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	תונקת תטויט
 

 תועצומה תונקתה םש .א

 2021-א"פשתה ,)העש תארוה( )ףיקע קזנו המחלמ קזנ( )םייוציפ םולשת( םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקת

 
 

  ןהב ךרוצהו תועצומה תונקתה תרטמ .ב

-ג"לשתה ,)ףיקע קזנו המחלמ קזנ( )םייוציפ םולשת( םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקת תא ןקתל עצומ ולא תונקתב
 םוימש הפוקתב ,"תומוחה רמוש" עצבמ ךלהמב ומרגנש םיפיקע םיקזנ ןיגב יוציפ ינונגנמ עובקל תנמ לע ,1973

 המיחל יעצבממ םירכומה םייפולח םיוותמב ןתניי יוציפה יכ עובקל עצומ .21.05.2021 םוי דע 10.05.2021
  :םימדוק
 ןדבוא ןיגב הזע תעוצר לובגמ םירטמוליק 40 דעש רוזאב םימקוממה םיקסע הצפמה – "םירוזחמ לולסמ" .א

  ;םהיתואקסע רוזחמב הדיריל םאתהב בשוחמה םיחוורה
 דעש רוזאב םיררוגתמה םידבועל םלושמה הדובע רכש ןדבוא ןיגב םיקסע הצפמה – "הדובע רכש לולסמ" .ב

 .הזע תעוצר לובגמ םירטמוליק 40
 םולשת אוה יוציפל יחרכה יאנת יכו המיחל יעוריאמ האצותכ םרגנ רשא קזנ לע קרו ךא ןתניי יוציפה יכ רהבוי

  .המיחלה ימיב דבועל הדובע רכש

 
 

  :תועצומה תונקתה תטויט חסונ ןלהל .ג

 	



  :רצואה דרשמ םעטמ תונקת תטויט

 ,)העש תארוה( )ףיקע קזנו המחלמ קזנ( )םייוציפ םולשת( םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקת תטויט

 2021-א"פשתה

 ,םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוחל 65-ו )א(36 ,35 םיפיעס יפל יתוכמס ףקותב  

 ןיקתמ ינא ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאבו ,)קוחה – ןלהל( 19611-א"כשתה

 :הלא תונקת

   

 א"פשתה רייאב ח"כ םוימש הפוקתב עריאש דחוימה רוזאב ףיקע קזנ ןיינעל  .1 העש תארוה

 תפוקת -ןלהל( )2021 יאמב 21( א"פשתה ןוויסב 'י םוי דע )2021 יאמב 10(

 קזנ( )םייוציפ םולשת( םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקתב וליאכ וארי )הזרכהה

 – )תוירקיעה תונקתה – ןלהל( 19732-ג"לשתה ,)ףיקע קזנו המחלמ

 -1 הנקתב )1(   

 :רמאנ "ףיקע קזנ יווש" הרדגהה םוקמב )א(    

 לכה ,המישרב םיבושייה ו הפמב ןמוסמה רוזאה -"דחוימ רוזא""    

 רפס בושיי הזב זרכומה ,היינשה תפסותב טרופמכ

 ;הזרכהה תפוקתב

 לע ףרועה דוקיפ לש הארוה – "ךוניח דסומ תריגס לע הארוה"    

 הנתינש ,דחוימ רוזאב תימוקמ תושרב ךוניח דסומ תריגס

 ;הזרכהה תפוקתב

 ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוח -"ןיעקרקמ יוסימ קוח"    

 ;19633-ג"כשתה

 ;19754-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוח -"ףסומ ךרע סמ קוח "    

 )ב()2(9 ףיעסב ותרדגהכ ירוביצ דסומ – "יאכז ירוביצ דסומ"    

 :הלא ינש וב םימייקתמש ,הדוקפל

 
 .100 'מע ,א"כשתה ח"ס 1
 .1592 'מע ,ד"עשתה ;1682 'מע ,ג"לשתה ת"ק 2
 .156 'מע ,ג"כשתה ח"ס 3
 .52 'מע ,ו"לשתה ח"ס 4



 סמה תונש ןיבמ תחאב ותסנכהמ תוחפל שילש )1(     

 131 ףיעס יפל שיגהש חודב החוודש יפכ ,2020-ו 2019

 תודוסי קוחל א3 ףיעס יפל ,הכימתמ התיה אל ,הדוקפל

 ,תימוקמ תושר תאמ הכימתמ ,19855-ה"משתה ,ביצקתה

 ;)תומורתו תוכימת – ןלהל( תומורתמ וא

 2020 וא 2019 סמה תונש ןיבמ תחאב ותסנכה רקיע )2(     

 אלש ,הדוקפל 131 ףיעס יפל שיגהש חודב החוודש יפכ

 םירצומ וא םיתוריש תריכממ התיה תומורתו תוכימתמ

 ;הנשה ישדוח בור ךלהמבו ףטוש ןפואב

 ךרע סמ קוחב ותועמשמכ תואקסע רוזחמ – "תואקסע רוזחמ"    

 :הלאמ דחא לכ טעמל ,ףסומ

 ףסומ ךרע סמ קוחל 21 וא 20 םיפיעסש תואקסע )1(     

 ;ןהילע םילח

 הרבחב תוינמ לעב תאמ תוריש ןתמ וא ןיבוט רכמ )2(     

 וא הב תוינמ לעב אוהש הרבחל תופתושב ףתוש וא

 ;ןיינעה יפל ,הב ףתוש אוהש תופתושל

 ;קוחה יפל םלושש יוציפ )3(     

 ;ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ – "תומושת סמ"    

 דבלבו ,קוזינה תריחב יפל ,הלאמ דחא -"ףיקע קזנ לש יווש"    

 לצנל תורשפא-יא תמחמ ,המחלמ קזנמ האצותכ םרגנש

 תוליעפ תקספה תמחמ וא המחלממ האצותכ םיסכנ

 :המחלממ האצותכ

 – הז ןיינעל ;הדובע רכש לולסמ )א(      

 
 .60 'מע ,ה"משתה ח"ס 5



 ובש םוי – "ינוחטיבה בצמה לשב תורדעיה םוי "      

 בצמה לשב קוזינ לצא ותדובעמ רדענ דבוע

 ,הלחמ לשב רדענ ובש םוי טעמל ,ינוחטיבה

 תבשב וא ,םיאולימ ,תיתנש השפוח ,הנואת

 ןפואב דבועש ימ טעמל – ישיש םויבו גחבו

 ררוגתמ וניא דבועה םאו ,הלא םימיב ליגר

 רדגמ םירטמוליק 7-ו 0 ןיבש רוזאב

 דבלבו ,הזע תעוצר תא הפיקמה תכרעמה

 :הלאמ דחא םג וב םייקתמש

 ותרדגהכ תולבגומ םע םדא אוה )1(       

 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 5 ףיעסב

 הרוה אוהש וא ,19986-ח"נשתה ,תולבגומ

 ךרוצל ותדובעמ רדענש ,רומאכ םדא לש

 דבלבו ,)הרוהה – וז הקספב( וילע החגשה

 ינש תולבגומה םע םדאה יבגל םימייקתמש

 :הלא

 וא ,דיבעמל העודי ותולבגומ )א(        

 איצמה ,ןיינעה יפל ,הרוהה וא ,אוהש

 יאופר דועית וא רושיא דיבעמל

 ;הילע דיעמה

 םוקמל עיגהל לוכי וניא אוה )ב(        

 םושמ ,וב תוהשל וא הדובעה

 וילע ודלי תולבגומ וא ,ותולבגומש

 ונממ תענומ ,ןיינעה יפל ,חיגשמ אוה

 ףרועה דוקיפ תויחנה יפל לועפל

 ;הזרכהה תפוקתב

 םיעובקה םיאנתה םימייקתמש יאנתב לכהו       

 ;םיביוחמה םייונישב ,)ב(-ו )א()3( הקספב

 
 



 לע החגשה ךרוצל ותדובעמ רדענ אוה )2(       

 תריגס לע הארוה בקע ,ומע אצמנה ,ודלי

 רוזאב יוצמה ,וירוגמ םוקמב ךוניח תודסומ

 ובש ךוניחה דסומ תריגס בקע וא ,דחוימה

 ךוניחה דסומש דבלבו ,דליה ההוש וא דמול

 ןיאש דבלבו לוכהו ,דחוימה רוזאב יוצמ

 וגוז ןב לש וא דבועה לש הדובעה םוקמב

 םייקתמו ,דליה לע החגשהל התואנ תרגסמ

 :הלאמ דחא

 ותקזחהב אצמנ דליה )א(        

 אוה דבועהש וא דבועה לש תידעלבה

 ;דליה לש יאמצע הרוה

 וא דבוע אוה דבועה לש וגוז ןב )ב(        

 ,ותדובעמ רדענ אלו ,יאמצע דבוע

 ,ודי חלשמב וקוסיעמ וא וקסעמ

 גוזה ןב םאו ,דליה לע החגשה ךרוצל

 רצבנ – יאמצע דבוע וא דבוע וניא

 ;דליה לע חיגשהל ונממ

 אוהש דבוע יבגל ,ולוחי וז הקספ תוארוה       

 רומאכ דבוע לש תורדעיהה םלואו ,ןמוא

 יוציפ ןתינ אל םא קר תורדעיה םויכ בשחית

 םוי לשב םוי ותוא דעב וז הקספ יפל

 ,ןיינעה יפל ,דליה לש והרוה לש תורדעיה

 – הז ןיינעל ;דלי ותוא לע החגשה ךרוצל

 ימ ידיב הרשואש החפשמב הרוה – "ןמוא"       

 םיתורישהו החוורה ,הדובעה רשש

 שמשל ךכל וכימסה םייתרבחה

 ;הנמוא תחפשמכ

 – "ךוניח דסומ" ,"דלי" ,"יאמצע הרוה"       

 םידבוע לע הנגה קוחב םתרדגהכ

 ;20067-ו"סשתה ,םוריח תעשב

 
 



 – "הדובע רכש לולסמ"      

 טרופמה קוזינ וניאש קוזינ יבגל )1(       

 םישדח םילקש 370 – )3( דע )2( תואקספב

 דעב קיסעמה ידי לע םלושש הדובע םוי לכל

 בצמה לשב דבועה לש תורדעיה םוי

 ;)"קזנה יווש"-וז הרדגהב( ינוחטיבה

 ,קזנה יווש – ץוביק אוהש קוזינ יבגל )2(       

 בצמה לשב תורדעיהה ימי לכ ךסב לפכומ

 ,ץוביק רבח וניאש דבועל ומלושש ינוחטיבה

 ימי לכ ךסב לפכומ קזנה יווש תפסותב

 ירבח לש ינוחטיבה בצמה לשב תורדעיהה

 ,רחסמב ,היישעתב םידבועה ץוביקה

 ,ץוביקב תורייתב וא תואלקחב ,םיתורישב

 ןתמב םיקסועה ץוביקה ירבח טעמלו

 ;םמצע ץוביקה ירבחל םיתוריש

 – יאכז ירוביצ דסומ אוהש קוזינ יבגל )3(       

 ותסנכה םוכס תקולחמ לבקתמה רועישה

 יפכ ,יאכז ירוביצ דסומל סיסבה סמה תנשל

 ,הדוקפל 131 ףיעס יפל שיגהש חודב החוודש

 ותסנכה םוכסב ,תומורתו תוכימתמ אלש

 אוהשכ ,תומורתו תוכימת ללוכ ,הרומאה

 תורדעיה םוי דעב םלישש קזנה יוושב לפכומ

 ,הז ןיינעל ;ינוחטיבה בצמה לשב דבועה לש

 םאו ,2019-"יאכז ירוביצ דסומ סיסב תנש"

 'ג  םוי רחאל הנושארל לועפל דסומה לחה

 תנש – )2019 רבמצדב 31( ף"שתה תבטב

 ;הנושארל לועפל לחה הב סמה

 היהי ,הדובעה םוימ קלחב רומאה דבועה דבע אל      

 וסחיש ,ימויה הדובעה רכשמ יסחיה קלחה קזנה

 תועשה רפסמ סחיכ אוה ימויה הדובעה רכש ללכל

 הדובעה תועש לכ ךסל ,רומאכ דבועה דבע אל ןהבש

 רפסמש דבלבו ,דבוע ותוא לש םויב תוליגרה

 ;תחא העשמ הובג דבועה דבע אל ןהבש תועשה



 קלחה קזנה היהי ,תיקלח הרשמב קסעומה דבועל      

 סחיכ אוה קזנה ללכל וסחיש קזנה יוושמ יסחיה

 ,דבוע ותוא לש םויב תוליגרה הדובעה תועש רפסמ

 ;האלמ הרשמב הדובעה תועש לכ ךסל

 – הז ןיינעל ;םירוזחמ לולסמ )ב(      

 – " 2021 יאמ שדוחב הסנכה "      

 – יאכז ירוביצ דסומ אוהש קוזינ יבגל )1(       
 רשואש 2021 יאמ שדוחב הסנכהה םוכס

 ,סמ ץעוי וא ןובשח האור ידיב הז ןיינעל

 הרומתהש ,םירצומ וא םיתוריש תריכממ

 תקפסה וא תורישה ןתממ תלבקתמ םהלשב

 ;2021 יאמ שדוחב לעופב רצומה

 קסוע אוה 2021  תנשבש קוזינ יבגל )2(       

 םוכס – ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ רוטפ

 הז ןיינעל רשואש 2021 יאמ שדוחב הסנכהה

 הסנכה יוכינב ,סמ ץעוי וא ןובשח האור ידיב

 יוסימ קוח וא הדוקפל 'ה קלח הילע לחש

 ;ןיעקרקמ

 – סיסבה תנשב הסנכה "      

 – יאכז ירוביצ דסומ אוהש קוזינ יבגל )1(       
 החוודש יפכ  סיסבה תנשב הסנכהה םוכס

 יפל יאכזה ירוביצה דסומה שיגהש חודב

 תריכממ הלבקתהש ,הדוקפל 131 ףיעס

 םהלשב הרומתהש םירצומ וא םיתוריש

 ישדוח בור ךלהמבו ףטוש ןפואב תלבקתמ

 ;הנשה



 קסוע אוה סיסבה תנשבש קוזינ יבגל )2(       

 יבגלו ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ רוטפ

 יפל רחא קסוע םע דחא קסועכ םושרה קוזינ

 םוכס – ףסומ ךרע סמ קוחל 56 ףיעס

 חודב החוודש יפכ סיסבה תנשב הסנכהה

 יוכינב הדוקפל 131 ףיעס יפל קוזינה שיגהש

 קוח וא הדוקפל 'ה קלח הילע לחש הסנכה

 ;ןיעקרקמ יוסימ

 רוזחמ ןיבש יבויחה שרפהה -"םירוזחמה שרפה"      

 ןיבל , סיסבה תפוקתב קוזינה לש ויתואקסע

 םאו ;תואכזה תפוקתב ויתואקסע רוזחמ

 ללוכ קוזינה לש ויתואקסע רוזחמ היה

 ירוזחמ ונממ ותחפוי ,םיפינס המכמ תוליעפ

 םילולכ םניאש םיפינסה לש תואקסעה

 םושר קוזינה היה םאו ,דחוימה רוזאב

 56 ףיעס יפל רחא קסוע םע דחא קסועכ

 רוזחמהמ תחפוי ,ףסומ ךרע סמ קוחל

 ;רחאה קסועה לש ורוזחמ דחואמה

  -"סיסבה תפוקתב תואקסע רוזחמ"      

 טרופמה קוזינ טעמל קוזינ יבגל )1(       

 ;)5( דע )2( הקספב

 לע חוודמה קוזינ יבגל )א(        

 – תישדוח-דח הטישב ויתואקסע

 שדוחב קוזינה לש ויתואקסע רוזחמ

 םיסמה תושרל חוודש יפכ 2019 יאמ

 1( ף"שתה רדאב 'ה םוי דע לארשיב

 .)2020 סרמב

 רוזחמ לע חוודמה קוזינ יבגל )ב(        
 – תישדוח-וד הטישב ויתואקסע

 קוזינה לש ויתואקסע רוזחמ

 חוודש יפכ 2019 ינויו יאמ םישדוחב

 'ה םוי דע לארשיב םיסמה תושרל

 .)2020 סרמב 1( ף"שתה רדאב



 הפוקתב וקסע תא חתפש קוזינ יבגל )2(       

 דע )2020 יאמב 2(ף"שתה רייאב 'ח  םוימש

 ,)2021 לירפאב 30(א"פשתה רייאב ח"י םוי

 תחיתפ לע לארשיב םיסמה תושרל עידוהו

 30( א"פשתה רייאב ח"י םוי דע וקסע

 םוימ ויתואקסע רוזחמ – )2021 לירפאב

 2021 לירפא שדוח ףוס דע תוליעפה תליחת

 היה םאו תוליעפה ישדוח רפסמב קלוחמ

 ויתואקסע רוזחמ לע חוודמ רומאכ קוזינה

 ישדוח רפסמב קלוחמ – תישדוח-וד הטישב

 ;2-ב לפכומו תוליעפה

 הפוקתב וקסע תא חתפש קוזינ יבגל )3(       

 דע )2019 יאמב 2(ט"עשתה ןסינב ז"כ םוימש

 ,)2020 ראורבפב 29(ף"שתה רדאב ד םוי

 תחיתפ לע לארשיב םיסמה תושרל עידוהו

 ראורבפב 29( ף"שתה רדאב 'ד םוי דע וקסע

 תליחת םוימ ויתואקסע רוזחמ – )2020

 קלוחמ 2020 ראורבפ שדוח ףוס דע תוליעפה

 קוזינה היה םאו תוליעפה ישדוח רפסמב

 הטישב ויתואקסע רוזחמ לע חוודמ רומאכ

 ישדוח רפסמב קלוחמ – תישדוח-וד

 ;2-ב לפכומו תוליעפה

 הפוקתב וקסע תא חתפש קוזינ יבגל )4(       
 דע )2020 סרמב 1 ( ף"שתה רדאב 'ה םוימש

 )2020 לירפאב 30( ף"שתה רייאב 'ו םוי

 רוזחמ -תישדוח-דח הטישב חוודמו

  ;2020 יאמ שדוחב קוזינה לש ויתואקסע

 הפוקתב וקסע תא חתפש קוזינ יבגל )5(       

 דע )2020 סרמב 1( ף"שתה רדאב 'ה םוימש

 )2020 לירפאב 30( ף"שתה רייאב 'ו םוי

 רוזחמ -תישדוח-וד הטישב חוודמו

 ינויו יאמ םישדוחב קוזינה לש ויתואקסע

2020; 



 -"תואכזה תפוקתב תואקסע רוזחמ "      

-דח הטישב חוודמה קוזינ יבגל )1(       

 קוזינה לש ויתואקסע רוזחמ – תישדוח

 םיסמה תושרל חוודש יפכ  2021 יאמ שדוחב

 ;לארשיב

-וד הטישב חוודמה קוזינ יבגל )2(       

 קוזינה לש ויתואקסע רוזחמ – תישדוח

 תושרל חוודש יפכ  2021 ינויו יאמ םישדוחב

 ;לארשיב םיסמה

 ולש חווידה תטיש תא קוזינה הניש )3(       

 תואקסע רוזחמ יבגל חוויד הבש הטישהמ

 לכב חווידה תטיש בשחית , סיסבה תפוקתב

 ;תישדוח-וד חוויד תטיש הרקמ

 וילע הלחש רומאכ קוזינ יבגלש ,דבלבו       

 ,ףסומ ךרע סמ תונקתל )6()א(7 הנקת

 ויתואקסע רוזחמ היהי ,19768-ו"לשתה

 היהש רוזחמה ,ןיינעה יפל תואכזה תפוקתב

 ;הרומאה הנקתה וילע הלח אלוליא חוודמ

 -"םירוזחמ לולסמ "      

 טרופמה קוזינ וניאש קוזינ יבגל )1(       

 אוהשכ םירוזחמה שרפה םוכס – )2( הקספב

 ;תכסחנה האצוהה םילשמב לפכומ

 יאכז ירוביצ דסומ אוהש קוזינ יבגל )2(       

 דע 2019 סמה תונשמ תחאבש קוזינ יבגלו

 סמ קוחב ותרדגהכ רוטפ קסוע אוה ,2021

 הסנכהה ןיבש יבויחה שרפהה – ףסומ ךרע

 קסועו יאכז ירוביצ דסומל סיסבה תנשב

 קסעה םהב םישדוחה רפסמב תקלוחמ רוטפ

 יאמ שדוחב ותסנכה םוכס ןיבל ,ליעפ היה

 האצוהה םילשמב לפכומ אוהשכ ,2021

 ;תכסחנה
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 דבלבו םישדח םילקש 1,000,000-מ רתוי אל לוכהו      

 תורדעיה םוי דעב וידבועל רכש םליש הרקמ לכבש

 ;ינוחטיבה בצמה לשב

 תלבקתמה האצותה -"תכסחנה האצוהה םילשמ "      

 יפל ,תכסחנה האצוהה רועיש תתחפהמ

 ספאמ הכומנ איה םאש דבלבו ,1-מ ,ןיינעה

 וקוסיעש ימ יבגלו ,ספאכ בשחת איה

 רתוי אל קלדב יאנועמק וא יאנוטיס רחסמב

 רועיש עובקל יאשר היהי להנמה ;7.5%-מ

 האצוהה רועיש יכ ענכוש םהב םירקמב רחא

 תואצוהה תא ףקשמ וניא תכסחנה

 גוסמ קסע תלעפה-יא לש הרקמב תוכסחנש

 ;קוזינה לש וקוסיע

 – "תכסחנה האצוהה רועיש "      

 טרופמה קוזינ וניאש קוזינ יבגל )1(       

 תומושתה לכ ךס – )4( דע )2( תואקספב

 םיסמה תושרל חוודש יפכ ,תופטושה

 ןובשחב האבוהש הפוקתה לשב לארשיב

 תפוקתב תואקסעה רוזחמ בושיח ךרוצל

 תואקסעה רוזחמב קלוחמ אוהשכ ,סיסבה

 0.85-ב לפכומו הרומאה הפוקתב קוזינה לש

 ;ךסחנש הדובעה רכש תפסותבו

 – יאכז ירוביצ דסומ אוהש קוזינ יבגל )2(       
 תריכמל תורושקה תואצוהה לכ ךס

 ןפואב םיקפוסמה םירצומ וא םיתוריש

 תנש לשב הנשה ישדוח בור ךלהמבו ףטוש

 תנשב ותסנכה ךסב קלוחמ אוהש סיסבה

 ;סיסבה



 דע 2019 םינשהמ תחאבש קוזינ יבגל )3(       

 סמ קוחב ותרדגהכ רוטפ קסוע אוה 2021

 חוודמ היהש תומושתה לכ ךס – ףסומ ךרע

 סיסבה תנש לשב לארשיב םיסמה תושרל

 ךרע סמ קוחב ותרדגהכ דויצ תומושת טעמל

 תנשב ותסנכה םוכסב קלוחמ אוהשכ ףסומ

 ;0.85-ב לפכומו סיסבה

 םע דחא קסועכ םושרה קוזינ יבגל )4(       
 סמ קוחל 56 ףיעס תוארוה יפל רחא קסוע

 חוודמ היהש תומושתה ךס – ףסומ ךרע

 סיסבה תנש לשב לארשיב םיסמה תושרל

 ךרע סמ קוחב ותרדגהכ דויצ תומושת טעמל

 דחא קסועכ םושר היה אלוליא לוכהו ,ףסומ

 םוכסב קלוחמ אוהש ,רחא קסוע םע

 ;0.85-ב לפכומו סיסבה תנשב ותסנכה

 ,קסועה וא דסומה ולחה םאו ,2019-"סיסב תנש"      

 תבטב 'ג םוי רחאל הנושארל לועפל ,ןיינעה יפל

 ולחה הב סמה תנש – )2019 רבמצדב 31( ף"שתה

 ;הנושארל לועפל

 הכונש  ,תומושתה לכ ךס -"תופטוש תומושת"      

 ךרע סמ קוח םאתהב תומושת סמ ןהלשב

 לארשיב םיסמה תושרל חוודש יפכ ,ףסומ

 א67 וא 67 ףיעס יפל יתפוקת חוד תועצמאב

 תוברל ,ןיינעה יפל ,ףסומ ךרע סמ קוחל

 ףסומ ךרע סמ רועישב תובייחה תומושת

 יפל חודב וחוודש תואצוה תוברלו ,,ספא

 :הלא טעמלו ,תומושת ןניאש 131 ףיעס

 לשב תופתוש וא הרבח לש תומושת )1(       

 תוינמ לעבמ תוריש תלבק וא ןיבוט תשיכר

 יפל ,תופתוש התואב ףתוש וא הרבח התואב

 ;ןיינעה

 סמ קוחב ןתרדגהכ ,דויצ תומושת )2(       

 ;ףסומ ךרע



 ןובשחב האבוהש הפוקתה – "סיסבה תפוקת"      

 ;סיסבה תפוקתב תואקסע רוזחמ בושיח ךרוצל

 לש יווש" הרדגהה ןיינעלו" רמאנ הפוסב ,"קוזינ" הרדגהב )ב(    

 םלואו ,דחוימה רוזאב יוצמ וניא וקסעש ימ טעמל ,"ףיקע קזנ

 יוצמ וניא וקסעש ימ תוברל – הרומאה הרדגהב )א( הקספ ןיינעל

 רומאה יאנתה רדענש ודבועב םייקתהש דבלבו דחוימה רוזאב

 בצמה לשב תורדעיה םוי" הרדגהב )3( וא )2( תואקספב

 רדגמ םירטמוליק 7-ו 0 ןיבש רוזאב ררוגתמ אוהש וא "ינוחטיבה

 ;"הזע תעוצר תא הפיקמה תכרעמה

 לכ– "סמ" ,הז ןיינעל" רמאנ "תרחא הטלחה" ירחא ,4 הנקתב )2(   
 ;"19809-ם"שתה ,םיסמ זוזיק קוח יפל זוזיקל ןתינ רשא םוכס

 ךותב" רמאנ "קזנה תורק םוימ שדוח ךות" םוקמב ,)ב(5 הנקתב )3(   

 םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקת לש ןמוסרפ םוימ םישדוח העברא

-א"פשתה ,)העש תארוה( )ףיקע קזנו המחלמ קזנ( )םייוציפ םולשת(

2021"; 

 -8 הנקתב )4(   

 :רמאנ )ב( הנשמ תנקת ירחא    

 בושיחה ןפוא תא החד וא העיבתה תא להנמה החד )1ב(     

 קמני – רחבש לולסמה יפל קוזינה ידי לע יוציפה לש

 ;".בתכב ותטלחה תא להנמה

 :רמאנ )ד( הנשמ תנקת םוקמב )א(    

 )ג( הנשמ תנקת יפל םימלושמה םייוציפה םוכסל )ד("     

 םוימ םימי 30 םותב לחה תיבירו הדמצה ישרפה ופסוויי

 קוזינ יבגלו ,םולשתה םוי דע םייוציפל העיבתה תשגה

 ישרפה ופסוויי תישדוח-ודה הטישב ויתואקסע לע חוודמה

 םוי דע םייוציפל העיבתה תשגה םוימ תיבירו הדמצה

 ;".םולשתה

  -תפסותב )5(   

 ;"הנושאר תפסות" רמאנ ,תרתוכה םוקמב )א(    
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 קזנ לש יוושמ" רמאנ "קזנה יוושמ" םוקמב ,2 טרפב )ב(    

 ;"ףיקע

 :רמאנ הנושארה תפסותה ירחא )6(   
 

 היינש תפסות"
 )"דחוימ רוזא" הרדגהה – 1 הנקת(

 
 דחוימה רוזאב םיבושיה תמישרו דחוימה רוזאה תפמ

 	



 

  



 
 םיבושיה תמישר

 
 הזע תעוצר לובגמ מ"ק 7 דע קחרמב םימקוממ רשא דחוימה רוזאב םיבושיה תמישר
 

 דעס דתי םולשבא
 רושבה ןיע םיפוסיכ רנה רוא
 ימורד היישעת רוזא

  ןולקשא
 ןומימ רפכ

 השולשה ןיע
 םימולע הזע רפכ םיביא
 זועימע םולש םרכ זרא
 ןג ירפ היימרכ יראב
 םיער םיחטבמ םיבג
 םהרבא ידש ןגמ םערבג
 תורדש םיסלפמ לקד
 הבוש *ןועמ ילעפמ םיקיז
 הדקוש זוע לחנ תרמז
 תימולש קחצי רינ םימקשה תווח
 היישות זוע רינ תילוח
 ףסוי ימלת םע רינ לובי
 םיריפס תוישעת םירינ יכדרמ די
 המוקת הרשעה ביתנ יניכי
   הפוס עשי

 

 
 הזע תעוצר לובגמ מ"ק 20 דעו 7 לעמ קחרמב םימקוממ רשא דחוימה רוזאב םיבושיה תמישר

 

 ןבא

 באוי הדש תוביתנ םיעובמ תולובג לאומש
 ןצינ הדש הזוע םיעיקבמ םילועבג דהוא
 יבצ הדש םצוע תולילמ האיג םירוא
 רחש םייודפ לולסמ תורוד םזוחא
 םילוביש שיטפ םילגעמ היידוה ןתיא

 ןעשמ רהוז לובשא
 ימעפ

 הוולש ז"שת
 תרשרש םילאצ הבגנ העורז ןולקשא

 םינג ראב
 םערזי תווח
 רושאת רחוצ הרוהנ )םערזי(



 רהדת םיחלק הגונ הדגימ תווח ידגה תיב
 תיב
 והילא ימלת תג תיירק הוונ ץלח המקש
 ו"ליב ימלת החוור םינצינ רוא לט םירצנ ינב
 הפי ימלת המחור ן"ח רינ ןתנ די ליח רורב

 היבישוי שורב
 רינ
 םימלת ןנר לארשי

 השמ רינ לאכימ בכוכ היכרב
 יבש

   םורד

 רבליס רפכ רדה תב
 רינ

   דוד הדש אביקע
 

 

 
 הזע תעוצר לובגמ מ"ק 20 לעמ קחרמב םימקוממ רשא דחוימה רוזאב םיבושיה תמישר

 שארט ובא
 ינב

 המדק תוהוגנ תודוסי םילקד
 ןורדק גוצרה הוונ ןיהמכ םורד ינב )טבש( ןודבע ובא
 תויממוק חטבמ הוונ תונכ ש"יע ינב רודגיבא
 יכאלמ תיירק םעונ ביבא רפכ םאר ינב ןיטב םוא
 ןורקע תירק השוחנ םיחא רפכ הינב םיקפוא
 םידבר הלחנ ף"ירה רפכ םירורב תורוא
 טהר )םשרמ( עטנ גרוברו רפכ רב תועבג הווחא

 יזע- לא
 תעבג

 השמ הדש ןצינ םירהוז רפכ רנרב

 )דסא=( דסא לא
 תעבג

 והיזוע הדש ב ןצינ םחנמ רפכ והיעשי

 יכדרמ רפכ יתעבג המולא
 תליהק( הנצינ

 הכימ תודש )ךוניח

 הרדג באילא
 הנבי םרכ

 המדש יניס ינצינ )הבישי(
 לבוש םינב רינ ףיטק ימרכ תליג םינומא
 היירמוש םילג רינ תימרכ ןואלג היצמא
 ריפש ינזח רצנ בהל םורדה ןג )טבש( דסא
 ףקש הלוגס םיבהל הנבי ןג דודשא
 )ןוא-יל( םיגירש הנסנס תיזול לט ינג תולוכשא
 םילותש רוגע שיכל ןפג אישנה לשא

 היבוט ראב
 תג

 םירומית רמוע היקל )ץוביק(
 שורית רזע היתב תרכזמ הריבד הכלימ ראב



 

 
 

 :הלאמ דחא אוהש קוזינ לע ולוחי אל הלא תונקת )א(  .2 הלוחתל גייס

 ;הנידמה )1(   

 תודוסי קוחל 21 ףיעסב םתרדגהכ תואירב דיגאת וא בצקותמ ףוג )2(   

 ;198510 -ה"משתה ,ביצקתה

 ,תויתלשממה תורבחה קוחב התרדגהכ תיתלשממ הרבח )3(   

 ;11 1975-ה"לשתה

 ;םילוח תפוק )4(   

 אוה םא טעמל ,הדוקפל )ב()2(9 ףיעסב ותרדגהכ ,ירוביצ דסומ )5(   

 ;יאכז ירוביצ דסומ

 ינפל ,וקסע תריגס לע לארשיב םיסמה תושרל חווידש קוזינ )6(   

 ;הזרכהה תפוקת תליחת
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 עבש ראב
 לייזוה

 עבש לת םקירזע הפי הנחמ )טבש(
 לאיחי ימלת םירוצ ןיע םירמ הנחמ ןודרו החטב
 *םאר ןוישעת תוגורע ףונ לת הנחמ לאידבז ןורציב
 חרפת תרשע רשימ הירכז ירזעלא תיב

 הייפוצ החונמ היחרז ןירבוג תיב
 ענאצ-א ןיבארת

 )טבש(

 לאילמג תיב
 ץפח

   םירירפצ הימסמ םייח

 בצח היקלח תיב
 ילעפמ

   הנבי תצובק םולשבא

 רינ תיב
-רוצח

 אריפש זכרמ דודשא
 

  
 )תונכ תוישעת קראפ( תונכ ילעפמ בד בגשמ םירצח ארזע תיב
 )היבוט ראב .ת.א( *יכאלמ תמוצ ילעפמ קחצי תואושמ הנבי המק תיב
 תעבג( ןבר תיב

 )םולה דע .ת.א( םולה דע בגנה רמשמ ןימינב די )ןוטגנישוו

 ןוני יאכז ןב
 )תמר( תואנ

 )םאר תוישעת קראפ( *עצבמ ןוישעת בבוח



 ןיינעל ;הזרכהה תפוקת תליחת ינפל ליעפ היה אל וקסעש קוזינ )7(   

 תושרל שיגה אל אוה םא ליעפ היה אל וקסעש ימכ קוזינ וארי ,הז

 בייח היהש םינורחאה תוחודה תשולש ךותמ םיינש לארשיב םיסמה

 תפוקת תליחת ינפלש הפוקתה לשב ,ףסומ ךרע סמ קוח יפל םתשגהב

 וקסעש ,להנמה לש ותעד תחנהל ,קוזינה חיכוה ןכ םא אלא ,הזרכהה

 .ליעפ היה

 עויסל תינכתה קוחל 'ו קרפ יפל קנעמל העיבת שיגהש קוזינ )8(   

 הפוקתה דעב 2020-ף"שתה ,)העש תארוה()שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ

 ,קוח ותואל 8 ףיעסבש "תואכזה תפוקת" הרדגהל )7( הקספב העובקה

 תופתתשהה רועיש תלדגה קוחל 3ג קרפ יפל קנעמל העיבת שיגהש וא

 ,2007-ח"סשתה ,)הדובע קנעמ( םייתרבח םירעפ םוצמצלו הדובעה חכב

  .קוח ותואל דכ18 ףיעסל )7( הקספב העובקה תואכזה תפוקת דעב

 תונקתל )1(1 הנקתב החסונכ "ףיקע קזנ לש יווש" הרדגהב )א( הקספ )ב(  

 לשב 102 ספוטב ןובשחו ןיד המושה דיקפל שיגה אלש קוזינ לע לוחת אל הלא

 יוכינ( םיקיסעמ סמו הסנכה סמ תונקת יפל לכה ,2021 ינוי וא יאמ םישדוח

 ;199312-ג"נשתה ,)םיקיסעמ סמ םולשתו הדובע רכשמו תרוכשממ

 תונקתב )1(1 הנקתב החסונכ "ףיקע קזנ לש יווש" הרדגהב )ב( הקספ )ג(  

 :הלאמ דחא וב םייקתמש קוזינ לע לוחת אל הלא

 ;ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ יפסכ דסומ אוה )1(   

 ;הדוקפב ותרדגהכ למג תפוק אוה )2(   

 ;הדוקפל 88 ףיעסב ותרדגהכ תונמאנ ןרק אוה )3(   

 ;196813-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ הסרוב רבח אוה )4(   

 ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוחב ותרדגהכ םדא חוכ ןלבק אוה )5(   

 ;1996-ו"נשתה ,םדא חוכ

 קוחל 33 ףיעס יפל רוטפה וילע לח2019-2021 סמה תונשמ תחאב )6(   

 ;ףסומ ךרע סמ

 ;תואלקחב וקוסיעש קוזינ )7(   

 
 .408 'מע ,ג"נשתה ת"ק 12
 .4;23 'מע ,ח"כשתה ח"ס 13



 יקסע יאלמ הווהמה ןיעקרקמב תוכז תריכמב וקוסיעש קוזינ )8(   

 ;הדוקפל א8 ףיעס ותסנכה בושיחב לח2021, 2020 סמה תנשבש וא ודיב

 םוי דעב ודבועל ימויה הדובעה רכש תא םליש אל קוזינה )9(   
 בצמה לשב תורדעיה םוי" ,הז ןיינעל ;ינוחטיבה בצמה לשב תורדעיה

 הרדגהל )א( הקספב םתרדגהכ – "ימויה הדובעה רכש"ו "ינוחטיבה

 .הלא תונקתל 1 הנקתב "ףיקע קזנ לש יווש"

   

 רוזאב וא בושייב קוזינ לש ותואכזב עוגפל ידכ הלא תונקתב רומאב ןיא )א(  .3 םיניד תרימש

 יוציפ ןיב רוחבל יאשר אוהו ,הלא תונקת לש ןתליחת ברע רפס בושיי זרכוהש

 .תוירקיעה תונקתה יפל יוציפ ןיבל הלא תונקת יפל

 תעוצר לובגמ םירטמוליק העבש דע לש חווטבש רוזאב עריאש קזנ יבגל )ב(  

 רוזאב קוזינ יאשר היהי ,ןולקשא ריעה לש ימורדה היישעתה רוזאבו הזע

 .תוירקיעה תונקתה יפל יוציפ ןיבל הלא תונקת יפל יוציפ ןיב רוחבל רומאכ

 תוירקיעה תונקתה וילע ולוחי ,תוירקיעה תונקתה יפל יוציפב קוזינ רחב )ג(  
 :הלא םייונישב ,הלא תונקת תנקתה ברע ןחסונכ

 קזנ לש יווש" הרדגהב ,תוירקיעה תונקתל 1 הנקתב וליאכ וארי )1(   

 –"ףיקע

 - )2( הקספב )א(    

 םרגנ קזנהש דבלבו" םילימה ,)ג( הנשמ תקספב )1(     

 ;וקחמנ – "תועש 24-מ הלעמל לש רוציי תקספה בקע

 בקע םרגנ קזנהש דבלבו" םילימה םוקמ לכב )2(     

 ;וקחמנ – "תועש 24-מ הלעמל לש תוליעפ תקספה

 תוליעפ תקספה בקע םרגנ קזנהש דבלבו" םילימה )3( הקספב )ב(    

 .וקחמנ – "עובשמ הלעמל לש
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 ץ"כ לארשי
 רצואה רש

 

 רבסה ירבד

 ,)ףיקע קזנו המחלמ קזנ( )םייוציפ םולשת( םייוציפ ןרקו שוכר סמ תונקתב תונקת תא ןקתל עצומ ולא תונקתב
 ךלהמב ומרגנש םיפיקע םיקזנ ןיגב יוציפ ינונגנמ עובקל תנמ לע ,)"תוירקיעה תונקתה" -ןלהל( 1973-ג"לשתה
  .21.05.2021 םוי דע 10.05.2021 םוימש הפוקתב ,"תומוחה רמוש" עצבמ
 םיבושיל תוירקיעה תונקתה חכמ ףיקע קזנ ןיגב ,תונוש תולבגמ תחת ,יוציפ ןתינ םויה םייקה יקוחה בצמב
 מ"ק 7 דע לש קחרמב םייוצמה םיבושיב רבודמ .)םודאה לולסמב יוציפ – ןלהל( רפס יבושייכ תונקתב ועבקנש
 ןתינ אוה ,תאז םע .תכשוממ תוליעפ תקספהב תוכורכה תונוש תולבגמ תחת ןתינ הז יוציפ .הזע תעוצר לובגמ
 לש ותוכזמ םיערוג םניא תונקתב םיעצומה יוציפה יוותמ יכ רהבוי .)הרקת( ילמיסקמ יוציפ םוכס תלבגמ אלל
  .רומאה לולסמל םאתהב יוציפה תא לבקל קוזינ
 

 יוציפה יוותמ
 

  :םימדוק המיחל יעצבממ םירכומה םייפולח םיוותמב ןתניי יוציפה יכ עובקל עצומ
 

 הזע תעוצר לובגמ םירטמוליק 40 דעש רוזאב םימקוממה םיקסע יוציפל הוותמ – "םירוזחמ לולסמ" .א
 ןדבוא סיסב לע בשוחמ יוציפה .םהיתואקסע רוזחמב הדיריל םאתהב בשוחמה םיחוורה ןדבוא ןיגב
 תלבגמב ,סיסבה תפוקתל סחיב המיחלה תפוקתב ולש םירוזחמה תדיריל םאתהב ,קסעה לש חוורה
 הפוקתה איה לדחמה תרירבב עובקל עצומ התוא סיסבה תפוקת  .קסועל ₪ ןוילימ לש יוציפ תרקת
 הניא 2020 תנשב הפוקתהש ךכב בשחתהב תאז ,2019 תנשב תומוח רמוש עצבמ תפוקתל הליבקמה
 ,םימדוק יוציפ יוותמב לבוקמכ .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהמ תעבונה םירוזחמה תדירי לשב ,תגציימ
 תליחת רחאל םתוליעפ תא ולחה רשא םיקסעל יוציפה תחסונב תונוש תומאתה עצומה הוותמה ללוכ
 ידוחיא ,ירוביצ דסומ ,םיישדוח ידמ מ"עמל םיחוודמה םיקסוע ,םירוטפ םיקסוע ,סיסבה תפוקת
 םיקסוע

 םיררוגתמה םידבועל םלושמה הדובע רכש ןדבוא ןיגב םיקסע יוציפל הוותמ – "הדובע רכש לולסמ" .ב
 המיחלה ימי לש תיסחי םצמוצמה רפסמב בשחתהב .הזע תעוצר לובגמ םירטמוליק 40 דעש רוזאב
 יוציפה  .דבוע לכל הדובע םויל ₪ 370 לש בוצק םוכס לע דומעי הז הוותמב יוציפה יכ עובקל עצומ
 דבוע תורדעיה ןכו ףרועה דוקיפ תויחנה יפ לע רגסנש ךוניח דסומב קסעומה דבוע תורדעה ןיגב ןתניי

 רוזאב םירגה םיבשותל הז ןיינעב תולקה ןתמ ךות ,ינוחטיבה בצמה לשב ודלי לע חיגשהל שרדנ רשא
  .תומדוק םינשב ועבקנש םיוותמב  גוהנכ ,תויולבגומ ילעבלו הזע תעוצר לובגמ רטמוליק 7 דעש

 
 

 יוציפה יאנת
 

 יאנת יכו המיחל יעוריאמ האצותכ םרגנ רשא קזנ ןיגב קרו ךא ןתניי םיוותמה לכב יוציפה יכ עובקל עצומ

 יכ עובקל עצומ ,יוציפל םימדוק םיוותמב גוהנכ  .המיחלה ימיב דבועל הדובע רכש םולשת אוה יוציפל יחרכה

 -ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל 21 ףיעסב םתרדגהכ תואירב דיגאת וא בצקותמ ףוגל ,הנידמ ןתניי אל אוה
 ירוביצ דסומל ,םילוח תפוקל ,1975-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוחב התרדגהכ תיתלשממ הרבחל ,1985

 .עצבמה תפוקת ינפל רגסנ וקסעש קוזינלו יאכז ירוביצ דסומ וניאש

 לולסמב יוציפ ןתניי אל הנורוקה תוטשפתה לשב םיקסעל עויסה הוותמבו יוציפל םימדוק םיוותמב גוהנכ



 יוותמב תונוש תומאתה ונחבי םהיבגל – תואלקחה םוחתב םיקסועל ןכו םינוש םייסנניפ םיפוגל םירוזחמ

 .תונקתה תנכה ךלהמב יוציפה
 

 ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכתה קוחל 'ו קרפ יפל קנעמל העיבת שיגהש קוזינל ןתניי אל יוציפה יכ עובקל עצומ דוע 

 "תואכזה תפוקת" הרדגהל )7( הקספב העובקה הפוקתה דעב 2020-ף"שתה ,)העש תארוה()שדחה הנורוקה

 הדובעה חכב תופתתשהה רועיש תלדגה קוחל 3ג קרפ יפל קנעמל העיבת שיגהש וא ,קוח ותואל 8 ףיעסבש
 ףיעסל )7( הקספב העובקה תואכזה תפוקת דעב ,2007-ח"סשתה ,)הדובע קנעמ( םייתרבח םירעפ םוצמצלו

 .קוח ותואל דכ18

 
 םודאה לולסמב יוציפ הוותמב תולקה

 

 ,םודאה לולסמב יוציפ לע תולחה תולבגמ תרסה ךרוצל תוירקיעה תונקתב םינוש םינוקית עובקל עצומ

 :ןמקלדכ

 תשרדנ תוברת תודסומו םיעוריא תומלוא ,היישעתה ףנעב יוציפ תלבק ךרוצל ויפל יאנתה תא ריסהל .א
	;תועש 24 ךשמל תוליעפ תקספה

	 .עובש ךשמל תוליעפ תקספה תשרדנ םיתורישו רוחסמ םוחתב יוציפ תלבק ךרוצל ויפל יאנתה תא ריסהל .ב


