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 02/2021 יבמופ זרכמ - הרהבה תולאשל תובושת
 תויובחו שוכר חוטיבל

 
"סמ
  ד

 דומע
  זרכמב

 ףיעס/ קרפ
  זרכמב

 תובושת  עיצמה תשקב/הלאש
 חטובמה

   
 רתויב בושח

 דעומ ללוכ וניא טרפמל ףרוצש תוברעה חסונ
  .תוברעה תגופת
 םישדוח 3 דע לש הפוקתל תוברע שורדל גוהנ

 .השגהה םוימ
 יכ תוברעה תגופת  דעומ ונייצ אנא ךכל יא
  .קנבב הנימזהל ןתינ אל תרחא

 תוברעה
 תיאקנבה
 3-ל הניה
 םוימ םישדח
 זרכמה תשגה
 לחה ,ונייהד
 .21/3/21-מ

 תופגמ גייס ףסוותי תוסילופהמ תחא לכל יללכ  1
 ונתרבח חסונ יפל רבייס גייס ןכו )הנורוק(
 תויובח וא שוכר תסילופל המאתהב

 רשואמ

 אל יחוטיבה יוסיכה יכ םשרי תוסילופה לכב יללכ  2
 םיכיישה םהשלכ תויובחו שוכר לע לוחי
 םיכפש רוהיטל ןוכמל וא/ו םימה דיגאתל

 רשואמ

 העודיה הינב גירח ףסוותי תוסילופה לכל יללכ  3
  .ונתרבח חסונ יפל "לק לפ" םשב

 רשואמ

 חוטיב  4
 תוירחא
  תיעוצקמ

 תובייחמ חוקיפה תויחנהש םינש רפסמ הזמ
 חוטיב תוסילופ קוושל םיחטבמה תא
 לכ ךכ לע םיעירתמ ונאו חוקיפ י"ע תורשואמ
 ללוכ טרפמה תאז תורמלו .הלאה םינשה
 טיב תיעוצקמ תוירחא חוטיבל הסילופ חסונ

 הריכמל הרסאנ 2019 רבוטקוא זאמש 2000
 .חוטיבל הרבח ללכ ידי לע וליפא
 ךא ,הז חסונל םיסחיתמ ונא הרירב תילב
 טרפמה תא ןכדעל םכל םיצילממ ןיידע
 הסילופ ומכ חוקיפ רשואמ הסילופ חסונל

  . 2019 הרודהמ ןולייא לש
 

  רשואמ
 חסונה תשגה
 םייקה
 אנ ,םכתרבחב
 יאנת ףרצל
 הסילופ

 חותיפל הרבח תמייק הייריעה תושרב םאה יללכ  5
    ?ילכלכ
 לש קיודמ רואית לבקל םישקבמ ונא
  .הלש םירוזחמהו תויוליעפה
 הניא תילכלכה הרבחהש הביסה המ ןכו

 ?םייאמצע םיחוטיב תמייקמ

 תמייק אל

 ?תלוספ יוניפל םירתא  הייריעה חטשב םאה יללכ  6
 ?םתוא ליעפמש ףוגה ימ  ,ןכו הדימב

 ןיא

 ?הרימש תורבח הייריעה תושרב םאה יללכ  7
 סחיב ימותיח עדימ םישקבמ ונא ,ןכו הדימב
 ןתוליעפל

 ןיא
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 ?תועסה תורבח הייריעה תושרב םאה יללכ  8

 סחיב ימותיח עדימ םישקבמ ונא ,ןכו הדימב
 .ןתוליעפל

 ןיא

 ,םינוידטצא םימייק  הייריע תושרב םאה יללכ  9
 תודסומ תרגסמב אלש(     טרופס ישרגמ
 ? )ךוניח
 םרוגל סחיב עדימ םישקבמ ונא ,ןכו הדימב
 ?הקוזחת תודובע עצבמה

 ,ןוידטצא 1
 :קזחתמה
 ס"נתמה

 ,םילחנ םימייק הייריע  תוירחאב םאה יללכ  10
 וא/ו םייליע םימ ירגאמ ,םימ הווקמ ,םימגא
 ?םניגב תיארחא  הייריעהש םייעקרק תת
 םרוגל סחיב עדימל םיקוקז ונא ,ןכו הדימב
 רוביצה םולשו תוחיטב לע יארחאה הייריעב
 ?הלאה תומוקמב

 ןיא

 – ו ףיעס 4 11
 חטובמה
 2 ןטק ףיעס

 ירחא תולטובמ "םא ןיב..." םילימה ,1 הרוש
 הלימה ףסותת "ינפל ומקוהש..." םילימה
 וא" םילימה ףיעסה ףוסבו "תליחת"
  תולטובמ – "הירחא

 רשואמ

 – ו ףיעס 5 12
 חטובמה
 7 ןטק ףיעס
 ותליחתש(
  )4 'מעב

 םילימה ירחא , דומעה תליחתמ 2 הרוש
 "וצומי תויפיצפס תוסילופ ןתוא יפ לע..."
 תוסילופב יכ יאנתבו" םילמה הנפסותת
  "תוינושאר ןניה יכ שורפב םשרנ םהלש
 יפ לע וא..." םילימה דומעה תליחתמ 3 הרוש
  תולטובמ – "ול דצ הניה תושרה רשא רזוח

 רשואמ   
 רשומ

 – "המעטמ םילעופהו" םילימה 1 הרוש ח ףיעס 5 13
  תולטובמ

 רשואמ

 תולטובמ "םיאנת םתואב" םילימה 1 הרוש  ט ףיעס 5 14
 ומכוסיש יפכ םיאנתב" םילימב תופלחומו
 "...חטבמל חטובמה ןיב

 רשואמ

 הרפסב תפלחומ "םוי 90" הרפסה 1 הרוש  בי ףיעס 5 15
  " םוי 60"
 תולטובמ "םיהז םיאנתב"  םילימה ןכו
 ומכוסיש יפכ םיאנתב" םילימב תופלחומו
  "חטבמל חטובמה ןיב
 אל הנשמה יחוטיב קושב םיבר םייוניש רואל
 ,יהשלכ חוטיב תכראהל בייחתהל םויה ןתינ

 קושב םילבוקמ ויהיש יפכ םיאנתב אלא
  .ןמז ותואב תויושרה חוטיב
 
 
 
 

 רשואמ
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 םירשאמ  לטובמ – ףיעסה  זי  ףיעס 5 16
 םוקמב
 "ןממת"
 "ב לפטת"

 רשואמ אל "6" הרפסב תפלחומ "8" הרפסה  חי ףיעס 5 17
 רשואמ  " םוי 60" הרפסב תפלחומ "םוי 90" הרפסה טי ףיעס 5 18
 לטובמ – ףיעסה  בכ ףיעס 5 19

 תא לצפל לבוקמ אל תויושרה יחוטיבב
 יפקיה תא ןיטקמ לוציפה יכ םיחוטיבה
  .ומצע חטובמב עגופו תוימרפה

 רשואמ

 תועט ןכא ירמגל קיר – טרפמב 6 דומע םכבל תמושתל  6 20
  – הספדהב
 םייק אל 6 ףד

 תבחרומ הסילו0פה" םילימה ירחא 1 הרוש 8 ףיעס 7 21
 םילימה הנפסותת "דע לש םוכס תוסכל
  "ךסמ רתוי אלו קזנהמ 5%"

 דע רשואמ
 . קזנמ 10%

 יכרעל" םילימה הנפסותת ףיעסה ףוסב 10 ףיעס 7 22
 דבלב םנוסחא תעב ,דבלב קוש/יופיש
 ףיעס – םינוכיסה לכל המלשה" הבחרהו

 " .הז דויצ לע לוחי אל 3.20

 רשואמ

 תלבגומ וז הבחרה" :ארקיי ןורחאה טפשמה 12 ףיעס 7 23
 ₪ 200,000-ו הרקמל ₪ 100,000 ךסל
  "חוטיבה תפוקתל

 רשואמ אל

 הניא יוסיכה תשיכר תולע – רורט יוסיכ 13 ףיעס 7 24
 ןדמוא תעיבק ןמזב םכבל תמושתל .תלטובמ
  .זרכמל

 רשואמ

 תונלשר לש המויקל החכוהה לטנ" םילימה 14 ףיעס 7 25
 – "חטבמה לע הז ףיעסב רדגומכ יתבר
 , לטובמ" םילימב תופלחומו תולטובמ
 תובוח לע רותיו םושמ ךכב ןיא יכ יאנתבו

 הזוח קוח יפל חטבמה תויוכזו חטובמה
  "חוטיבה

 רשואמ אל

  לטובמ – ףיעסה 16 ףיעס 7 26
   2016 טיב חסונב 3.12 הבחרה תמייק

 רשואמ אל

 לטובמ – ב 17 ףיעס  17 ףיעס  7 27
  לטובמ – ג 17 ףיעס
 
 
 
 
 
 

 רשואמ אל

 .רשואמ  הלוכת ףיעסב " תוירחא לובג" םילימה הלבט 8 28
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 תשגהל
  ריחמ תעצה

  תולטובמ – םינבמ ףיעסבו
 ןתינ אלו חוטיב םוכס לע ססובמ שוכר חוטיב
 קזנ סיסב לע בחרומ שא  חוטיב שוכרל
 ןושאר
 יסכנ ךורעש עצבל םיצילממ ונא ןכלו

  הייריעה
 הסילופה תא ןכדעלו ,ןבומכ ,וננובשח לע
  .םאתהב

 הייריעה
 עוציב לוקשת
 .רקס

 הלבט 8 29
 תשגהל
 ריחמ תעצה

 דחא םוקמל ילמיסקמ חוטיב םוכס ונייצ אנא
  )םכלש לודג יכה רתא ונייהד(

30,000,000 ₪  

 הלבט 8 30
 תשגהל
  ריחמ תעצה

 יוביר רואל ,תוימצע תויופתתשה ף יעס
 םיפוחב עבט יקזנ תובקעב חוטיב ימולשת
 ,הייריעה יבחרב ןכו הייריעל םיכיישה
 תוימצע תויופתתשה יכ םישקבמ ונא
 :הנייהת
 יקזנמ תוברל םיה ףוחב שוכרל קזנ לכ ןיגב
 רתאל ₪ 500,000 'נימ קזנהמ 10% – עבט
 10% – חטובמה שוכר רתיל עבט יקזנ ןיגב
 רתאל ₪ 250,000 'נימ קזנהמ
 הלבטב טרופמכ – המדא תדיער
 -עבט יקזנמ טעמל , תוילפיצינומ תויתשת

100,000 ₪  
  ₪ 50,000 – רחא קזנ לכ
 

  םיאשר
 יתש שיגהל
 תויורשפא

 ףיעס ףסוותי 8 31
  ןמקלדכ 14

 ףיעס ףסוותי ,בחרומ שא חוטיבל הסילופל
  :ןמקלדכ 14

  2.6 ףיעסב רומאל ךשמהב קפס רסה ןעמל
 םילזונ   יקזנ )םיחטובמה םינוכיסה(
 םיקזנ הסכמ הניא הסילופה ,תועקבתהו
   יקלח  תפלחהל תואצוה וא/ו המצע תרנצל
 ,'ג דצ שוכר וניאש ,שוכר תולע וא  תרנצ

 רשאכ תרנצה תועקבתה/םילזונהמ עגפנש
 תימואתפ תינוציח העיגפ וניא קזנה םרוג
 קפס רסה ןעמל( .היופצ יתלבו
 בשחיי המדא תדיער וא/ו עבט יקזנ עוריא 

 )היופצ יתלבו תימואתפ תינוציח העיגפכ
  הדולחו תולבתה  בקע םיקזנ יכ תאזב רהבומ
 .םיסוכמ םניא
 לכל המלשה קפס רסה ןעמלו ןכ ומכ
  םינוכיסה קרפמ  3.20 הבחרה םינוכיסה
  תרנצ תוברל תויתשת לע לוחי אל םיחטובמה
 .םימ תרנצ וא/ו זוקינ וא/ו  בויב

 רשואמ
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 לע לוחי םאתהב ל"נה לכ קפס לכ רסה ןעמל 
    .היחש תוכירב לש תרנצ
 םינבמ תסירק לע לוחי אל יחוטיבה יוסיכה 

 וא/ו םיקולב( תיביסאמ הינב םייונב םניאש
 תעבונ הניאש) םינוורק וא/ו ןבא וא/ו ןוטב
 םרגש יופצ יתלבו  יתנואת ,ינוציח עוריאמ
 ,למשח( תוכרעמ  תסירק וא/ו םתסירקל
 םיכמות תוריק תסירק וא/ו   )'וכו בויב ,םימ
  .תויתשתל סחיב םהיגוסל
 יפל יוטיבה יוסיכה קפס לכ רסה ןעמל 

 אל םינוכיסה לכל המלשה   3.20 הבחרה
 םע טעמל הנש 25 לעמ וליגש שוכר לע לוחי

 תיתנואת ,תינוציח העיגפ י"ע םרגנ עוריאה
 .היופצ יתלבו

 חסונב 4.5 הבחרה תמייק , לטובמ – ףיעסה 2 ףיעס 9 32
  חטבל ןתינ םהיגוסל הנשמ ינלבק תאו ,טיב
 תוינלבק תודובע חוטיבל תידועי הסילופב
 . ןוכיסל םלוה יוסיכ הקינעמה

 רשואמ אל

  לטובמ – ףיעסה  א 3 ףיעס 9 33
 לש תוכירבהו םיפוחה יליעפמ לכ לע
 חטובמה
 אלו םייאמצע םיחוטיבב םמצע תא חטבל
 םהלש תועיבתה תא חטובמה לע סימעהל

 תליעפמ
 תשולש
 – םיפוחה
 תכוז הליעפמ
  תעצבמ .זרכמ
 יתוריש
 .הלצה
 ,תואפרמ 3
 יתורישו

 ןויקינה
 תוקזחותמ
  .הרבחה י"ע
 יאנת יפל
 זרכמה
 הייריעה
 חטבל תביוחמ
 ישילש דצ
 תוירחאו

 לש תיעוצקמ
 ילעב
 םידיקפתה
 ומכ( ףוחב
 , םיליצמ
 הנושאר הרזע
 ףיסוהלו )'וכו
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 םינייכזה תא
 ללוכ יוסיכל
 תוירחא
 .תבלוצ
 

  לטובמ – ףיעסה  ב 3 ףיעס 9 34
 ולטבל ןתינ אלו יזוח גייס והז

 רשואמ

 תחוורל" םילימה הנפסותת ףיעסה ףוסב  4 ףיעס 9 35
  "םיבשותה

 רשואמ

 .לטובמ ףיעסה  5 ףיעס 9 36
 לש תיקוחה ותובחל וניה  הרקמ לכב יוסיכה
 ,תבכר ליעפמ וניא חטובמהו ,דבלב חטובמה
  .ידועי חוטיבב םיביוחמ הרקמ לכב טיש ילכו
  

 רשואמ אל

 "אבה חסונל  ביחרהל ןתינ . לטובמ – ףיעסה 6 ףיעס 9 37
 תיעוצקמ תוירחא גירח ,קפס רסה ןעמל
 ,ףוג יקזנ לע לוחי אל  )הסילופב 3.3.2 גירח(

 םניאש חוקיפו לוהינמ האצותכ ומרגנש
 .יסדנה חוקיפו לוהינ
 

 רשואמ

 הרפסב תפלחומ " ₪ 2,000,000" הרפסה 7 ףיעס 9 38
 ילמיסקמ תוירחא לובג והז " ₪ 1,000,000"
  .וז הבחרהל

 רשואמ

 תונלשר לש המויקל החכוהה לטנ" םילימה  8 ףיעס 9 39
 – "חטבמה לע הז ףיעסב רדגומכ יתבר
 , לטובמ" םילימב תופלחומו תולטובמ
 תובוח לע רותיו םושמ ךכב ןיא יכ יאנתבו

 הזוח קוח יפל חטבמה תויוכזו חטובמה
 "חוטיבה

 רשואמ אל

 ותובח לע םג לח..." םילימה ירחא 1 הרוש 10 ףיעס 9 40
 חטובמה" םילימה הנפסותת " לש תיקוחה
  "ןיגב

 רשואמ אל

 רשואמ תלטובמ - "םיריכש" הלימה 2 הרוש 11 ףיעס 9 41
 רשואמ אל לטובמ – ףיעסה 12 ףיעס 9 42
 ףיעס ףסותי 9 43

13  
 דגנ תושגומה תועיבתב לפטת אל ןולייא
 י"ע תוכרעומו ישילש דצ  ידי לע חטובמה
 תימצע תופתתשהמ ךומנה םוכסב ונתרבח
  .הסילופב הבוקנה

 רשואמ אל

 ףיעס 10 44
 תופתתשה
  תימצע

 ונא תונורחאה םינשב תופצה יוביר רואל
 : םישקבמ
-    העיבט תוברל םי יפוחב רושקה קזנ

400,000 ₪  
 – עבט יקזנמ  האצותכ תויתשתמ קזנ

 שיגהל ןתינ
 יתשב
 תויצפוא



 
 חוטיב תקלחמ / תיטפשמ הכשל

 

7 
 

400,000 ₪  
  ₪ 50,000 – רחא קזנ לכ

 הבחרה יפל" םילימה הנפסותת ףיעסה ףוסב  2 ףיעס 11 45
 "2016 טיב חסונמ 4.2

 רשואמ

 רשואמ אל לטובמ – ףיעסה  4 ףיעס 11 46
 הרפסב תפלחומ " ₪ 2,000,000" הרפסה 5 ףיעס 11 47

 ילמיסקמ תוירחא לובג והז " ₪ 1,000,000"
 .וז הבחרהל

 רשואמ

 ותובח תא הסכמ הסילופה :ארקיי ףיעסה  1 ףיעס 12 48
 םיטרופמה עוצקמ ילעב ןיגב חטובמה לש
 .הטמ

 רשואמ

 תולטובמ – "ןלהלד םיקוסיעה תא" םילימה 2 ףיעס 12 49
 ןיגב חטובמה תובח" םילימב תופלחומו
 "םיטרופמה עוצקמ ילעב תובחו

 – "ךוניחו הארוה ידבוע" םילימה 3 הרוש
  תולטובמ
 – "תרבוד ,םינפ רקבמ" םילימה 4 הרוש
  תולטובמ
 הנפסותת "םירשגמ" הלימה ירחא 5 הרוש
 י"ע ונפוהש יטפשמ ךילה תרגסמב" םילימה
  )ת"נמ( טפשמה יתב

  תלטובמ – "םיקיזמ" הלימה – 8 הרוש
 תושרה לש םיתווצ" םילימה – 9 הרוש
  תולטובמ – "יתרבח עויסל

 רשואמ
 
 

 רשואמ אל
 

 רשואמ
 

 רשואמ
 
 

 רשואמ אל
 רשואמ

 הסילופה ,קפס רסה םשל :ארקיי ףיעסה 3 ףיעס 12 50
 ילעב לש תישיאה תוירחא תא םג הסכמ
 חטובמה לש םיריכשה וידבוע עוצקמה
  "ליעל םיטרופמה תועוצקמב

 רשואמ

 םילטובמ – י 4 ןכו ח 4 םיפיעס 4 ףיעס 12 51
 יפל אהי יחוטיבה יוסיכה םיפיעסה רתי לכ
  1/2000 טיב הסילופה לש תיפיצפס הבחרה
 
  תלטובמ – 4 ףיעס לש הנורחאה אפיסה ןכו

 רשואמ
 תא שיגהל שי

 יאנת
 הסילופה

 
 םילימה הנפסותת ףיעסה לש 1 אפיסה ףוסב 6 ףיעס 13 52

 "8 הבחרה יפל"
 רשואמ

 גייס יפל" םילימה הנפסותת ףיעסה ףוסב 7 ףיעס 13 53
10" 

 רשואמ

 ןכו 8 ףיעס 13 54
  9 ףיעס

 םילימה הנפסותת הלאה םיפיעסה ינש ינפל
 ":רובע יארחא היהי אל חטבמה"

 רשואמ אל

 טיב תיעוצקמ תוירחא חוטיבל הסילופ חסונל  11 ףסונ ףיעס 13 55
 :םיפסונה םיגייסה הנפסותת 1/2000
 םילימה הסילופה יגייסמ 2 גייסב .א

 דחא" םילימב הנפלחות "םיפתושהמ דחא"

 תא שיגהל שי
 חטבמה חסונ
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 יארחא וא/ו חטובמה לש תוקלחמה ילהנממ
 וא/ו רבזג וא/ו חטובמה לצא חוטיבה לע
  .הצעומה שאר וא/ו הריכזמ

 לש ותלוכי יאמ תעבונה יהשלכ העיבת  .ב
 ויתובוח תא קלסל חטובמה

 אמגודל םייוציפו םיישנוע םייוציפ ,תוסנק  .ג

 ער םש תאצוה וא הביד תואצוה ,הצמשה .ד
 ןודז תנווכב ושענש תויטרפב העיגפ וא

 תונכוסמהמ תעבונה איהשלכ תובח .ה
 איהשלכ הלחמ וא  סיזוטסבסאבש
 תעבונהו טסבסאל הרושקה וא תיוולנה
 דוביע ,רוצי לופיטמ ןיפיקעב וא ןירשימב
 וא טסבסא קוויש וא ןוסחא , הריכמ
 םיליכמש הלאכ וא טסבסא ירצומב
  .טסבסא

 ינחור ןינק תויוכז ,םיטנטפ תויוכז תרפה .ו
 .רחסמ ינמיסו םירצוי תויוכז תוברל

  .הרשמ אשונכ וא רוטקרידכ תובח לכ .ז

 םייטנגמורטקלא תודש וא/ו הנירק .ח

   איהש הביס לכמ ןדבוא .ט

 תורטש תואחמה ,םיפסכ ,ךרע תוריינל   
 לצא תונמאנב  דקפומה   רחא שוכרו

  .חטובמה

 םיטנטפ תויוכז תרפה .י

 ןמזבש םהשלכ תובח וא  קזנ וא  ןדבוא .אי
 תחת םהיבגל חוטיב חטובמל היה םעוריא
 דחיב וא ודבל חטובמה תא תוסכמ תסילופ
 ךותמ םיעבונה םירקמ רובע םירחא םע
  הזוח

  .ןהשלכ תודובע חוטיבל

 הדימע יאו בוכיע ,שומיש ןדבוא .בי
 םכילהמ םיעבונה םינמזה חולב
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   .םיילארודצורפ

 עבונה וא/ו רושקה קזנ וא/ו ןדבוא .גי
 םתפיכאו םיקסע יושיר ןתמ יא/ןתממ
  .אוהש גוס לכמ

 
 ףיעס 13 56

 תופתתשה
  תימצע

  ₪ 400,000 – עבט יקזנמ האצותכ קזנ ןיגב
  ₪ 100,000 – הייריעה סדנהמ ןיגב
  ₪ 50,000 – םיטרופמה תועוצקמה רתי ןיגב
  ₪ 50,000 – רצומ תובחל הבחרה ןיגב

 םיאשר
 שיגהל
 םכנוצרכ

 – "6.2 ףיעס י"פע יוסיכ ללוכ" םילימה  2 ףיעס 14 57
  תולטובמ

 רשואמ

 "ןושאר קזנ  סיסב לע" םילימה ףיעסה ףוסב 3 ףיעס 14 58
  תולטובמ –

 רשואמ

 רשואמ  לטובמ – ףיעסה  5 ףיעס 14 59
 חוטיב םוכס 15 60

  3 קרפל
 רשואמ אל תולטובמ – "ןושאר קזנ  סיסב לע" םילימה

 ףיעס 15 61
 תופתתשה
  תימצע

 תדיערל ןכו עבט יקזנל תוימצע תויופתתשה
 תפלחומ " ₪ 10,000" הרפסה – המדא
  " ₪ 30,000" הרפסב
 םילימב ליחתמה טפשמה םיפיעסה ינשב ןכו

 םגו הז חוטיב יפל םג קזנ לש הרקמב"
 ההובגה" םילימב םייתסמו " ...תוסילופב
  לטובמ – "ןהיניב
 שוכר חוטיבל ירויש וניא ןאכ שרדנה חוטיבה
 םיפסכ חוטיבל רשק לכ ול ןיאו

 – המדא תדיער ןוכיסל תימצע תופתתשה
 תופלחומ "חוטיבה ילומגתמ 10%" םילימה
  "רתאל חוטיבה םוכסמ 10%" םילימב
 ןכו
 

 רשואמ

 רשואמ  לטובמ – ףיעסה  4 ףיעס 16 62
  לטובמ – ףיעסה  5 ףיעס 16 63
 ףיעס 16 64

 תופתתשה
  תימצע

 תדיערל ןכו עבט יקזנל תוימצע תויופתתשה
 תפלחומ " ₪ 10,000" הרפסה – המדא
  " ₪ 30,000" הרפסב
 םילימב ליחתמה טפשמה םיפיעסה ינשב ןכו

 םגו הז חוטיב יפל םג קזנ לש הרקמב"
 ההובגה" םילימב םייתסמו " ...תוסילופב
  לטובמ – "ןהיניב

 רשואמ

 הרעה לכלו..." םילימהמ לחה 4 ,3 , 2 תורוש 1 ףיעס 17 65
 לע הרשוא... " םילימב םייתסמו "...ןיוצתש
  תולטובמ – "תושרה ידי

 רשואמ
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 תולטובמ – "פ"עב" םילימה – 2 הרוש  2 ףיעס 17 66
  "בתכב" הלימב תופלחומו
 יכ יאנתבו" םילימה הנפסותת ףיעסה ףוסבו
 אלו םהשלכ םייחוטיב םיעוריא ועריא אל
  "הנשמ חוטיב יאנתב םייוניש ולח

 רשואמ

 יפנע ןיב תוימרפ דיינל  םכרושיא שקבנ  יללכ 67
 ללוכה ביצקתהש דבלבו םינושה חוטיבה
 .הנתשי אל ונתעצה יפכ

 רשואמ אל

 תלפטמ ?םימ תקפסמ הצעומה םאה  יללכ 68
 לופיט וא/ו םימ תקפסא  םאה ?בויבב
 ?הז זרכמ י"פע יוסיכב תללכנ  בויבב

 יוסיכ ןיא
 םימ ידיגאתל
 .םיכפש ןוכמו

 םאתהב ,העצה שיגהל לכונש תנמ לע  יללכ 69
 ףיסוהל שקבנ הנשמה יחטבמ תשירדל
 חסונל םאתהב רבייס גירחו תופיגמ גירח
 ב"צמה ונתרבח

 רשואמ

 יברימה חוטיבה םוכס המ תעדל שקבנ  יללכ 70
 ? רתא ותוא והמו  רתאל

 חוטיב םוכס
30,000,000 ₪ 

 ןיינב
 .הייריעה

 ?םיזרכומ םיפוח שי הייריעה םוחתב םאה  יללכ 71
 םילעפומו הדימב ,?םתוא ליעפמ ימ ,ןכ םא
 חוטיב םינייכזל שי םאה ,םינייכז י"ע
 ?םיאתמ

 םיפוח 3 שי
 י"ע םילעפומ
 ..םינייכז

 םינייכזה
 םיעצבמ
 .חוטיב
 

 העצה ןיכהל לכונש תנמ לעו תועיבתה ןויסינ רואל  יללכ 72
 תוימצעה תויופתתשהל סחיב םיטרפ שקבנ זרכמל
 םינש( תועיבתה ןויסינ סחייתמ ןהילא הפוקתל

2015 – 2019( : 

 :שא תסילופ .1

 . עבט יקזנ .1.1

 

 
 

 .םיה יפוחב םיקזנ .1.2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קזנהמ 5%
 םומינימ

200,000 ₪ . 
  – 2019 תנשמ

 קזנהמ 5%
 םומינימ

250,000 ₪ . 
 

 קזנהמ 5%
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 .רחא קזנ לכ .1.3

 

 :ישילש דצ תסילופ .2

 .םיב רושקה הרקמל .2.1

 

 .תופצהו עבט יקזנ ןיגב .2.2

 

 

 .תויתשתמ קזנ .2.3

 .רחא קזנ לכל .2.4

 

 :םידיבעמ תובח תסילופ .3

 .הדובע תנואתל .3.1

 עוצקמ תלחמל .3.2

 .תיעוצקמ תוירחא תסילופ    .4

 םומינימ
200,000 ₪ . 

 – 2019 תנשמ
 

 קזנהמ 5 %
 םומינימ

250,000 ₪  
 

50,000 ₪  
 
 

 קזנהמ 5%
 200,000 'נימ
₪  

 
 קזנהמ 5%

 200,000 'נימ
₪  

 
100,000 ₪  

80,000 ₪  
 
 

20,000 ₪  
20,000 ₪  

 
 

 ריעה סדנהמ
100,000 ₪ 

 עוריא לכל
 50,000 רחא
₪.  

 תשרדנ ךיראת הזיא דע ןייצל שקבנ ד 4 73
 תוברעה חסונ תא םאתהב ןכדעלו תוברעה
 .19 מ"עב
 ?העצהה םוימ םאה ,םישדוח 3 רורב אל(

 )?חוטיבה תליחת םוימ םאה

 מ םישדוח 3
 םוי 11.3.21

 .השגהה

 רשואמ ."הירחא וא/ו" םילימה תא קוחמל שקבנ 2 'ו 4 74
 הנגה ןממת" :םילימה תא קוחמל שקבנ 'זי 5 75

 :ןמוקמב םושרלו "הייריעל תיטפשמ
 ."ב לפטת"

 רשואמ

 דע רשואמ .ףיעסה תא קוחמל שקבנ 8 7 76
 קזנמ 10%
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 " םוקמב םושרלו "500,000" קוחמל שקבנ 12 7 77
 הבחרה" :ףיסוהל שקבנ ןכ ומכ ,"150,000

 ."דבלב שא ינוכיס לע הלח וז

 רשואמ אל

 לוחי רורט יקזנל יוסיכה" :ףיסוהל שקבנ 13 7 78
 "שוכר סמב ןתינש יוציפה לעמ

 רשואמ אל

 3.12 הבחרה יאנתל ףופכב" : ףיסוהל שקב 16 7 79
 ."הסילופב

 רשואמ אל

 רומאל דוגינב" :םילימה תא קוחמל שקבנ ב 17  80
 םוחת היהי רתא עבט קזנ תעב ,ליעל
 .18-ו ,א 17 ףיעס האר – "הייריעה

 רשואמ אל

 ףיסוהל שקבנ 8 81
 20 ףיעס

 םינבמ תסירק לע לוחי אל יחוטיבה יוסיכה
 הינב םייונב םניאש םינבמ יקלח וא/ו

 ,םימ( תוכרעמ תסירק וא/ו תיביסאמ
 אלא םהיגוסל םיכמות תוריקו )בויב ,למשח
 .דבלב ינוציח יתנואת עוריאמ האצותכ

 רשואמ

 ףיסוהל שקבנ 8 82
 21 ףיעס

 הסילופב 2.6 ףיעס םילזונ יקזנ ןיינעל
 הסכמ הניא הסילופה                     :ףסוותי
 רואתו גוס לכמ תרנצ( המצע תרנצל םיקזנ
 םימ וא/ו בויב וא/ו זוקינ תרנצ תוברל
 הליגר וא/ו תינוריע וא/ו תילאפיצינומ
 ) אוהש גוס לכמ הנבמב תיטרדנטסו
 לכ יקזנ וא/ו תרנצ יקלח  תפלחהל תואצוהו
 שוכר וניאש  ,רואתו גוס לכמ חטובמ שוכר
 תועקבתהמ וא/ו םילזונהמ עגפנש ,'ג דצ
 םרוג רשאכ ,םמצע םילזונה תוברל תרנצה
 יתלבו תימואתפ תינוציח העיגפ וניא קזנה
 םיקזנ יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .היופצ
 יאלב יקזנ וא/ו הדולחו תולבתה בקע תרנצל
 תינוציח העיגפ תניחבב םניא יעבט םגפו
 יכו ,םיסוכמ םניא ןכ לעו היופצ יתלבו
 יאנתב 3.20 ףיעס יפ לע םינוכיסה לכ יוסיכ
 ךדיאמ .הז יוסיכ לע לוחי אל הסילופה
 תדיער וא/ו עבט יקזנ עוריא יכ רהבוי

 בשחיי תרנצל רשקב שא וא/ו המדא
 היופצ יתלבו תימואתפ תינוציח העיגפכ
 

 רשואמ

 תויתשתל חוטיב םוכס ןיוצ אל חוטיב ימוכס 8 83
 .ןייצל שקבנ – תוילאפיצינומ

3,500,000 ₪  

 תופתתשה  8 84
 תימצע

 תימצע תופתתשהה תא קוחמל שקבנ
 .םינוכיסה לכו הצירפ ,דושל
 יקזנ טעמל קזנ לכל  תימצעה תופתתשהה
 .₪ 50,000 היהת המדא תדיערו עבט

 םיאשר
 יתש שיגהל
 .תוירשפא

 רשואמ אל לע : קוחמל שקבנ :תוילאפיצינומ תויתשת תופתתשה 8 85
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 טעמל" :םוקמב םושרלו "ןושאר קזנ סיסב תימצע
 ."עבט יקזנ ןיגב

 תופתתשה 8 86
 תימצע

 שקבנ –, העצה שיגהל לכונש תנמ לע
 עבט יקזנל תימצעה תופתתשהה תא קוחמל
 :המוקמב םושרלו םי יפוחו
 םומינימ רתאל ,קזנהמ 10% :עבט יקזנ

 .רתאל ₪ 500,000 םומיסקמ , ₪ 100,000
 םיה ףוח ,תויתשתל  עבט יקזנל סחיב
 )םיה וקמ רטמ 250 בחורב העוצר(
 רתאל ,קזנהמ 10% :תוימי תויתשתו

 .רתאל  ₪ 500,000 םומינימ

 םיאשר
 יתש שיגהל
 .תוירשפא

 הייריעה ,ףיעסה תא קוחמל שקבנ 2 9 87
 יוסיכ שרדנ עודמ רורב אל ,תחטובמ
 .הנשמ ינלבקל

 רשואמ אל

  .ףיעסה תא קוחמל שקבנ א ,3 9 88
 :ומוקמב םושרלו ףיעסה תא קוחמל שקבנ ב ,3 9 89

 הלימה קחמת דבלב ףוג יקזנל סחיב"
 ."חוקיפ"

 רשואמ אל

 רשואמ אל .ףיעסה תא קוחמל שקבנ 5 9 90
 תופתתשה 10 91

  תימצע
 :ומוקמב םושרלו ףיעסה תא קוחמל שקבנ
 הרקמ תוברל םילו ףוחל רושקה קזנ

 .₪ 500,000 :העיבט
 .₪ 500,000 : עבט יקזנ
 "₪ 100,000 :תויתשתמ קזנ
 .₪ 50,000 : רחא קזנ לכ

 םיאשר
 יתש שיגהל
 .תוירשפא

 הדובעה רכשש יאנתב" : ףיסוהל שקבנ 2 11 92
 ."םרכש תא םג ללוכ הסילופב יתנשה

 רשואמ

 םיכרד תונואת – ףיעסה תא קוחמל שקבנ 4 11 93
 .יזוח גירח אוה

 רשואמ אל

 תופתתשה 11 94
 תימצע

 יכ ףיסוהל שקבנ עוצקמ תלחמל סחיב
 .עגפנל הניה תימצעה תופתתשהה

 רשואמ

 תוירחא 12 95
 יאנת תיעוצקמ
 הסילופה

 טיב תרודהמ" םילימה תא קוחמל שקבנ
 : המוקמב םושרלו "תילקש 2000

 "עיצמה לש תינכדעה הסילופה תרודהמ"
 

 רשואמ

 הבחרהה חסונל םאתהב" : ףיסוהל  שקבנ 4 12 96
 ."הסילופב

 רשואמ

  הנורחאה הקספה תא קוחמל שקבנ 4 12 97
 רסה ןעמל" םילימב הליחתמה םיירגוסבש
 ."קפס

 רשואמ אל

 הבחרהה חסונל םאתהב" : ףיסוהל  שקבנ 6 13 98
 ."הסילופב

 ףופכב רשואמ
 חסונ ףורצל
 הסילופה
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 זרכמל
 שי ,ןכל ,םיגירח םה וללה םיפיעסה 9 ,8 13 99

 :םילימה תא םהמ דחא לכ ינפל ףיסוהל
 "הסכמ הניא הסילופה"

 רשואמ אל

 ףיסוהל שקבנ 13 100
 20 ףיעס

 ףיעס ףסוותי הסילופל" :ףיסוהל שקבנ
 "לק-לפ"

 רשואמ

 תופתתשה 13 101
  תימצע

 :ןמקלדכ תימצע תופתתשה ףיסוהל שקבנ
 הרקמ תוברל םילו ףוחל רושקה קזנ

 .₪ 500,000 :העיבט
 .₪ 500,000 : עבט יקזנ

 םיאשר
 יתש שיגהל
 .תוירשפא

 ןייצל שקבנ ,העצה שיגהל לכונש תנמ לע ינורטקלא דויצ 14 102
 .דויצ תמישרל הפופכ היהת הסילופה יכ
 ןובשח לע דויצל רקסב הנתוי יוסיכה ןכ ומכ
 .חוטיבה תרבח

 רשואמ

 תופתתשה 15 103
 תימצע

 ילומגתמ" םילימה םוקמב ,המדא תדיער
 "חוטיבה םוכסמ" : םושרל שי "חוטיבה
 הגוהנה תימצעה תופתתשהל םאתהב(
 ."המדא תדיערב

 רשואמ

 תופתתשה 16 104
 תימצע

 ילומגתמ" םילימה םוקמב ,המדא תדיער
 "חוטיבה םוכסמ" : םושרל שי "חוטיבה
 הגוהנה תימצעה תופתתשהל םאתהב(
 ."המדא תדיערב

 רשואמ

 הרעה לכלו" םילימהמ לחה קוחמל שקבנ 1 17 105
 .ףיעסה ףוס דע " ןיוצתש
 שיש העצה לוספל תוכזה הרומש תושרל
 .תורעה הב

 רשואמ אל

 לבקל שקבנ העצה שיגהל לכונש תנמ לע תועיבת ןויסינ 18 106
 חטבמהמ ינכדע תועיבת בצמ
 

 רושיאה והז
 םייקה
 וניהו ונתושרב
 עגרל ינכדעה
 .הז

107 
 

 שא תסילופב תועיבתל סחיב םיטרפ שקבנ תועיבת ןויסינ 18
 .2017 תנשב בחרומ
 .2017 תנשב תיעוצקמ תוירחאב העיבת ןכו
 תועיבת ושגוה םאה תעדל שקבנ ןכ ומכ
 הזיאבו המכ ,ןכו הדימב ,העיבט ירקמ ןיגב

 .םינש

 התצה - שא
 .עבט יקזנ 2 -ו

 תוירחא
 – תיעוצקמ
 דגנ העיבת
 הייריעה
 סדנהמהו

 לע זירכה אלש
 ןכוסמ הנבמ
 קילחה םדאו
 בקע תוגרדמב
 – םימשג ימ



 
 חוטיב תקלחמ / תיטפשמ הכשל

 

15 
 

 .תוכנ 71%
 רשקב
 םיב תועיבטל
 אל ונחנא –
 לע םיעדוי

 וא/ו םירקמ
 .ולאכ תועיבת
 

 


