביתנב ףסונ ךבדנ הווהמ איהו .חוקלה תיבל קסעה תיבמ הרוחס רבעמ
  .חולשמ תדועת םוקמב סמ תינובשח קיפהל ןתינ ךכיפל .םהב םימושירהו םירפסה תותואנ תא רשאל

 םירקמב( חולשמה ךיראת ,קסעה יטרפ תא תללוכ המוד חולשמ תדועת םג סמה תינובשחל המודב
 ,התוא תוהזל ןתינ היהיש ןפואב הרוחסה טוריפו חוקלה יטרפ ןייצל הבוח ןיא  .)העשה תא םכ םימייוסמ
  .הרוחסה לש תולעה תא חולשמ תדועתב טרפל הבוח ןיא .המיתחו

 חוקלה םע תועד יקוליח לש םירקמל חולשמה תדועתמ קתעה רומשל שי ינוגראםינפ בקעמ ךרוצל
 .ול הרסמנש הרוחסה םע רשקב


