
 דחוימ יצוביק םכסה

 2019 ,רבמבונב | םויב םתחנש

 :ןיב

 ("הטיסרבינואה" - ןלהל) ביבא לת תטיסרבינוא

 :ןיבל

 ("ןוגראה" - ןלהל) ביבא לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 לופיט ימדו ןוגראל רבח ימד לש תזכורמ היבג לש רדסהה ךשמה רבדב ןתמו אשמ םהיניב ולהינ םידדצהו | :ליאוה

 ;17.5.12 םוימ יצוביקה םכסהל 14 ףיעס יפל ללוכ םימדוק םימכסהל ךשמהב ,ינוגרא יעוצקמ

 ;הז םבסהב טרופמכ תאזו ,רדסהה תא ךישמהל םישקבמ םידדצהו :ליאוהו

 -ז"ישת ,םייצוביק םימכסה קוחב ותועמשמב ,דחוימ יצוביק םכסה ןיינעל ,גיצי ןוגרא אוה יכ ריהצמ ןוגראהו :ליאוהו

 תוארוה םילח םהילע ,ץוחה ןמ םירומהו הארוהה יתימע תוברל ,רטוזה ימדקאה לגסה ירבח יבגל ,7

 .("דבוע" - ןלהל) םירדצה ןיבש םייצוביקה םימכסהה

 :ןמקלדבכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל

 (יוניש טכסהב ךורעל ונוצר לע ,תוברל) תרחא והנשמל דצ עידוה אל .51.12.2021 דעש הפוקתל אוה הז םכסה 4

 םישדוח 5 תוחפל דע והנשמל עידוי אל דצש לככב .תפסונ הנשל הז םכסה לש יזוחה ופקות ךשמי ,30.9.2021 דע

 לש יזוחה ופקות ךשמי ,(םכסהב יוניש ךורעל ונוצר לע תוברלו) תרחא תכראומה ףקותה תפוקת םות ינפל

 .("םכסהה תפוקת" - ןלהל) המאתהב הלילח רזוחו םעפ לכב תחא הנשל הז םכסה

 ןוגראהש רועישב ("רבח ימד" :ןלהלו ליעל) רבח ימד ןוגראב רבחה דבוע לכמ הכנתו ךישמת הטיסרבינואה 2

 .ןוגראל םריבעתו ,עבקי

 לופיט ימד ,רחא םידבוע ןוגרא לכב רבח וניאו ,ןוגראה רבח וניאש דבוע לכמ הכנתו ךישמת הטיסרבינואה 3

 לופיט ימד םומיסקמ) רכשה תנגה תונקתב עובקה רועישל ףופכב ,עבקי ןוגראהש רועישב ינוגרא-יעוצקמ

 .ןוגראל םריבעתו ("לופיט ימד" - ןלהלו ליעל) ,תעל תעמ ןבדועיש יפכ ,1988 - ח"משת ,(ינוגרא-יעוצקמ

 ,1957 - ז"ישת ,םייצוביק םימכסה קוחב 3 ףיעסב ועמשמכ ,םידבועה לש גיצי ןוגרא אוה ןוגראה דוע לכ ,תאז

 הטיסרבינואל ךכ לע עידוי רחא םידבוע ןוגראב רבח אוהו ןוגראה רבח וניאש דבוע .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו

 .לופיט ימד יוכינ ךשמהב ןיינועמ אוה םא ןייציו

 רובע ,ליעל רומאכ ,לופיט ימדו רבח ימדכ הדי-לע וכונ רשא םימוכסה תא ןוגראה לא ריבעת הטיסרבינואה 4

 וא םויכ םיפסכה םירבעומ ה( אאלנב ןובשח ותואל ,הז םכסה תמיתח ברע לב

  

   

  

 סה
 רטוזה ו .הטיסרבינואל ןוגראה רי

   

    
 ד עו תטיסרבינו
 אפה ביבר
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 7 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו
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 ןוגראה ןיב עדימ תרבעה .ןוגראל הטיסרבינואה ןיב ומכוסי ,הז רדסה לש ועוציבל ושרדייש לבב ,םיפסונ םיטרפ

 - א"משת ,תויטרפה תנגה קוח תוארוהל ףופבב תאזו ךשמית הז רדסה לש ועוציב ןינעב הטיסרבינואה ןיבל

1 

 הכונ םוכס ותוא יב ררבתה ןכמ רחאלו ליעל רומאה יפ-לע ,והשלב םובס ןוגראל הטיסרבינואה הריבעה

 ןוגראל םיעיגמה םימוכטהמ םוכסה זוזיק תועצמאב הטיסרבינואל םוכסה רזחוי ,תועטב דבועה לש ורכשמ

 ןתניתש ךכ ,הטיסרבינואה לש בתכב תטרופמ היינפ רחאל אלא השעיי אל ,רומאכ זוזיק .הז רדסה יפ-לע

 וא/ו יוכינ רזחהל דגנתי ןוגראהש הרקמב .זוזיקה עוציב םרטב זזקל הנווכל שארמ סחייתהל תורשפא ןוגראל

 הטיסרבינואהש ,דבוע ותוא םע יטפשמ ךילה םייקתי ,ךכמ האצותכו ,וז תודגנתהל םיכסת הטיסרבינואהו זוזיקל

 הרישי האצוה לכ ןיגב התוא הפשיו ומולשתב הביוח איהש םובס לכ הטיסרבינואל ןוגראה בישי ,ול דצ היהת

 וא/ו ותשירד לע ,דעומ דועבמ ,גישהל ןוגראל הרשפאש דבלבו ,ךכ בקע הל המרגנו הב אשית איהש תחכומ

 .תורישי הינפב ןנוגתהלו דבוע ותוא לש ותעיבת

 םיינכט םיתוריש ןתמב ןד ונממ הלועב רשא) הז רדסהב רומאל רבעמ תוירחא לכ הטיסרבינואל ןיא לכ ,רהבומ

 לע יהשלב הבוח ליטהל ןיאו ,(רכשהמ יוכינ תועצמאב לופיט ימדו רבח ימד לש תזכורמ היבג ךרוצל

 .ועוציב בקע ,ךכל רבעמ הטיסרבינואה

 תויולע ןניאשו) ,הטיסרבינואל ומרגיי רשא , ,(דבלב ןהבו) תופסונו תודחוימ תויולעב אשיי ןוגראה יכ ,םכסומ

 .הז םכסה םושייב ,םיינלשר תוחפה לכל םניהש ,ןוגראה לש לדחמ וא/ו השעמ בקע ,(תוליגר וא תופטוש

 םיאשונב ןוגראה תושירד וא/ו תועיבת לב לש ,םכסהה תפוקתב ,טלחומו אלמ יוצימ הווהמ הז םכסה

 .וב םירדסומה

 האלמ ,התבשה וא התיבש יעצמאב טוקני אלש בייחתמ ןוגראה ,50.6.2025 דע תוחפה לבלו םכטהה תפוקתב

 .הז םכסהב םירדסומה םיניינעה יבגל ,הירדסבו הדובעה יבילהב תרחא תנגרואמ העיגפ לכ וא ,תיקלח וא

 .דחוימ יצוביק םבסהבכ םושירל שגוי הז םבסה

  

 ביבא לת תטיסרבינואב הטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ביבא לת תטיסרבינוא

 בס 8 \*
 ָךזו ור\% 0

 רטוזה ו טיס [
 ביבי ו

 ₪ גוש תטיסרבינוא
          ו ביבאדת


