
 תויוכזו סמ תובטה אשונברניבוו
 תוביזע ,הנורוקה רבשמ תפוקתב

161 ספוטו הדובע

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



 ימואל חוטיבב םייוניש
הנורוקה רבשמ תובקעב



ימואל חוטיב תולאש
 ת"לח אשונב םוריח רעשל תונקת תובקעב םייונישה םהמ•

? םהיבורקו הטילש ילעב יבגל המ ? הלטבא ימדו
 ?67 ליג לעמ םיריכש יבגל המ•
 תובקעב םיאמצעה תויוכזב םייונישה םהמ ,םיאמצע יבגל•

 יבגל המ ? םיריכש םג םהש םייאמצע יבגל המ ? רבשמה
? )גוויסה וצב ימ( םיחטובמ גוויס וצב םיאמצע

 שי םאה– תיללכ תוכנ ,הנקז : תואבצקה ילבקמ יבגל•
? םהיבגל םייוניש

.םיטרפל סנכיהל אלו יללכ ןפואב תונעל שקבמ ינא



םיאשונ
.הקשוהש תילכלכהתינכתה•
.הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה•
 תובקעב קיסעמ דבוע יסחי םויס•

.רבשמה
.161 ספוט יולימ•
.הדובע םויסב יוסימ תינכת•
 .161 ספוט יולימל הדובע רדס- םוכיס•



הקשוהש תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה
31.03.20ל ןוכנ םלועב ןוהה יקווש– בצמ תנומת

תשואה 2020תשואה 2019
תשואה מתחילת 

המשבר
S&P50027.13%-18.70%-22.30%

20.06%-24.78%-27.52%(GDAXI)  דאקס
HANG SENG INDEX10.44%-16.27%-15.17%

25.65%-22.62%-13.69%ת"א 35
25.70%-22.60%-20.97%ת"א 125

25.54%-18.45%-60.73%תל אביב פמילי
3.16%-2.02%-9.07%אג"ח ממשלתיות

5.31%-4.49%-8.86%אג"ח כללי
6.56%-6.50%-8.18%תל בונד 20

18.87%6.45%3.20%זהב
34.18%-11.05%-94.00%ביטקויין



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה
%

ה"ב 164,2663,1701.93%אר
ה  טלי 101,73911,59111.39%אי
87,9567,7168.77%ספרד

81,5183,3054.05%סין
ה 668856450.96% גרמני
ת 44,5503,0246.79%צרפ
41,49527576.64%איראן

ה טני 22,14114086.36%ברי
15,9223592.25%שווייץ
ה 11,8995134.31%בלגי
11,7508647.35%הולנד
ה 10,8271681.55%טורקי

ה 9,7861621.66%דרום קוריא
ה טרי 9,6341081.12%אוס

ה 7,474921.23%קנד
טוגל 6,4081402.18%פור
4,831170.35%ישראל
4,6611653.54%ברזיל

ה טרלי 4,557190.42%אוס
ה 4,462320.72%נורווגי
ה 4,0281463.62%שוודי
ה 3,002230.77%צ'כי

2,910541.86%אירלנד
ה 2,626371.41%מלזי
מרק 2,577772.99%דנ
ה 2,44980.33%צ'יל
2132311.45%פולין

ה מני 2109653.08%רו
1988221.11%לוקסמבורג

1966623.15%אקוודור
"      801,117      38,769 4.84%



תילכלכהתינכתה
 שדוח תליחתמ תיביר ודירוה םלועב םייזכרמ םיקנב35-כ•

 לש רבטצמ רועישב םימעפ הדרי תיבירה ב"הראב .ץרמ
 ,דנליז וינ ,הילרטסוא ,הדנקב םג הדרי תיבירה .1.5%

.דועו הינטירב
 עידוה דפה .בוח תורגא םישכור םייזכרמה םיקנבה ,ףסונב•

 ,תואתנכשמ תובוגמ ח"גאו תויתלשממ ח"גא שוכרי יכ
 תורבח יארשאב ךומתיו העקשה גורידבתוינרצנוק ח"גא
 ח"גא לש תושיכר לע עידוה ECB-ה םג .םייטרפו

 דראילימ870 ךסבמ"ענה ללוכתוינרצנוקו תויתלשממ
 ,םיקנבל יארשא יווק ורבגות וא וחתפנ ,ןכ ומכ .וריא
.םינכרצלו םיקסעל יארשא ןתמל םיצורעו



תילכלכהתינכתה
 םיצירמת לש הרוש לע ועידוה תולשממה-ילאקסיפ
:םיילאקסיפ
 רלוד ןוילירט2 לש ךסב םיצירמת תליבח הרשיא ב"הרא•

.)הנידמה לש רצותהמ10%-כ(
 תויוברעו רלוד דראילימ45 לש האצוה לע העידוה תפרצ•

.רלוד דראילימ300 ךסב
 ורוי דראילימ750 לש תללוכ הליבח לע העידוה הינמרג•

 הילטיא ,)תויוברע רובע ורוי דראילימ400-כ םכותמ(
 ,וריא דראילימ25 לש ףקיהב םידעצ תליבח לע הטילחה
 תוריל דראילימ330 ךסב תואוולהל יוביג קינעת הינטירב
.)ג"מתהמ15%-כ( גנילרטס



תילכלכהתינכתה
 םיצירמת לש הרוש לע ועידוה תולשממה-ילאקסיפ
:םיילאקסיפ
 רלוד ןוילירט2 לש ךסב םיצירמת תליבח הרשיא ב"הרא•

.)הנידמה לש רצותהמ10%-כ(
 תויוברעו רלוד דראילימ45 לש האצוה לע העידוה תפרצ•

.רלוד דראילימ300 ךסב
 ורוי דראילימ750 לש תללוכ הליבח לע העידוה הינמרג•

 הילטיא ,)תויוברע רובע ורוי דראילימ400-כ םכותמ(
 ,וריא דראילימ25 לש ףקיהב םידעצ תליבח לע הטילחה
 תוריל דראילימ330 ךסב תואוולהל יוביג קינעת הינטירב
.)ג"מתהמ15%-כ( גנילרטס



תילכלכהתינכתה
 תיתומכו תירטינומ הבחרה
 אלל תיבירה תא ריתוהל טילחה לארשי קנב•

 .0.25% לש המרב יוניש
 תשיכר לע ץרמ שדוח ךלהמב זירכה לארשי קנב•

 הדעונש ,₪ ידראילימ50 לש תויתלשממ ח"גא
ח"גאה קוש לש ןיקתה ודוקפת לע רומשל
 קפסל ךישמי לארשי קנב .םיקנבב תוליזנהו
 תנמ לע םיקוושב תשרדנש תוליזנ לש תומכ
.ןיקתה םדוקפת לע רומשל



תילכלכהתינכתה
 לש תוצווכתהל הפצמ לארשי קנב לש רקחמה תקלחמ•

 לש-2021 ב החימצל הרזח םע .2020 ב רצותב2.5%
7.0%.

 יחכונה בצמה םא ,לארשי קנב לש סיסבה תוחנהל םאתהב•
 ףקיהב היהת תוליעפב העיגפה ,יאמ ףוס דע ךשמיי קשמב
 וז העיגפ ,תויחנהה ורמחוי םא .םילקש דראילימ-90 כ לש
10% מ תוחפ תצק( םילקש דראילימ-130 ל עיגהל הלולע
.)רצותהמ

 רחאל תאזו7.0%-ל2020 ב תולעל היופצ הלטבאה•
 ת"לחב םיאצמנש םיחרזאה הנשה לש היינשה תיצחמבש
.םילטבומכ ובשחיי אלו הדובעל ורזחי



תילכלכהתינכתה
 לש תוצווכתהל הפצמ לארשי קנב לש רקחמה תקלחמ•
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תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה



תילכלכהתינכתה
? תושעל המ
: תועקשה יקית- היגטרטסא1.

.םייתועמשמ םייוניש אלל– תוינמ•
 אלל– תוינמ ומכ גהנתמש ח"גא-ינרצנוק•

.יוניש
 ףילחהל–יתלשממו הובג גורידב ח"גא•

.העובק הסנכה תובינמה תועקשהב
 תא םשיילו IRAל תוליזנ תופוק ריבעהל ןתינ2.

.היגטרטסאה



תילכלכהתינכתה

ךומנ ןוכיסב תיביספ הסנכה תריצי

ן"לדנב העקשה  תועקשה
תויטפשמ

 םוחתב העקשה
יארשאה

 םוחתב העקשה
לופיטה



 רבשמ תובקעב סמ תובטה
הנורוקה



הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה
 ףיגנ( םוריח תעש תונקת ומסרופ2020 ץרמב29 ךיראתב1.

 ,)סמה יכילה יניינעב תופוקת תייחד()שדחה הנורוקה
 ,תובוצק תופוקתל סמ יכילה תעיקפ דעומל הכרוא–2020-ף"שתה
 ,רשואש הוותמה .תושקבלו תוילהנמ תוטלחהל ,תומושל עגונב ןה
-מ( םוריחה תפוקתב לח ןתעיקפ דעומש תופוקת יבגל קרו ךא לוחי

.הירחאלש םיישדוחב וא )31.5.2020 דעו22.3.2020
 תוכזה םושינל רמשית ןהיפל תוארוה ,רתיה ןיב ,תולולכ תונקתב
 העבקנש הפוקתה םא םג ,תושרה האיצוהש תומוש לע הגשה שיגהל
 רוצעל םימושינל עייסי רבדה .םוריחה תפוקת ךלהמב העקפ התשגהל
    תפוקתב תוגשה שיגהל םתורשפאב ןיאש תעב ,םלומ םיכילהה תא
.םוריחה



הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה
 ומכ ,תושרה לש תופסונ תוילהנמ תוטלחה יבגל םג לוחי הז רדסה
 .סמה ינידב תומייקה תונוש עודיי תובוחו ,םירפס תליספ לע תועדוה
 ,תושרל שיגהל ןתינש תונוש תושקב תשגה לע רדסהה לוחי ,ךכל ףסונב
 ןוקיתל השקב ,חבש סמב המדקמ ,םולשת ימוכס תנטקהל השקב ןוגכ
.ב"ויכו ,המוש

 תמצמוצמ תנוכתמב תדבועםיסמה תושר םגש ךכב בשחתהבו ,ליבקמב
 תלהנמש םיכילהב םג לוחי תופוקתה תעיקפ דעומ תייחד ,םוריחב
.םימושינה לומ תושרה



הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה

 סמ םואיתל ושרדי אל– ת"לחל םיאצויהמ היטרקוריב םיכסוח2.
 ונתינש סמה תובטה תא ולבקיו הלטבא ימד תלבקב ףסונ
 דבוע .םירחא םייוכיזו יוכיז תודוקנ ,רוטפ :ןוגכ סמה םואיתב
 לצא אלימש )101 ספוט( דבועה סיטרכבו ת"לחל אציש
 ןהו תרוכשמה לע סמ תובטהל יאכז דבועה יכ אצמנ ,קיסעמה
 ימואל חוטיבל דסומה ,דבועה לש רכשה שולתב תועיפומ
 רכשה שולת לע ססבתהב הלטבאה ימד לע סמ תולקה בשחי

.2020 תנשב דבועה לש  ןורחאה



הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה

 ןרע,םיסמה תושר להנמ- סמ רזחה תלבק ךילה זוריז3.
 רואל ,לארשיב םיקסעל עייסל ןוצר ךותמ יכ עידוה,בקעי

 תוילכלכה תוכלשהה תובקעב ועלקנ הילאתימירזתה הקוצמה
םיסמה תושר הכרענ ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה לש
 עובשה תישארבו רבעש עובשה ךרואל העציב דחוימ ץמאמבו

 דע ,ותרגסמב מ"עמו הסנכה סמ יכרעמב זכורמ ךלהמ ,הזה
 דראילימכ לש ףקיהב סמ ירזחה וררחושי ,אבה עובשה עצמא
.בוריקב ₪



הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה
 תוכז תורתי הסנכה סמב וררחוש ,זכורמה ץמאמה תרגסמב•

 תורבחו םידיחי16,000-כל ₪ ןוילימ750-כ לש ללוכ םוכסב
 .הקידב ךילהתב םירזחה םהל ויהש
 םוימ לחה רבכ קנבה תונובשחל הגרדהב וסנכנ םיפסכהמ קלח
 םע )ינש םוי( םויה ומויסל עיגי ךלהמהשכ ןורחאה יעיבר
 תונובשחל םיפסונ םייתועמשמ םימוכסב םירזחה לש םתסינכ
.קנבה

 םייופצ םש מ"עמ ךרעמב הלא םימיב עצובמ ליבקמ ךלהמ•
 םיקסוע ףלא27-כ לש קנבה תונובשחל םיבורקה םימיב רובעל
.₪ ןוילימ230-כ לש ללוכ םוכסב תומושת סמ ירזחה



הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה
14,000 דע לש קנעמ ןתניי יכ זירכה30.03.2020-ב רצואה רש5.

 ועגפנ םהיתוסנכהש םיקסע ילעבו םיאמצעל תומיעפ יתשב ח"ש
.רבשמהמ האצותכ
.קנעמה תלבקל םינוירטירק וא תוימשר תויחנה ומסרופ םרט הכ דע
 סמ תומדקממ קלח הרזח לבקל תורשפא לע זירכה רצואה רש6.

 ומסרופ םרט ,תאז םע .2020 ץרמו ראורבפ רובע ומלושש ,הסנכה
.ןודנב תונקת
:יתנשה חודה תשגהלןורחאה דעומה תייחד7.

 ישימח םוי דע שגוי םידיחיל ןווקמ הסנכה סמב יתנש חוד•
30.07.2020.

 ישימח םוי דע שגוי םיר"כלמלו תורבחל הסנכה סמב יתנש חוד•
30.07.2020.

 שגוי ןווקמ חודב םיבייח םניאש םידיחיל הסנכה סמב יתנש חוד•
.30.06.2020 ישילש םוי דע

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2594%25D7%2592%25D7%25A9%25D7%25AA_%25D7%2593%25D7%2595%2522%25D7%2597_%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%25AA%25D7%2599_%25D7%259C%25D7%259E%25D7%25A1_%25D7%2594%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2594


הנורוקה רבשמ תובקעב סמ תובטה
-ב גופי םפקותש ,רוקמב סמ יוכינלע םירושיאל הכרא ןתמ8.

.30.04.2020-ל דע31.03.2020
     :םיכיראתלמ"עמ לש םולשתהו חווידהדעומ תייחד9.

 )םיישדוח-וד םיחווידל(27.04.2020
.)םיישדוח דח םיחווידל(26.03.2020-ו
סמ תינובשח קתעהב תומושת סמ יוכינ ךרוצל הרכה .10

 דעו01.03.2020 םוימ לחה ועצובש תואקסע רובע
31.05.2020.

 רובע ימואל חוטיבה ימד םלשל םיאמצעל תורשפא ןתמ .11
.15.5.2020 דע ץרמ שדוח

.םידחוימ םיאנתב הלטבא ימד .12

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2595%25D7%2599_%25D7%259E%25D7%25A1_%25D7%2594%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2594_%25D7%2591%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8_%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2599_%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%2597_%25D7%25A9%25D7%259C_%25D7%25A2%25D7%25A1%25D7%25A7_%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2599
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2594%25D7%2592%25D7%25A9%25D7%25AA_%25D7%2593%25D7%2595%2522%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D_%25D7%2595%25D7%25AA%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D_%25D7%259E%25D7%25A1_%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%259A_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%25A3
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%2596%25D7%2595%25D7%2596_%25D7%25AA%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599_%25D7%259E%25D7%25A2%2522%25D7%259E_%25D7%25A9%25D7%259C_%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%25A7_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A9%25D7%2594_(%25D7%259E%25D7%25A1_%25D7%25AA%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA)


קיסעמ-דבוע יסחי םויס



ןירוטיפ- קיסעמ-דבוע יסחי םויס
.עומישהתכירעדעומלעדבועלבתכבושארמעידוהלקיסעמהלע•
תביסלתועגונהתונעטהתאטרפמהבתכמדבועלרוסמלקיסעמהלע•

.וירוטיפ
ןדגנבישהללכויוןנוכתישתנמלעתקפסמתוהשדבועלןתילקיסעמהלע•

.עומישהתכירעתעב
לכוישתנמלעםייטנוולרםיכמסמלהשיגדבועלרשפאלקיסעמהלע•

.ותנגהתאססבלוודגנכתונעטהתאקודבל
ויתונעטתאןועטלהנכותיתימאתורשפאדבועלןתילשיעומישהתעב•

.וקיסעהלוךישמהלוקיסעמתאענכשלו
ילבמ,דבועהינועיטלבושקוחותפתויהלקיסעמהלע,עומישהתעב•

.וירוטיפלעשארמטילחהל
בתכהלעולעויעומישהךילהיטרפוקיסעמהתונעט,עומישלןומיזה•

.דבועלרסמייםהמקתעהו
ןיכהלשי,)ןיקתעומישךילהםויקרחאלןבומכ(דבועהתארטפלטלחוה•

.דבועלישיאןפואבהתוארוסמלותרדוסמותטרופמןירוטיפתעדוה



– קיסעמ-דבוע יסחי םויס
ןידכ אלש ןירוטיפ

 טפשמו קוחה תוארוה יפל עצבתהל בייח םירוטיפה ךילה
 הטלחהה לע תמדקומ העדוהב עידוהל קיסעמה לע .הדובעה
 לש הפוקתה רובע ול םלשל .עומישל דבועה תא ןמזל .רטפל
 םימולשת בכעל אל ,ורכש תא ןילהל אל .תמדקומה העדוהה
.קוחכםירוטיפ ייוציפםולשתו היסנפ ןרקל

 רבודמ וליאכ דבוע רטפלו ומצעל ןיד תושעל לוכי אל קיסעמ
 ןתרפה .קוחב תונגועמשתויוכזםע דבועב רבודמ .הלכתמ דויצב
.הדובעל ןידה תיבב ותוא עובתל הליע המיקמ קיסעמה ידי לע



– קיסעמ-דבוע יסחי םויס
ןידכ אלש ןירוטיפ

 הרויו ןירוטיפה תא ענמיןידה תיבםהבש םירקמ םנשי
.רטופמה דבועה לש הדובעל ותרזח לע
 ןירוטיפ ,הדיל תשפוחב ,ןוירהב תדבוע ירוטיפ :תואמגוד
 ןירוטיפ ,הדובעב תווש תויונמדזה קוח תוארוהל דוגינב
 ,ןבומכו יצוביק םכסה ,ישיא הדובע םכסהל דוגינב
 תקדצומ הביס אללו בל םות רסוחב םישענש ןירוטיפ
.הרקיעב תיתורירש אלא
 תא קיסעמה לע הפכי אל ןידה תיב תועיבתה תיברמב
 םייוציפ רטופמה דבועל קוספי ךא ןירוטיפה תעינמ
.ויתויוכז לש הרפהה גוסלו תוביסנל םאתהב



– קיסעמ-דבוע יסחי םויס
 םירוטיפל תמדקומ העדוה תבוח

 תורטפתהלו
 םירוטיפל תמדקומ העדוהןתיל הבוח(2 ףיעס תוארוה
)תורטפתהלו
   תמדקומ העדוה ול ןתיי דבוע רטפל שקבמה דיבעמ)א(

.הז קוח תוארוה יפל ,םירוטיפל
 ודיבעמל ןתיי ותדובעמ רטפתהל שקבמה דבוע)ב(

.הז קוח תוארוה יפל ,תורטפתהל תמדקומ העדוה
 םוי תא ןייצתו בתכב ןתנית הז ףיעסב רומאכ העדוה)ג(

     לש ףקותל הסינכה םוי תאו העדוהה תאצוה
 ,ןיינעה יפל ,תורטפתהה וא םירוטיפה
.הז קוח תוארוהל םאתהב לכהו



– קיסעמ-דבוע יסחי םויס
 תמדקומ העדוה תבוח

)לעופב הדובע לע רותיו(6 ףיעס תוארוה
 העדוהב ,דבועל עידוהל יאשר דיבעמ)א(
 תוחכונ לע רתוומ אוה יכ ,םירוטיפל תמדקומ
 העדוהה תפוקתב לעופב ותדובע לעו דבועה
 םלשיש דבלבו ,התצקמ וא הלוכ ,הרומאה
 לש ליגרה ורכשל הוושה םוכסב יוציפ ודבועל
 לע רתיו היבגלש הפוקתה דעב דבועה
.ותדובע



– קיסעמ-דבוע יסחי םויס
 תמדקומ העדוה תבוח

 ךיראת יכ הדובעה םויס בתכמב םשור קיסעמ םא•
ייזא תמדקומה העדוהה תפוקתףוסב וניה םויסה
 תוילאיצוס תודקפה בייחמ תמדקומה העדוהה םולשת
.רכש ומכ

 ךיראת יכ הדובעה םויס בתכמב םשור קיסעמ םא•
ייזא תמדקומה העדוהה תפוקתתליחתב וניה םויסה
 םולשתה זאו םוי ותואב םניה דיבעמ-דבוע יסחי םויס
 תושרפה בייחמ אלו תמדקומ העדוה ףלח הווהמ
.קתו תריבצ וא תוילאיצוס



– קיסעמ-דבוע יסחי םויס
 תמדקומ העדוה תבוח

)ותדובע תפוקת לע דבועל רושיא(8 ףיעס תוארוה
 בתכב רושיא ,הדובעה םויסב ,ודבועל ןתיי דיבעמ)א

.דיבעמ-דבוע יסחי לש םמויסו םתליחת רבדב
 )א( ןטק ףיעסב רומאכ רושיא דבועל דיבעמ ןתנ אל)ב(

 ןורחאה הדובעה םוימ םימי רשע העברא םות דע
 תשירד םוימ םימי העבש םות דע וא דבועה לש
 סנק- וניד ,םהיניבמ םדקומה יפל ,בתכב דבועה
ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )1()א(61 ףיעסברומאכ

.)ןישנועה קוח- ןלהל(-1977



קיסעמ-דבוע יסחי םויס
 שרדנ קיסעמה ,קיסעמ-דבוע יסחי םויס תעב
 םייוציפה תוריבצ לע הרהצה הסנכה סמל ריבעהל
 המ הטלחה לבקל שרדנ דבועה וליאו ,דבועה לש
 .השירפה יקנעמו םייוציפה יפסכ םע תושעל ונוצרב
 רתיה ןיב העיפשמה הטושפ אל הטלחהב רבודמ
 סמה הבוג לעו דבועה לש ינויסנפה ןוכסיחה לע
 .הבצקה תלבקב וא/ו םייוציפה יפסכ ןיגב םלשיש



קיסעמ-דבוע יסחי םויס
 אשונב םינושה םיגשומה תא ריבסנ הז רועישב
 תא גיצנו השירפ יקנעמו םייוציפ יפסכ יוסימ
.דבועה ינפב תודמועה תונושה תויורשפאה
 תעב ןנוויהו תואבצק יוסימ לש אשונל סחייתנ
 ,תואכז ליגב תועיגמה תויוכזלו היסנפל השירפ
 ןוויהב וא/ו )190 ןוקית( הבצקה לע רוטפל עגונב
.הבצק
 גיצנ ,םינושה ויחפסנו161 ספוט תא ריכנ ףסונב
 דחא לכ לש תובישחה לע םירבסה םכינפב
 .םהב שומישהו םיספטהמ



הקסעה רושיא

 רבדב רושיא ןתמ יא רידגמ הפיכאה תרבגהל קוחה
  ,2 המר לש הרמוח תגרדב קיסעמ-דבוע יסחי םויס
! 20,000₪ לש יפסכ סנק לטוי וילע רבועה רשא
 ,ז.ת 'סמ ,אלמה דבועה םש :לולכי הקסעה רושיא
.דיקפת ,)ךיראת דע ךיראתמ( הדובע תפוקת



161 ספוט יולימל הדובע רדס



161 ספוט יולימל הדובע רדס
: םויס ךילהת עוציב•

 הדובע םויס בתכמ תלבק- תורטפתהב–
.דבועהמ

קוחכ עומיש ךילה עוציב– םירוטיפב–
.הפוקתו דיקפת : הקסעה רושיא תאצוה•
 דקפוהש תופוקה לכמ161 רזע ספוט תלבק•

 עצבלץלמומ .הדובעה תפוקת ךלהמב םהב
.הקלסמהמ קיסעמל םייוציפ תורתי תשקב



161 ספוט יולימל הדובע רדס

.השירפ ינפל הנורחא תישדוח תרוכשמ בושיח•
 יזוחאב םייונישו ת"לח ,הדובע תופוקת תקידב•

.הרשמ
.הכזמ עוריאב םייוציפ קתו בוח בושיח•
 ספוטב 'ח ףיעס- תופיקזו םייוציפ תורתי יולימ•

161.
 ךרוצל דבועל םותח אל161 ספוט תרבעה•

.א161 ספוטב תויחנה תלבק



161 ספוט יולימל הדובע רדס
-דבוע יסחי םויסמ םוי15 דע םילבקמ אלו הדימב•

:דבועהמ א161 ספוט ,דיבעמ
 לע סמ תוכנל שי– קיסעמהמ קנעמ םייק םא-א

 םיקנעמה ללוכ השירפה תנשב הסנכהה יפ
 הפוקל קנעמה תא דיקפהל וא .הדובע םויסב
.ספוטב תונשלו םייוציפל תישיא

 ףיעס ריאשהל– קיסעמהמ קנעמ םייק אל םא-ב
 דבועל ריבעהלו םותחל .קיר ספוטב 'אי
 דיקפל דבועה תא תונפהל .המושה דיקפלו

.וירוגמ רוזאב המושה



161 ספוט יולימל הדובע רדס

 דבועהמ םותח א161 ספוט םילבקמו הדימב•
 ,)...ךשמהב– םיפסונה םיאנתה לכב םידמועו(

 דבועה תשקב יפ לע 'אי ףיעס תא םיאלממ
.סמ יוכינ וא/ו הבצק ףצר וא/ו ,רוטפל

 םיאלממ אל- םיאנתה לכב םידמוע אלו הדימב•
 םע דבועה תא םיחלושו ספוטב 'אי ףיעס תא
.וירוגמ רוזאב המושה דיקפל ספוטה



161 ספוט יולימל הדובע רדס

 אל- תויוכז ףצר שקבמ דבועהו הדימב•
 תא םיחלושו ספוטב 'אי ףיעס תא םיאלממ
 רוזאב המושה דיקפל ספוטה םע דבועה
.וירוגמ



 םויסה םיקנעמ תורבטצה
הדובע



? השירפ קנעמ והמ

 לבקתי וא( לבקתמהינוה םוכס לכ
 תורטפתה תמחמ השירפ בקע )דיתעב
 םלוש םא ןיב תוכנ וא תוומ ,ןירוטיפ
 למג תפוקמ בסוה וא ,תורישי
 ראשנ וא ךשמנ םא ןיב ,םייוציפל
.הפוקב



? השירפ קנעמ והמ
.תוינויסנפ תוינכותב םייוציפ תוריבצ•
.םייוציפ קתו בוח תמלשה•
.הסנכה רוקמ ןדבוא לשב יוציפ•
.הדובע הזוח תרפה לשב יוציפ•
השירפה רחאלש הפוקת לשב שארמ העדוהו תולגתסה קנעמ•
.הבחרה יווצו םייצוביק םימכסהב– הלחמ ימי ןוידפ•
 יסחי קותינ רחאלש הפוקת לשב( תמדקומ העדוה ףלח•

)קיסעמ-דבוע
."בהז יחנצמ" ןוגכ– םילדגומ םייוציפ•
 החמש ד"ספ– הקיתש ימד( ץרחי אל ימדכ ןתינה יוציפ•

.)רקנש
.תמדקומ השירפל קנעמ•
 .תופדוע םינש קנעמ•
??? םילומג ימד רזחה•



 ןרקמ תופדוע םינש קנעמ
הקיתו היסנפ

.השירפ ליג דעו ןוכסיח תונש35 לעמ םינשה לע קנעמ•
 ןתינו ןיינעו רבד לכל םייוציפ קנעמכ בשחנ הז קנעמ•

 ,הסירפ ,רוטפ : תונבשחתהל םילכה לכב שמתשהל
.סמ םולשת ,ףצרל הפוקל הדקפה

 קנעמה הדובע ידכ ךות הבצק םיליחתמ השירפ ליגב םא•
 הסנכהכ סמ םלושי יזא הדובע םויס ןיאש ןוויכמ .םלושי
 תא ריבעהל שקבל שי וז סמ תנואת עונמל ידכ .הליגר
 שי דבועל םלוש םא( תישיא םייוציפ תפוקל קנעמה
.)הפוקל דבועהמ םוי30 ךות ריבעהל



 ןרקמ םילומג ימד רזחה
הקיתו היסנפ

.לעופב השירפ דע השירפ ליגמ תמלושמה הימרפה רזחה =
 ימד" ךותמםייוציפה ביכרל סחייתמה םולשתה קלח יוסימ•

.ףסונ השירפ קנעמכ בשחיי הז םולשת– "םילומגה
 ימד" ךותמםילומגתה ביכרל סחייתמה םולשתה קלח יוסימ•

 ןוויהב רבודמ היה וליאכ ההז תוסחייתהה– "םילומגה
 םיאנתה לכב דומעל שי( הסנכה סמ תדוקפב ותרדגהכהבצק
 תאתוחדללוכי "שרופ"ה ,ןיפוליחל .)!ןידכ הכישמל
 ביכר תא דיקפהלו הז ביכר לע הסנכה סמ םע תונבשחתהה
."הבצק תמלשמ אל הפוק"ב םילומגתה



?השירפ קנעמל בשחנ אל המ
–דבוע יסחי ומייקתה הב הפוקתה דעב םולשת לכ
 ! השירפה קנעממ קלח ויהי אל :קיסעמ
:הז ללכבו
רכש ישרפה•
)תמדקומ העדוה ףלחל דוגינב( תמדקומ העדוה•
השפוח ימי ןוידפ•
תורחת יא קנעמ•



תורחת יא קנעמ
 תוכז לע רותיו לע יוציפכ לבקתמש ינוה קנעמ לכ ללככ•

 הרכה שקבל ןתינ ,שפנ תמגועכ וא דבוע לש תיסיסב
.דבלב ןוה חוור יוסימ םע ינוה סכנכ

 וניה תורחת יא קנעמ יכ יזוחמב עבקנ ענרב ןיד קספב•
 םלוא .קוסיעה שפוח לש תיסיסב תוכז לע רותיו ןיגב
 רבודמש עבקנ םשו ןויעל הרערע םיסימה תושר
.ינוה סכנ אלו ןיינעו רבד לכל םייוציפ קנעמב



םייוציפל תודקפה

 ןרקו למג תפוק ,םילהנמ חוטיב : ינויסנפ רדסה•
.היסנפ

.םייוציפל תיזכרמ•
.םייוציפל תישיא•



םייוציפל תיזכרמ

 תופוקל םימוכס רתוי שירפהל ןתינ אל2011 תנשמ לחה
 תושענ םייוציפל תושרפה ,ךכשמ .םייוציפל תויזכרמ למג
 תופוקב וא( דבלב םידבועה םש-לע םייוציפל למג תופוקל
 ןניאש למג תופוקבש םייוציפ ביכרמל וא הבצקל למג
.)הבצקל תומלשמ





םייוציפ קתו בוח תמלשה

 םש-לע םייוציפל למג תופוקב םירסח םילשהל ןתינ
:םיאבה םירקמב םידבועה

.הפוקת לע םירוגיפ ימולשת•
.חטובמ רכש לע םירוגיפ ימולשת•
.הכומנ הדקפה םירוגיפ ימולשת•
.רכש תיילע לע םירוגיפ ימולשת•



161 ספוט



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 רשאכ ,השירפ תעב ,קיסעמה י״ע אלומי הז ספוט
 לש(םילומגתל וא/ו םייוציפל תויוכז ורבצנ שרופה דבועל
 לצא הדובעה תפוקתב ,הבציקל וא/ו )ריכש תימע
.קיסעמה
 םיפסכה םא ןיב ,קיסעמה י״ע קר אלומי ספוטה
 .למג תופוק תועצמאב םא ןיבו ןירשימב ודי לע םימלושמ
 יעוצקמ ץעויב וא הפוקב רזעיהל דיבעמל רתומש ןבומ
,ספוטה יולימ ךרוצל
.דיבעמה לע איה םיטרפה תונוכנל תוירחאה םלוא



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

?161 ספוט שמשמ המל
.םיקנעמה לע סמה תויושרל חווידל•
 לע חווידו םימלושמה םיקנעמה לע סמה בושיחל•

.הכונש סמה
 תופוק תא החנמ קיסעמה161 ספוט תועצמאב•

 יוכינ רועישו םיפסכה רורחש לע חוטיב/למג/היסנפה
.שרדנה רוקמב סמה



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

אשונב םירזוח
-םיסמה תושר תעדוה-2008 ילויב9 םוימ ןוכדע ואר•

קיסעמה ידי לע סמה בושיחל תויחנה-161 ספוט
-161 ספוט-2008 רבמצד שדוחמ ןוכדע ואר•

  םייוניש רואל161 ספוט יולימל הסנכה סמתויחנה
.תופוקב םייוציפה תורתיב

-4/2006 'סמ הסנכה סמ רזוח- הסנכה סמ רזוח ואר•
 ספוטב קסועה8/11/2006 םוימ המוש / תיטפשמ

161.

http://www.prisha.co.il/UserFiles/File/pdf/1610708.pdf
http://www.prisha.co.il/UserFiles/File/pdf/161122008.pdf
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 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

? קיסעמ-דבוע יסחי רחאל קיסעמה ביוחמ המל
 תושרל161 ספוט תועצמאב עידוהל ביוחמ קיסעמה•

 ודי לע דבועל םימלושמה םיפסכה לע ןה םיסימה
 ,תונושה תופוקב תומייקש תויוכזה לע ןהו ןירשימב
.דבועה לש ותולעבל תורבעומו

 תופוקתו דיקפת ללוכה הקסעה רושיא בתכמ•
.הקסעה

 םיפסכה רורחש בתכמ לבקל םג תושרודש תופוק שי•
.דבועל



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

? קיסעמ-דבוע יסחי רחאל קיסעמה ביוחמ המל
 תושרל161 ספוט תועצמאב עידוהל ביוחמ קיסעמה•

 ודי לע דבועל םימלושמה םיפסכה לע ןה םיסימה
 ,תונושה תופוקב תומייקש תויוכזה לע ןהו ןירשימב
.דבועה לש ותולעבל תורבעומו

 תופוקתו דיקפת ללוכה הקסעה רושיא בתכמ•
.הקסעה

 םיפסכה רורחש בתכמ לבקל םג תושרודש תופוק שי•
.דבועל



םיספט יגוס–161 ספוט

דבוע תשירפ לע קיסעמ תעדוה      :161 ספוט
 יפסכ יבגל הריחב( הדובעהמ השירפ בקע דבוע תעדוה  :'א161 ספוט

)םייוציפ
דבוע תריטפ בקע הדובע תקספה לע םיריאש תעדוה  :'ב161 ספוט
הבצק / םייוציפ ףצרמ הרזח לע העדוה   :'ג161 ספוט
הדוקפל )א(9 ףיעס יפל תויוכז עוביקל השקב ספוט   :'ד161 ספוט

   שקבמ תואלמגל השירפבו השירפ ליגל עיגהש ימל דעוימ
  הבצק ןוויה לע רוטפ וא/ו הבצקה לע רוטפ לבקל

)ג(8 ףיעס י"פע השירפ קנעמ ןיגב סמ תסירפל השקב   :'ג116 ספוט



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 רוטפה קנעמה םוכס תא ומצעב בשחל יאשר קיסעמה
 םא קר ,בייחה קנעמה קלחמ יוכינה םוכס תאו ,סממ
 תרהצה יפ לעו ,א161 ספוטמ קתוע ול איצמה דבועה
 ,םירחא םידיבעממ תופסונ תושירפ ול ויה אל ,דבועה
 .דיבעמה לצא הדובעה תפוקתב
 תונפהל הבוח ,הדובעה תפוקתב תופסונ תושירפ ויה םא
.המושה דיקפל דבועה תא



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 בשחל יאשר קיסעמה ,רומאכ תופסונ תושירפ רדעהב
 םא קר ,רוקמב יוכינה םוכס תאו רוטפה םוכס תא ומצעב
 תחא למג תפוק( ףסונ דחא םרוג י״ע םלושמ קנעמה
 הילעש סמה והמ הפוקל תורוהל יאשר אוהו ,)דבלב
 .רוקמב תוכנל



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 הבוח ,ללככ- דחא םרוגמ רתוי י״ע םלושמ קנעמה םא
 )ויריאש וא( שרופה דבועה תא תונפהל קיסעמה לע
.סמ םואית ךורעל ךמסומש ימ י״ע רוטפה בושיחל
 שרופה דבועה תא תונפהל הבוח ןיא ,ללכל גירחכ
:םירקמ רפסמב ,שארמ סמ םואית תכירעל



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 דבועה לבקיש םיקנעמה ךס ,קיסעמה יבושיח יפ לע1.
 ףיעסב רוטפה תרקת לע הלוע וניא תורוקמה לכמ
 לכל תורוהל דיבעמה יאשר הז הרקמב .א)7(9
 אלב קנעמה תא םלשל- דחאמ רתויל םג- םימלשמה
.רוקמב סמ יוכינ

 לע ןתינ רוטפה םגו רוטפה תרקת לע הלוע םוכסה םא2.
 רתי לכו ,דיבעמה דבלמ ףסונ דחא םלשמ םרוג ידי

.הדוקפה יפ לעיברימה רועישב סמ םיכנמ םימלשמה



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 דבלמ ףסונ דחא םלשמ םרוג ידי לע ןתינ רוטפה3.
הבציקל תופוק םה םימלשמה רתי לכו ,דיבעמה
 לעהבציק ףצרב רחב דבועהו )היסנפ תונרק ללוכ(
.הלא תופוקב ותושרל םירובצה םימוכסה אולמ



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

 דיקפ לא ספוטה תא חולשל דיבעמה לע הבוח
 תא ומצעב בשיחו קנעמה תא םליש רשאכ םג ,המושה
 הרוה רשאכ םגו ,תוכנל שיש סמה םוכס תאו רוטפה
.ןכ תושעל רחא םלשמל



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

? קיסעמל רוסא המ

 ,םותח161 ספוט תריסמ תונתהל יאשר וניא קיסעמה
 לע המיתחב וא דבועה י"ע םותח 'א161 ספוט תלבקב
 .תועיבת קוליס בתכמ
 יאשר קיסעמה ,א161 ספוט רסומ אל דבועהו הדימב
 תא ןייצמה ףיעסה( ספוטב 'אי ףיעס תא אלמל אלש
.סמ הכנמ םא הלא ,)דבועה לש סמה תונבשחתה



 קיסעמ תעדוה–161 ספוט
דבוע לש הדובעמ השירפ לע

? קיסעמל רוסא המ

.ןירוטיפ ייוציפ תנלה יוציפב161 ספוט תריסמב בוכיע
 ייוציפ ,קספנש רידנ רשא ,רכש תנלה יוציפל דוגינב
! קספנ דימת טעמכ ןירוטיפ
 םישדוח4 רחאל תורבוע תוריבצה21 ףיעס יפ לע
.רורחש בתכמ אלל םג יטמוטוא ןפואב דבועל



 דבוע תעדוה– א161 ספוט
הדובעמ השירפ בקע

 דבוע י״ע ,דיבעמ-דבוע יסחי םויס תעב אלומי הז ספוט
 .הבציק וא/ו םייוציפל יאכזה
 קנעמל רוטפמ תונהיל דבועה לכוי אל ספוטה יולימ אלל
 אלהבציק ףצרל וא םייוציפ ףצרל ותשקבוהבציקל וא
.הנעית



 דבוע תעדוה– א161 ספוט
הדובעמ השירפ בקע

 ןיגב הז ספוט אלמל דבועה שרדיי תומיוסמ תוביסנב
 רוטפמ תונהיל שקבמ אוה םא לשמל ומכ .רבעב השירפ
 ףצרמ וב רוזחל שקבמ אוה םא וא ףצר תופוקת ןיגב
 םיטרפ אלמל דבועה שרדיי הז הרקמב .רבעב שקיבש
 דיבעמה לצא ותדובעל המדקש הפוקתב תודובע לע
.הנורחאל שרפ ונממ



 דבוע תעדוה– א161 ספוט
הדובעמ השירפ בקע

 .דבלבדבועה לש איה א161 ספוט יולימב תוירחאה
ספוטה יולימב דבועל עייסל קיסעמל רוסא
 טושפ–161 ספוט םג סיפדהל ןתינ רכשה תונכות בורב
 דבועה .וירוגמ רוזאב המוש דיקפלשגיש דבועל רוסמל
 אלמ– המוש דיקפל וא קיסעמל ספוטה תא רוסמי
.םותחו



 דבוע תעדוה– א161 ספוט
הדובעמ השירפ בקע

 םולשת בוכיעל הביס וניא 'א161 ספוט יולימ יא רומאכ
 תבוטל הפוקב םיפסכ רורחשל וא קיסעמהמ םייוציפ
.דבועה
 יפ לע לעפנ םייוציפ יפסכ ךושמל ןיינועמש דבוע ,לעופב
.)47%( םומיסקמ סמ וא המוש דיקפמ תויחנה



161 ספוט יולימ
 וב המושה דיקפ
קיסעמה םושר

 ךיראת אלל
 אל ספוטה
ןיקת

 תיקלח השירפ
 ידבועל סחייתמ
 היסנפב הנידמ
תיביצקת



161 ספוט יולימ

 ,לעפתמ םרוג י"ע קפומ ספוטהו הדימב .דבועה יטרפ לכ תא אלמל הבוח
 תבותכל בל םישל שי תופוקה תחא לש םיקיסעמ לטרופב וא חוטיב ןכוס
.רכשה תנכותב ןכדועמש יפכ/דבועה לש101 ספוטב ומכ תנכדועמ איהש
 הרהצה לבקל שקבמ רוזא לכב המושה דיקפ הטילש לעבב רבודמו הדימב
 היהי אל הטילשה לעבלו דיבעמ-דבוע יסחי םימייתסמ ןכאש אדוול ידכ תפסונ

.)תרחא הרבח תועצמאב אלו יאמצעכ אל( הרבחה םע רשק םוש



161 ספוט יולימ

 = הלחתה ךיראת תוחפ השירפ ךיראת
.םימיב הדובעה הפוקת
 =365-ל קלחל םימיב הדובעה תפוקת
.םינש יקלחו םינש

השירפה תביס תא ןמסל חוכשל אל



161 ספוט יולימ

67 = רבג השירפ ליג
62 = השיא השירפ ליג



161 ספוט יולימ

הרקתל לבגומ– )המוש דיקפ י"ע וא קיסעמה י"ע( רוטפה בשוחי ונממש רכשה השעמל והז-'ו ףיעס
 השירפ ינפל הנורחא תישדוח תרוכשמ•

 ,הדובע תסנכה :)1964–ד"כשתה ,למג תופוק לוהינו רושיאל םיללכ( הסנכה סמ תונקתב1 הנקת
 םימולשת םוכס לש1/12 ףרצל שי .דומצ בכר יווש טעמלו תואצוה יוסיכל ונתינש םימולשת טעמל
)13 תרוכשמ ,הימרפ ,סונוב ,דוגיב ,הארבה( םייתנש
 .ןורחא העש ךרע לופכ םינורחאה םישדוח12-ב תרוכשמ עצוממ– יתעש דבועל



161 ספוט יולימ

:ןמקלדכ וניה דבועל םירוטיפ ייוציפ םולשת ןיינעל עבוקה רכשה ,םוכיסל
 דעומל ומדקש הדובעה ישדוח12 לש הדובעה ימי עצוממ-ימוי רכשב דבוע

.הדובע םוילןורחאףירעתב לפכומ םירוטיפה
.ןורחאה רכשה–ישדוח רכשב דבוע
        דעומל ומדקש הדובעה ישדוח12 לש הדובעה תועש עצוממ-יתעש רכשב דבוע

.הדובע תעשלןורחאףירעתב לפכומ םירוטיפה
.םירוטיפל ומדקש הדובעה ישדוח12 לש תעצוממה תרוכשמה-ינלבק רכשב דבוע
    לש תולמעה עצוממ + םירוטיפה ברע ןורחא סיסב רכש- תולמע + סיסב רכשב דבוע

 רחא דבוע רכשל.םירוטיפל ומדקש םישדוחה12
.םירוטיפה דעומל ןוכנ,ההז דיקפתב

השירפ ינפל הנורחא תישדוח תרוכשמ בושיח



161 ספוט יולימ
השירפ ינפל הנורחא תישדוח תרוכשמ בושיח

 ךומסב הלדגוה תרוכשמה םא )ג( א )7(9 ףיעס- רכש תלדגה
 קנעמה םוכס תא לידגהל ידכב ,ריבס אל ןפואב דבועה תשירפל
 ילב רוטפה םוכס תא עובקל תיאשר םיסימה תושר ,רוטפה
 םיסימה תושר תשירדל הביסה םג תאז .הלדגהב בשחתהל
 לכ .)םיאלמה( םינורחאה רכשה ישולת3 תא161 ספוטל ףרצל
.םאתהב לדגומ רוטפב הכזת תרחא הלדגה



161 ספוט יולימ

ןירוטיפ ייוציפ תונקת ןיינעל הדובע רכש
 "בייחתמ" קיסעמהש םוכסה .)היסנפ וטורב( םייוציפל לעופב שרפוה ונממש וטורב רכשה והז
 ינפל הנורחאה תישדוחה תרוכשמהמ הז םוכס הנוש היהי בורל .ןירוטיפ ייוציפ קוח י"פע וילע
.קיר וריאשהל ןיא ךא הסנכה סמ תוכרעמל סנכנ אל הז ןותנ  .השירפ
1964-ד"כשת ,)םירוטיפכ התוא םיאורש תורטפתהו םייוציפה בושיח( םירוטיפ ייוציפ תונקת

:םה הלא תונקתןינעל הדובעה רכש ןובשחב ואבויש םיביכרה)א(.1

.החפשמ תפסות)4( ;היחמה רקוי תפסות)3( ;קתו תפסות)2( ;דוסי רכש)1(

.דוסיה רכשמ קלחכ הלא תופסות וארי ,תיעוצקמ תפסות וא תיתקלחמ תפסות הדובע רכשב תללכנ)ב(

אבוי ,םהמ קלח יפל וא )א( הנשמ תנקתב םייונמה םיביכרה יפל םלתשמ דבועה רכש היה אל)ג(
חטובמ רכש /היסנפ וטורב :םוכיסל        .תופסות אלל ליגרה הדובעה רכש ורכש ןובשחב



161 ספוט יולימ

:האבה הרוצב לעפנ ,רכשב תילאיר התחפה אלל ,הרשמ יזוחאבםייוניש לש הרקמב
האלמ הרשמל םאתות הנורחאה תרוכשמה .א
הפוקת התואב ויהש הרשמה יזוחאב דרפנב הפוקת לכל לפכות האצותה .ב
."הנורחאה תרוכשמה" תא לבקנו הדובעה תונש ךסב קלחנ ללוכה םוכסה תא .ג
 תרוכשמה היפ לעש תונשרפ תמייק ,האלמ הרשמל תיקלח הרשממ רבעמ לש הרקמב
 אל ףידע ,הזכ הרקמב .הדובעה תפוקת לכל רוטפה בושיחל סיסב הווהת הנורחאה
ספוטב 'ז קלח אלמל



161 ספוט יולימ

:המגוד
 םינשה רשעב ,קתו תונש15 רחאל הדובעה םוקממ שרפ דבוע
70%-ב דבע תונורחאה םינשה שמחבו ,הרשמ100%-ב דבע תונושארה
.הרשמ
.4,000₪ לש ךס לע הדמע הנורחאה ותרוכשמ
.150,000₪– לבקתהש השירפ קנעמ



161 ספוט יולימ
:בושיח

:תללקושמ תרוכשמ בושיח
5,143= 5* 4,000+ 10* 5,714

15
:רוטפה בושיח

115,718= 15*   7,714.5= 150%* 5,143/ 12,380
ךומנה יפל

:בייח השירפ קנעמ
34,282= 115,718–150,000

 תרוכשמהרשמ זוחאקתו תונש
הנורחא

בושיח

10100%5,7144,000/70%
570%4,000



161 ספוט יולימ
ת"לח/הרשמ ירועש/רכשב םייוניש–161 ספוט יולימ

:האבה הרוצב לעפנ ,הדובעה תפוקת ךלהמב רכשב תילאיר התחפה לש הרקמב
.הירחאלש הפוקתה ןיבל רכשה תתחפהל דעש הפוקתה ןיב דירפנ .א
 לע רוטפה בושיחל עבקת התחפהה םרט התייהש תילאירה הנורחאה תרוכשמה .ב

.הפוקת התוא ןיגב ולבקתהש םייוציפה
.הפוקתה תרתיל רוטפה בושיחל עבקת םירוטיפה ינפלש הנורחאה תרוכשמה .ג
"הנורחאה תרוכשמה" תא לבקנו הדובעה תונש ךסב קלחנ ללוכה םוכסה תא .ד

 לש 'ז קלחב "הפוקתל הנורחא תרוכשמ" הדומעה תא אלמל ךירצ ,הזכ הרקמב ! בל םישל
161 ספוט



161 ספוט יולימ
 םייוציפ יקנעמ  טוריפ– ח ףיעס–161 ספוט יולימ



161 ספוט יולימ
 םייוציפ יקנעמ  טוריפ– ח ףיעס–161 ספוט יולימ



161 ספוט יולימ
 םייוציפ יקנעמ  טוריפ– ח ףיעס–161 ספוט יולימ

:אדוול בושח ,דבועל ספוטה תריסמ תא בכעל אל תנמ לע
)ןובשח רמג יביכר ,רכש( ןורחאה שולתהמ םייוציפל ושרפויש םיפסונ םימוכס .1
 וטלקנ םרט ךא הפוקב ודקפוהש םימוכס .2

 הזו161 ספוטב 'ח קלחב הרוש לכבש "תפסונ הריבצ" הדשב םושרל שי ולא םימוכס םייוציפה תרתי רושיאב
 תוביס ולא .הפוקב טלקיי רשא דע וא ןורחאה שולתה םלושי רשא דע ןיתמהל ילבמ ספוט קיפהל הנוכנה ךרדה
.הדובעל ןידה תיבב העיבתב קיסעמל וליעוי שממ אל רשא קרס

.קספנ אל ללכ ךרדב רשא רכש תנלהל דוגינב ,דימת טעמכ קספנ ןירוטיפ ייוציפ תנלה :ורכז
םימוכיסהו טעב םיפדה רופסמ תא םינשמ ,ספוטה לש2 דומע דוע םיפסומ ,םימלשמ3-מ רתוי שיו הדימב
.ןורחאה /3-ה דומעב קר )'בי– 'ט םיקלח(



161 ספוט יולימ
 םייוציפ יקנעמ  טוריפ– ח ףיעס–161 ספוט יולימ

םירוטפ םימולשת

.םייוציפל הדקפהל הרקת העבקנ2017-מ לחה
. הרקתה לעמ תודקפה לע יווש ףוקזל שי
 שי םהילע ,"םירוטפ םימולשת" םיארקנ סמ םליש דבועה םהילע םימולשתה לכ
.161 ספוטב חוודל



161 ספוט יולימ
 רזע ספוט– םייוציפ יקנעמ טוריפ–161 ספוט יולימ

 חוטיבה תורבח תשירדב םיכורכה תרתוימ החרטו םיבוכיע עונמל ידכ
 םייוציפ תרתי לש םיינכדע םימוכס םע םישדח םירושיא וא םיספט תאצמהל
 ספוטה תאצוה ןיבל םייוציפ תרתי רושיא תלבק ןיב תונתשהל וקיפסהש
 םוי90-ל םיפקת ויהי םיסימה תושר לש וא קיסעמה רושיא יכ עבקנ ,יפוסה
 שדח רושיא קפנוה אל דוע לכו )םהיניב רחואמה יפל( סמה תנש םות דע וא
:תואבה תויחנהל ףופכב
 םג ,השירפה דעומב היהש יפכ םוכסה לכ לע רוטפ קינעה רושיאה םא1.

.םירוטפ ויהי םייניבה תפוקתב םיחוורה
ובייוחי םייניבה תפוקתב ורבצנש םיחוורה םג– סמ יוכינ בייחמ רושיאה םא2.

.רושיאב עבקנש סמה רועישב
 תא רוטפב ררחשת הפוקה– הרומאה הפוקתב הדיספה הפוקה םא3.

 סמה רועישבהסומי ראשהו רושיאב עבקנש הרקתל דעש םימוכסה
.הרתיב עבקנש



161 ספוט יולימ
 רזע ספוט– םייוציפ יקנעמ טוריפ–161 ספוט יולימ



161 ספוט יולימ
םייוציפ יקנעמ טוריפ–161 ספוט יולימ

 ,סמב וביוחש תודקפהה ימוכס תא עובצל תוכורע ןניא תופוקהו רחאמ
 םליש דבועהש םייוציפ יפסכ תוללוכ161 ספוט יולימ ךרוצל תורתיה
.סמ םהילע
 תרוכשמ ,תרוכשמ ,הדובע ישדוח :ללוכשחפסנ161 ספוטל ףרצי קיסעמה
: סמב ביוחש םייוציפ ביכרמל הדקפהה קלחו תחטובמ
161 ספוטב םשרי סמב וביוחש םייוציפ ביכרמל תודקפהה םוכס כ"הס•

 דבועל ורבצנש תויוכז/םימוכסו השירפ ןיגב םימולשת טוריפ" 'ח קלחב
 יוושבבייוחש םוכסה ןיוצי םלשמה םשל דומצב ."הדובעה תפוקת ןיגב
 כ"הס ,תרוכשמ ,שדוח :לולכתש הלבט גצות חפסנב ,חפסנ ףרוצי(
.)םייוציפ יווש ,הדקפה

 ביכרמל תודקפהה םוכס כ"הס ךושמל שקבי שרופה םהב םירקמב•
 םיחוורהו ילנימונה םוכסה לע סממ רוטפל רושיא ןתניי ,וביוחש םייוציפ
.הפוקה י"ע השעי חוורה בושיח ,15% רועישב סמב וביוחי



161 ספוט יולימ



161 ספוט יולימ
 קנעמה םוכס בושיח– 'אי קלח–161 ספוט יולימ
הסנכה סמ יוכינו בייחה/רוטפה



 יולימל הדובע רדס– םוכיס
161 ספוט



161 ספוט תקפהל הדובע רדס

: םויס ךילהת עוציב•
 הדובע םויס בתכמ תלבק- תורטפתהב–

.דבועהמ
קוחכ עומיש ךילה עוציב– םירוטיפב–

.הפוקתו דיקפת : הקסעה רושיא תאצוה•
 דקפוהש תופוקה לכמ161 רזע ספוט תלבק•

 עצבלץלמומ .הדובעה תפוקת ךלהמב םהב
.הקלסמהמ קיסעמל םייוציפ תורתי תשקב



161 ספוט תקפהל הדובע רדס
.השירפ ינפל הנורחא תישדוח תרוכשמ בושיח•
 יזוחאב םייונישו ת"לח ,הדובע תופוקת תקידב•

.הרשמ
.הכזמ עוריאב םייוציפ קתו בוח בושיח•
 ספוטב 'ח ףיעס- תופיקזו םייוציפ תורתי יולימ•

161.
 ךרוצל דבועל םותח אל161 ספוט תרבעה•

.א161 ספוטב תויחנה תלבק



161 ספוט תקפהל הדובע רדס
-דבוע יסחי םויסמ םוי15 דע םילבקמ אלו הדימב•

:דבועהמ א161 ספוט ,דיבעמ
 לע סמ תוכנל שי– קיסעמהמ קנעמ םייק םא-א

 םיקנעמה ללוכ השירפה תנשב הסנכהה יפ
 הפוקל קנעמה תא דיקפהל וא .הדובע םויסב
.ספוטב תונשלו םייוציפל תישיא

 ףיעס ריאשהל– קיסעמהמ קנעמ םייק אל םא-ב
 דבועל ריבעהלו םותחל .קיר ספוטב 'אי
 דיקפל דבועה תא תונפהל .המושה דיקפלו

.וירוגמ רוזאב המושה



161 ספוט תקפהל הדובע רדס
 דבועהמ םותח א161 ספוט םילבקמו הדימב•

 ,)...ךשמהב– םיפסונה םיאנתה לכב םידמועו(
 ,רוטפל דבועה תשקב יפ לע 'אי ףיעס תא םיאלממ
.סמ יוכינ וא/ו הבצק ףצר וא/ו

 תא םיאלממ אל- םיאנתה לכב םידמוע אלו הדימב•
 ספוטה םע דבועה תא םיחלושו ספוטב 'אי ףיעס
.וירוגמ רוזאב המושה דיקפל



161 ספוט תקפהל הדובע רדס

 םיאלממ אל- תויוכז ףצר שקבמ דבועהו הדימב•
 םע דבועה תא םיחלושו ספוטב 'אי ףיעס תא
.וירוגמ רוזאב המושה דיקפל ספוטה



םייוציפ תונבשחתה



םייוציפ תונבשחתה

תטלחומ השירפ אלל הדובע םויס
םייוציפ ןוידפ•
 הדוקפל )א7(9 ףיעס- םייוציפ ףצר•
 הדוקפל )ז()א(9 ףיעס- הבצק ףצר•
 )3()ג(8 ףיעס- סמ תסירפ•



םייוציפ תונבשחתה

 תטלחומ השירפב הדובע םויס
םייוציפ ןוידפ•
הבצק תלבק•
הבצק ןוויה•
סמ תסירפ•


