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 ,םירקי תוחוקל

 ,תילמיטפוא הרוצב הנשה ףוס תא ןנכתל היהי ןתינש ידכבו ,הציקל העיגהו טעמכ 2021 תנש
 תובטה תא םסקמל ידכב תעדה תא ןהילע תתל יאדכש תובושח תודוקנ יבגל טוריפ הזב ףרוצמ
 .וז הנשל יתנשה חודל םינותנה זוכיר ךרוצל םישרדנה םיכמסמ ןכו דחאו דחא לכל תועיגמה סמה

   :םיאבה םיכמסמה תא איצמהל שי 1202 תנשל ישיאה חודה תנכה ךרוצל
 

 ןניאש ןוויכמ הנשה ךשמב תונובשחה תלהנה ידיל ועיגה אלש תופסונ תואצוה .1
 ,םיקנב תולמע ,תיעוצקמ תוירחא ,ןוגכ םיחוטיב ,ןוגכ מ"עמ תונוטלשל תורכומ
 .דועו תורגא

  .ךלשו ,גוזה תב /ןב לש )יתנש רכש זוכיר( 106 יספוט .2
 ןוכסח תוינכותו תונודקיפ ,דנדיביד ע"ינמ תוסנכה לע םיקנבהמ םייתנש םירושיא .3

 .)867 יספט(םהמ רוקמב יוכינהו
 )857 ספוט(.ךתולעבב הרבחמ דנדיבידמ תוסנכה .4
 ימד ,הדיל ימד ,םיאולימ ילומגת   :ןוגכ תורחא תוסנכה לע םייתנש םירושיא .5

 .'וכו הלטבא
 .'וכו דסומב הרוה תקזחה ,ףסונ דלי   :ןוגכ בושיחה ינותנב םייוניש לע םיטרפ .6
 .)םידלי ללוכ( החפשמה ינב לש ,םייח יחוטיבב תודקפה לע םייתנש םירושיא .7
 .)םידלי ללוכ( החפשמה ינב לש ,למג תופוקב תודקפה לע םייתנש םירושיא .8
 .תומלתשה תונרקב תודקפה לע םייתנש םירושיא .9

 .)דבלב רוקמ(.ירוביצ דסומל תורכומ תומורת .10
 .)םירוגמל הריד רכש ןוגכ( הנשה תלביקש תורוטפ תוסנכה לע עדימ .11
  .ץראב הריד רכשמ תוסנכה .12
 .םיסרפו ,תולרגה ,םירומיהמ תוסנכה .13
 .םהמ סמה יוכינ לע רושיאו םירוטקריד רכשמ תוסנכה טוריפ .14
 הקזחא ,הרפס ןרק ןוגכ (.קנבה ךרד אלש דנדיבידו תיביר ןוה יחוורמ תוסנכה .15

 .)המודכו תויופתושב תלבגומ
 .ותשגהב ביוחמ תייהו הדימב ל"וחב שגוהש חודמ קתעה .16
 .)הריכמה ןיגב הלבקתהש חבש סמ תמוש טוריפ(.ןיעקרקמ תריכממ תוסנכה .17
 ךרע תוריינ ,תיבירמ תוסנכה לע םיקנבמ םייתנש םירושיא -ל"וחב תוסנכה .18

 .דועו רכש ,דנדיבידו
 .שיו הדימב ב"הראב LLC תורבח תוחוד .19
  .ל"וחב הריד רכשמ תוסנכה .20
 ללכ תא י/טרפ אנא ל"וחב הלבקתהש הסנכה םושיר יא לש בצמ עונמל ידכב .21

 .תורחסנ אל וא תורחסנ תורבחב תוינמ ללוכ ל"וחב םיסכנה
 ידעומ ונייצ אנא ,םישדח םילוע /םיקיתו םירזוח םיבשותו םירזוח םיבשות יבגל .22

 .ץראל הרזחו האיצי
 .םאתהב םירושיא איצמהל שי ,םיילאוטריו תועבטמב םירחוס םכנהו הדימב .23
 אל םניגבש תוכישמה ןויצ ךות תוינמ ילעב םכנה ןהב תורבחב םילעב ז"וח סיטרכ .24

  סמב תביוח
 

 
 
 

 .הרהמב חודה תנכה תא םייסל לכונש ידכב םדקהב רמוחה תא ונילא ריבעהל י /גאד ,אנא
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 םיקזבמ

   :סמ רזחה תבוטל ןקלד תנקתה
 לע אלו ןוט 3.5 לעמ םיבכר לע קר לוחתו הלטוב םיאמצעה לש םבכרב ןקלד תנקתהל השירדה
 .םינטק םיקסע ילעבו םייטרפ םיבכר

   :רתיב ומלושש הנורוק יקנעמ תרזחה
 םילוכי ,קוחב ועבקנש םיאנתב ודמע אלו הנרוקה תפוקתל עויס יקנעמ ולביקו ושקיב רשא םיקסע
 ינוי דע םימולשת תסירפ םג רשפאמה דחוימ רדסה תרגסמב תיביר אלל םיקנעמה תא ריזחהל

 .ןטק קסע רובע תואצוה קנעמו הטילש ילעב םיריכשלו םיאמצעל עויסה יקנעמב רבודמ .2023

  – דחוימה רדסהל םיאנתה

  .2020 -ל 2019 םינשה ןיב יתנשה רוזחמב הדירי הווח קסעה •

 .₪ ףלא 15 לע הלוע הסירפה תשקובמ וניגבש בוחה ךס •

  .31.12.2021 םויל דע בוחה תא רידסהל שי ,םירומאה םיאנתהמ תונהל תנמ לע יכ ןייצל בושח

 רתיב ומלושש םיקנעמ תבשהל תורשפאו עויס יקנעמל תואכז תקידבל

 

 השיכר סמ תוגרדמ יוניש
  .31.12.2024 דע ףקותב וז הארוה ,תפסונ םירוגמ תריד ישכורל השיכר סמ תוגרדמ ומסרפתה

  – הז ןיינעל תושדחה תוגרדמה ןלהל

  8% - ₪ 5,348,565 דעש יוושה קלח לע •
  10% - ₪ 5,348,565 לע הלועה יוושה קלח לע •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 הנשה ףוס תארקל עוציבל תולועפ

 יאלמ תריפס
 ךיראתל קסעב יאלמה לש הריפס ךורעל שרדנ ,יאלמ קיזחמה קסע לכ 2021 סמה תנש םות םע

 ךיראתב דקפמה תא ךורעל רשפא ,ןודנבש ךיראתב יאלמה תא רופסל ןתינ אל םא .31.12.2021
 לכבו ,הנשה םות ירחא וא ינפל םימי 10 לע הלעת אלש הפוקתב ,הנשה םותל רשפאה לככ ךומס
 .םכדי לע ןנכותמה הריפסה ךיראת לע שארמ ונעידוהל הרקמ
 םירחאל םיכיישה ןיבוט .םכתושרב וא םכתולעבבש ןיבוטה לכ תא לולכת רפסנש יאלמ תמישר
 .)הבורע ינסחמב ןיבוטו דוביעל החלשנש הרוחס   :ןוגכ( דרפנב ומשרי םכתושרב םיאצמנו
 

 תרצות ,רזע ירמוח ,הזירא ירמוח ,םלג ירמוח   :אמגודל ,יאלמה יגוס יפל ךורעל שי תומישרה תא
   :םיאבה םיטרפה תא תוחפל וללכי תומישרה  .'דכו ,םירמגומ םירצומ ,דוביעב
 
 .םגוס יוהיז רשפאמה ןפואב ןיבוטה רואית  .א 
 .)'וכו תלוספ ,יטיא רוזחמב םילקלוקמ ,םינשוימ( םתוניקת בצמ ןויצ ךות ןיבוטה בצמ  .ב 
 .)'וכו םירסירת ,םירטיל ,םירטמ ,ג"ק( הדידמה תדיחי  .ג 
 .)ליעל רומאכ תודיחיה רפסמ( תומכ  .ד 

   :םהו רתוי רחואמ דעומב ואלומיש םיפסונ םירוט ינשל םוקמ ריאשהל יוצר ןכ ומכ
 תומכה ןויצ ךות םשרית דוביעב תרצות ,)ריחמב לפכומ הדיחיה רפסמ( ללוכ יוושו הדיחיה ריחמ
 .)רמגה תמר( דוביעה בלשו תויזיפ תודיחיב

 

 
 הפוקב םיקישו םינמוזמ תריפס

 
 לכ תא הירחאל דימ וא םיפסכה תנשל ןורחאה םויב קנבב דיקפהל םיצילממ ונא .א

 תא רופסל שי ,םיקש וא/ו ןמוזמ ףסכ רתונו הדימב ,הפוקב םיאצמנש םיפסכ תרתי
-ל הפוקב יאצמה תמישר ןיכהלו )'דכו םיקש ,ןמוזמ( םהיגוס יפל םימוכסה

31.12.21. 
 

   :םיאבה םיטרפה תפסותב יאצמה תמישרב ומשרי םה הפוקב ורתונש םיקשה יבגל .ב
 .םוכסהו ןועריפה דעומ ,קנבה ,ןורחאה בסמה םש ,םתוחה םש ,רטש וא קיש רפסמ

 
  בכר תקזחא םושיר
 םויב בכרה לש רטמוליקה דמ תא םושרל ת/שקבתמ ךנה קסעה יכרוצל בכרב ת/שמתשמ ךנה םא

31.12.21.  
 

  .120231.12 םויב עוציבב ןיידעו המייתסנ םרטש הדובע
 הדובעה ךרעו תויולעה לכ תא טקיורפ וא הדובע לכב לולכתש עוציבב תודובע תמישר עצבל שי

  .סמה תנש םותל דע הדובע התואב ועקשוהש
 

 הסנכה סמ תדוקפל 27'ס יפל תונשייתה יוכינו יפולח דויצ תשיכר
 הריכמבו רכמנש ןשי דויצ ףילחהל הרטמב דויצ שכרש קסעש עבוק הסנכה סמ תדוקפל 27 ףיעס
 .ןוהה דספה וא שדחה דויצה תולע ןיבש ךומנה תא תפטוש האצוהכ םושרל יאשר ,ןוה דספה רצונ

  .האצוהכ םשרנש םוכסה הבוגב תחפוי ןוהה דספה םשרנש םוכסה
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

     :םימולשת תמדקה
 םימלושמה תעכ תמייתסמש הנשה ןיגב סמ תובוח - 1202 תנש ןיגב הסנכה סמ םולשת .1

 תפסותב 4% לש רועישב תיביר םיאשונ ,)אמגודל חודה תשגה רחאל( האבה הנשה ךלהמב
 הלא תובוח םלשיש םדא ,תאז םע דחי .לעופב םולשתל דעו 2021 תנש םותמ הדמצה ישרפה
 םיצילממ ונא ןכל ,ל"נה הדמצהה ישרפהו תיבירב ביוחי אל 2022 ראוני שדוח םותל דע
 רבשמ תובקעב ולבקתהש םיקנעמה יכ ןובשחב תחקל שי .סמה םולשת תמדקה ,לוקשל
 .תבייח הסנכה םיווהמ הנורוקה

 רבמצד תמדקמ תא םלשל יוצר תואצוהה תמדקה תרגסמב - יאמצעל ימואל חוטיבל םולשת .2
 םתוא םג יאדכש ירה תומדוק םינש ןיגב המוש ישרפה םכל שי םא .רבמצד שדוחב 2021

 לע סממ יוכינ לבקמ יאמצע .2021 סמה תנש ינותנל ופסוותיש ידכ 31.12.2021 – ה ינפל םלשל
 .הנש התואב ומלושש ימואלה חוטיבה ימולשתמ 52%

 םהל קוקז קסעהש םיתוריש ןיגב םימולשת הנשה םות ינפל םלשל ץלמומ - תואצוה תמדקה .3
 םידבועל םיסונוב ,ןמוזמ סיסב לע חוודמש ימל רקיעב םיבורקה םישדוחב איצוהל םתננכתשו
 .דועו הנונרא ,ןופלט למשח ,ןוגכ םיפטוש םימולשת ןכו ,הקזחא ,םוסרפ ןוגכ

     :םירפס לוהינ תוארוה ןיינעל רוזחמ תקידב
 תארקל – תמדוקה הנשב קסעל היהש תוסנכהה רוזחמל םאתהב תועבקנ םירפס לוהינ תוארוה
 ההובג הגרדל "םירבוע" םכניאש אדוול ידכב תוסנכהה רוזחמ לש הקידב עצבל יאדכ הנשה םות
 עצבל ידכב האבה הנשה תארקל ןגראתהל ןמז קיפסמ םכל שי ןכש הדימבו ,םירפס לוהינ לש רתוי

 דח תונובשח תלהנה לוהינמ רבעמ אוה ללכ ךרדב יתועמשמה לדבהה – םישורדה םייונישה תא
 רוקמב סמ יוכינ תבוח תניחבמ תועמשמ םג ךכל שי .הלופכ תונובשח תלהנה לוהינל תידיצ
 .תוחוקלמ

    :רוטפ קסועל םירוזחמ תקידב
 .הרקתה תא םתרבע אל יכ אדוול שי ,הנשל ₪ 99,893 הניה רוטפ קסועל רוזחמה תרקת
 31/01/2022 םויל דע רוזחמה תא מ"עמל חוודל שי
 

    :ץאומ תחפ
 הסנכה רוצייב שמישו שכרנ רשא דויצ יכ העש תארוה הרשוא םיקסעה רוביצ לע לקהל ידכב
 ירועישמ לופכ רועישב תחפ תאצוה רתות – 2021 ינויב 30 םוי דעו 2020 רבמטפסב 1 םוימ קסעב
  .הסנכה סמ תונקתב םיגוהנה תחפה
 
   :תוינמ ילעב הבוח תורתי
 וניא ,הרבחב יתוהמ תוינמ לעב יכ עבוקה הסנכה סמ תדוקפל )1()ט(3 ףיעס ףסונ ,2017 תנשמ לחה
 תארקל – סמב תבייח הסנכהכ ולצא ובשחייש ילבמ הרבחל םיפסכ ןמז ךרואל בייח תויהל לוכי

 הנשה םות ינפל תעכ עצבל בושח ןכלו ,תורבחב ונלש תורתיה המ אדוול ונילע הבוח 2021 תנש םות
 .ךשמהב עתפונ אלש ידכב הקידב
    :ףיעסה ירקיע ןלהל

 וא רכשכ סמ םהילע םלשל בייח היהי ןמז ךרואל ולש הרבחהמ םיפסכ ךשמש תוינמ לעב   :ללככ
    :)1()ט(3 ףיעסב ועבקנש םידעומב דנדיבידכ

 לעב תסנכהל ךופהל וא/ו תרזחומ תויהל תבייח תמיוסמ הנש ךלהמב הרצונש הבוח תרתי .1
 – ןכמ רחאלש הנשה םותל דע ,) הרבחה תוינמב 10% לעמ לש הקזחא( יתוהמה תוינמה
 ךרוצל – ןיינעה יפל רכש וא דנדיביד ,תוינמה לעב תסנכהל תיטמוטוא תכפוה איה תרחא
 םויב הסנכהל תיטמוטוא תכפוה 2020 תנש ךלהמב הרצונש הבוח תרתי ,אמגודה

31.12.2021. 
 תקידב ₪ 100,000 דע לש הבוח תורתיב תויהל םייתוהמ תוינמ ילעבל ריתמ קוחה .2

 רבעמ השלג הבוחה תרתי הנשה ךלהמב דחא םויש קיפסמ ,תימוי המרב תישענ הרקתה
 .ליעל 1 ףיעס יפל לועפל םישרדנ םכנהו הלח הניא הרקתה ,₪ 100,000-ל

 תא וניטקי ,הבוחה תרתי תא רוגסל ידכב היתוינמ לעב ידי לע הרבחל םיפסכ ירזחה .3
 אל ,םוי 60 ךות רזחהו הרזח הכישמ( .םייתנש ךות הרזח וכשמנ אל םה דוע לכ הרתיה
 .)הרזח הכישמ ובשחיי

 



 

 

 

 

 

 

   :הנשה םות ינפל עוציבל תולועפ

 ,31.12.2021-ה ינפל דוע תיבטימ הרוצב ןנכתל היהי ןתינש ידכב הרבחב ז"וח תרתי קודבל שי
 ףוס רחאל .הנשה םות ינפל תעכ תוסחייתה תובייחמ ןה ,2020 תנש ךלהמב הרצונ הרתיהו הדימב
 םג ,הרתיה לע סמב בייח היהי 2031.12.20 םויב הבוח תרתיב היהיש ימ -הרוחא רוזחל לכונ אל הנשה
 .21.1.202 םויב הלוכ תא רגסש הרקמב

 
 הנש ידמ שגומש ולש ישיאה חודל ףרצל הבוח וילע הלח הבוח תרתיב רשא תוינמ לעב לכ
 תולועפה תאו הנשה ךלהמב ולש תוכישמה תרתי תא טרפמה 1350 ספוט הסנכה סמל
 .ןתריגסל ועצובש
 

 ,םתולעבבש תורבחהמ וכשמ רשא הבוחה תורתי לע גציימל חוודל םיביוחמ תוינמ ילעב
 הסנכהה תא ףוקזל ןכומ וניאש תוינמ לעב .גציימה לצא תואצמנ אל רשא תורבח םג

 - ולש ישיאה חודב בויח תועצמאב ןיבו דנדיביד תקולח תועצמאב ןיב סמ םלשלו ולצא
 חוד תשגהו ולש גציימה תועצמאב תוינמ לעב ותוא לש חודה תא שיגהל רומח רוסיא לח

 ! תילילפ הריבע הניה וז הלועפ הבוחה תורתיל יוטיב ןתמ אלל הזכ
 
 

 קנרא תרבח םויק תקידב
 תורבח ,"קנרא תורבח" ב לפטל דעונש – הסנכה סמ תדוקפל א62 ףיעס ףסונ 2017 תנשמ לחה
 םימלשמו הדובע וא לוהינ יתורש ןתועצמאב םיקפסמה ,םיריכב םידיקפת ילעב ידי לע ומקוהש
 דיחיכ ימואל חוטיבו הסנכה סמ םתסנכה ללכ לע םלשל םוקמב 23% תורבח סמ תורבחה ךרד
 .םהלש הרישיה סמה תובח תא םיניטקמ ךכ ידי לעו ,)ףסי סמ 3% ןכו 47% לש המרל דע ילוש סמ(

   :םירקמ ינשמ דחאב קנרא תרבחכ בשחת הרבח קוחל םאתהב
 ןתונכ וא ,הרשמ אשונכ ,תרחא הרבחב דיחיה לש ותוליעפמ תועבונ הרבחה תוסנכה .1

 .לוהינ יתורש
 ללכ ךרדב תעצובמה תוליעפה גוסמ איהש דיחיה לש ותוליעפמ תועבונ הרבחה תוסנכה .2

 .)הרבח תוברל( רחא םדא רובע ריכש דבוע ידיב
 תוסנכהמ 70% תוחפל םא ,רכשמ תוסנכהכ םיטעמה תרבח תוליעפ תא וארי,)דבלב( 2 ףיעס ןיינעל
 .םינש 4 ךותמ םישדוח 30 לש הפוקת ךשמב ,ל"נה תורשהמ ועבנ םיטעמה תרבח

   :םיאבה םירקמב לוחי אל ףיעסה
 קיסעמ וא( תרחא הרבח התואב )תוינמה ןוהמ רתויו 10%( יתוהמ תוינמ לעב וניה דיחיה .א

 .)רחא
 הפתוש הניה הרבחה םא ונייהד – תופתושל ףתוש ןתונש םיתוריש לע לוחי אל ףיעסה .ב

 .לוחי אל ףיעסה ,תופתושב
  .רתוי וא םיקסעומ 4-מ הלעמל הקיסעמ הרבחה םא לוחי אל ףיעסה .ג

   :קוחל עגונב םייזכרמ םישגד 

 הרבחב הרשמ אשונכ יתוהמה תוינמה לעב לש ותוליעפמ תעבונה הרבחב הסנכה לכ .1
 תיטמוטוא תויהל תכפוה ,ב"ויכו תרחא הרבחל לוהינ יתורש ןתונש ימכ וא תרחא
 שי םא םג ,םדא ותוא לע לחה סמה היהי הילע סמהו יתוהמ תוינמה לעב לש ותסנכהכ
 םניאש םירחא תוינמ ילעב הרבחב שי םא םגו תורחא תופסונ תוסנכה ולש הרבחב
 .םירוטקריד רכשמ הסנכה הניה תטלובה אמגודה – תאז הסנכהל םירושק
 רומאכ דיקפת אלממ לכ ,יללכ להנמ ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,ישאר םיקסע להנמ ,יללכ להנמ – "הרשמ אשונ" 
 ;יללכה להנמל ןירשימב ףופכה להנמ וא ,רוטקריד ןכו ,הנוש וראות םא ףא הרבחב

 הדגנכ זזקל היהי ןתינ אל ליעל 1 ףיעסב רומאכ תוינמה לעבל סחוית רשא הסנכה .2
 .תומדוק םינשמ םירבעומ םידספה וא ,תפטושה התוליעפמ הרבחב ורצונש םידספה

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 – ) 70% ( יזכרמ דחא חוקלמ ועבנ הרבחה תוסנכהש ךכל עגונב הלבגהה ןיינעל שגד .3
 םלישש חוקלה לע אלו ,תורשה תא לביקש חוקלה לע םירבדמ יזכרמ חוקל לע םירבדמשכ
 הברהל ןתינ םהלש תורשה ,חוטיבה ינכוס םניה רתויב תטלובה אמגודה – תוריש לע
 תוסנכהה םא םג ,הזה הרקמב ,חוטיבה תרבחמ תועבונ ןלוככ ןבור תוסנכהה ךא ,םישנא
 תורשה יכ קנרא תרבח הניא הרבחה ,רוזחמהמ 70% לע תולוע תמיוסמ חוטיב תרבחמ
  .םיפסכה תרבעהל רוניצכ תשמשמ חוטיבה תרבח רשאכ תוחוקל רפסמל ןתינ

 םתסנכה תא םילבקמה הרבחכ ודגאתה רשא םיאפורה רזגמ לע לוחי אל ליעל רומאה
 םניב לחה חוקיפה ןונגנמ םושמ קנרא תרבחכ ובשחיי אלא ,םילוחה תפוקמ ) 70% לעמ(
 ינכוס יוטיב ולביקש יפכ קנראה תורבח ןיינעל טעומ אל ל"נה רזגמהו םילוחה תופוק ןיבל
 .חוטיבה

 
 קוחה יכ ששח םייק ןהיבגלש תורבחלו הנשה םות תארקל םיאצמנ ונאש תעכ
 רומאכ הקידב – הנשה םות ינפל דוע ןבצמ תא קודבל בושח ,ןהילע לוחל לולע

 .האבה הנשל ןונכתו תיחכונה הנשל תוכרעה רשפאת
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 םידבוע תקסעה
 

 .םימותח םלבקלו 101 יספט םידבועל ריבעהל םכילע םידבוע ה/קיסעמ ךנהו הדימב - 101 ספוט
 ישיאה םבצמב םייוניש ןכדעל ,תפסונ םעפ םאלמל ךידבוע לע - 2022 – השדחה הנשה תליחתב
  .םהילע םותחלו

 הדובע יאנת( הדובעל דמעומלו דבועל העדוה קוח - הקסעה יאנת לע העדוה דבועל רוסמל הבוח

 אל ,דבועל רוסמי קיסעמ יכ עבוק ,)'קוחה'   :ןלהל( 2002-ב"סשתה ,)הדובעל הלבקו ןוימ יכילהו

 קוחב ותרדגהכ רענ דבועה היה םאו ,ולצא דובעל ליחתה דבועהש םויהמ םימי םישולשמ רחואי

 תא טרפי הבש בתכב העדוה ,םימי העבשמ רחואי אל - )רענ - ןלהל(( 1953-ג"ישתה ,רעונה תדובע

 וב וללכנש בתכב הדובע םכסה דבועל רסמנו הדימב .הז קוח תוארוה יפל דבועה לש הדובעה יאנת

 ותבוח יולימכ הז הארי ליעל הרמאנש הפוקתב הקסעה יאנת לע העדוהב םימושרה םיניינעה לכ

 .הקסעה יאנת לע העדוה תריסמל קיסעמה לש

 וטרופש יפכ דבועה לש הדובעה יאנתב יוניש לח רשאכ - הקסעה יאנתב םייוניש לע העדוה

 ךכ לע העדוה קיסעמה רוסמי ,יצוביק םכסה וא קוחב יוניש חוכמ אלש ,הקסעה יאנת לע העדוהב

 .יונישה לע ול עדונש םויהמ ,םימי העבש ךותב - רענ דבועה היה םאו ,םימי םישולש ךותב דבועל

 
 שי תוחכונ תכרעמ ןיאש ימל ,לעופב הדובע תועש רבדב סקנפ להנל בייח קיסעמ -תוחכונ םושיר

 .ל"נה תועשה לע דבועה תא םיתחהלו הדובעה תועש תא תינדי םושרל

 

 םומינימ רכש םולשת יא( .העשל וטורב ₪ 29.12 ,שדוחל וטורב ₪ 05,30 לע דמוע - םומינימ רכש

 .)תילילפ הריבע הווהמ

 

 הבוחה תא םיקיסעמה לכ לע ליטה 2008 תנשמ ףיקמ ינויסנפ חוטיבל הבחרהה וצ - הבוח תייסנפ

 וא ישיא םכסה חכמ תאזו רחא ביטמ ינויסנפ רדסה ןיידע ול ןיאש דבוע לכל ינויסנפ חוטיב ךורעל

 .יצוביק םכסה

 הל ואלמש תדבוע יבגלו הנש 21 ול ואלמש דבוע יבגל הלח ינויסנפ חוטיבל םימוכס תשרפה תבוח

 .הנש 20

 יאנתב ,ינויסנפ חוטיבל םימולשת תשרפהל םיאכז ויהי )67 ליג( הבוח תשירפ ליגל ועיגהש םידבוע

 םידבועל ןה ןוכנ רבדה .ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגו תואבצק דבלמ הבצק םילבקמ םניאש

 השירפ ליגל ועיגהש םיקיתו םידבועל ןהו ,הבוח תשירפ ליג רחאל הדובעל וטלקנש םישדח

 .הדובע םוקמ ותואב דובעל םיכישממו

 .ןושארה םויהמ תיביטקאורטר םישדוחל 3 רחאל שירפהל שי היסנפ תפוק ולצא תמייקש דבוע

 .21 ול ואלמי וב שדוחב וא םישדוח 6 רחאל ול שירפהל שי היסנפ תפוק ול ןיאש דבוע

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    :םיאמצעל תודקפה
 - םיאמצעל תומלתשה תונרקו למגל תודקפה ךרוצל תוילאמיסקמה תורקתה ןלהל

 תומלתשה ןרקל הדקפה הבצקל למגל הדקפה
 263,000  הסנכה תרקת 208,800 יאמצעל הסנכה תרקת
  11,835  יוכינב רתומה יברימ הדקפה םוכס  33,408  יברימ הדקפה םוכס
 םירוטפ הניגב םיחוורהש הדקפה תרקת  22,968  יוכינל יברימ םוכס

  ןוה חוור סממ
18,480  

   11,484  יוכיזל יברימ םוכס
   10,762 הבוח היסנפ הדקפה תרקת
 
 ךרוצ ןיא( האצוהה תרכהב םסחה רסוה - תומלתשה ןרקל הדקפה ןיינעל םכביל תמושתל •

 11,835 לש םוכס דיקפהל ןתינ ,רמולכ .)זוחא 4.5 לש הרכהב יאנתכ זוחא 2.5 -ה דיקפהל
 יחוור סממ רוטפ הנקמ ₪ 18,480 לש תילאמיסקמ הדקפה ,תאז םע דחי .יברמ יוכינ לבקלו

 .הפוקה לש הכישמה תעב 25% לש רועישב ןוה

 ץעייתהל ץלמומ הדובע רשוכ ןדבואל דיקפמ אלש ימ - הדובע רשוכ ןדבוא חוטיב ןיגב םולשת •
 לש הרקמב יחוטיב יוסיכ הווהמ רבדה תישאר .הז חוטיבל שירפהל ליחתהלו חוטיב ןכוס םע
 הימרפ(.סמב תובחה תא התיחפמו יוכינב תרתומ חוטיבל הדקפה ךכל רבעמ ,הדובע רשוכ יא
 .)היסנפל הדקפהל ףסונב - ₪ 923 הניה הדובע רשכ ןדבואל הדקפהל תיברמ תישדוח
 

  
   :הטילש לעב – תודקפה
 םייק היהש תוויעה לטוב ,הדוקפל 190 ןוקית רחאל - הטילש לעב ריכשל היסנפל הדקפה
 תרכומ האצוהכ הטילש ילעבל דיקפהל ןתינ רמולכ הטילש ילעבל םיריכש ןיב היסנפל תודקפהב
 ןתינ 2021 תנשב )26,378( קשמב עצוממה רכשהמ םימעפ 2.5 דע רכשהמ 7.5% ) ריכש ומכ קוידב(
 .)דיבעמה קלח( ₪ 23,740 לש םוכס רומאכ היסנפ ןרקל דיקפהל
 דע לש הדקפה םג היהתש הבוח תמייק ,ןאכ תרכזומה סמה תבטהמ תונהיל ידכב יכ שיגדהל יואר

 .)ל"נכ הדקפהב ביוחמ ליגר ריכשש יפכ קוידב( ₪ 22,157 ,רמולכ דבועה ידי לע 7%
 
 034,12 לע תדמוע הרקתה 1202 תנשב ,הרקתל תלבגומ - הטילש לעב ריכשל םייוציפל הדקפה
 .שדוחב םילקש 1,028 ישדוח בושיחב וא הנשב םילקש
 

 ,₪ 15,712 דע לש הסנכה ךותמ 6% הבוגב תרכומ הדקפה - הטילש לעב ריכשל תומלתשה ןרק
 ח"ע )ח"ש 2,828 םומיסקמ 1.5% -ו הרבחה ח"ע ח"ש 8,484 םומיסקמ( 4.5% איה הקולחה רשאכ
 .ליגר ריכשכ 10%-ל הדקפהה תא םילשהל ןתינ דבלב ןוה יחוור סמ לע רוטפ ךרוצל םלוא .דבועה
 )₪ 5,656( םיפסונה 3%-ה הזכ הרקמב ךא )רכשהמ 7.5% דע( םיפסונ 3%-ב לידגהל ןתינ הרבחב
 .הטילשה לעבל תבייח הסנכהכ ופקזיי אלו הרבחל סמב תרכומ האצוה ווהי אל
 

 םע ץעייתהל ץלמומ הדובע רשוכ ןדבואל דיקפמ אלש ימ - הדובע רשוכ ןדבוא חוטיב ןיגב םולשת
 רשוכ יא לש הרקמב יחוטיב יוסיכ הווהמ רבדה תישאר .הז חוטיבל שירפהל ליחתהלו חוטיב ןכוס
   :קיסעמ ע.כ.א .סמב תובחה תא התיחפמו יוכינב תרתומ חוטיבל הדקפה ךכל רבעמ ,הדובע
 .םילומגתל %5 דיקפמה קיסעמל ,2.5% דע תרכומ קיסעמל האצוהה
 תגרדמ רועיש הבוגב הבטהכ יוכינ ףיעסל דבועל רכות תולעה    :דבועה ידי לע םלושמה ע.כ.א
 סמה תבטה(.הדובע רשוכ ןדבוא חוטיבל ורובעב דיקפה אל קיסעמהש יאנתב תאזו תישיאה סמה
 .קשמב עצוממה רכש 2.5 -מ 3.5% דע הניה הדקפהה תרקת .)יתנש חוד תשגהב קר ןתנית
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 יביסאפה רושימב הנשה םות תארקל עוציבל תולועפ
 

 –– תיבירו דנדיבידמ תוסנכהו ןוה יחוורמ זוזיק ךרוצל םידספה ורבצנ םהב ךרע תוריינ שומימ .1
 בושחל םידספה ורבצנ ןהב ךרע תוריינב קיזחמ ןכו ,הנשה ןוהה קושב תוסנכה ול שיש ימל ץלמומ
 זזקל ןתינ ,םכתעידיל – ורצונש תוסנכהה תא זזקל ידכב הנשה םות ינפל הלא תוריינ תריכמ לע
 תוריינמ רבעומ דספה ,דנדיבידו תיביר תוסנכה דגנכ ןכו ןוה חוור דגנכ ךרע תוריינמ ףטוש דספה
 .ןוה יחוור דגנכ קרו ךא זוזיקל ןתינ ךרע
 

     :תבייחה הסנכהה בושיחל תוירשפא רפסמ תודמוע םכינפב לארשיב םירוגמל ד"כשמ תוסנכה .2

  .שדוחל ₪ 5,070 דע לש הסנכה לע – רוטפ לולסמ  .א
 רוטפה תרקת תחפות ,)רוטפה תרקת( 5,070 לע הלוע הסנכהה רשאכ – םאותמ רוטפ לולסמ  .ב

 ) ₪ 4,070 הניה ₪ 6,070 ךסב הסנכהל תמאותמה רוטפה תרקת המגודל( .הרקתה תא רבעש םוכסב
 תגרדממ םינהנ הלעמו 60 ינב( 31% מ תחפי אלו ילוש סמב היהי תבייחה הסנכהה לע סמה רועיש
 .)10% תיתלחתה סמ

 תואצוה יוכינ אלל( םירוגמל ד"כשמ תוסנכהה לע סמ 10% םלשל ןתינ – הסנכההמ 10% לולסמ  .ג
 .2022 ראוניב 30 דע םלשל ץלמומ סמה תא )תחפו

 .)תחפ תואצוה יוכינב תוסנכה( חוורה לע ילושה סמה רועישב סמ םלשל ןתינ – דספהו חוור לולסמ .ד
 

   :לארשיב תבייחה הסנכהה בושיחל תויורשפא יתש תודמוע םכינפב -ל"וחב םירוגמל הריד רכש תוסנכה .3

 ןתמ אללו דבלב תחפ תואצוה יוכינב תללוכה הסנכהה לע סמב בויחה - סמ 5%1 לולסמ .א
 ןתינ אל ,הז לולסמב .15% לש רועישב אוה סמב בויחה רשאכ ל"וחב םלושיש סמה ןיגב יוכיז
 אל ןכו הריד רכשמ הסנכה דגנכ ל"וחב תיביר וא דנדיביד ןוגכ םירחא םייביספ םידספה זזקל
 .ץראב בשוחמה ילארשיה סמה דגנכ ל"וחב םלושש רזה סמה לע תוכדזהל ןתינ

 תופטושה תואצוהה כ"הס זוזיקב סכנה בינהש תללוכה הסנכה רמולכ - ילוש סמ לולסמ .ב
 ןתוא רושקל ןתינש – ל"וחל העיסנ תואצוה ןומימ תואצוה ,הקזחא ,לוהינ ימד ,תחפ ,ןוגכ
 לוכיו 31% לש הנושאר סמ תגרדממ ליחתמ סמב בויחה ,הז לולסמב ....דועו סכנל תורישי
 ןתינ הז לולסמב .ףסי סמ 3% תפסותבו ילושה סמל םאתהב 47% דע לש סמל עיגהל
 זזקל ןתינ ןכו רומאכ בשוחמה ילארשיה סמה דגנכ ל"וחב םלושש רזה סמה לע תוכדזהל
 .ל"וחב וקפוהש םירחא םייביספ םידספה

 
 ל"וחבו ץראב םירוגמל הרכשהמ תוסנכה לע ימואל חוטיב תובח .4

 ,ימואל חוטיב ימדמ תורוטפ ל"נה תויצפואהמ תחא לכב דבלב םירוגמל הריד רכשמ תוסנכה
 הדימב ישיא ןפואב םיקזחומ םיסכנה רשאכו ל"וחב תוקפומה הריד רכשמ תוסנכה דבלמ
 .ימואל חוטיב ימדמ םירוטפ םילולסמה רתי לכ – ילושה לולסמב םירחובו

 שיש תורכשומ תוריד תומכל עגונב ןריב אגרש ןיד קספ תובקעב הסנכה סמ תונוטלש תוסחייתה  .5
 ןונגנמ תריצי תבייחמ הלודג תורכשומ תוריד תומכ יכ ,טפשמה תיב עבק םינש רפסמ ינפל – םדאל
 .לדג יקסעה ןממסה תוריד רתוי שיש לככ ןכלו תוליעפה תא לעפתיש ילוהינ

 תומכ יכו קסע הווהמ הלעמו תוריד 10 לש הרכשהש תרמואש הייחנה ומצעל עבק הסנכה סמ
 ,ל"וחב תורכשומ תורידל תוסחייתה םג ללוכ תורידה רפסמ .תוביסנל םאתהב ןחבת רתוי הכומנ
  .דועו תויתחפשמ תורבחב תורכשומ תוריד ללוכ

 
 חוד תשגהב בייח ףסיי סמב בייחש ימ - ₪ 647,640 ףס תא תורבוע ויתוסנכה ללכש ימל - ףסי סמ .6

 םע דחי הקסעב חוורהו ,סממ הרוטפ הניאש חבש סמב הקסע םתעצב םא אמגודל – הסנכה סמל
 יכ ןייצל יואר – חוד תשגהב םיבייח םכנה ,ףסיי סמב םיבייח ויהתש ךכל םרג םכלש רכשה
 ויתוסנכה ךסש ימ ןכלו ףסיי סמ םיכנמ אל לארשיב םייסנניפה תודסומה ןכו חבש סמ תונוטלש
 םהיתוסנכה ךס םא הטילש ילעבל םג ץלמומ .תיאמצע הרוצב תאז קודבל בייח הרקתה לע הלוע
 הרקתה הבוג דע דנדיביד תכישמ לוקשל שי ,ףסיי סמ ןיינעל הרקתהמ תיתועמשמ תוכומנ

  .33% אלו יתוהמ תוינמ לעבל 30% רועישב לוחי דנדיבידה לע סמה ךכו תללוכה
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 רדסומ להונ םייק אלש תורמל ךא 31.12.2019 םויב גפ םנמא ןוצרמ יוליגה להונ - ןוצרמ יוליג .7
 גציימה תא ןכדעל ל"נה םירקמב גואדל שי ,םיסמה תושרל וחווד םרטש ןוה וא תוסנכה ןיינעל
 וחווד םרטש ןוהו תוסנכה לש יחרזאה רושימב הרדסה עצבלו
  

 חוור תואקסעכ הומכ םיילטיגידה תועבטמב תוליעפ הסנכה סמ תניחבמ – םיילטיגיד תועבטמ .8
 םגה ל"נכ תוליעפ ול שיש ימ .הריכמה דעוממ שדוח ךותב הסנכה סמל חוויד תובייחמה ןוה
  ןוהה חוורמ 25% וניה סמה רשאכ ךכ לע חוודל שי ,ילטיגידה קנראה ךותב הרמהב רבודמש
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

     :הסנכה סמ יכרוצל תורכומ תואצוה

 יקסע סכנ( הריד רכש ,הדובע ירמוח תיינק   :הסנכהה רוציי ךרוצל ואצוהש תואצוהל תואמגוד
 ,)תונקתל םאתהב( הדובע ידגב ,םוסרפ ,םינוקיתו הקזחא ,תוידרשמ ,הדובע רכש ,)דבלב
 ,ץועי( תויעוצקמ ,הדובע יכרוצל תועיסנ ,תויעוצקמ תויומלתשה ,תיעוצקמ תורפס ,תויטפשמ
 ,ןופלט ,)תוקריו תוריפ םג ופסונ הנורחאל ,הת ,בלח ,תויגוע ,רכוס ,הפק( לק דוביכ ,)'וכו ח"הנה
 ל"וחמ חוקל / קפס חוריא ,)דועו םינוקית ,קלד ,ןוישירו בכר חוטיב( בכר תקזחא ,הנונרא ,למשח
 ,'וכו יארשא יסיטרכ תולמע ,קנב תולמע( ןומימ תואצוה ,)הסיט סיטרכ וא ןוכרד תגצהב( דבלב
 .)'וכו םידיבעמ תובח ,קסע חוטיב ,תיעוצקמ תוירחא( םיחוטיב
 תויסחי תואצוה עובתל ןתינ םירוגמה תיבמ להונמ קסעהו הדימב - םירוגמה תיבמ להונמה קסע
 .הרידב םירדחה רפסמל םאתהב ,הדובע רדחב שומיש רובעב
 ,תואצוההמ 1/3 ורכוי זא קסעל שמשמ דחא רדחו םירדח 3 תלעב הרידמ םידבוע םא -אמגודל
 .הריד חוטיבו ,תיב דעו ,טנרטניא ,הנונרא ,ןופלט ,למשח
   :1202 סמה תנשל תישיא העיגימ הסנכהל םידיחיל סמה תוגרדמ

 העיגי( תישדוח הסנכה
 סמה רועיש )תישיא העיגי( תיתנש הסנכה סמה רועיש )תישיא

 10% 75,480 דע 10% 6,290 דע
 14% 108,360 דע 75,481-מ 14% 9,030 דע 6,291-מ
 20% 173,880 דע 108,361-מ 20% 14,490 דע 9,031 -מ
 31% 241,680 דע 173,881-מ 31% 20,140 דע 14,491-מ
 35% 502,920 דע 241,681 -מ 35% 41,910 דע 20,141 -מ
 47% 647,640 דע 502,921 -מ 47% 53,970 דע 41,911 -מ
 50% 647,641 לעמ ףסונ לקש לכמ 50% 53,971 לעמ ףסונ לקש לכמ

 1202 תנשל תישיא העיגימ הניאש הסנכה לע סמ ירועיש

 תוהז ויהי )סמה תנש לכב( סמה תוגרדמ ,הינפל וא סמה תנש ךלהמב הנש 60 ואלמש ימל •
 .)ליעל הלבטב ואר( תישיא העיגימ הסנכה לע תוגרדמל

   :ןמקלדכ ןה תישיא העיגימ הניאש הסנכה לע סמה תוגרדמ ,הנש 60 ול ואלמ םרט םא •

 אל( תישדוח הסנכה
 )תישיא העיגימ

 העיגימ אל( תיתנש הסנכה
 )תישיא

 סמה רועיש

 31% 241,680 דע 20,140 דע
 35% 502,920 דע 241,681 -מ 41,910 דע 20,141-מ
 47% 647,641 דע 502,921 -מ 53,970 דע 41,911 -מ

 50% 651,601 לעמ ףסונ לקש לכמ  הלעמו 53,971
 .2021 ראוניב 1-מ לחה ח"ש 218 = תישדוח יוכיז תדוקנ 

 .23% וניה תורבחה סמ רועיש  :2021 תנשב תורבחה סמ רועיש
 ,ךליאו 2014 תנשמ ראותה ידומיל תא םייסש ימ .- םיאמדקא םידומיל םויס ןיגב יוכיז תודוקנ

 םידומילה ומייתסה הבש הנשה רחאלש סמה תנש ךלהמב ,דבלב תחא הנש ךשמל הפקת תואכזה
 .הירחאלש הנשב וא
 םויס רחאלש סמה תנשב הבטהה תא לצנל םא רוחבל דיחיה לוכי ,תוחמתה םיבייחמה תועוצקמב
  .תוחמתהה םויס רחאלש סמה תנשב הבטהה תא לצנלו ןיתמהל וא ראותה
 סמה תנשב ,יוכיז תדוקנ תיצחמל יאכז היהי 2014 תנשמ לחה ינש ימדקא ראות ידומיל םייסש ימ
 ןהב תשרדנש קוסיע ימוחתב .ותריחב יפל – הירחאלש סמה תנשב וא ראותה םויס תנש רחאלש
 .תוחמתהה םויס תנש רחאלש סמה תנשל ל"נה םייוכיזה תא תוחדל יאשר דיחיה ,תוחמתה
 

 .הנשל 0₪91 לש םוכסב הניה סממ יוכיז קינעתש המורתה םומינימ - םירכומ תודסומל תומורת
 ןיגב תירוקמ הלבק םכדיב שיו 46 ףיעס ןיינעל רכומ דסומל הנתינ תומורתה יכ אדוול שי

 .המורתה

 



 

 

 

 

 

 

  ןמוזמב שומישה תלבגהל קוחה

 םימוכסל לעמ יכ עבוק שדחה קוחה .ןמוזמ ףסכב שומישה לארשיב לבגוה 2019 ראונימ לחה
 ירקיע תא תזכרמה הלבט ןלהל .ןמוזמב םולשת לבקלו םלשל םידדצה לע רסאיי םימיוסמ

קוחה :   
 

ריית  וניאש םדא 
קסוע  

 האור/ןיד ךרוע
ןובשח  

 / רוטפ( קסוע
 / הרבח / השרומ
)ר"כלמ  

  םלשמה 
 
לבקמה   

 
 ןתינ ₪ 55,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 000,55 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 11,000 מ רתוי אל
 הרתיהו )ח"ש
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 ןתינ ₪ 11,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 11,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 מ רתוימ אל

 הרתיהו )₪ ,00011
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
י יארשא  

 
 ןתינ ₪ 11,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 11,000 לעמ
 ךא( %10 דע ןמוזמ
 מ רתוימ אל

 הרתיהו )₪ 11,000
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 ןתינ ₪ 11,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 11,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 מ רתוימ אל

 הרתיהו )₪ 11,000
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 / רוטפ( קסוע
 / הרבח / השרומ
)ר"כלמ  

 
 ןתינ ₪ 55,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 55,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 0011,0 מ רתוי אל
)ח"ש  
 / קישב הרתיהו 

 / תיאקנב הרבעה
יארשא סיטרכ  

 
 ןתינ ₪ 11,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 11,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 מ רתוימ אל

 הרתיהו )₪ 11,000
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 ןתינ ₪ 11,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 11,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 מ רתוימ אל

 הרתיהו )₪ 0011,0
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 ןתינ ₪ 11,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 11,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 11,000 מ רתוי אל

₪(  
 / קישב הרתיהו

 / תיאקנב הרבעה
יארשא סיטרכ  

 
ןיד ךרוע  

 
 ןתינ ₪ 5,0005 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 55,000 לעמ
 ךא( 10% דע ןמוזמ
 50,000 מ רתוי אל
 הרתיהו )ח"ש
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 ןתינ ₪ 0050,0 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 50,000 לעמ
 ךא( 0%1 דע ןמוזמ
 50,000 מ רתוי אל
 הרתיהו )ח"ש
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
 ןתינ ₪ 50,000 דע
 לכה םלשל
.ןמוזמב  
 - ₪ 50,000 לעמ
 ךא( 0%1 דע ןמוזמ
 50,000 מ רתוי אל
 הרתיהו )ח"ש
 הרבעה / קישב
 סיטרכ / תיאקנב
יארשא  

 
- 

 
קסוע וניאש םדא  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 :תובושח תורעה
 

 לבקמ םש םושרל םיבייח .םוכס לכב רוסא – קסועל םולשת - קישה לבקמ םש אלל קישב םולשת
 .קישה לבקמ םש םושרל םיבייח ₪ 5,000 ל רבעמ .₪ 5,000 דע רתומ – יטרפ םדאל םולשת .קישה
 בסמה לש .ז.ת רפסמו ומשש ילב ,בסומ קיש בסנ לבקי אלו קיש םדא בסי אל   :קיש תבסה
 .קישב םיבוקנ

 ךרע וניאש ןשי סקנפב תובסהה יולימ   :םינשי םיקיש יסקנפב קישה בגב תובסה יטרפ יולימ
 קיש לש הבסהה תעבש ךכ םישדחה םיקישה יסקנפב םייולימל ההז הרוצב השעי ,"בלב בטומל"
 שומיש תלבגמ ןיא .בסנה םשו בסמה .ז.תו םש   :םיאבה םיטרפה תא קישה בגב ןייצל שרדנ
 .םישדחה םיסקנפב תידעלב
 .םידבועל רכש ימולשת לע םג לח ליעל רומאה   :תורוכשמ
 .תומורת לע םג לח ליעל רומאה    :תומורת
 .₪ ףלא 50 לע הלועה ןמוזמב םוכס החפשמ בורק אלש ימל הנתמ םדא ןתיי אל   :תונתמ
  .החפשמ יבורק ןיב םימולשת לע תולח אל תולבגהה
 קסוע וא יטרפ םדא לע קוחה .לעופב קוחה תפיכא הלחה 1.10.19 ךיראתמ לחה   :הרפה לע שנוע
 30%-15% הבוגב סנק וא םינש 3 דע רסאמ – תילילפ השינע   :ולטוי הז קוח תוארוה רפמה
  .קוחל דוגינב ןמוזמב םלושש םוכסהמ
 

   :ןמוזמב שומישב התחפה

 תרקת תתחפה ןיינעב רצואה רש לש וצה תא הרשיא תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו
 .ןמוזמב שומישה םוצמצל קוחב םימוכסה

   :01.08.2022-ה ךיראתמ לחה

 .₪ 11,000 םוקמב ₪ 6,000 לע דומעי קסוע לצא ןמוזמב םולשתל רתויש יברימה םוכסה .1

 רכש םולשת ,הקסע ןיינעב ,קסוע וניאש םדאל ןמוזמב םולשתל רתויש יברימה םוכסה .2
 תשיכר תעב טעמל ,₪ 50,000 םוקמב ₪ 15,000 לע דומעי ,האוולה וא המורת ,הדובע
 .₪ 50,000 לע דומעת הרקתה םש ,יטרפ םדא י"ע בכר

 י"ע קוחה תרפה ןיגב ילהנמ סנק לטוי ןהיפל םיטפשמה רש לש תונקתה תא הדעווה הרשיא ףסונב
 ןתרפהש ,ק'צב וא ןמוזמב םולשת תלבק וא ןתמל עגונב תוארוה ועבקנ קוחב .םייטרפ םישנא
  .םושיא בתכ שיגהל ןתינ הניגב תילילפ הריבע הווהמ

   :םיילהנמה תוסנקה ירועיש ןלהל

 ילהנמה סנקה רועיש ,₪ 25,000 דע אוה בסומ ק'צ וא ק'צב םולשתה ,ןמוזמב םולשתה םא .1
 .10% לע דומעי
 רועיש ,₪ 50,000 דע ₪ 25,000-מ אוה בסומה ק'צה וא ק'צב םולשתה ,ןמוזמב םולשתה םא .2
 .15% לע דומעי ילהנמה סנקה
 ילהנמה סנקה רועיש ,₪ 50,000-מ הובג בסומה ק'צה וא ק'צב םולשתה ,ןמוזמב םולשתה םא .3
 .25% לע דומעי
 רועיש ,₪ 8,500 דעו ₪ 6,000-מ לש םוכסב הדובע רכש רובע ןמוזמב םולשת לבקמ ןיינעלו .4
 .5% לע דומעי ילהנמה סנקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םיסמה תושר לש רוטלומיסל סנכיהל םולשת וא לובקת ינפל ץלמומ
 :קנילה ןלהל – הקידב עצבלו 
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  !ישיא ץועייל ףילחת הווהמ וניאו ,דבלב תיצמת הווהמ וז תרבוחב רומאה לכ

 !תפסונ הלאש לכב ךתושרל דומעל חמשנ


