
םילומגת יפסכ ןוויהרניבוו
2019 סמה תנשל ןכדועמ

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

 .םיסנניפלו השירפ
.דיחי יוסימב תיחמומ



םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

.ןידכ אלש הכישמ
.תירעזמ הבצקו השירפ ליג–3 ןוקית
 הכישמ םוכסו הבוח השירפ ליג–5 ןוקית
.ירעזמ
סממ רוטפב הכישמ יללכ
.סמב םיבייח םילומגת יפסכ לש ןידכ הכישמ
.בייח ןוויה תסירפ



ןידכ אלש םילומגת יפסכ תכישמ

: יוסימ
.הובגה יפל– ילוש סמ רועישוא יפוס סמ35%

:תורעה
 זזקל םושינל רשפאמ אל- יפוס סמ35% יפל יוסימ1.
.וז הסנכהמ םייוכיזו םידספה יזוזיק םירוטפ ,תואצוה
 הדיחיה ותסנכה וזו הדימב– יפוס סמ35% יפל יוסימ2.
 ןיגב תויסיסב תודוקנ ונתניי ,סמה תנשב םושינה לש
.וז הסנכה



)ןוויה( םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

:3 ןוקית
: רוטפה תלבקל םירבטצמ םיאנת
.)62- השיא ,67– רבג( השירפ ליג1.
.)4,512–2019 תנשב( תירעזמ הבצק2.

 ,הרוטפה ןוהה תרקת לע הלעי אל רוטפה
 רשאכ ,747,936₪ לש ךס2019 תנשב
 ,םירוטפ םייוציפ הרקתב ןובשחב םיחקלנ
 תיפוקשב המגוד– היסנפה לע רוטפו םינוויה
האבה



תויוכז עוביק
8,480 *49% *180 =747,936        רוטפה ןוהה
 ליגל ומדקש הדובע תונש32-ב– )XXX(   "םירוטפ םיקנעמ"

 דדמל םידומצ( .תואכזה
 םיריחמה

)1:1.35 ,ןכרצל
1:1 רוטפה ןוהה תא ןיטקמ– )XXX( םילומגת יפסכ ןוויה

====== 
XXX הרוטפה ןוהה תרתי

 הרוטפה ןוהה תרתי תא םיקלחמ–XX  הבצקל ישדוח רוטפ
.180-ב

.8,480-ב קלחל ישדוח רוטפ-XX%       רוטפה רועיש



)ןוויה( םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

:ליגרת
 היסנפ ןרקמ היסנפ לבקמ )1950 דילי( ינב
 לש ךסב1.3.2019 ךיראתמ לחה השדח

8,000₪. 
 למג תפוקב סמב םיבייח םילומגת יפסכ ינבל
.150,000₪ לש ךסב )תפסונ( הבצקל
 םילומגתה יפסכ תא רוטפב ןווהל שקיב ןורי

.למגה תפוקבש

 םילומגתה יפסכ תא ךושמל ןתינ םאה
? סממ רוטפב



)ןוויה( םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

!ןכ– איה הבושתה

 לש םירבטצמה םיאנתה ינשב דמוע ינב
.3 ןוקית

ü2019 תנשב69 ןב ינב : השירפ ליג< 
השירפ ליג67
ü8,000₪ וטורב היסנפ : תירעזמ הבצק < 

תירעזמ הבצק 4,512₪

 ןוהה( רוטפה לסמ ונשלג אלש בל םישל שי
.)רוטפה



)ןוויה( םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

:5 ןוקית
 ,ןידכ הכישמכ בשחת ירעזמ הריבצ םוכס לש הכישמ– "ירעזמ הריבצ םוכס" לש הכישמ
 םיאנתה לכב דמע דיחיה םא ,הבצק ןוויהכ הכישמה םוכס תא וארי סמה יניד ןיינעלו

:ןלהלש
 הריבצה םוכס לע הלוע וניא ותושרבש הבצקל תופוקה לכב םיפסכה לכ םוכס1.

 תנשמ ורבצנש םימוכס יבגל ןוכנ רומאה ,)2019 תנשב (93,748-ל עבקנש ירעזמה
 ,יאמצע תימע יבגל למגה תופוק תונקת יפל ,הבצקל ודעויש וא ,ריכש תימעל-2000

.הקיתו ןרקב םיפסכ טעמלו
השיאלו רבגל םינש67- הבוח תשירפ ליגל עיגה דיחיה2.
 ןרק איהש למג תפוקמ הבצק טעמל תרחא למג תפוקמ הבצק לכ לבקמ וניא דיחיה3.

.הדוקפל )ו6(9 ףיעסב רדגומכ– תיביצקת היסנפ רדסהב הבצק וא הקיתו

)םושינל ףידע(3 ןוקית יפל ןוויה עצבתי– תוחפל 4,512₪ וטורב הבצקהש הרקמב

 לש ךס2019 תנשב ,הרוטפה ןוהה תרקת לע הלעי אל רוטפה ,3 ןוקיתל המודב
.היסנפה לע רוטפו םינוויה ,םירוטפ םייוציפ הרקתב ןובשחב םיחקלנ רשאכ ,747,936₪



)ןוויה( םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

:ליגרת
 ךסב הקיתו היסנפ ןרקמ הבצק דרו תלבקמ )1951 תדילי( תידרו

.1.10.2019 ךיראתמ לחה 4,000₪ לש
.70,000₪ לש ךסב השדח היסנפ ןרקב םילומגת יפסכ תידרול
.םילומגתה יפסכ תא סממ רוטפב ןווהל השקיב תידרו

 ?םילומגתה יפסכ תא סממ רוטפב ןווהל ןתינ םאה
 היסנפ ןרקמ תלבקתמ התיה הבצקה םא ךתבושת הנתשת םאה
?השדח



)ןוויה( םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

!ןכ– איה הבושתה

.5 ןוקית לש םירבטצמה םיאנתב תדמוע תידרו

ü67–הבוח השירפ ליג > סמה תנשב68 תב תידרו
ü93,748 <70,000 תופוקה לכב םיבייחה םילומגתה יפסכ
üהקיתו ןרקמ הבצק.

.)רוטפה ןוהה( רוטפה לסמ ונשלג אלש בל םישל שי

!רוטפ ןיא–5 ןוקית יאנתב הדימע ןיא– השדח היסנפ ןרקב רבודמ היה םא



סממ רוטפב םילומגת יפסכ תכישמ יללכ

 ,םילהנמ יחוטיב ,היסנפ ןרקל םויה ףקותב הכישמ יללכ
.יאמצע תימעכו ריכש תימעכ– למג תופוקו

 תוכומנ תוסנכה םהינש םיחוורמ גוזה ינב– תוכומנ תוסנכה1.
 לש הפוקתל םומינימ רכש דע המלשה ולבקי ,םומינימ רכשמ
 ,יתחפשמה אתב םידלי גוזה ינבל שיו הדימב ,םישדוח השולש
 ,תוסנכהה יגוס לכ– תוסנכה( םומינימ רכש לפכ דע ולבקי

 ספוט תועצמאב הפוקל תורישי הינפה ,)תורוטפ וא תובייח
.א159

.ח"ש5,300– םומינימ רכש



תוכומנ תוסנכה



תוכומנ תוסנכה



סמב רוטפב םילומגת יפסכ תכישנ יללכ

 ,םייניש לופיטל תואצוה טעמל– תויאופר תואצוה2.
 ,הרוה ,גוז ןב– ובורק( ובורקל וא ול תואצוהב רבודמ
 דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה
.)הלאמ
 תיצחמ לע תולוע תויאופרה תואצוהה– יאנת
 אשנ ותבוטל ובורק לש ,וגוז ןב לש ,ולש תוסנכהה
 םוכסה .ובורק לש גוזה ןב לשו ,תויאופרה תואצוהב
 תואצוהה םוכס לע הלעי אל למגה תפוק םלשתש
.תויאופרה



תויאופר תואצוה



סממ רוטפב םילומגת יפסכ תכישמ יללכ

 ובורק לש וא ולש תוכנ– תוחפל75% הביצי תיאופר תוכנ .3
 ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,גוז ןב– ובורק(
 .)הלאמ דחא לכ לש גוז

.הנושארל למגה תפוק תחיתפ רחאל תוכנה עוריא-יאנת

!םימוכס תלבגמ ןיא



)159 ספוט( תוכנ



סממ רוטפב םילומגת יפסכ תכישמ יללכ

: ליגרת

 למג תפוקב םילומגת יפסכ )1974 תדילי( הני'גל
 החתפנ למגה תפוק .900,000₪ לש ךסב הבצקל
.1.6.2000 ךיראתב
 תיאופר תוכנ80% הל ועבקנו התלח הני'ג לש אתבס
.1.2.2019 ךיראתמ לחה התימצ
.סממ רוטפב םילומגתה יפסכ תא ךושמל השקיב הני'ג

? םילומגתה יפסכ לע רוטפל הני'ג תיאכז םאה



)ןוויה(  םילומגת יפסכ תכישמל רוטפ

!ןכ– איה הבושתה

.םיאנתב תדמוע הני'ג

üתוחפל75% התימצ תיאופר תוכנ.
üבורק" הניה הכנה".
üלמגה תפוק תחיתפ רחאל הרק תוכנ עוריא 
.הנושארל

 לע רוטפב עגופ אל- רוטפה ןוהב עגופ אל רוטפה
!היסנפה



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

.הריטפ .4

 םילומגתה יפסכה תאצוהל הפוקל תורישי הינפ
.סממ רוטפב



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

:ןוה תינכת– ריכש דמעמב
:31.12.2004 דע הכישמ יללכ
 לש רועישב ותדובע תא םצמצ וא הדובעהמ שרפ םא60 ליג1.

.תוחפל50%
 תביזע רחאל םא ,הדובעה תביזע דעוממ םישדוח השיש רובעכ2.

.רחא הדובע םוקמב דובעל לחה אל הדובעה
 תויהל לחה םא ,הדובעה תביזע דעוממ םישדוח השיש רובעכ3.

.יאמצע
 דובעל לחה םא ,הדובעה תביזע דעוממ םישדוח13 רובעכ4.

.היסנפ תינכותל ול םישירפמ אל ובש רחא םוקמב

:31.12.2007 דע סממ רוטפב הכישמ יללכ
.הנושארה הדקפהה םוימ םינש5 +60 ליג



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

ךשמה- ןוה תינכת– ריכש דמעמב
:ףקותב סממ רוטפב הכישמ יללכ

 ולבקי ,םומינימ רכשמ תוכומנ תוסנכה םהינש םיחוורמ גוזה ינב– תוכומנ תוסנכה1.
 םידלי גוזה ינבל שיו הדימב ,םישדוח השולש לש הפוקתל םומינימ רכש דע המלשה
 תובייח ,תוסנכהה יגוס לכ– תוסנכה( םומינימ רכש לפכ דע ולבקי ,יתחפשמה אתב
.א159 ספוט תועצמאב הפוקל תורישי הינפה ,)תורוטפ וא

 ובורקל וא ול תואצוהב רבודמ ,םייניש לופיטל תואצוה טעמל– תויאופר תואצוה2.
 דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,גוז ןב– ובורק(
.)הלאמ
 ובורק לש ,וגוז ןב לש ,ולש תוסנכהה תיצחמ לע תולוע תויאופרה תואצוהה– יאנת
 תפוק םלשתש םוכסה .ובורק לש גוזה ןב לשו ,תויאופרה תואצוהב אשנ ותבוטל
.תויאופרה תואצוהה םוכס לע הלעי אל למגה

 ,הרוה ,גוז ןב– ובורק( ובורק לש וא ולש תוכנ– תוחפל75% הביצי תיאופר תוכנ3.
 .)הלאמ דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה

.הנושארל למגה תפוק תחיתפ רחאל תוכנה עוריא- יאנת
.הריטפ      .4



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

:היסנפ תינכת– ריכש דמעמב
:31.12.1999 דע הכישמ יללכ

 לש רועישב ותדובע תא םצמצ וא הדובעהמ שרפ םא60 ליג1.
.תוחפל50%

 תביזע רחאל םא ,הדובעה תביזע דעוממ םישדוח השיש רובעכ2.
.רחא הדובע םוקמב דובעל לחה אל הדובעה

 תויהל לחה םא ,הדובעה תביזע דעוממ םישדוח השיש רובעכ3.
.יאמצע

 דובעל לחה םא ,הדובעה תביזע דעוממ םישדוח13 רובעכ4.
.היסנפ תינכותל ול םישירפמ אל ובש רחא םוקמב



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

ךשמה- היסנפ תינכת– ריכש דמעמב
:ףקותב סממ רוטפב הכישמ יללכ

 ולבקי ,םומינימ רכשמ תוכומנ תוסנכה םהינש םיחוורמ גוזה ינב– תוכומנ תוסנכה1.
 גוזה ינבל שיו הדימב ,םישדוח השולש לש הפוקתל םומינימ רכש דע המלשה
 ,תוסנכהה יגוס לכ– תוסנכה( םומינימ רכש לפכ דע ולבקי ,יתחפשמה אתב םידלי

.א159 ספוט תועצמאב הפוקל תורישי הינפה ,)תורוטפ וא תובייח
 ובורקל וא ול תואצוהב רבודמ ,םייניש לופיטל תואצוה טעמל– תויאופר תואצוה2.

 דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,גוז ןב– ובורק(
.)הלאמ
 ובורק לש ,וגוז ןב לש ,ולש תוסנכהה תיצחמ לע תולוע תויאופרה תואצוהה– יאנת
 תפוק םלשתש םוכסה .ובורק לש גוזה ןב לשו ,תויאופרה תואצוהב אשנ ותבוטל
.תויאופרה תואצוהה םוכס לע הלעי אל למגה

 ,הרוה ,גוז ןב– ובורק( ובורק לש וא ולש תוכנ– תוחפל75% הביצי תיאופר תוכנ3.
.)הלאמ דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה

.הנושארל למגה תפוק תחיתפ רחאל תוכנה עוריא- יאנת
.הריטפ      .4



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

:תינוה תינכת– יאמצע דמעמב

:31.12.2005 דע הכישמ יללכ
.הפוקב קתו תונש15

:31.12.2007 דע הכישמ יללכ
.הנושארה הדקפהה םוימ םינש5 +60 ליג



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

ךשמה- תינוה תינכת– יאמצע דמעמב
:ףקותב סממ רוטפב הכישמ יללכ

 ולבקי ,םומינימ רכשמ תוכומנ תוסנכה םהינש םיחוורמ גוזה ינב– תוכומנ תוסנכה1.
 םידלי גוזה ינבל שיו הדימב ,םישדוח השולש לש הפוקתל םומינימ רכש דע המלשה
 תובייח ,תוסנכהה יגוס לכ– תוסנכה( םומינימ רכש לפכ דע ולבקי ,יתחפשמה אתב
.א159 ספוט תועצמאב הפוקל תורישי הינפה ,)תורוטפ וא

 ובורקל וא ול תואצוהב רבודמ ,םייניש לופיטל תואצוה טעמל– תויאופר תואצוה2.
 דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,גוז ןב– ובורק(
.)הלאמ
 ובורק לש ,וגוז ןב לש ,ולש תוסנכהה תיצחמ לע תולוע תויאופרה תואצוהה– יאנת
  תואצוהב אשנ ותבוטל

 םוכס לע הלעי אל למגה תפוק םלשתש םוכסה .ובורק לש גוזה ןב לשו ,תויאופרה
.תויאופרה תואצוהה

 ,הרוה ,גוז ןב– ובורק( ובורק לש וא ולש תוכנ– תוחפל75% הביצי תיאופר תוכנ3.
.)הלאמ דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה

.הנושארל למגה תפוק תחיתפ רחאל תוכנה עוריא- יאנת
.הריטפ4.



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

:היסנפ תינכת– יאמצע דמעמב

 דע וחתפנש םילהנמ חוטיב–31.12.1999 דע הכישמ יללכ
30.4.1997,

:היסנפ ןרק–30.4.1997 דע הכישמ יללכ
.הפוקב קתו תוהש15

.הנושארה הדקפהה םוימ םינש5 +60 ליג



סממ רוטפב םילומגת יפסב תכישמ יללכ

ךשמה- היסנפ תינכת– יאמצע דמעמב
:ףקותב סממ רוטפב הכישמ יללכ

 ,םומינימ רכשמ תוכומנ תוסנכה םהינש םיחוורמ גוזה ינב– תוכומנ תוסנכה1.
 שיו הדימב ,םישדוח השולש לש הפוקתל םומינימ רכש דע המלשה ולבקי
 לכ– תוסנכה( םומינימ רכש לפכ דע ולבקי ,יתחפשמה אתב םידלי גוזה ינבל
 ספוט תועצמאב הפוקל תורישי הינפה ,)תורוטפ וא תובייח ,תוסנכהה יגוס

.א159
 וא ול תואצוהב רבודמ ,םייניש לופיטל תואצוה טעמל– תויאופר תואצוה2.

 לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,גוז ןב– ובורק( ובורקל
.)הלאמ דחא לכ

 לש ,וגוז ןב לש ,ולש תוסנכהה תיצחמ לע תולוע תויאופרה תואצוהה– יאנת
  תואצוהב אשנ ותבוטל ובורק

 לע הלעי אל למגה תפוק םלשתש םוכסה .ובורק לש גוזה ןב לשו ,תויאופרה
.תויאופרה תואצוהה םוכס

 ,גוז ןב– ובורק( ובורק לש וא ולש תוכנ– תוחפל75% הביצי תיאופר תוכנ3.
.)הלאמ דחא לכ לש גוז ןבו ,גוזה ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה

.הנושארל למגה תפוק תחיתפ רחאל תוכנה עוריא- יאנת
.הריטפ4.



םילומגתיפסכלשןידכהכישמ

:ןידכ הכישמל םיאנת
 4,512₪– תירעזמ הבצק לבקמ םושינה1.

.שדוחל תוחפל
.הנושארל תישדוח הבצק לבקל יאכז ובש ליגה2.

:יוסימ
 תוגרדמ יפל בויח ,תישיא העיגימ הסנכהב רבודמ
.סמה





 !הבשקהה לע הדות

 ןונכתב הכמסהה תודוא םיאלמ םיטרפל
!ןאכ ץחלהשירפ

!ןאכ ץחל ונלש קובסייפה ףדל

https://websitepromotion.co.il/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A1-%25D7%25AA%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2598%25D7%25A8/%3Ffbclid=IwAR0vKAo7L2gSOTpnTmD2_e0acvODeyrpFj8WwTZElrz5xVCfW7a7NoP8k8E
https://www.facebook.com/rfcollege/%3Fmodal=admin_todo_tour

