
 
  

 
 
 
 
 

 
 2023 תנשל תוכימת תלבקל תושקב תשגהל תויללכ תויחנה

 
 :תובצקה תדעוול השקב תשגהל םייחרכה םיאנת .1

 
 .תרחא הרטמ לכל אלו תשקובמ איה המשל הרטמל קרו ךא שמשת האולמב הכימתה .א 
 תוברל ,העיס יכרצל אל ףאו תויתגלפמ וא/ו תויטילופ תורטמל ושמשי אל הכימתה יפסכ .ב 

 ושמשי אל ןכו 1973-ג"לשתה תוגלפמ ןומימ קוחב ןתועמשמכ העיס לש תופטוש תואצוה
 .1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחב העמשמכ תוריחב תלומעתל

 ןיב העיס וא הגלפמ לש המש ללכיי אל הכימתה יפסכב ושעייש תוליעפו םיעוריא ,תועדומב .ג 
 .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב

 שרדנכ ,התומעה לש ןובשחה-יאור רושיאבו התומעה ר"וי י"ע המותח תויהל השקבה לע .ד 
 .תוכימתה להונל 10.6 ףיעסב

   
 :הייריעה ילהונו םינפה דרשמ להונל םאתהב השקבל ףרצל שי םתוא םיכמסמ תמישר .2

 
 .התומע לש המיתחה ישרומ י"ע םותחו אלמ הכימת תשקב ספוט .א 
 ישרומ יכו השקבה תשגה דעומב התומעה לש המיתחה ישרומ לע ח"ור וא ד"ועמ רושיא .ב 

 .השקבה לע ומתח המיתחה
 שקבמ ףוגה לש יטפשמה דמעמה לע ד"וע תאמ רושיא וא דיגאתה םושיר לע הדועת .ג 

 .הכימתה
 .היבשותלו תושרל ותמורת לעו דיגאתה תוליעפ לע יתיצמת ח"וד .ד 
 .)'וכו ןונקת ,ריכזת( הכימתה שקבמ ףוגה לש םינכדועמה דוסיה יכמסמ .ה 
 הנשל המדקש הנשל רקובמ יפסכ ח"וד ופרוצי - 30.06-ל 01.01 ןיב תשגומ השקבה םא .ו 

 רקובמה יפסכה ח"ודה תפוקת רחאלש םויב הליחתמה הפוקתל ןחוב ןזאמו ,תמדוקה
 תשגה ינפל םוי 60 דע לש דעומב תמייתסמו רכזנה רקוסמה דעומב תמייתסמו רכזנה
 :השקבה
 ןזאמו תמדוקה הנשל רקובמ יפסכ ח"וד ופרוצי - 31.12-ל 01.10 ןיב תשגומ השקבה םא
 תמייתסמו רכזנה רקובמה יפסכה ח"ודה תפוקת רחאלש םויב הליחתמה הפוקתל ןחוב
 :השקבה תשגה ינפל םוי 60 דע לש דעומב
 יסכנ לע םיטרפ לולכיו ,םילבוקמה תואנובשחה יללכ יפל יפסכה ח"ודה ךרעי הרקמ לכב
 .םהיתורתיו םיקנב תונובשח ,תונודקיפ ,תועקשה ,דסומה

 תשקובמ הניגב םיפסכה תנשל הכימתה שקבמ ףוגה לש ביצקת תעצה וא רשואמ ביצקת .ז 
 ידרשמ תופתתשה הז ללכבו ,תושקובמ וא תויופצ תוסנכה לש אלמ טוריפ תוברל הכימתה
 רפסמ ,הפיקע ןהו הרישי הכימתב ןה םירחא םיירוביצ םיפוג וא תוימוקמ תויושר ,הלשממ
 .הדובע רכשל תללוכה האצוההו םידבועה

 תורש תיינק תוברל ,םידיגאתה תושרל שגוהש יפכ הובגה רכשה ילבקמ 5 תולע לע ח"וד .ח 
 .תוינובשח תועצמאב

 .ףסומ ךרע סמ ידרשמב הכימתה שקבמה ףוגה דמעמ רושיא .ט 
 .הסנכה סמ תויושרמ יתנש רושיא .י 



 
  

 
 
 
 
 

 להונב עבקנש יפכ ,תויללכו הלהנהה תואצוה תרקתב שקבמה תדימע רבדב ח"ור רושיא .אי 
 .1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל )ו(א3 ףיעס יפל יללכה

 שקבמה היה .ןיקת לוהינ לע תותומעה םשרמ ףקת רושיא ףרצי התומע וניהש שקבמ .בי 
 םשרה ןמ ןיקת לוהינ לע ףקת רושיא ףרצי ,התומע וניאש חוור תרטמל וניאש דיגאת
 .רומאכ םירושיא קיפנמ םשרהש לככ ,ןיד יפל םיאתמה

 .התומעה לע המיתחה ישרומ י"ע המותח ,ךמתנ ףוג תובייחתה .גי 
 ועבקנש יפכ ,תויללכו הלהנה תואצוה תרקתב ירוביצה דסומה תדימע רבגב ח"ור רושיא .די 

 .1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל )ו(א3 ףיעס יפל יללכה להונב
 .תוליעפל ףקות רב ןוישיר ואיצמי - קסע ןוישירב קוח י"פע םיביוחמה םיפוג .וט 
   
 

 תודסומל הנידמה ביצקתמ הכימתכ תימוקמ תושרמ הכימת בשחת ל"כשחה תוארוה ןיינעל •
	.רוביצ

 
 רושקה לכ תא םג ח"ודה יטרפב ונייצי םי תיירקל ץוחמ םג םילעופה םידיגאת  :םייצרא םידיגאת

 עויס הנממ םילבקמה םיבשותה רועיש טוריפב ןה ,דבלב םי תירקב תוליעפל
 .םי תרק יבשותל היתורישל יפסכה ףקיהב ןהו

 .דיגאתה ר"וי דיקפתב םג שמשמ וניא דיגאתה להנמש דיפקהל שי :ר"ויו דיגאת להנמ
 

 :תושקבה ישיגמ בל תמושתל
 .הייריעה לש טנרטניאה רתאב םימסרופמ ,ריעה תצעומ י"ע ורשואש יפכ ,תוכימתה ןתמל םיניחבתה
 תוינידמ י"פע ,לבוקמה לע םילוע דסומב רכשה ינותנ םא הכימת תיחפהל וא עונמל תיאשר הייריעה
 .ךמתנ ירוביצ דסומל תואצוהו רכש תלבגהל עגונב הלשממה
 .תויחנהל םאתהב םיכמסמה ףוריצו םיטרפה יולימ לע ודיפקה אנא
 םוימ יללכה בשחה רזוח( .תוכימת להונב רומאכ ,תויטנוולרה םינשל עגונב םיספטה תא אלמל שי

 .)תוכימתה להונ י"פע תויטנוולרה םינשל ומיאתהל שיו דבלב אמגוד הווהמ 25.02.04


