
המודמ השירפרניבוו
הדובע תביזע ינפל היסנפ תלבק

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



המודמ השירפ
ךות הבצק תלבק תלחתה = המודמ השירפ
.תיקלח וא האלמ הרשמב הדובע ךשמה ידכ
:תואבה תולאשה לע תונעל הסננ

? הדובע ידכ ךות הבצק ךושמל יאדכ םאה1.

? הבצקה לע םלשנ סמ המכ2.

? תיקלח הבצק ךושמל רשפא םאה3.

 לבקנ הנממ הפוקל דיקפהל ךישמהל לכונ םאה4.
? הבצק



המודמ השירפ
 ןה הבצק לבקל לכוי ,השירפה ליגל עיגמש םדא•

 ידכ ךות םייוציפה יפסכמ ןהו םילומגתה יפסכמ
 תינכותל דיקפהל ךישמהל וליפאו הדובע ךשמה
.)תינכותה ינייפאמב יולת( היסנפה

 )ד161 ספוט( תויוכז עוביק שקבל ןתינ יוסימה יבגל•
.קיסעמהמ161 תלבק אללו הדובע םויס אלל םג

 לע רוטפ דעיימ אוה םאה טילחהל ךירצ דבועה•
 לכ תא שקבמ וא הדובע תפוקת התואל םייוציפ
.דבלב הבצקל רוטפה



? היסנפ לבקל יאדכ םאה
 אלש םיטילחמו היסנפה ליגל ועיגהש םישנאהמ קלח
 ךותמ היסנפה ימולשת תלבק תא םג םיחוד ,שורפל
 הלגמ תויורשפאה יתש לש הניחב .חמצת איהש החנה
 רתוי םלתשמ םיכסוחה רוביצל םירקמה תיברמב יכ
 ליגב רבכ הבצקה תא לבקל ליחתהלו ןיתמהל אל
 .הדובעהמ רכשל ליבקמב ,קוחב עובקה השירפה
 היסנפה תונרק תא תשמשמה החסונה איה הביסה
.הבצקה בושיחל םילהנמה יחוטיבו



? היסנפ לבקל יאדכ םאה
 ורכשש ,67 ןב דבוע המגודל חקינ ,רעפה תא שיחמהל ידכ
67 ליגל הרובצה הבצקהו ,שדוחב לקש ףלא20 אוה הדובעב
 ותוא ,ןרקב רבצנש םוכסל םאתהב( שדוחב לקש10,000 איה
 .)הבצקה םדקמב קלחל שי

 םאתהב ,35% אוה תאזה המגודב ילושה סמה רועיש
 הבצקה םוכסל תסחייתמה( תיטנוולרה סמה תגרדמל
42,030–ל לקש20,201 ןיבש חווטב אצמנש ,תרוכשמהו

 .)לקש
 ,70 ליגב תשחרתמ וזש החנהב ,הדובעה תקספה רחאל
 רבודמש איה החנהה ,ןכ ומכ .תיתועמשמ תדרוי סמה תגרדמ
 תלחותו ,הנשב3%–כ לש )לוהינ ימד ירחא( וטנ האושתב
.םינש84 לש םייח



? היסנפ לבקל יאדכ םאה

 ,ךסוחה לש תוידיתעה תודקפהה תא ןובשחב איבמ אל המגודבש בושיחה
 הלאה םימוכסה .היסנפל דיקפהל ךישממ ליבקמבו ותדובע תא ךישממש
.הבצקה תא לבקי שרופה יתמ הלאשל רשק ילב ודקפוי



? היסנפ לבקל יאדכ םאה
 תויאדכ לע עיפשהל םילוכיש םירחא םירטמרפ שי

 בצמה םהבו ,השירפה תעב הבצקה לש הכישמה
 .ךסוחה לש יתואירבה
 ךא השירפה ליג ירחא ומלועל ךלי ךסוחה םא ,לשמל ךכ
 ולש םיבטומה ,היסנפה יפסכ תא ךושמל ליחתהש ינפל
 םיאנתב הבצקה תא לבקל םיאכז תויהל אלש םילולע
 תוינכותל רתוי יטנוולרש בצמ ,הסילופה לש םיירוקמה
.תוקיתו היסנפ



? היסנפ לבקל יאדכ םאה
 תלבק תא תוחדל אקווד היהת הצלמהה םהבש םירקמ שי םאה
 ?הבצקה
 תוחדל היהת הצלמהה ,השירפה דעומב קיפסמ רבצ אלש ימ לש הרקמב•

 וז היעב .השירפב תוסנכהה םירזת תא לידגהל ידכ הבצקה תלבק תא
 הבוג םג ךכו תיסחי ךומנ ןהלש השירפה ליגש ,םישנל רתוי תינייפוא
.םירבגה לש הלאמ עצוממב רתוי תוכומנה ,תורוכשמה

 הבצקה לש הכישמה תויאדכ לע עיפשהל םילוכיש םירחא םירטמרפ שי•
 ךסוחה םא ,לשמל ךכ .ךסוחה לש יתואירבה בצמה םהבו ,השירפה תעב
 יפסכ תא ךושמל ליחתהש ינפל ךא השירפה ליג ירחא ומלועל ךלי

 הבצקה תא לבקל םיאכז תויהל אלש םילולע ולש םיבטומה ,היסנפה
 היסנפ תוינכותל רתוי יטנוולרש בצמ ,הסילופה לש םיירוקמה םיאנתב
.תוקיתו



המודמ השירפ
 הפוקב םיפסכ דיקפהל ךישמהל רשפא םאה
 השדח היסנפ תפוק חותפל ןיפוליחל וא תמייקה
? הילא דיקפהלו

.םכלש תמייקה הפוקב היולת הלאשל הבושתה
 ליבקמבו היסנפ םלשל ליחתהל תולוכיש תופוק ןנשי
 תוכפוהש הלאכ שיותופסונ תודקפה לבקל ךישמהל
.הבצקה תא םלשל תוליחתמ ןהש םויב תוליעפ אלל



המודמ השירפ
:תיביצקת היסנפב ליג ישרופ
 יאשר ,תוחפל םינש10 תרישש דבוע תואלמגה קוחל18 ףיעסל םאתהב
 ליגל דבועה עיגה םא הבצקל ותאיצי לע טילחהל הנידמה תוריש ביצנ

 תשירפ ליגל דבועה עיגה ובש שדוחה םותב ןכ תושעל בייח אוהו ,60
 ליג קוח– ןלהל(2004-ד"סשתה ,השירפ ליג קוחב ועמשמכ הבוח
 הבצקל דבוע איצוהל הנידמה תוריש ביצנ טילחה .)67 ליג ונייה( )השירפ
.ידימ הבצקה םולשת היהי רומאכ
 ליג לכב הבצקל תאצל יאשר דבוע תואלמגה קוחל א17 ףיעסל םאתהב
 הבצקה ול םלושת רומאכ דבועה רחב .םינש10תרישש רחאל
 ותועמשמכ ,הבוח תשירפ ליגל עיגה ובש םויה ירחא ליחתמה שדוחהמ
.)67 ונייה( השירפ ליג קוחב

.הדובע םויס אלל הבצק תלבק ןיא תיביצקת היסנפב



המודמ השירפ
 הקיתו היסנפב
.הקיתווה היסנפל דיקפהל ךישמהל ןתינ אל•
 יסחי םויסל דע קנעמה תא לבקל אל שקבל ןתינ•
 קנעמכ םשרי אלו הסנכהכ םשרי תרחא .דיבעמ דבוע
 קנעמה תא ריבעהל שקבל ךירצ ךכ ךרוצל .השירפ
 לבקתי רבכ קנעמה םאב .םייוציפל תישיא הפוקל
 תישיא הפוקל הכונש סמה ללוכ ודיקפהל ןתינ לעופב
 יפסכ לע תויוכז ףצר תשקבל הסנכה סמל תשגלו

.קנעמה



המודמ השירפ
 ךות דיקפהל ךישמהל היעב ןיא– השדח היסנפב•
.הבצקה תלבק ידכ

 רתעית חוטיבה תרבח ללכ ךרדב- םילהנמ חוטיבב•
 ךרעמ10%–כ ךכ ךרוצל ריאשהל שקבתו השקבל
.הסילופב ןוידפה



תואבצק יוסימ
 תא בזע אלו השרפ ליגל עיגה םדא םא רבעב•

 ןרקמ היסנפ לבקל לחה ליבקמב ךא הדובעה
 ואר . היסנפה לע אלמ סמל םלשל וילע היה היסנפה
 סמ םואת עצבל שיש תפסונ הדובע לש גוס ךכב
.הניגב

-דבוע יסחי וקתונ אל ןיידעש איה ךכל הביסה•
 ןתינ אלש ךכ םייוציפה יפסכ וררחוש אלו דיבעמ
.היסנפה לע סממ רוטפ ול תתלהיה



תואבצק יוסימ
 ןיגב רוטפהו היסנפה ןיגב רוטפה בושיח םויכ םלוא•

.תפתושמ רוטפ תרקתמ םיעבונ השירפה קנעמ
 , םוקמ ותואב דובעל ךישמהל ןתינ ךכמ האצותכ•

 ידכ תוברה תויורשפאה תא לצנלו היסנפ לבקל
 ילבמ היסנפה לע )אלמ וא יקלח( סממ רוטפ לבקל
.תיפוסה השירפל דע תוכחל



תואבצק יוסימ
קיסעמהמ בתכמ



תואבצק יוסימ
ד161 ספוטבו



תואבצק יוסימ
 רשוכ ןדבוא חוטיב יפ לע ואג"פוק וא דיבעמ תאמ תמלתשמה הבצק– "הבצק"
.)ו6(9 ףיעסב התרדגהכ םיריאש תבצק טעמל הדובע

.2020 סמה תנשב שדוחל8,510 לש ךסב הרקת :הכזמ הבצק

)םיינשהמ דחא( :הכזמ הבצקל רוטפ תלבקל םיאנת
.השיא-62 ,רבג–67 השירפ ליגל העגה .1
.תוחפל75% לש רועישב הביצי תוכנ לשב השירפ .2

)שדוחל(: ילמיסקמה רוטפה בושיח
4,425= 52%* 8,510



תואבצק יוסימ
:המגוד
 ךסב תישדוח היסנפ תלבקמ איהו היסנפל השרפ ,1955 תדילי לעי

?הרוטפהו תבייחה הבצקה המ .8,000₪

:ןורתפ
.רוטפל תיאכז ןכלו השירפ ליגל העיגה לעי

8,000                  כ"הס
)4,425(       הרוטפ הבצק
3,575         תבייח הבצק



תואבצק יוסימ
:תופוקת יפל הכזמ הבצקל רוטפה ירועיש
35%–2012 דע

43.5%– )ללוכ(2015 דע2012
49%– )ללוכ(2019 דע2016
52%– )ללוכ(2024 דע2020
67%– ךליאו2025



תויוכז עוביק
8,510 *52% *180 =796,536        רוטפה ןוהה
1:1 רוטפה ןוהה תא ןיטקמ– )XXX( םילומגת יפסכ ןוויה
  ומדקש הדובע תונש32-ב– )XXX(   "םירוטפ םיקנעמ"

.תואכזה ליגל
====== 

XXX הרוטפה ןוהה תרתי
 הרוטפה ןוהה תרתי תא םיקלחמ–XX  הבצקל ישדוח רוטפ

.180-ב
.8,510-ב קלחל ישדוח רוטפ-XX%       רוטפה רועיש



תויוכז עוביק– זוזיקה תחסונ

:הבצקל רוטפה בושיחל הדובע יבלש
–הבצק הנושארל לבקל לחהש דעומה וא השירפ ליג( תואכז ליג תעיבק1.

.)רחואמה יפל
.תואכזה ליגל ומדקש הדובעה תונש32-ב ולבקתהש םירוטפ םיקנעמ .2
1-ה םויל2 בלשב האצותה תא ןכרצל םיריחמה דדמל דימצהל שי .3

.1.35-ב לופכלו תואכזה ליג לח הב הנשב ראוניב
 תוחפ )8,510 *52% *180 =796,536 ( הבצקה לע רוטפ כ"הס .4

.הבצקל רתונש רוטפה =3 בלשב האצותה
.הבצקל ישדוח רוטפ =180-ב קלחל4 בלשב האצותה .5



תויוכז עוביק– זוזיקה תחסונ

:רבעמ תוארוה
 חסונבו ,רוטפ קנעמ1.1.2012 ינפל לביקש ימ
 לעמ לש רעפ( בולישה תחסונ וילע הלח אל םדוקה

.השדחה זוזיקה תחסונ םג וילע לוחת אל– )םינש15
:היסנפה לע רוטפב ועגפי אל םירוטפה םייוציפהש תנמ לע םירבטצמ םיאנת ינש
.2012 ינפל ולבקתה םייוציפה1.
.הנושארל היסנפה תלבקל םירוטפה םיקנעמה תלבק ןיב הנש15 לש רעפ ונשי2.



תויוכז עוביק– זוזיקה תחסונ

:המגוד
 .)השרפ ליגב( דבועה תושירפ ינותנ ןלהל
 הנושארל היסנפ לבקל לחהש החנהב ,זוזיקה תחסונ בושיחל וסנכי םירוטפ םיקנעמ וליא
?1.2.2018 ךיראתב

.)הדובע תונש32 תקידבל דוגינב( הדובע תונש יפל אלו ורבעש םינש יפל םינשה15 תקידב

 תונשהשירפךיראתקיסעמ
הדובע

 םיקנעמ
םירוטפ

הרעה

זוזיקה תחסונל סנכי31.1.2018561,000א

זוזיקה תחסונל סנכי30.4.2010891,000ב

זוזיקה תחסונל סנכי אל31.12.2002766,000ג

זוזיקה תחסונל סנכי אל28.2.1995746,000ד



תויוכז עוביק

: אמגוד
1.1.2018 ךיראתב ותדובעמ שרפ )1950 דילי( ביני
42 ןיגב ח"ש500,000 לש ךסב רוטפ קנעמ לביקו

.הדובע תונש
 לש ךסב הבצק ביני לבקמ1.1.2020 ךיראתמ לחה

 הבצקה המו ?הבצקל רוטפה רועיש המ .12,000₪
? סמב תבייחה
.'קנ1/2020-102 דדמ , 'קנ1/2018-100 דדמ



תויוכז עוביק

8,510 *52%*180 =796,536רוטפה ןוהה
 םיקנעמ"
"םירוטפ

) 524,571(= 102/100* 1.35* 32/42* 500,000

 ןוהה תרתי
הרוטפה

271,965

271,965 :180 =1,511שדוחל רוטפ
1,511 :8,510 =17.75%רוטפ רועיש

: ןורתפ
12,000–1,511 =10,489 סמב תבייח תישדוח הבצק



תויוכז עוביק
 םוקמ תא בזע םרטש םושינל תויוכז עוביק עצבל ןתינ םאה
?השירפ ליגב היסנפ לבקל לחהו הדובעה

.ןכ– איה הבושתה

? השירפה יקנעמ לע רוטפ יבגל המו

.הדובעה תביזע םויל השירפה קנעמל ידיתע רוטפ םיניירשמ



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161



תויוכז עוביק– ד161

.1.1.2020 ךיראתב הדובע תביזע חיננ

םינש26- )1.1.1994-1.1.2020( קתוו תונש כ"הס

130,000– הדובעה תביזע םויב השירפ קנעמ



תויוכז עוביק– ד161

130,000–                 השירפ קנעמ כ"הס

 תואכזה ליג ךיראת רחאל הפוקת
) 1.1.2020–1.9.2015(        -)21,666( = 5,000*4.333

)86,666(-              דיתעל ןיירושש רוטפ
=======

21,668– בייח השירפ קנעמ



תויוכז עוביק– ד161

:2020 תנשב הסנכה
הרוטפ– הבצק
)1.1.2020-ב הדובע תביזע(0– תרוכשמ
21,668– סמב בייח השירפ קנעמ

:סמב בייחה השירפה קנעמ לע םולשתל סמ
 השירפה קנעמ לע םולשתל סמ- הסירפ אלל
.0₪–2020 תנשב


