
	

 ג"פשת תנש – םירזחהו םילוטיב תוינידמ
 2202 טסוגוא ןכדועמ

 
 

 : יללכ .1

 עצבמ וא המחלמ :ןוגכ ןוילע חוכ לש הרקמב יכ יל עודי .רושיאה אושנ תוליעפה יטרפ תא יתארקו שארמ יתרריב יכ ריהצמ ינא

 וא/ו תיפוצ תוליעפ רשפאמ וניאש םושג ריווא גזמ ,עבט יעגפ ,תיללכ התיבש ,הנידמב םייחה תרגש לע עיפשמה יתוהמ יאבצ

 לש תעדה לוקיש יפלש הביס לכ לשב וא/ו  םיכינחה לש םתואירב תא ןכסל םילולעש ברש יאנת וא ,םיכינחל הנכס תווהל לולע

 ןיגב העיבת לכ לע שארמ רתוומ ינא , רחא ירוביצ ףוג לכ א/ו ךוניחה דרשמ לש הארוה לשב וא/ו םיכינחל הנכס הווהמ העונתה

  .ליעל רומאכ תוביסנב לוטיב

 

 .העונתה תטלחהל םאתהב היהי רומאכ לוטיב לש הרקמב רזחהה הבוגש ךכל םיכסמ ינאו יל עודי דוע

 וא טבשה לש האחמה תועצמאב עצבתי תופתתשה יא וא לוטיב ןיגב רזחה לכ יכ םיכסמ ינאו יל עודי יכ רשאמ ינא ,ףסונב

.העונתה לש רזחהה ילהנ יפל ,יארשאה יסיטרכ תורבח לצא בויחה לוטיב תועצמאב  

.הז ךמסמב תטרופמה םירזחההו םילוטיבה תוינידמל םיכסמ ינא םיפוצה תעונתל םולשתו םושיר עוציבב  

 :תורדגה .2

 רבחה ימד  .תרדגומ הפוקתל העונתה תוליעפב תורבח ןיגב טבשל ךינחה י"ע רבעומ רשא ימעפ דח םולשת – רבח ימד .1

 .םושיר ימד םיללוכ

 

  .העונתל םשרנ רשא ךינח לכ ןיגב הטמלו הגהנהל טבשה לש םולשת - םושיר ימד .2

 ךמסמה תלבק דעוממ וא ךינחה לש םושירה דעוממ םימי 14 ךות עצוב לוטיבה רשאכ קר הרזחהל םינתינ םושירה ימד

 ההז וניא םושירה ימד הבוג .לוטיב ימד יוכינב תאזו ,ואל םא ןיבו תורישה ןתמ לחה םא ןיב ,הקסעה יטרפ תא ליכמה

  .תוגהנהה ןיב

 

 .הקסעה ריחממ 5% םניה לוטיב ימד – לוטיב ימד .3

 

 דעומ תרצק תוליעפב תופתתשה ןיגב טבשל ךינחה י"ע רבעומ רשא םולשת – )'וכו ץיק ,חספ ,הכונח( םילעפמל םולשת .4

 .תרדגומו

 

 :לוטיב תעדוה .3

 ,ל"אודב וא סקפב ,דיב הריסמב ,בתכב רסמית םאב וזככ בשחת םילעפמל םולשת וא/ו רבח ימד ןיגב לוטיב תעדוה •

 .התלבק םע ידיימ ןפואב ףקותל סנכיתו טבשה תי/רבזגל וא טבשה ת/זכרמל

 .ןידכ לוטיב תעדוה בשחית אל דיינה ןופלטל טסקט תעדוהב חלשתש לוטיב תעדוה      

 דעוממ וא ךינחה לש םושירה דעוממ םימי 14 ךות עצוב לוטיבה ןכ םא אלא ורזחוי אל ,םושירה ימד ללוכ רבחה ימד •

 .ואל םא ןיבו תורישה ןתמ לחה םא ןיב ,הקסעה יטרפ תא ליכמה ךמסמה תלבק

 םוי ינפל )גחו תבש ללוכ אל( םימי 7-מ תוחפ אלו לעפמל םושירה םוימ םוי 14 ךות רשפאתת לעפמל םושיר לוטיב •

 .לעפמל האיציה

 .םושירה לוטיב לש הרקמב לוטיב ימד 5% וכוני םילעפמל םולשתב •

 



	

 

 :יפסכ רזחהל תואכז .4

 תוליעפל( העונתל ותמשרה תא ךינחה לטיב - םושיר ימד וא/ו רבח ימד םולשת לוטיב ןיגב יפסכ רזחהל תואכז .א

 ןתמ לחה םא ןיב ,הקסעה יטרפ תא ליכמה ךמסמה תלבק דעוממ וא ךינחה םושיר דעוממ םימי 14 ךות )תפטושה

  .לוטיבה ימד יוכינב םושירה ימד ללוכ רבחה ימד אולמ תלבקל יאכז ךינחה אהי ,ואל םא ןיבו תורישה

 הלבטב רומאל םאתהב גרודמ רזחה תלבקל יאכז ךינחה אהי ,רומאכ םוי 14 רחאל ותמשרה תא ךינחה לטיב 

   .םושירה ימדב ךינחה יאכז אהי אל ןפוא לכב .םושירה ימד יוכינב ןלהל 6'ד-ו 5'ד םיפיעסב תטרופמה

 

 םוי 14 ךות ותמשרה תא ךינחה לטיב - )'וכו ץיק ,חספ ,הכונח( םילעפמל םולשת לוטיב ןיגב יפסכ רזחהל תואכז .ב

 תלבקל יאכז ךינחה אהי ,לעפמל האיציה םוי ינפל )גחו תבש ללוכ אל( םימי 7-מ תוחפ אלו לעפמל םושירה םוימ

 .לוטיבה ימד יוכינב םולשתה אולמ

  

 האיציה םרטב ,דודיב תבוח /הלחמ לשב לעפמב ותופתתשה תא ךינח לטיב – דודיב תבוח / הלחמ לשב לוטיב 

  .טבשה י"ע רזוחב םסרופיש םוכסה יוכינב יפסכ רזחה לבקל יאכז ךינחה אהי ,לעפמל

 .לעפמה תפוקתב דודיבה תבוח /ותלחמ רבדב יאופר רושיא ךינחה ריבעה ,לעפמה םויס םרטבש ךכל ףופכ רומאה 

  .יפסכ רזחה לכב ךינחה תא הכזת אל לעפמה םויס רחאל רושיא תגצה

 .טבשה תי/רבזגל וא טבשה ת/זכרמל תינדי הריסמב וא סקפ ,ל"אודב חולשל שי יאופרה רושיאה תא

 

 הביס לכמ לעפמה ךלהמב בזוע ךינחה וב הרקמב והשלכ יפסכ רזחה תלבקל יאכז אהי אל ךינחה ,קפס רסה ןעמל 

 וא הגהנהה / העונתה ילהנב הדימע יא וא/ו היואר אל תוגהנתה ללגב לעפמהמ קחרומ ךינחהש הרקמב ללוכ, איהש

 .לעפמ ידכ ךות הלבקתהש דודיב תבוח תוברל, טבשה

 

 ךכל בורקה דעומב וא ,הקסעה לוטיב דמעמב עצובי רזחהה ,"לוטיב תעדוה" ףיעסב םיטרופמה םיאנתה ואלמתנשמ .ג

 .לוטיבה תעדוה תלבקמ םימי 14-מ רחואי אלו

 

   - רבח ימד םולשת לוטיב ןיגב יפסכ רזחהל תואכז בושיחל םיפסונ םישגד .ד

 
 :םיאבה םיאנתל םאתהב רזחהל יאכז היהי ורובע לוטיב תעדוה הלבקתה רשא ךינח

 

 .₪ 100 לש ךס לע ודמעי )לוטיב ןיגב ורזחוי אלש( רבחה ימד ךס ךותמ םושירה ימד .1

 ילוי שדוחל דעו 2022 רבמטפס שדוחמ לחה תוליעפה ישדוח רובע םימלושמ םושירה ימד יוכינב רבחה ימד .2

2023.  

 )2023 ילוי שדוח( ג"פשת תוליעפה תנש םויסל דע )םישדוחב( יסחיה קלחב הרוהה הכוזי לוטיב לש הרקמב .3

 וא רבמטפס( טבשב תוליעפה תליחת שדוחל םאתהב תוליעפה תפוקתל םאתוי רזחהה .םושירה ימד יוכינב

 .אמגוד ב"צמ ,)רבוטקוא

 לחה יוכיז בשוחי – 10.10-ב לוטיב :אמגודל( העדוהה םויל בקועה שדוחהמ ושעי יוכיזה ישדוח בושיח .4

  .)רבמבונ שדוחמ

 

 



	

 

                

 ילוי דע 2022 רבמטפסמ תוליעפ( תוליעפ ישדוח 11 -ל םלישש ימ רובע רבח ימד רזחה בושיחל אמגוד .5

2023(: 

םושירה דעומ רבח ימד   
 ימד

םושיר  

 רבח ימד
 ימד יוכינב

םושיר  

 ישדוח רזחהל םוכס
  לוטיב לש הרקמב

 דעומ
לוטיבה  

 'סמ
 ישדוח

 תוליעפה
 בושיחל

רזחה  

 ול רזחהה
 יאכז

ה/ךינחה  

  רבמצד-רבמטפס
 

715 ₪  
)100%(  

100 ₪  615 ₪  56 ₪  10/10/22 
םישדוח 9  
)ילוי-'בונ(  

503 ₪  
 

  ץרמ-ראוני
 

500 ₪  
)70%(  

100 ₪  400 ₪  56 ₪  10/02/23 
םישדוח 5  
)ילוי-ץרמ(  

280 ₪  

ילוי-לירפא  
 

286 ₪  
)40%(  

100 ₪  186 ₪  56 ₪  10/05/23 
םיישדוח  

)ילוי-ינוי(  
112 ₪  

 

 ילוי דע  2022 רבוטקואמ תוליעפ( תוליעפ ישדוח 10 -ל םלישש ימ רובע רבח ימד רזחה בושיחל  אמגוד .6

2023(: 

םושירה דעומ רבח ימד   
 ימד

םושיר  

 רבח ימד
 ימד יוכינב

םושיר  

 ישדוח רזחהל םוכס
  לוטיב לש הרקמב

 דעומ
לוטיבה  

 'סמ
 ישדוח

 תוליעפה
 בושיחל

רזחה  

 ול רזחהה
 יאכז

ה/ךינחה  

  רבמצד-רבוטקוא
 

715 ₪  
)100%(  

100 ₪  615 ₪  61 ₪  10/10/22 
םישדוח 9  
)ילוי-'בונ(  

549 ₪  
 

  ץרמ-ראוני
 

500 ₪  
)70%(  

100 ₪  400 ₪  61 ₪  10/02/23 
םישדוח 5  
)ילוי-ץרמ(  

305 ₪  

ילוי-לירפא  
 

286 ₪  
)40%(  

100 ₪  186 ₪  61 ₪  10/05/23 
םיישדוח  

)ילוי-ינוי(  
122 ₪   

 

 

 הנורוקה תפגמ

 

 םיעצמאב םג הרידס תוליעפ םייקל ךישמת םיפוצה תעונת הנורוקה תפגמ רואל ךשמתמה בצמה לשב ,קפס רסה ןעמל

 .דודיב \ רגס לש תוביסנב ןוגכ ךרוצה יפלו ןיינעה תוביסנב )תמצמוצמ תנוכתמב םג םייקתהל הלוכי וז תוליעפ( םיילאוטריו

 

 לטבלו ןכדעל ,תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש םיפוצה תעונת - "הנורוקה" תפיגמל עגונב תעל תעמ הנתשמה בצמה רואל

 .ותוא םג בייחי הזכש יוניש לכ יכ ול ריהבו העונתה תוליעפל םשרנל עודי ל"נהו היתודסומ תוטלחהל םאתהב הז  להונ

 


