
 הסנכה סמ ינוכדערניבוו
2020 סמ תנש

MBA, CMC ,ןמגייו דהוא
השירפו יסנניפ ןנכתמ
 תיב תונועה לכ ל"כנמ
תויביטנרטלא תועקשה
WE תצובק ףתוש להנמ

 ,סמ תצעוי- ימרא תאיל
 םוחת שארו תדסיימ
 ןונכתל הללכמב יוסימ

 .םיסנניפלו השירפ
דיחי יוסימב תיחמומ



םיאשונ
י161 ספוטו ח161 ספוט- םישדחה םיספטל רבסה •
ד161 ספוט ןוכדע •
 אשונב- םיסימה תושר-4/2019 הסנכה סמ רזוחל רבסה •

         סמ תדוקפל232 ןוקית- הבצקלג״פוקל קיסעמ תודקפה
הסנכה

 םיפסכ תכישמל רוטפ- הסנכה סמ תארוהל רבסה •
תוכומנ תוסנכה ילעבלג״פוקמ



ףסונה רוטפה רועש תלדגה

!2020-ל ךתבצק ןכה

 הסנכה סמ תדוקפל א9 ףיעס2020 תנשמ לחה
 ךרוצל וא היסנפה לע רוטפב3% לש הלדגה רשפאמ
 ד161 ספוטב התשענ הריחבה ,םילומגת יפסכ ןוויה
 לחש ימ ,)זוזיקה תחסונ( שדחה קוחה וילע לחש ימל
 תופסותה תא לבקי )בולישה תחסונ( ןשיה קוחה וילע
.ד161 ספוט יולימ אלל



ףסונה רוטפה רועש תלדגה

!2020-ל ךתבצק ןכה
 ןוכסיחה המו ? היסנפה לע רוטפב ח"שב הלדגהה המ
? סמב
-ב )2020 ינותנ יפל( לדגי היסנפה לע רוטפה

 רועיש יפל עבקנ סמב ןוכסיחה ,8,510 *3% = 255₪
 סמ רועישב אצמנש ימ רמולכ ,םושינה לש ילושה סמה
 לש וטנב תפסות ול רשפאי ףסונה רוטפה ,47% ילוש

120₪.
 ,הכזמה הבצקה תרקתמדימת םיבשוחמ רוטפה ירועיש
.8,510₪ הניה2020 תנשל ןוכנ הרקתה



ףסונה רוטפה רועש תלדגה

!2020-ל ךתבצק ןכה
 הלדגהה תא ןווהל רחבש ימל רוטפה ןוויהה םוכס המ
)3%( ?
 ןווהל הרשפא ד161 ספוטב )2(8 ףיעסב הריחב
.2020 תנשב תפסותה םוכס תא רוטפב
– )2020 ינותנ יפל( ןוויהל םוכסה בושיח

8,510 *3% *180 = ח"ש45,954



ףסונה רוטפה רועש תלדגה
? דיתעב רוטפל תופסות ויהי םאה
15% לש תפסות היהת2025 תנשב ,ןכ איה הבושתה
.םילומגת יפסכ ןוויה ךרוצל וא היסנפה לע רוטפל

? רבעב תופסותה ויה המ
.8.5% לש רוטפב תפסות2012 תנשמ לחה
.5.5% לש רוטפב תפסות2016 תנשמ לחה
.14%– תופסות כ"הס



ףסונה רוטפה רועש תלדגה
 ד161 ספוטב הנמוסש הטלחה תונשל ןתינ םאה
? רוטפב תופסותל עגונב רבעב
 הריחב( היסנפה לע רוטפה תלדגהב רחבש םושינ
 תא תונשל שקבל לכוי אל )ד161 ספוטב )3(8 ףיעסב
.ותטלחה
 הריחב( ןוויה ךרוצל הלדגהה תא לצנל רחבש םושינ
 ותטלחה תא תונשל לכוי )ד161 ספוטב )2(8 ףיעסב
 תלדגה ךרוצל הייהת2020 תנשב תפסותהש שקבלו

.היסנפה לע רוטפה



ףסונה רוטפה רועש תלדגה



ףסונה רוטפה רועש תלדגה
 וא לטבל לכוי תויוכז עוביק עציבש ימ ,הרקמ לכב
 רושיא תאצוה םוימ םוי120 דע ותטלחה תא תונשל
 דיקפמ דחוימ רושיאשרדי ןכמ רחאל ,תויוכזה עוביק
.המושה



ףסונה רוטפה רועש תלדגה
? היסנפה לע רוטפב תפסותה תא לבקנ דציכ
 ןתינ )הסנכה סמ םוסרפ יפל( ראוניב15-מ לחה
 תנשל סמ םואית ירושיא תאצוהל הסנכה סמל תונפל
 רוטפב הלדגהל ךתואכז קודבי דיקפה ,2020 סמה
.רושיאב רוטפה תא קינעיו



י161-ו ח161 םיספט
 לבקמש ימל םידעוימה םישדח םיספט ינש הנורחאל םסרפ הסנכה סמ
 תא קינעהל תוכמס היסנפה םלשמל םירשפאמו ,הדיחי הכזמ הבצק
 םימושינה לע לקהל תנמ לע תאזו ,הסנכה סמל היינפ אלל ףסונה רוטפה
 רוטפה תא םירנויסנפה לכל קינעהל המישמב הסנכה סמ ידיקפ לעו

.י161 ספוטו ח161 ספוט ,ףסונה
.1.1.2012 רחאל השירפה ליגל עיגהש ימל דעוימ ספוטה– ח161 ספוט
.1.1.2012 ינפל השירפה ליגל עיגהש ימל דעוימ ספוטה– י161 ספוט

.62– השיא ,67-  רבג- השירפ ליג

 הכזמה הבצקה תרקתמ2020-17% תנשב ישדוחה ףסונה רוטפה
1,446.7₪ = 17%* 8,510



י161-ו ח161 םיספט
הכזמ הבצקל רוטפה תקולח

–2020 תנשל ילמיסקמה רוטפה רועיש
52%

2012 תנש ינפל– יסיסב רוטפ
35%

:ףסונה רוטפה
8.5% תפסות–2012 תנשמ
5.5% תפסות–2016 תנשמ

3% תפסות–2020 תנשמ

17%– תופסות כ"הס

)15%–2025 תנשב תפסונ תפסות(



ח161 ספוט
 השירפ ליגל עיגהש ימל היסנפה םלשממ רוטפ תלבקל םיאנתה המ
? )ח161 ספוט(1.1.2012 רחאל

:םיאנתה ןלהל

 ןוויה אלו ,ד161 ספוט תועצמאב רבעב תויוכז עוביק עציב אל םושינה1.
.הסנכה סמ תדוקפל )ה(א9 ףיעס יפל סממ רוטפב םילומגת יפסכ

 וא למג תפוקמ םילומגת יפסכ רוטפב ןווהל שקבי אלש ריהצמ םושינה2.
 היסנפה םלשמ י"ע ףסונה רוטפה תלבק םוימ םוי90 םותמו ,קיסעממ
 םילומגת יפסכ סממ רוטפב ןווהל לכוי אלש וילע םכסומו םושינל עודי

.היסנפה לע רוטפה תלדגה תובקעב דיתעב



ח161 ספוט
 לע לוחת דיתעב רוטפב הלדגה לכש ול עודי יכ ריהצמ םושינה3.

.)ןוויה ךרוצל אלו( היסנפה
 ויתויוכז יוצימל המושה דיקפל תונפל ןתינש ול עודי יכ ריהצי םושינה4.

 יקנעמ וקדבי וז תורשפאב ,תויוכז עוביקל הסנכה סמל היינפ–
 עוביקב ,רוטפב םילומגת יפסכ ןוויהו ,רבעב לביקש םירוטפ השירפ
.תולדגהה ירועישל רבעמ רוטפ לבקל ןתינ תויוכז

.הדיחי הכזמ הבצק לבקמ םושינה5.



ח161 ספוט



ח161 ספוט



ח161 ספוט



י161 ספוט
 ליגל עיגהש ימל היסנפה םלשממ רוטפ תלבקל םיאנתה המ
? )י161 ספוט(1.1.2012 ינפל השירפ
:םיאנתה ןלהל

 םימוכס ךשמ אל ,םויה דעו1.1.2012 םוימ לחה יכ ריהצמ םושינה1.
 יפל סממ רוטפב הבצק ןוויה לש ךרדב קיסעממ וא למג תפוקמ
.)ה(א9 ףיעס

 סמה יוכינ ןיינעל המושה דיקפמ רושיא לביק אל יכ ריהצמ םושינה2.
.הכזמה הבצקהמ

.הדיחי הכזמ הבצק לבקמ םושינה3.



י161 ספוט



י161 ספוט



ד161 ספוט ןוכדע



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

 תדוקפל232 ןוקית ופקותל סנכנ1.1.2017 ךיראתב
 תא ריבסמ הסנכה סמ הז רזוח תרגסמב ,הסנכה סמ
 תויחנהו תואמגוד ,תורהבה ןתמ ךות232 ןוקית ירקיע
.הלועפ



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

:םיאשונ
.םייוציפ יווש– )א()א1()3ה(3 ףיעס1.

.םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– )ב1()3ה(3 ףיעס2.

 רשאהשירפ בקע ןוה קנעמכ ולבקתהש םימוכס– )1א()א7(9 ףיעס3.
.יווש םהיבגל ףקזנ הדקפהה דעומב

 רשאתוומ בקע ןוה קנעמכ ולבקתהש םימוכס- )1ב()א7(9 ףיעס4.
.יווש םהיבגל ףקזנ הדקפהה דעומב



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה
.לדחמ תרירבכ הבצק ףצר– )1ז()א7(9 ףיעס   .5

:הלועפל תויחנה6.
.םייוציפ יווש ןיד– )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעס יפל הפקזנש הסנכה ןיד .א

.106 ספוטב םינותנ תגצהל תויחנה .ב

.דחא קיסעממ רתוי דבועל שי וב הרקמב יווש תפיקזל תויחנה .ג
.קיסעמה לצא האצוהה תרתה– הבצקלג"פוקב םייוציפל המלשהה םוכס .ד



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס

 םייוציפה ביכרמל קיסעמה תדקפה1.1.2017 ךיראתמ לחה הנושארל
!סמב ביוחת– תרתומה הדקפהה תרקתל רבעמ



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס
:םיאבה םיחנומל תורדגה הדוקפל )3ה(3 ףיעסל ופסוותה

34,900₪– יתנש–2020 תנשב םייוציפ תרקת
 2,908₪– ישדוח–2020 תנשב םייוציפ תרקת



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס

 תופוקל ורובעב דבוע לש ויקיסעמ לכ ומלישש םימוכס יכ עבוק ףיעסה
 תרקת" לע םילועה ,"םייוציפה ביכרמ" ןובשח לע , הבצקל למג
 םולשתה דעומב דבועה לש הדובע תסנכהכ םתוא וארי ,"םייוציפה
 ותרוכשמ תלפכמ איה ישדוח בושיחב םייוציפה תרקת .למגה תפוקל
 םייוציפה ביכרל יברימה הדקפהה רועישב הדקפהה םויב דבועה לש
 תרקת"מ12 יקלח1 םהש ,2,833₪ וא )8.33%( הבצקל למג תפוקב
.)2019 תנשל ןוכנ( "םייוציפה
34,900₪– יתנש–2020 תנשב םייוציפ תרקת
 2,908₪– ישדוח–2020 תנשב םייוציפ תרקת



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס

:המגוד
40,000₪ תישדוח תרוכשמ
 35,000₪ תרוכשממ8.33% םייוציפ ביכרמל קיסעמה תודקפה

:םייוציפ יווש בושיח
35,000 *8.33% =2,915 םייוציפה ביכרמל קיסעמה י"ע שרפוהש םוכסה
34,000 *8.33% =2,833          םייוציפל הדקפהה תרקת ,רכומה םוכסה
82                                                 םייוציפ יווש



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס

 רשא ,רומאכ "םייוציפה ביכרמ" ןובשח לע הבצקל למג תפוקל ומלושש םימוכס
 לבקי ובש דעומב דבועה תסנכהכ םתוא וארי ,"םייוציפה תרקת" לע םילוע םניא
.וידיל םתוא

 תרתומה הדקפהה תרקת לע םילוע אלש הבצקלג"פוקל ודקפוהש םייוציפ ימוכס
.הדקפהה דעומה סמב ובייחי אל– )"םייוציפה תרקת"( םייוציפל



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס

:המגוד
40,000₪ תישדוח תרוכשמ
 35,000₪ תרוכשממ6% םייוציפ ביכרמל קיסעמה תודקפה

:םייוציפ יווש בושיח
35,000 *6% =2,100        םייוציפה ביכרמל קיסעמה י"ע שרפוהש םוכסה
34,000 *8.33% =2,833                 םייוציפל הדקפהה תרקת ,רכומה םוכסה
 יווש ןיא- ילילש םוכס                                     םייוציפ יווש



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס

 סמ יכרוצל דבועל יוושה תפיקז רבדב הארוהה ,הדוקפל )ב()א1()3ה(3 ףיעס יפ לע
 ,"הקיתו ןרק"ל קיסעמ תודקפה לע לוחת אל "םייוציפה תרקת" לעמ תודקפה ןיגב
 לש הסנכהכ הלא תודקפה וארי ,רמולכ .למג תופוק לע חוקיפה קוחב התרדגהכ
 דבוע לש ותוכזל םידקפומ םהב םירקמב- רהבוי .םתוא לביק ובש דעומב דבועה
 ביוחי ,הבצקל למג תפוקל ןהו הקיתווה ןרקל ןה ,םייוציפה ביכרמ ןובשח לע םימוכס
 ןובשח לע תודקפומה תושרפהה םוכס אולמ ןיבש שרפהה הדקפהה דעומב סמב
 ביכרמ ןובשח לע התשענש השרפהה וא "םייוציפה תרקת" ןיבל םייוציפה ביכרמ
.םהינבמ הובגה ,הקיתווה ןרקל םייוציפה



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפ יווש– הדוקפל )א()א1()3ה(3 ףיעס



 םיסימה תושר–4/2019 הסנכה סמ רזוח
232 ןוקית-הבצקלג"פוקל קיסעמ תודקפה

םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס

 ,הבצקל למג תפוקל קיסעמ ידי לע ומלושש םימוכס יכ עבוק הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
 ,)"הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשה םוכס" :ןלהל( םייוציפל המלשהה ןובשח לע
 ,דבועה לש הדובע תסנכהכ םתוא וארי ,"םייוציפל המלשהה תרקת" לע םילועה
 תרקת" לע םילועםניא רשאו רומאכ ומלושש םימוכס .למגה תפוקל ומלוש ובש דעומב
.םתוא לביקש דעומב דבועה תסנכהכ םתוא וארי ,"םייוציפל המלשהה

 תונשב "םייוציפה תרקת" תלפכהמ לבקתמה םוכסה- "םייוציפל המלשהה תרקת"
 םירובצ םימוכס" יוכינב ,)הדובעה תונש לופכ34,000 םומיסקמ( קיסעמ ותוא לצא הדובעה
 לש ויקיסעמ לכ ידיב ומלושש )הדקפהה דעומב יווש ףקזנ אל םניגב םימוכס( "סמב םיבייחה
.רומאכ הדובעה תונש דעב ,דבועה
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס

 ,הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס ןיינעל "הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשה םוכס "
 תופוק לע חוקיפה קוחל22 ףיעס יפל התועמשמכ ,דבועה תרוכשמ סיסב לע בשוחי
 :ןלהל( הבצקל למג תפוקל קיסעמה םליש הניגבש תרוכשמה- המלשהה םויב למג
 ורבצנש םימוכס יוכינב ,קיסעמ ותוא לצאהדובעה תונש דעב תאזו )"חטובמה רכשה"
.למג תופוקב םייוציפה ביכרל דעומה ותוא דע

 "םייוציפה תרקת" תלפכהמ תלבקתמה האצותה היהת םייוציפל המלשהה תרקת
 ,"סמב םיבייחה םירובצ םימוכס" יוכינב ,קיסעמ ותוא לצא הדובעה תונש רפסמב
.הדוקפל )2()3ה(3 ףיעסב ולא םיחנומ תרדגהכ
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס

:םיאבה םימוכסהמ תבכרומ הבצקל למג תופוקב םייוציפה ביכרל קיסעמ תדקפה

 ףצרל דעייל ןתינ ,יוושב תבייח הניא- "םייוציפל המלשה תרקת"םוכסדע הדקפה
 .הדוקפה תוארוהל ףופכבו םייוציפ ףצרל וא הבצק

 הדקפהה דעומב יוושב תבייח- "םייוציפל המלשהה תרקת" לע הלועה הדקפה
 תרדגהכ ,"םירוטפ םימולשת" םיווהמ םימוכסה ,הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעסל םאתהב
.הדוקפל א9 ףיעסב חנומה

 הבצקל למג תפוקל ומלושש םימוכס-"םירוטפ םימולשת"– הדוקפל )א(א9 ףיעס
 דבועה תסנכהל ופקזנש ,םייוציפה ביכרמ ןובשח לע ,ורובעב דבוע לש ויקיסעמ ידי לע
)ב1( וא )תופטוש תודקפה ןיגב םייוציפ יווש( )א1()3ה(3 םיפיעס יפל הדקפהה דעומב
 ."םירוטפ םימולשת" רדגב ואובי ,הדוקפל)םייוציפל המלשה ןיגב םייוציפ יווש(
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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םייוציפל המלשה תרקת תעיבק– הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעס
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הדוקפל )1א()א7(9 ףיעס

 לע סממ רוטפ לוחי ויפלו ,הדוקפל )1א()א7(9 ףיעס ףסוותה הדוקפל232 ןוקיתב
 יווש םהיבגל ףקזנש םימוכסב םרוקמש ,השירפ בקע ןוה קנעמכ ולבקתהש םימוכס
 .הדוקפל )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעס יפל הדקפהה דעומב

 םימוכסב םרוקמש םיחוורהו תיבירה יוסימל תסחייתמה הארוה תעבוק )1( הקספ
.)15%( הדוקפל )ג(ג125 ףיעס יפל עובקה רועישב סמ לטוי היפלו ,םירומאה

 תיביר םג וכשמנ וליאכ וארי דבועה ידי לע הפוקהמ תכישמ לכבש תעבוק )2( הקספ
 וביוחש םיילנימונה םימוכסה תא קר ךושמל לוכי אל דבועה ,רמולכ .םירחא םיחוורו

 יוושב וביוחש םימוכסהמ תבכרומ היהת הכישמ לכ אלא ,םיחוורה תא קר וא יוושב
.יסחיה םקלחל םאתהב ,םניגב ורבצנש םיחוורהמו
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הדוקפל )1א()א7(9 ףיעס

 ותבוטל ורבצנש םייוציפה יפסכל יאכז וניא דבועה וב בצמל תסחייתמ )3( הקספ
 קיסעמה ידי לע םיכשמנ םירומאה םימוכסהו םייוציפה ביכרב הבצקל למג תופוקב
 וביוחי הדקפהה דעומב סמב םהילע ביוח דבועהש רומאכ םימוכס .דבועה ידי לע אלו

 סמ תדוקפל121 ףיעסב עובקה יברמה סמה רועיש םהמ הכוניו קיסעמה ידיב סמב
 דבועה תבוטל ורבצנש םיפסכה לכ תא ךשמ קיסעמה וב הרקמב ,רמולכ ,הסנכה
 תאצות היהי הכישמה רחאל הפוקב ראשייש םוכסה ,םייוציפה ביכרב למגה תופוקב
 ךסב הדוקפל121 ףיעסב עובקה הכישמה דעומב יברמה ילושה סמה רועיש תלפכמ
 יפל הדקפהה דעומב יוושב ביוח דבועה םניגבשו קיסעמה ידי לע וכשמנש םימוכסה
 .הדוקפל )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעס
 )ב(-ו )א()4( תואקספ )3( הקספב רומאכ הכונש סמה םוכסל תסחייתמ )4( הקספ
 םוכסה תא ואריו םייוציפה ביכרב למגה תופוקב ראשיי רומאכ סמה םוכסש תועבוק
 סמ .קיסעמה ידיב םיפסכה וכשמנ ובש דעומב דבועה ידי לע דקפוה וליאכ רומאה
.הדוקפל164 ףיעסב רומאכ הכונש סמכ ותוא וארי )3( הקספב רומאכ הכונש
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הדוקפל )1ב()א7(9 ףיעס

 סממ רוטפ לוחי ויפלו,232 ןוקית תרגסמב אוה םג ףסוותה הדוקפל )1ב()א7(9 ףיעס
 יווש םהיבגל ףקזנש םימוכסב םרוקמש ,תוומ בקע ןוה קנעמכ ולבקתהש םימוכס לע
 רחא חוור לכו תיביר לע ןכו הדוקפל )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעס יפל הדקפהה דעומב
.רומאכ םימוכסהמ עבונש
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לדחמ תרירבכ הבצק ףצר– הדוקפל )1ז()א7(9 ףיעס
 קנעמכ תוומ וא השירפ בקע ןוה קנעמ םיאור יכ עבוק הדוקפל )ז()א7(9 ףיעס
 ונוצר לע עידוה דבועה םא אלא ,למגה תופוקב דקפומ ראשנ םא םג ,לבקתנש
 :ןלהל( הבצק םולשת תרטמל ותוכזל םידמועה םימוכסה תא ריאשהל ךישמהל
 היפלו )1ז( הנשמ תקספ הפסונ הדוקפל232 ןוקית תרגסמב .)"הבצק ףצרל השקב"
365,400 לע םילוע םניא םייוציפה ביכרמב ותושרל םידמועה םימוכסהו שרפש דבוע
 וארי ,הובגה יפל ,הדובע תנש לכל "םייוציפה תרקת" לע וא )2019 תנשל ןוכנ( ח"ש
 וארי ,הז ןיינעל .תרחא שקיב םא אלא ,הבצק ףצרל השקב להנמל שיגה וליאכ ותוא
 תוכזל םידמועה םימוכסכ "הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשה םוכס" םהש םימוכס
 תופוקב םייוציפל המלשה ימוכס ךושמל היהי ןתינ .הבצקל םדעייל היהי ןתינו דבועה
 .ימעפ דח םוכסב וא תישדוח הבצק תלבק לש ךרדב הבצק ףצרל ודעויש הבצקל למג
 בשחת אלו הבצק ףצרמ הטרחכ בשחת ימעפ דח םוכסב רומאכ םימוכסה תכישמ
 םיפסכ תכישמ יכ עבוקה הדוקפל )4()ה(א9 ףיעסב רומאל םאתהב תאזו ,הבצק ןוויהכ
 בשחת ,קיסעמה ילומגת ביכרמאלב הבצקל למג תופוקב םייוציפה ביכרב ודקפוהש
.הדוקפל )ז()א7(9 ףיעס תוארוה ולוחיו )הבצק ןוויהכ אל( הבצק ףצרמ הטרחכ
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לדחמ תרירבכ הבצק ףצר– הדוקפל )1ז()א7(9 ףיעס
 םימוכסהו232 ןוקית תלוחת םוי ינפל שרפ דבועה םהב םירקמב יכ ןיוצי הז רשקהב
 ןוכנ( 365,400₪ לע םילוע םניא םייוציפה ביכרב הבצקל למג תופוקב ותושרל םידמועה
 וארי ,ותשקבל םאתהבו ,הובגה יפל ,הדובע תנש לכל "םייוציפה תרקת" לע וא )2019 תנשל
 :םיאבה םיפסונה םיאנתה לכ םייקתהב תאזו ,הבצק ףצרל השקב שיגה וליאכ ותוא
   יקנעמל סחיב םמעטמ םירושיא ונתינ אלו המוש דיקפל וא להנמל רבעב הנפ אל דבועה1.

.קיסעמהמ ותושרל ודמעוהש השירפה
.60 ליגל עיגה םרט דבועה הבצק ףצרל השקבה תשגה דעומב   .2
10 לע הלוע וניא םיפסכה תא ורובעב דיקפהש קיסעמה לצא הדובעה תונש רפסמ3.

.םינש
 תועובקה תוארוהל םאתהב ודקפוהש הבצקל למג תפוקל תודקפהב וניה םיפסכה רוקמ   .4

1964-ד"כשתה ,)למג תופוק לוהינלו רושיאל םיללכ( הסנכה סמ תונקתל19 הנקתב
 הפוקל ודקפוה ןהילא ליבקמבש תודקפהב רבודמש טרפבו )"למג תופוק תונקת" :ןלהל(
 לע לוחי אל רומאה ,המגודל ךכ .הבצקל למג תופוקב הבצקל םילומגתה ביכרל םיפסכ
.תוימעפ דח תודקפה לע ןכותיתבצק הפוקל תינוה הפוק ןיבודייונש םיפסכ



הלועפל תויחנה
 לכל הדובע תסנכהכ הדוקפל )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעס יפל תפקזנש הסנכה ןיד
:ונייהד ,ןיינעו רבד

 דבועה לש תללוכה תרוכשמל וז הסנכה ףרטצת ,ףסי סמ תוברל ,סמה ירועיש ןיינעל1.
 סמ םולשתו רכשמו תרוכשממ יוכינ( םיקיסעמ סמו הסנכה סמ תונקת הילע ולוחיו

 .)"תרוכשמה תונקת" :ןלהל(1993-ג"נשתה ,)םיקיסעמ
 .ןיינעה יפל ,רכש סמ לוחי וז הסנכה לע2.
-ו )א1()3ה(3 םיפיעס יפל הסנכהה לע חוודל שי תרוכשמה תונקת תוארוהל םאתהב3.

126 ספוטב יתנשה חווידב ןהו רכשה שולתב ישדוחה חווידב ןה ,הדוקפל )ב1(
 .תעל תעמ ועבקיש יפכ ,להנמה תויחנהל םאתהבלכה ,106 ספוטבו



הלועפל תויחנה
:םיאבה םיטרפה תא דרפנב הפוק לכ יבגל ןייצל שי106 ספוטב

)םייוציפה ביכרמ ןיגב( הבצקל למג תופוקב תפטוש הדקפה1.

 .למגה תפוק םש§
 תושרפה ויה םניגב הדובעה ישדוחב הבצקל הפוקל תודקפה ךרוצל חטובמה רכשה§

 .לעופב
 .הדקפהה רועיש§
 .קיסעמה ידי לע דקפוהש הדקפהה םוכס לכ ךס§
.הדוקפל )א1()3ה(3 ףיעסל םאתהב יווש וניגב ףקזנ אלש למג תפוקל הדקפהה םוכס§
.הדוקפל )א1()3ה(3 ףיעסל םאתהב יווש וניגב ףקזנש למג תפוקל הדקפהה םוכס§



הלועפל תויחנה
:םיאבה םיטרפה תא דרפנב הפוק לכ יבגל ןייצל שי106 ספוטב

הבצקל למג תופוקב םייוציפל תובייחתה תמלשה2.

 .למגה תפוק םש§
 תודקפה ויה םניגב הדובעה ישדוחב הבצקל הפוקל תודקפה ךרוצל חטובמה רכשה§

 .לעופב
 .קיסעמה ידי לע דקפוהש הדקפהה םוכס לכ ךס§
.הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעסל םאתהב יווש וניגב ףקזנ אלש למג תפוקל הדקפהה םוכס§
.הדוקפל )ב1()3ה(3 ףיעסל םאתהב יווש וניגב ףקזנש למג תפוקל הדקפהה םוכס§



הלועפל תויחנה
:םיאבה םיטרפה תא דרפנב הפוק לכ יבגל ןייצל שי106 ספוטב

  הבצקל למג תופוקב ורובע דיקפמ רשא דחא קיסעממ רתוי שי דבועל םהב םירקמב .3
 ויהי םהילע סמה ירועישו דבועל הדובע תסנכהכ ףוקזל שיש םימוכסה ,םייוציפה ביכרל
:ןמקלדכ

 תסנכהכ ףוקזי ,תרוכשמה תונקתל 'א תפסות יפל סמ הכנמה ,ירקיעה קיסעמה§
.הדוקפל )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעסב תועובקה תורקתה לע םילועה םימוכס הדובע

 תא הכנמ רשאו תרוכשמה תונקתל 'א תפסות יפ לע סמ תוכנל יאשר וניאש קיסעמ§
 אהי הדוקפל )א1()3ה(3 ףיעס ןיינעל הרקתה םוכס ,סמ םואית רושיאל םאתהב סמה
 )ב1()3ה(3 ףיעס ןיינעל הרקתה םוכסו סמה םואית רושיאב טרופמה יתנשה םוכסה
 תונשב לפכומ אוהשכ ,סמה םואית רושיאב עיפומש יתנשה םוכסה אהי הדוקפל
.קתווה



הלועפל תויחנה
:םיאבה םיטרפה תא דרפנב הפוק לכ יבגל ןייצל שי106 ספוטב

 למגה תופוקמ לביק הזש רחאל קיסעמה ידי לע השעי םייוציפל המלשהה םוכס בושיח .4
 ךומסב ותדובע תונש דעב דבועה לש םייוציפה ביכרמב ורבצנש םימוכסה לע רושיא
הפוקב םייוציפה תרתי לע תולהנמה תורבחהמ רושיא– המלשהה דעומל

 םיפסכה תכישמ תעב סמ וכני אל למגה תופוק םייוציפה יפסכל תואכזה דעומב .5
 םע .)ןרקה ימוכס( "םירוטפ םימולשת"כ םיקיסעמה ידי לע וחוודש םימוכסב םרוקמש
 ימוכסב םרוקמש םיחוורו תיביר לע ,הדוקפל )1()1א()א7(9 ףיעסב רומאכו ,תאז
 תפוק הכנת ,הדוקפל )ב1(-ו )א1()3ה(3 םיפיעסל םאתהב סמבובייוחש תודקפהה
 תיבירה בושיח יכ רהבוי .)15%( הדוקפל )ג(ג125 ףיעסב רומאה רועישב סמ למגה
.למגה תפוק ידי לע השעי םיחוורהו



הלועפל תויחנה
:םיאבה םיטרפה תא דרפנב הפוק לכ יבגל ןייצל שי106 ספוטב

)ב(-ו )א()1()3ה(3 םיפיעסל םאתהב סמב וביוחש םייוציפ ביכרמל תודקפהה ימוכס .6
םכרעב סמבובייוחש םימולשת 'ח קלחב161 ספוטב קיסעמה ידי לע וחוודי ,הדוקפל
ספוטל ףרצל שי ,ףסונב ."סמבובייוחש םימוכס" ןיוצי םלשמה םשל תחתמ .ילאירה

 :רבדב טוריפ ללוכה ילנימונה םכרעב יוושבובייוחש םימוכסה תא טרפמה חפסנ161
.םימוכסה ודקפוה הילא הפוקה םש *
.םיפסכה ודקפוה ןניגבש הדובעה ישדוח *
תרוכשמ *
חטובמה רכשה *
  יוושב ביוחש םייוציפ ביכרמל הדקפהה םוכסו םייוציפה ביכרמל הדקפה םוכס *

.הדוקפל )ב(-ו )א()1()3ה(3 םיפיעסל



הלועפל תויחנה
:םיאבה םיטרפה תא דרפנב הפוק לכ יבגל ןייצל שי106 ספוטב

םייוציפ יווש–161 ספוטל חפסנ



הלועפל תויחנה
קיסעמה לצא האצוהה תרתה- הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשהה םוכס

 םירועישבו םיאנתב ,קיסעמ םלישש םימוכס האצוהכ תוכנל ריתמ הדוקפל )5(17 ףיעס
 תיתנש תופתתשה :ןהש תואצוה יוכינב ריתמ ףיעסה .למגה תופוק תונקתב ועבקנש
 םלישש םימוכס ,להנמה ידי לע הרשואש ,הז ףיעסב התועמשמכ למג תופוקבהרידס
 ,קיסעמה םלישש ונממ קלח וא םוכס לכ ןכו ,םידבוע לש היסנפ תויוכז תרימשל קיסעמ
.הרידס תיתנש תופתתשה רותב אלש למג תפוקל ,להנמה רושיאב

 ביכר רובע הבצקל למג תפוקל קיסעמ ימולשת- הבצקל למג תפוקל םירידס םימולשת
 יפל סמה תנשב קיסעמה לשותובחל םיסחייתמה ,הבצקל םילומגתהו םייוציפה
 ותסנכה בושיחב יוכינב ורתוי ,למגה תופוק תונקתל19 הנקתב םיבוקנה םירועישה
 רשקהב .למגה תפוקל ןמוזמב ודי לע ומלוש םה הבש סמה תנשב קיסעמה לש תבייחה
 ןיגב למג תפוקל קיסעמ םלישש םולשת ,הדוקפל )א(18 ףיעסל םאתהב יכןייוצי הז
 סמה תנשב ותוכנל ןתינ ,סמה תנש םותמ םוי30 ךותב ןורחאה שדוחה תרוכשמ
.םוכסה סחייתמ הילא תמדוקה



הלועפל תויחנה
קיסעמה לצא האצוהה תרתה- הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשהה םוכס

– הרידס תיתנש תופתתשה רותב אלש םימולשת
 ורתוי ,)םייוציפל המלשה תרקת תעיבק( הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשהה ימוכס
.למגה תפוקל ומלוש הבש הנשב יוכינב

 "םירידס םימולשת"ב טרופמכ יוכינב ורתוי-"הטילש לעב" רובעב המלשה ימולשת
 יוכינב רתומה םוכסהש דבלבו ,ליעל "הרידס תיתנש תופתתשה רותב אלש םימולשת"ו
 .ךליאו1976 לירפאב1 םוימ לחה תובייחתהה תפוקת ןיגב בשוחי

 הדוקפל )2()א()9(32 ףיעסב עובקה םוכסה תלפכמ הבוגב וניה יוכינב רתויש םוכסה
 תונש רפסמב )ךומנה יפל( הנורחא תרוכשמ וא )2019 סמה תנשל ןוכנ 12,380₪(

.למג תופוקב םייוציפה ביכרב םירובצה םימוכסה יוכינבו ,קיסעמה לצא הדובעה

 העדוה קיסעמה קית להנתמ וב המושה דיקפל רוסמי קיסעמה ,המלשהה דעומל ךומסב
 בושיח ךרד תאו למג תופוקב םייוציפה ביכרל ורבעוהש םימוכסה תא טרפי התרגסמבו

.הבצקל למג תופוקב םייוציפל המלשהה םוכס



תוסנכה ילעבל למג תופוקמ םימוכס תכישמ
תוכומנ

 ןפואב למג תפוקמ םימוכס ךושמל שקבמה םדא ,םויכ גוהנה בצמה יפ לע
 ונתינ אל רשא םייוציפה ביכרממ םימוכס ךושמל שקבמה ןכו ימעפ דח
 ךרוצל המושה דרשמל תונפל שרדנ ,קיסעמהמ סמ יוכינ תויחנה םהיבגל
 וא חוטיבה תרבח ,למגה תפוק ינפב וגיצהלו רוקמב סמ יוכינ רושיא תלבק
.היסנפה ןרק



תוסנכה ילעבל למג תופוקמ םימוכס תכישמ
תוכומנ

 הרוטפ הסנכהכ םירדגומ םניא תוארוהל םאתהב םיכשמנה םימוכסה•
 רוקמב סמ יוכינמ הרוטפה סמב תבייח הסנכה רדגב ורתונ אלא ,סממ
.סמב הבויחל יפצ ןיא ןכש

 ,הסנכה סמ תדוקפל )ב17(9 ףיעס תוארוה דצל תונתינ ולא תוארוה•
 תוארוהל םאתהב למג תפוקמ םימוכס תכישמ לע סממ רוטפ עבוקה
 ,)למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל )א1()ב(23 ףיעס
ירעזמ הריבצ םוכס– קוחה חוכמ תונקתהו2005-ה״סשתה

.31.12.2020 םויל דעו ןמוסרפ דעוממ לחה תופקת ולא תוארוה•
 תדימבו הנש ידמ תומאתה וליא תוארוהל ךורעת םיסימה תושר
.ךרוצה



תוסנכה ילעבל למג תופוקמ םימוכס תכישמ
תוכומנ

 אלל הלא תוארוה ףקותמ תחא הכישמ קר רתות סמ תנש לכב יכ שגדוי
 .שקבמה םש לעש תופוקה לכמ רוקמב סמ יוכינ
 שקבמה לש הדיחיה ותשקב יהוז ןכא םא וימושירב קודבל םלשמה לע
.סמ תנש התואב וילא השגוהש
 הדיחיה ותשקב יהוז יכ ותרהצה ספוטב שקבמה ריהצה םאה ןחבי ןכו

.סמ יוכינ אלל למגה תופוקמ םיפסכ תכישמל סמ תנש התואב



תוסנכה ילעבל למג תופוקמ םימוכס תכישמ
תוכומנ

 סמ יוכינמ רוטפבםייוציפ יפסכ תכישמ רושיאל םיאנת
:רוקמב
.ח״ש10,000 הלוע וניא םלשמה לצא םירובצה םייוציפה יפסכ םוכס•
 ןיגב ושענש למג תפוקל קיסעמ תודקפהב וניה םייוציפה יפסכ רוקמ•

 תשגה תנשל המדקש סמה תנש םותל דע ומייתסהש הדובע תופוקת
 .םיפסכה תכישמל השקבה

 שקבמה לש ויתוסנכה ךס לע ספוטב םלשמה ינפב ריהצה שקבמה•
 לע הלעי אל ,ךושמל ותנווכבש םייוציפה יפסכ תוברל ,סמה תנשב

.השיאל ח״ש72,000-ו רבגל ח"ש59,000
 אל ךא ,"הסנכהה שרפה" הבוג דע היהי םולשתב ורתויש יברמה םוכסה•

 ךס ןיבש שרפהה- "הסנכהה שרפה" .ח״ש10,000 לש ךסמ רתוי
.ללוכה תוסנכהה ךס ןיבל יברימה תוסנכהה



תוסנכה ילעבל למג תופוקמ םימוכס תכישמ
תוכומנ

 רוטפבהבצקל םילומגת יפסכ תכישמ רושיאל םיאנת
:רוקמב סמ יוכינמ
.ח״ש15,000 הלוע וניא םלשמה לצא םירובצה םילומגתה יפסכ םוכס•
 תוסנכה ול תויופצ אלו ןיא יכ ריהצמה שקבמל קר רשפאתת הכישמה•

 השקבה תשגה יכו הכישמה תשקבתמ הב סמה תנשב סמב תובייח
 םוימ לחה ,רמולכ ,סמה תנש לש ןורחאה ןועברהמ לחה קר רשפאתת

.סמה תנשב1.10
 וא/ו םייוציפל תופטוש תודקפה תודוא םינותנ םלשמה ימושירב ןיא•

 םילומגתה יפסכ תכישמ תשקובמ הב סמה תנש ךלהמב םילומגת
.הבצקל



תוסנכה ילעבל למג תופוקמ םימוכס תכישמ
תוכומנ

הבצקל םילומגתו םייוציפ יפסכ תכישמ רושיאל םיאנת
:רוקמב סמ יוכינמ רוטפב
 לע הלוע וניא םלשמה לצא םירובצה הבצקלםילומגתה יפסכ םוכס•

 .ח״ש4,000
.ח״ש5,000 הלוע וניא םלשמה לצא םירובצהםייוציפה יפסכ םוכס

 תופוקת ןיגב ושענש תודקפהב וניה םילומגתהו םייוציפה יפסכ רוקמ•
 .םיפסכה תכישמ תנשל המדקש סמה תנש םותל דע ומייתסהש הדובע

 ותנווכבש םייוציפה יפסכ תוברל ,סמה תנשב שקבמה לש ויתוסנכה ךס•
.השיאל ח״ש58,000-ו רבגל ח״ש45,000 לע הלעי אל ,ךושמל



 הסנכה סמ ינוכדערניבוו
2020 סמ תנש

הדות
הבשקהה לע


