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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

 םה םתיא ולאמ יתוהמ ןפואב םינושה היצלוגר יללכ ינפב םידמוע הרבחכ דגאתהל םירחובה םיקסע
  .קסועכ םידדומתמ

  .תיקסעה וכרדב ולישכהל לולע םתעידי יאו קסעה לעב לש וניעמ םירתסנ םיתיעל ולא םיללכ

 ךופשל לכוי הז ךירדמש הבשחמל ונתוא איבה וננויסינ םג ומכ וניתוחוקל ונינפב ולעהש תולאש ןווגמ
  .םינושה תויוליעפה יגוסב ןיינעתמש ימו הרבחכ לועפל ןחובש ימ ,הרבחכ לעופ רבכש ימ ינפב רוא

   .הרבחכ תיקסעה םכיכרדב וצוציש תוברה תולאשל תובושת הז ךירדמב ואצמתש ןימאמ ינא

  .ררועתתש הלאש לכל הנעמב ךל עייסל ךתושרל םידמוע ונא

 

  ,הכרבב
 )ןטפשמ( ןובשח האור ,ןמכוה יבוק
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 דוסי תונורקע – הרבח

 הרבח יהמ

  .תיקסע תוליעפ ךרוצל תיקסע-תיטפשמ תודגאתה איה ואל םא ןיבו לבגומ ןוברעב םא ןיב ,הרבח

 הרבח ומיקי רשאכ הרבחה תוליעפ תואתותל תיטפשמה םתוירחא תלבגהמ תונהיל םילוכי הטילש ילעב
 .היתוינמ ילעבמ תדרפנ תיטפשמ תוישוא הווהמה )מ"עב הרבח( ,לבגומ ןוברעב

 ילעב םג םיארקנ ,הרבחה ילעב ,ןכלו ,הרבחה תוינמ לע תולעבב יוטיב ידיל אב הרבחה לע תולעב
 .םיקיזחמ םהש תוינמה ךרע הבוגל דע הרבחה תויובייחתהל םיארחאו םיברע םהו תוינמה

 תוינמה ןוה

 ידי לע הרבחה ילעב לש םתמורת תא גציימ אוהו ,הרבחה לש ימצעה ןוההמ קלח הווהמ ,תוינמה ןוה
  .ולאכל ךופהל ידכ תוינמ תשיכר

  .תוינמה ןוה תועצמאב תוגצוימ הרבחב תוינמה ילעב לש תוילכלכה תויוכזהש ןאכמ

 לש הנועריפ דעומ .תוינמה ילעב יפלכ תובייחתה הרבחל תרצונ הרבחל םינמוזמה תמרזה תעב
 םילטונ תוינמה ילעבש ןוויכמ ,תאז ,םעפ-יא םהל בשוי םא עודי אל ףאו ,שארמ עודי וניא וז תובייחתה
 ,)הילא וסינכהש תוינמה ןוה וכותבו( הלש ימצעה ןוהה תא דיספת הרבחהש ןוכיסה תא םמצע לע
 תויוכז םהל ועיגי ךכ( הדמתהב לדגי ימצעה ןוההו תיחוור היהת הרבחהש ,יוכיסה תא םג ךדיאמו
 .)הרבחל וסינכהש תוינמה ןוה לע הלועה םוכסב ,תוילכלכ

 ימצעה ןוהה

 לכ .תויובייחתהה לע םיסכנה ףדוע תא אטבמו תוינמה ילעבל סחוימה יאנובשח ןותנ אוה ימצעה ןוהה
  .ונממ תונהיל תוינמה ילעב ולכוי אל הרבחה ךותב ראשנ ימצעה ןוהה דוע

 ."דנדיביד" – םיחוור תקולחב אטבתמ תוינמה ילעב ידיל ימצע ןוה תרבעה

 .תוינמה ןוהב יסחיה םקלחל םאתהב תוינמה ילעבל הרבחה הריבעמש םולשת אוה דנדיביד
  הרבחה לש ימצעה ןוהה תא ןיטקת דנדיבידה תקולח

 תא לבקל תוינמה ילעב םיאכז ויהי ,הקוריפ דעומב ,רמולכ ,הרבחה לש תוליעפה תקספה דעומב םג
   .)תויובייחתה לע םיסכנ ףדוע( יבויח ימצע ןוהב רבודמ דוע לכ ןבומכ תאז .הב רתונש ימצעה ןוהה תרתי

 ולבקי אל )םיסכנ לע תויובייחתה ףדוע( ילילש וא ספואמ תקרפתמה הרבחה לש ימצעה ןוהה רשאכ
 .רבד תוינמה ילעב

 :תובושח תורעה יתש ןייצנ הז רשקהב

 דועב תקרפתמ הרבחב ורתונש םיסכנה תא לבקל םינושאר ויהי דימת םישונה קוריפה יניד יפל .1
 .םינורחא ויהי דימת תוינמ  ילעב

 םיתורישה ינתונ יפלכ תובייחתה תרצוי וא/ו יארשא הרבחה תלטונ םהב םירקמה תיברמב .2
 תובוחל םג םיפושח םה ךכבו תוינמה ילעב לש םתוברע תא םג םינורחאה םישרוד הלש
  .תדרפנה תוישואה ןורקיע ףא לע הרבחה
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 הרבחה יחוור תא ךושמל תילמיטפואה ךרדה יהמ

 .ורובע רתויב תילכלכה םיחוורה תכישמ ךרד יהמ איה תוינמ לעב לכ דדומתמ התיא תיחצנה הלאשה
 ?דנדיביד תכישמ אמש וא רתויב הנוכנהו החוטבה ךרדה תא הווהמ הדובע רכש םאה

 :ןוידל םישרדנה םיגשומ רפסמ ריהבנ וז הלאשב ןודנ םרט

  הדובע רכש .1
  .הב הטילשה לעבל הרבחה ןיב קיסעמ-דבוע יסחי םייקתהב םלתשמ הדובע רכש
 ימואל חוטיב ימדבו סמב תבייחה הסנכהו הרבחה רשוימב תרכומ האצוה הווהמ הדובעה רכש
  .תוינמה לעב רושימב

 דנדיביד .2
 חוורה תכישמב רבודמ ,רמולכ .םניגב סמה םולשת רחאל הרבחה יחוור תכישמ אוה דנדיביד
  .הרבחה ידיב האצוהב אלו

 ולש הקזחה רועיש דוע לכ תוינמה לעב ידיב 30% לש סמה רועישב ביוחת דנדיבידמ הסנכה
 רועיש דנדיבידה לע לוחי 10%-מ ךומנ הקזחהה רועישו הדימב .תוחפל 10% וניה הרבחב
  .דבלב 25% לש סמ

 רועישל רשק אלל תוינמה לעב ידיב ימואל חוטיב ימדב תבייח הניא דנדיבידמ הסנכה
  .הב ותקזחה

  תורבח סמ .3
  .דבלב 23% לש רועיש ע תורבחה סמ רועיש דמוע 2019 תנשב

 דיחי לש סמה ירועיש .4
-ב לחה םינתשמ םירועישב לוהינ ימד וא/ו הדובע רכשמ ויתוסנכה לע סמב בייח תוינמה לעב

  .47%-ב הלכו 10%

 הסנכהה לע לטומ הנשל ₪ 649,560 לש ךס לע ולע תוינמה לעב לש ויתוסנכהו הדימב
  .םיפסונ 3% לש רועישב ףסי סמ תפדועה

 לש תישדוח הרקתב תלבוגה הסנכה ןיגב םימלושמש תואירבה סמו ימואלה חוטיבה ימד
  .תואירב סמו ימואל חוטיב ימד םימלושמ אל וז הרקת לעמ .₪ 43,890

 ?רכש תקולח תעב סמה בשוחמ דציכ

 :אמגוד ןלהל ,הרבחה תוסנכהמ רכשה תואצוה םיכונמ הדובע רכש תקולח תעב

 100  הרבחה תוסנכה
 )80( הדובע רכש תואצוה
 20  הרבחה ידיב סמב בייח חוור
 4.6 23% תורבח סמ

 
 ימואלה חוטיבה ימדו סמה תוגרדמל םאתהב תוינמה לעב ידיב ביוחי ₪ 80 לש ךסב הדובעה רכש
  .וילע םילחה
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 ?דנדיביד תקולח תעב סמה בושיח

 :הז הרקמב חוורה תקולח לש רואית ןלהל ,₪ 100 לש ךסב סמ ינפל חוור שי הרבחל

 100                      הרבחה תוסנכה
 )23(   23% תורבח סמ
 77               הרבחה ידיב חוור תרתי
 
 וא 25% לש סמ רועישב וידיב ביוחתו תוינמה לעבל דנדיבידכ קלוחת ₪ 77 לש ךסב חוורה תרתי

 .הרבחב ולש הקזחהה רועישל םאתהב 30%

 דנדיביד תקולחל הדובע רכש תקולח ןיב תויאדכה יופימ

 .םיחוורה תקולח תעב הלחה יוסימה תולע תא תטרפמ ןלהלש הלבטה

 

 בל תמושתל תודוקנ
 :תואבה תודוקנל סחייתהל שי םיחוורה תקולח ןפוא לע הטלחהה תלבק תעב

 תווהמ הטילשה לעב רובע למג תופוקל דיבעמה תודקפהב תומולגה תוינויסנפה תובטהה .1
  .שדוחב ₪ 25,683 לש רכש תרקתל דע תוחפל הדובע רכש תקולחב יתוהמ לוקיש

 םע דחי .תעדה תא וילע תתל שיש יתוהמ לוקיש וניה ימואל חוטיבל דסומה ןתונש יוסיכה .2
 רתויב יתוהמ וניה דנדיביד תבוטל רעפה .₪ 43,890 -ל ₪ 42,030 ןיבש רכשה תומרב תאז
 .דנדיביד קלחל היהי ףידעש הארנ ןכ לעו

  

בעל מניות לא מהותיבעל מניות מהותי
-            6,164       16.88%46.10%42.25%

6,165        6,310       25.18%46.10%42.25%
6,311        9,050       32.66%46.10%42.25%
9,051        14,530     38.66%46.10%42.25%

14,531      20,200     49.66%46.10%42.25%
20,201      42,030     53.66%46.10%42.25%
42,031      43,890     65.66%46.10%42.25%
43,891      54,130     47.00%46.10%42.25%
43,891      9,999,99950.00%46.10%42.25%

עד שכרמשכר 
נטל המס הכולל

דיבידנדמשכורת
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 מ"עב הרבחל יאמצע קסעמ רובעל יאדכ יתמ

 לכ דדומתמ ותא םייקסעה םילוקישה דחא וניה ,מ"עב הרבח לש היפנכ תחת תוליעפה תרבעה לוקיש
  .תיקסעה ותוליעפ ךלהמב םא ןיבו וכרד תישארב םא ןיב קסע

 ,תיטפשמ הניחבמ תיקסעה תוליעפב תיתועמשמ הטלחה תחא אל הווהמ תוליעפה תרבעה דעומ
 .ילועפתה םג ומכ יקווישה טביההמ סמ ילוקישמ

 תונכתיה לש הנושאר הקידבל םיאתמה ןמזה הז היהי ויקסעב יתועמשמ לודיגב שח קסעה לעב רשאכ
 ידיל ואובי ךכ רתוי םדקומ רבעמה עצבתיש לככש שיגדהל בושח ןאכ .הרבח תחת תוליעפל רבעמה
  .יאמצעה קסעה ינפ לע הרבח תחת תוליעפה לש היתונורתי רתוי רהמ יוטיב

 יאמצע קסע םוקמב הרבחכ תוליעפל רבעמל םילוקישה

 :הרבח תחת רבעמה תניחבל םייתועמשמ םילוקיש רפסמ םנשי

 סמ ןוכסח ילוקיש

 ףיסוהל שי ךכל .47% ןיבל 10% ןיב םיענה הסנכה סמ ירועיש ויחוורמ לקש לכ לע םלשמ יאמצע קסע
 לש ישדוח חוור תומרבש רמוא הווה .17.83% דע 5.97% .ןיב םיענה ימואלה חוטיבה ימד ירועיש תא
 )47% לש עצוממ סמ( ,64.23% לש סמ יאמצעה קסעה םלשמ ₪ 42,000 -כ

 תמלשמ הניא הרבח( ,היחוורמ לקש לכ לע 23% לש הסנכה סמ רועיש תמלשמ הרבח תאז תמועל
 .וכשמיש רכשה הבוג לע קר סמ ומלשי הטילשה ילעבו .)ימואל חוטיב ימד

 תורבח סמ יוכינ רחאלו תוינמה ילעב תוכישמ רחאל הרבחב רתווייש יונפה ףסכהש איה רבדה תועמשמ
 )חוורה תומרל םאתהב( ,יאמצע קסע לצא 53% תמועל 77% לש רועישב היהי

  .הרבחה תובחרתהו תיקסעה תוליעפב העקשהה ךשמהל שמשי הרבחב רתוויש יונפה ףסכה
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 לש םיישיאה ויכרצב היולת היהת דבלב סמ ילוקיש לע ססבתמה הרבחכ תוליעפל רבעמ לע הטלחהה
 ונא ךכבש ירה תוינמה לעבל רכשכ וכשמיי היחוור לכו הרבחל תוליעפה רבעות םא ןכש הטילשה לעב
  .ונווכתה וילאש סמב ןוכסיחה תא םירקעמ

 תימדת ילוקיש

 לככש תסרוג תיקסעה תוננובתהה .רתוי הבר תיקסע המצוע תגציימ הרבחכ תדגואמה תיקסע תוליעפ
 .רתוי םייתועמשמ תוחוקלו רתוי םילודג םיטקיורפ לומ דדומתהל לגוסמ התא ךכ רתוי לודג ךנהש

 יאדכ וניא ןיינעה תילכלכ הניחבמש ףא לע הרבחכ דגאתהל ופידעיש םיקסע םנשי ולא םילוקיש ךותמ
  .ללכ

 םייטפשמ םילוקיש

 תובוחל םתוירחא ןכש תיטפשמ תוניסחמ םינהנ ,)מ"עב הרבח( ,לבגומ ןובריעב הרבחב תוינמה ילעב
  .הרבחה לש תוינמה ןוהב םדי לע עקשוהש םוכסל דע תלבגומ הרבחה

 וגהנ דוע לכ ,תאז ,היתוינמ ילעב לש םחתפל לגלגתהל לכות אל הרבחה דגנכ תשגומה העיבתש ןאכמ
  .בל םותב

 תוניסחה תא ףוקעל הרבחה לש םיתורישה ינתונו יארשאה ינתונ םיגהונ םירקמה בורבש ןייצנ
 ףא לע ,תאז םע דחי .םהיפלכ ישיא ןפואב םיברעכ הטילשה ילעב לש םתמתחה ידי לע תיטפשמה
  .םינגומ וראשיי םלועה ללכ יפלכש ירה םתוברעב םיפושח הטילשה ילעב ויהי םימיוסמ םירקמבש

 הטילשה ילעב לש םחתפל דומעת אל תיטפשמ תונלשר לע הרבחה דגנכ שגותש העיבת לשמל ךכ
 אוהש תיקסעה תוליעפה לכ ןיגב תויטפשמ תועיבתל ףושח רתונה יאמצע קסע לעבל דוגינב תאז .הלש
  .עצבמ

 םיקסעומ רפסמו תוסנכה רוזחמ ילוקיש

 תטיש יפל םהיסקנפ תא להנל םירפס לוהינ תוארוה יפ לע םיביוחמ הובג םהיתוסנכה רוזחמש םיקסע
 תועונתה םג אלא תויקסעה תואצוההו תוסנכהה קר אל םימשרנ וז הטישב .הלופכה תואנובשחה
 קסעה ירפסב םימושירה ןיב תומאתה תועצובמו .קסעה לש תוילכלכה תויובייחתההו םיסכנה ,תויפסכה
  .קנבה תונובשחב םימושירה ןיבל

 ללכ ךרדב הקידצמ אל םייתנשה תוחודה תכירע תולעו הז םושיר עוציבב הכורכה תיפסכה תולעה
 .היתונורתי לוצינ ךות הרבח תחת תוליעפל רבעמה ףידעו יאמצע קסעכ תוליעפ ךשמה

  



 

]9[ 
 

 :תיקסעה תוליעפל תונושה תודגאתהה יכרד ןיב םילדבהה ירקיע ןלהל

 הרבח )יאמצע( דיחי םיטרפ

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

 תודגאתה ןונקת ךרוצ ןיא יטפשמ םכסה

 23%  47%-10% חוורה לע סמה רועיש

 ןורקיע – תויושר תדרפה האלמ הפישח תיטפשמ הנגה
 תדרפנה תיטפשמה תוישיאה

 ימשר ישיא תיקוויש תוהז

 דנדיביד וא לוהינ ימד ,תרוכשמ יאמצעל ךייש חוורה לכ םיחוור תכישמ

 תולוז – יטרפ רדגומה ןובשח תויאקנב תולמע

 תורקי - יקסע רדגומה ןובשח

 'מ 5 דע לש רוזחמ תלעב הרבח
 תולוז -  ₪

 - ₪ 'מ 5 לעמ רוזחמ לעב הרבח
  .תורקי

 ןיא 17.83%-5.97% ימואל חוטיב

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

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

 םולשת ןיא דיחי תוינמ לעב לצא
 דנדיביד תקולחב ימואל חוטיב

 הרקי הלוז תונובשח לוהינ תולע

 םישורד םיכמסמ
  תויושרב המקהל

 סמה

 .תוהז תדועת

 .קסעה םוקמ לש תוריכש הזוח

 לש קנבה ןובשח םויק לע רושיא
 .קסעה

 תודגאתה תדועת

 לש םילהנמ יונימ לוקוטורפו ןונקת
 .הרבחה

 .תוינמה ילעב לש .ז.ת קתעה

 .קסעה םוקמ לש תוריכש הזוח

 לש קנבה ןובשח םויק לע רושיא
 .הרבחה

 

  דקנ תדוקנ
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 השעמל הכלה – הרבח תחת תוליעפה תרבעה

 דחי .רבדו ןיינע לכל יטפשמ ךילה וניה םושירה ךילה ןכש ןיד ךרוע לומ לעופב עצבתמ הרבחה םושיר
 דרשמב תיקסעה היארה תיווז ןכש ןובשח האור דרשמ תועצמאב רבעמה ךילה תא עצבל ףידע תאז םא
 ,םייקסע םיטביה םג אלא םייטפשמה םיטביהה תא קר אל תללוכו רתוי הבחר הניה הסונמ ןובשח האור
  .יוסימ יטביהו םילכלכ

 םיניינועמ תוינמה ילעבש תודחוימ תוינתהל תעדה תא תתל שי יטפשמ – ינכט ךילהב רבודמש ףא לע
 יוניש לכו הרבחב תוילכלכה םהיתויוכז תא תוינמה ןוה גציי הרבחה תמקה עגרב ןכש .םהניב ודמעיש
  .סמ יעוריא םוקל םילולע ודיצבש יתוהמ יוניש תווהל ידכ וב שי

 תומש 3 ףסונבו תוינמה ילעב לש חפס תוברל תוהז תדועת איצמהל שי םושירה עוציב ךרוצל
  .השדחה הרבחל םילאנויצפוא

 :םיאבה םיכמסמה םימייק תוינמה ילעב תושרבש אדוול שי הרבחה תמקה רחאל

  .הרבחה לש תודגאתה תדועת .1
  .הרבח ןונקת .2
  .המיתח השרומ לוקטורפ .3
  .קנב ןובשח חותפל הרבחל תרשאמה תוינמה ילעב תפיסא לוקטורפ .4

 תמקה ךרוצל ןיד ךרוע רושיאב ךרוצה םוקיו ןכתייש ןובשחב איבהל שי ןידה ךרוע םע תורשקתהה תעב
  .הרבחה תמקה רובע םולשתב ללכי הז תורישש תורשקתהה בלשב רבכ שקבל שי ןכ לעו קנבה ןובשח

 הסנכה סמ יטביה

 דצל תוליעפה לש הריכמ סמה תויושר יניעב הווהמ ,הרבחל יאמצע קסעמ תיקסעה תוליעפה תרבעה
 .סמב תבייח תויהל הלולעש הריכמ ,'ג

 םולשתמ ענמיהלו תוליעפה תרבעה תא עצבל ,תומייוסמ תולבגמ תחת ,תרשפאמ הסנכה סמ תדוקפ
 :תויהל תולוכי ולאכש תורבעה .הניגב סמ

 הרבחל יאמצע קסע לש תוליעפ תרבעה .א
 ותולעבבש הרבחל תוינמה לעבמ םיסכנ תרבעה .ב
 תורושק תורבח ןיב םיסכנ לש תרבעה .ג
 .הרבחל םיישחומ יתלב םיסכנו ןיטינומ תרבעה .ד

 :םיאבה םיאנתב דומעל וילע הבוח ,סמ םולשת אלל תוליעפ תרבעהמ הנהיי יאמצעה קסעה לעבש ידכב

 .תוינמ תאצקהל הרומתב היהת הרבחל םיסכנה תרבעה .א
 לש הפוקתלו תוחפל 90% לש רועישב יאמצעה קסעה לעב הב קיזחי תוינמה תאצקה רחאל .ב

 .הרבעה םוימ לחה םייתנש
  .הרבעה דעוממ םייתנש לש הפוקת ךותב רבעומה סכנה תא רוכמת אל הרבחה .ג
 .םירבעומה םיסכנה לש קושה יוושל םאתהב השעת תוינמה לעבל תוינמה תקפנה .ד
 םינש 4 ךותש יאנתב סממ הרוטפ אהת הרבעה ,היונפ עקרק וניה רבעומה סכנהו הדימב .ה

 .עקרקה לע ןיינב תיינב המלשוה הרבעה דעוממ

 הניחבהמ ןה ןוכנה הרבעהה ןפוא תא שבגל שי תוליעפה תרבעה תא םיעצבמ םרטב
  .ונמיע ץעייתהל םיצילממ ונא ןכ לע .יוסימה יטביה תניחבמו תיטפשמה
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 סמה תויושרב םיקית תחיתפ

 :תונושה סמה תויושרב םיקית הרבחל חותפל שי התוליעפ תליחתל ליבקמבו הרבחה תמקה תעב

 :םיאבה םיכמסמה תא איצמהל שי םיקיתה תחיתפ ךרוצל

  תוינמה ילעב לש תוהז תדועת .1
  קנב ןובשח תחיתפ לע רושיא .2
  .הרבחה לש תודגאתה תדועת .3
  .תודגאתה ןונקת .4

 תויוכז ףצר – םידבוע

 שדחמ םתקסעהו יאמצעה קסעהמ םידבועה לש ןירוטיפ הווהמ הרבח תחת תיקסעה תוליעפה תרבעה
  .השדחה הרבחה תרגסמב

 ומיכסי םא אלא ןירוטיפ ייוציפ םימלושמ תויהל םילולע ודצבש רבדו ןיינע לכל ןירוטיפ לש ךלהמב רבודמ
  .)תויוכז ףצר( ,םידיבעמ ןיב הקסעה ףצרב רבודמ וליאכ שדחמ םתקסעהב תוארל םידבועה

 :תואבה תולועפה תשולש תא עצבל הבוח תויוכזה ףצר ךילה שומימ ךרוצל

 לכש םתוא עדיילו הרבח תחת תוליעפה תרבעה לע יאמצעה קסעה ידבועל העדוה רוסמל שי .1
 ,הדובע םוקמ ותואב דובעל וכישמה וליאכ םהל ורמשייו השדחה הרבחל תורבעומ םהיתויוכז
  .)ב"ויכו הארבהל ,הלחמל ,השפוחל ,ןירוטיפ יוציפל קתוו תוברל(
 .רבעמה תעב ןירוטיפה ייוציפ תא לבקלו רטפתהל ושקביש םידבוע ונכתיי יכ ןובשחב איבהל שי
 םתדובע תא קיספהל םהמ ענומ וניא ךדיאמו הרבחב םתקסעה ךשמה תא ענומ וניא הז רבד
 .לילכ

 תא האור אוה יכ רשאל ןורחאה שקבתי הב תויוכזה ףצרל המושה דיקפל השקב שיגהל שי .2
  .יאמצעה קסעה תחת םתקסעה תפוקת לש רישי ךשמה הרבחה תחת םתקסעה תפוקת

 הרבחל הרבעהה ףצר תא עצבל ונממ שקבלו יאמצעה קסעה לש חוטיבה ןכוסל תונפל שי .3
  .השדחה

 תוחוקל

 תעב ,יאמצעה קסעה תוחוקל לומ םכח יקוויש ךלהמל הבוט תונמדזה אוה השדח הרבחל רבעמה
 ,הרבחה םש תא ללכית העדוהה תרגסמב .תוליעפה תרבעה רבדב תוחוקלה תא עדייל שי רבעמה
 םשרב הרפסממ הנוש אוהש לככ מ"עמב הלש השרומה קסועה רפסמו ,)פ"ח( ,תורבחה םשרב הרפסמ
  .תורבחה

 רוקמב סמ יוכינמ רוטפ לע ףקותב רושיאו ןיקת םירפס לוהינ רושיא הרבחלש גואדל שי ךכל ףסונב
  .םיסמה תושר רתאב

 ךרוצל .לבלבמ תויהל םיתיעל לולע תוליעפה תרבעה תעב קסעה תוחוקל לומ תיפסכה תולהנתהה
  .ןלהל אבומכ םירצומ רכמב םיקוסעה םיקסעלו םיתוריש ינתונ םיקסעל תוחוקלב לופיטה קלוחי תוטשפה

 םיתוריש ןתונ קסע

 לבקמש ימ ידי לע תינובשחה קפותו הסנכהה םשרית ןמוזמה סיסב יפל חוודמה םיתוריש ןתונ קסעב
 לומ םידבועה םיאפור םה הז ללכל גירח .תורישה ןתינ וב דעומל רשק אלל תאז .וידיל לובקתה תא
 ןובשחב םרובע םידקפומה םילובקת רובע יאמצעה קסעהמ סמ תינובשח וקיפי ולא .םילוחה תופוק
 .תוליעפה תרבעה רחאל םג יאמצעה לש קנבה
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  םירצומ רכומה קסע

 יאמצע קסעכ תוליעפמ רבעמה תעב םינוש םירקמב תיפסכה תולהנתהה ןפוא תא תטרפמה הלבט ןלהל
 :הרבחל

 םיקפס

 הרבעהה םרטש הפוקתל התוא תקלחמו תיקסעה תוליעפה תא תעטוק הרבחל תוליעפה תרבעה
  .הירחאש הפוקתלו

 השענ לעופב םולשתה רשאכ יאמצעה קסעל סמ תוינובשח ורסמ םיקפס םהב םיבצמ ונכתיי ,ךכל יא
  .תוליעפה תרבעה רחאל

 םיאכז ןיידעש םיקפסה לכ לש תקייודמ המישר ךורעל יאמצעה קסעה לע תוליעפה תרבעה םויב ,ךכיפל
  .יאמצעה קסעה לש וסיכמ םלושי הז םוכס .םולשתל

 לש םירקמב .דבלב הרבחה םש לע וקפוי תוינובשחה לכ הרבעהה םוימ לחהש םיקפסל עידוהל שי
  .המוקמב השדח תינובשח קיפיש שקבלו קפסל תינובשחה תא בישהל שי תויועט

  .ךליאו הז םוימ וקפוהש םיקפסה תיונובשח יוסיכל תיארחא היהת הרבחה הרבעהה םוימ לחה

 הרבחה לש הכרד תליחתב םינמוזמה םירזת טביה

 לע תנעשנ איה השעמלו יונפ םינמוזמ םירזת התושרל דמוע אל הרבחה לש ןושארה התלועפ םויב
 סנכיהל תויופצה תוידיתעה היתוסנכה לעו םינוש יארשא ינתונו היתוינמ ילעב ומכ םיינוציח ןומימ תורוקמ
 :םיצילממ ונא ןכלו .ןושארה תוליעפה שדוחמ רבכ

  .ותטילשב הרבחל הטילשה לעב ןתנש תואוולהה לש קייודמ םושיר םייקל .א
  .הטילשה ילעב ידיל תואוולהה תבשהל םירדוסמ םידעומ עובקל .ב

 הלועפה ןפוא םיטרפ
 דעומ

 םולשתה
 תריסמ דעומ

 רצומה
 תטיש
 חווידה

 הסנכהה
 תכייש

 קיפמ
 תינובשחה

 תקפה דעומ
 תינובשחה

 תדקפה םוקמ
 םיפסכה

 ירחא
 תרבעה
  תוליעפה

 תרבעה ינפל
 תוליעפה

 הריבצ
  

 קסעל
 תריסמב יאמצעה יאמצעה

 רצומה
 קסעב
 יאמצעה

 תלבק םע הרבחה הרבחל ןמוזמ
 הרבחב לובקתה

 תרבעה ירחא
 תוליעפה

 הריבצ
 הרבחה הרבחל

 תריסמב
 הרבחב רצומה

 תלבק םע ןמוזמ
 לובקתה

 ינפל
 תרבעה
  תוליעפה

 תרבעה ינפל
 תוליעפה

 הריבצ
 קסעל  

 יאמצעה יאמצעה

 תריסמב
 קסעב רצומה

 יאמצעה
 תלבק םע ןמוזמ

 לובקתה

 תרבעה ירחא
 תוליעפה

 תריסמב הרבחה הרבחל הריבצ
 הרבחב רצומה

 קסעל ןמוזמ
 תלבקב יאמצעה יאמצעה

 לובקתה
 קסעב
 יאמצעה



 

]13[ 
 

 בל תמושתל תודוקנ - הרבח תרגסמב תולהנתה

 תוינמה לעב ידי לע הרבחהמ םיפסכ תוכישמ

 ילרגטניא קלח דוע םיווהמ םניא תוינמה ילעב ןכ לעו ,תדרפנ תיטפשמ תושיוא איה ,רומאכ ,הרבח
  .ולש םילעבה אלא קסעהמ

 תקולח ימוכסו ידעומ לעו םרכש הבוג לע טילחהל ,)תויטרפה תורבחב( ,תוינמה ילעב םיאכז ,ולאככ
  .םהלש ויה וליאכ הרבחה יפסכב תעגל םילוכי םניא םה ךא יתורירש טעמכ ןפואב םיחוורה

 סמ תדוקפ יפ לע ובייוחי ןהו הרבחהמ תוינמה לעב לטנש האוולה תווהמ הרבחהמ םיפסכ תוכישמ
  .הנשל 4.31% ידכ םיעיגמה תיבירבו הדמצה ישרפהב הסנכה

 ידי לע םלושי סמהו הסנכה סמ ידי לע ובייוחי םה ,וז תיבירב תוינמה ילעב תא בייחת אל הרבחהש לככ
  .תוינמה ילעב

 וא רכש תכישמל ,ןמזה ףולחב ,םיסמה תושר ידי לע ומגרותי ןה הרבחל ובשוי אל ולא תואוולהו הדימב
 .תוינמה ילעב לצא םאתהב ,סמב וביוחיו םיחוור תכישמ

 הרודס תחא האוולהל םילעבה תוכישמ ימוכס תא סנכל םיצילממ ונא םירתוימ סמ יבויחמ ענמיהל ידכ
 תא ריתומ ינש דצמו סמה תושר ינפב תיבירה תייגוסל ןורתפ דחא דצמ ןתונה האוולה םכסה תחת
  .סמה תויושרל ולא תואוולה ןיגב םיסימ יפסכ ריבעמ וניאו הלש תוינמה ילעבו הרבחה רושימב םיפסכה

 םיחוור ךושמל הלוזה ךרדה יהמ
 ןוכסיח ךרוצל .לוהינ ימד וא תרוכשמ תועצמאב קרו ךא תושעיהל תבייח הניא הרבחהמ םיחוורה תכישמ
 םיחוורה תכישמ תולע יהמ ,ןכ םא ,הלאשה תלאשנ .דנדיבידו הדובע רכש ןיב בלשל יוצר ףאו ןתינ סמב
 .דנדיבידכ הזיאו ,תרוכשמכ ךושמל יאדכ חוור הזיא ,רמולכ .סמה יטביה תניחבמ רתויב הלוזה

 ילבמו דבלב סמ ילוקישמ תילמיטפואה הכישמה ךרדש םכל הלגנ ,םיבושיח לע םיבושיחב תואלהל ילבמ
 20,000 לש ךסל דע הדובע רכש ךושמל היהי יאדכ הרבחה ןובשח לע תולאיצוס תושרפהב בשחתהל

 .דנדיבידכ הרתיה תאו שדוחל ₪
 

 תונטק תופוק לוהינ

 תואצוה ,הרבחל תוכיישה תואצוה םסיכמ םימלשמ הרבחה ידבוע וא/ו תוינמה ילעבש הרוק תחא אל
  .םימלשמל םירזחומ תויהל םיכירצ ב"ויכו הפק יתבב םידוביכ ,תוינח ןוגכ ולא

 םיפסכה ולהוני הב הנטק הפוק םהמ דחא לכל םיקהל איה ולא תואצוה ירחא בקעמל הנוכנה ךרדה
  .םהירחא בקעמ םייקתיו

 ימד הנוכמ הז םוכס( ,שארמ עובק ןמוזמ םוכס דקפומ הב תיסיפ הפוק תויהל הלוכי הנטקה הפוקה
  .הנממ המלושש האצוהה לע הדיעמה תינובשח הב דקפות הפוקהמ אצויה לקש לכ דגנכו ,)רוזחמ

 תוליעפב תוכורכו תורושקה תואצוה וסיכמ םלשל דבועל רשפאל איה הנטק הפוק םיקהל תפסונ ךרד
 םולשתה .דבועל םולשת דגנכ תונובשחה תלהנה תקלחמ ידיל ןתוא ריבעהל הפוקתל תחאו הרבחה
 דבועה לש הדובעה רכשל ףסוותהל לוכי וניא ךא ,תיאקנב הרבעהב וא קשב ,ןמוזמב עצבתהל לוכי
 .ולש רכשה שולתמ קלחכ םלושמ תויהלו
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 ןווקמ מ"עמ חוויד

 .םינווקמ םייתפוקת םיחוויד מ"עמ תונוטלשל חוודל תבייוחמ םיאמצעה םיקסעה בורל דוגינב הרבח
 תומושתה סמו וניגב תואקסעה סמ ,תוסנכהה רוזחמ תודוא חוויד תרבעהב יד אלש איה רבדה תועמשמ
 לשו הסנכה תוינובשחכ וחוודש תוינובשחה לכ לש בשחוממ טוריפ ריבעהל שיש אלא ,זוזיקב שרדנה
  .תומושת סמ זוזיק ןניגב שרדנש ולא

 עצבמ חווידה תא .הרבחל תקייודמו תרודוסמ תונובשח תלהנה תלהנתמ רשאכ תושעל ןתינ הז טוריפ
 .םדוביעו םינותנה תטילק תדובע לע םינומאה תונובשחה ילהנמ תועצמאב ונידרשמ

 הטילשה ילעבל תוילאיצוס תושרפה

 סמה תובטה תא לידגהל רשפאמ הז ןוקית .190 ןוקיתב הסנכה סמ תדוקפ הנקות 20121.1. םויב
 .לארשיב הטילש ילעב תייסולכואל

 םייוציפל השרפה .א

 ₪ 083,12 לש ךסל דע 2019 תנשב דומעת םייוציפל השרפה ןיגב האצוהמ הנהית הרבח
  .הנשל

 השרפהה ןיגב האצוהמ הנהת אל ליעלש הרקתה לע םילועה םימוכס שירפהל תשקבמה הרבח
 .םתשרפה דעומב הטילשה לעב לש הסנכהכ ףקזת אל וז ךא תפדועה

 תומלתשה ןרק .ב

 הניה הב הטילשה ילעב רובע תומלתשה ןרקל תודקפה ןיגב הרבחל רתותש תיברמה האצוהה
 לעבש יאנתבו הנשל ₪ 188,544 לע הלוע הניאש הטילשה לעב תסנכהמ 4.5% לש רועישב
 .)6% כ"הס( .ורכשמ 1.5% ליבקמב דיקפה הטילשה

 האצוהמ הנהת אל איה 7.5% לש יברמה הדקפהה רועיש תא שירפהל תשקבמ הרבחהש לככ
 דיקפהש יאנתבו הטילשה לעבל הסנכה ףקזית אל דגנמו 4.5% לע הלועה הדקפהה קלח רובע
  . הרבחה תודקפהמ שילש ליבקמב

 למג תופוק .ג

 הטילש לעב ריכשל הבצקל למג תפוקל הדקפהה םוכס תא תרכינ הדימב הלעה 190 ןוקית
  ,הרבחל האצוהכ רכותש

 ריכש לש םוכסל המוד תרכומ האצוהכ רכויש םילומגתה ביכרמל יברמה יתנשה הדקפהה םוכס
 לעב ריכשל םילומגתה ביכרמ ןיגב הבצקל למג תפוקל דיקפת הרבחהש םוכס לכ רמולכ .ליגר
  .תרכומ האצוהכ רכוי הטילש

 םיפסכ וכסחיש דבלבו תורתומה תורקתל רבעמ םיפסכ שירפהל םישקבמה הטילש ילעב
 האצוהכ הרבחל ורכוי אל הרקתהמ תוגרוחה תושרפהה ךא ןכ תושעל ולכוי .השירפ תורטמל
 הגירח התייה אלש יאנתבו השרפהה דעומב הטילשה לעבל הסנכהכ ףקזית אל ליבקמב ךא
  .)2019 תנשב ₪ 683,25( הדוקפל )3ה(3 ףיעסב העובקה הרקתהמ

 דעומב הטילשה לעב ידיב סמב בייוחי וז הרקתל רבעמ דיבעמה ידי לע דקפויש םוכס לכ
 .האצוהכ הרבחל ורתוי ליבקמבו םתדקפה
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  סמה תובטה םוסקימל םילדומ

 םסקמל ןתינ יאמצע תימע לשו ריכש תימע לש דמעמב הבצקל למג תפוקל תודקפה לש בוליש תועצמאב
 .הטילשה לעבל תועיגמה סמה תובטה תא

 םיליהמת עצבל רשפאו ,חטובמה רכשה ןיגב תושענ ריכש דמעמב הבצקל למג תפוקל תודקפה ,דחמ
 םניגבש םייוציפהו םילומגתה יביכרמ לש ליהמת ןכו ,םיפסכ ושרפוי וניגבש חטובמה רכשה הבוגב םינוש
 .םיפסכ ושרפוי

 .וניגב םיפסכ שירפה אל קיסעמהש רכש ןיגב יאמצע ןפואב םיפסכ שירפהל רשפא ,ךדיאמ

 ונא תויברימה סמה תובטה תא קינעיש תודקפהה בוליש תא אוצמל תנמ לעו אשונה תובכרומ רואל
  .םכתא הוולמה חוטיבה ןכוס םעו ונמיע ץעייתהל םיצילממ

  בכר תשיכר

 םילעבה תוהזב תובשחתה ךות המכחב ותוא תושעל שי ןכלו יתועמשמ ילכלכ דעצ הניה בכר תשיכר
  .ותשיכר יאנתו

 דבאמ הריכמה תעב ךדיאמ ךא הרבחה ידי לע השענ ןומימה אולמ ,הרבחה םש לע שכרנ ככרה רשאכ
  .הרבח תולעבב בכר ותויה לשב וריחממ 20% בכרה לש קושה יווש

 תיטרפ תראשנ וילע תולעבה ,הרבחה שומישל רבעומו תוינמה לעב ידי לע שכרנ בכרה רשאכ ,ךדיאמ
  .ומצע תוינמה לעב ידי לע השעייש ךירצ ןומימה תאז םע דחי ךא ,ותריכמ תעב יווש ןדבוא ןיאש ןאכמו

 :ןוגכ םילוקיש רפסמב היולתו תיעמשמ דח הניא שכורה תוהז תודוא הטלחהה

 דועב הסנכה סמ יכרצל האצוהכ ןומימה תואצוה הרבחל ורכוי ,רז ןוהב בכרה שכרנ וב הרקמב .1
  .אל תוינמה לעב לצאש

 .20%-כ לש רועישב ותריכמ תעב ךרע תדיריל םורגת הרבחה םש לע בכרה תשיכר .2
 םיהובג םהש סמ ירועישב סמ וילע םלושש ףסכמ תישענ תוינמה לעב ידי לע בכרה תשיכר .3

 רקי וניא ימצע ןוהב שומיש םאב בטיה ןוחבל שי ךכיפל .הרבח לש סמה ירועישמ ללכ ךרדב
  .ליעל םירכזומה םיפסונה םימרוגב בשחתהב רתוי

 תוטקננה תויטפשמ תולועפל ןותנ ךכיפלו השוכרמ קלח הווהמ הרבחה םש לע שכרנה בכר .4
  .הרבחה דגנכ

 בכרה רשאכ דועב שומיש יווש וניגב ףוקזל ךרוצ ןיא תוינמה לעב ידי לע שכרנ בכרה רשאכ .5
 .וב שמתשמל שומיש יווש ףוקזת היהי הבוח הרבחה ידי לע שכרנ

 .השיכרה לש תילכלכה תולעה תא רעזמל תנמ לע בכרה תשיכר םרט ונמיע ץעייתהל םיצילממ ונא
 עצבל ףידע היהי ימ םש לע ןוחבל שי ,)גניסיל( ,הריכח לש ךרדב בכרה שכרנ ובש םירקמבש שיגדנ
 .גניסילה תקסע תא
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 תרכומה תואצוהה תלבט

 .מ"עמו הסנכה סמ יכרצל תורכומה תואצוהה תיצמת ןלהל

 הסנכה סמ יכרצל רכומה קלחה
 רועיש
 מ"עמ
 זוזיקל

 הצובק האצוהה יטרפ

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

 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
 

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

 םדא חוכ יתורש 100%
 טנרטניא רתא תיינב 100% 100%

 קוויש ,םוסרפ
 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
 חוטיבה תרבחמ יופיש רחאל וטנ םוכסה )*(
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 הסנכה סמ יכרצל רכומה קלחה
 רועיש
 מ"עמ
 זוזיקל

 הצובק האצוהה יטרפ

 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

 

 תופדוע תואצוה

 תואצוה בורל ןה ולא תואצוהש ףא לע .תיקסעה התוליעפ ךרוצל תואצוה ללש הרבח האיצומ םוי לכב
 הסנכה סמ תדוקפ העבק ןהיבגלו ןאולמב תורתומ ןניאש תואצוה תורתתסמ ןהניבש ירה ,תוימטיגל
 .תולבגמ

 תדוקפ ןהיבגל העבקש תולבגמה לע תופדועה תואצוה ,רמולכ ,תופדוע תואצוה תונוכמ ולא תואצוה
 .סמ יכרוצל תורכומ ןניא ןה ןהיבגל העבקנש הלבגמה לע ףדוע םוכסב ואצוהש ןוויכ תאז .הסנכה סמ

 האצוההמ 45% לש רועישב סמ תמדקמב בויח תררוג תופדוע האצוה איהש האצוה ,יד אל ךכב ךא
  .תפדועה
 יחוור לע לטויש סמה ןובשח לע םולשת הווהמו תופדוע תואצוה לשב המדקמ הנוכמה המדקמ
 .םינש ןתואב סמ בוח דגנכ ותוא זזקל לכות זא תואבה םינשב הרבחה

 םולשתב רבודמ ןהיבגלו ולא תומדקמ לע זזקתהל תורשפאה תא ןיא םידספהב תורבחלש ןאכמ אצוי
 .רבדו ןיינע לכל םידספה לע סמ

 תופדוע תואצוה ןהמ
 םיוסמ דבועל ןתוא סחייל ןתינ אלש וידבוע תבוטל דיבעמ איצוהש תואצוה ובשחיי תופדוע תואצוהכ
 דוגיב , בכר תואצוה ,ל"וחל תועיסנ ,ץראב חוריא ,תונתמ ,םידוביכ  - ןוגכ תואצוה רתיה ןיבו ףסונבו
 .דועו
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  תופדועה תואצוהה תייגוס םע תודדומתה

 תופטוש תואצוה .א

 ולאככ תובשחנ ןתיברמש םושמ ולו תופדוע תואצוה תריצימ ענמיהל ןתינ אלש םינפהל ךירצ
 ףסוותי ולא תואצוה דצבש ןובשחב תחקל שי ךכיפל .רכומ וניאש רועיש ןהיבגל עבקנש םושמ
 ןובשח תא להנל םיצילממ  ונא תאז רואל .תפדוע האצוה ןיגב המדקמ לש ביכרמ םג
 הרבחל םייתעבש הפי הז הרימא .דבלב תויחרכה תואצוה איצוהלו הליעי הרוצב תואצוהה
 קפסש סמ םולשת התניחבמ הווהמ תפדועה האצוהה לשב המדקמה םולשתש םידספהב
  .הילא רוזחי םא

 םידבועל תובטה .ב

  .ודיבעממ לביקש תובטה ןיגב דבועל )סמל יווש וא הפוקז הסנכה( ,ןיעב הסנכה םושרל שי
 אל דבועל יוושה תפיקז לשב ,ךדיאמו דבועל האנה תבוט הווהמה האצוהה רכות הרבחל
   .תפדוע האצוהכ האצוהה בשחית

 


