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 16.9.18 םוימו 17.3.12 םוימ ה"רו ר"וי בתכמ :ןיכומיס

 בתכמ" - ןלהל) 16.9.18 םוימ ה"רו ר"וי בתכמלו ("2012 בתכמ" - ןלהל) 17.3.12 םוימ ןיכומיסבש ה"רו ר"וי יבתכמל ךשמהב
 .ןלהלכ ,יתקוסעתה ןוחטיבה ירדסהב םיפסונ םייוניש לע ךעידוהל ינירה (הטיסרבינואב לחכ התעמ ותוארל שיש) (8

 :ןלהלש תוארוהה ולוחי 2018 בתכמ יפל דימתמ הארוה תימעכ הקסעהל תואכז ןיינעל .
 הנושארל קסעוה הארוהה תימעש רחאל ואבש הטיסרבינואב ץוחה ןמ הרומכ תופוצר הקסעה תונש קר ןובשחב ואבוי .1

 .הארוה יתימע לש הקסעה לולסמב
 םיביצקתב תוינכותו םירוגס םיביצקתב תוינכות ,תויביצקת ץוח תוינכות) תוינקת תוינכות ןניאש תוינכותב הקסעה .2

 הרשמ תויקלחו תופוצר הקסעה תונש ןיינעל רכות ,תוינקת תוינכות תויהל הטיסרבינואה תעיבק יפל תוכפוהש ,(םינתומ
 .ליעל 1.1 ףיעסל ףופכב לכה ,תוינקת תוינכותל תוינכותה תכיפהל המדקש הפוקתה יבגל םג

 תורטוזה תוגרדב רטוז ימדקא לגס ירבח יבגל םג הטיטרבינואב לוחי 2018 בתכמבש םידימתמ הארוה יתימעב ןדה קרפה .3
 .(הנשמ הרומ ,רזע הרומ) ליבקמה לולסמב

 תוחפל םינש 10 לש קתו ילעב רטוז ימדקא לגס ירבח 25 דע לש ,התעד לוקיש יפל ,הרוגס המישר יבתכמל 'א חפסנכ ב"צמ 4
 העצהה תא לבקל בישהל םוי 14 םתושרל ודמעיו םידימתמ הארוה יתימעכ םיקסעומ תויהל םהל עיצת הטיסרבינואהש
 .התוחדל וא

 .ראותל םיסרוקב םידמלמ םניאש וא/ו תישעמ הכרדהב םיקסועש ימ םידימתמ הארוה יתימעכ וקסעוי אל ,קפס רסה ןעמל ..5

 דימתמ הארוה תימעכ הקסעהל תואכזל סחיב הרשמ תויקלחו הפיצר הקסעה אשונל תיאטיסרבינוא םיגירח תדעו םקות ,ףסונב .
 :ןלהלכ ,2018 בתכמ יפל
 הניא הדעווה .לגסה ןוגרא ידי-לע הנומיש דחא גיצנו הטיסרבינואה ידי-לע ונומיש םירבח 2 :םירבח 3 - מ בכרות הדעווה .1

 .תולוק בורב ולבקתי הדעווה תוטלחה .תיטטירפ
 :ןלהלכ דבעידב וא שארמ תושקבב ןודל לכות הדעוה .2

 תופיצר יא לש םירקמב תופוצר םינש 9 ךותמ םינש 8 - ב הפיצר הקסעה לש הרקמב הפיצר אל הקסעהב הרכה .1
 .שדחמ הטילקו םירוטיפ וא תורצק תויומלתשהל האיצי לש תוביסמ

 הקסעה לש םירקמב תופיצר רשאת הדעוה - הז בתכמל המדקש הפוקתל תוסחייתמה תושקבל םיעגונש םירקמב .2
 .םינש 9 ךותמ 8 - ב הפיצר

 יאנתב הדימע תקידב ךרוצל קר ךא תאזו תויביצקת ץוח תוינכותו ץיק יסרוק ןיגב הרשמ תויקלח ןיינעל תואכז .3
 .דימתמ הארוה תימעל תואכזה

 :תואבה תוארוהה ולוחי תבקועה ל"הנשב הקסעה תורשפא לע עדימ תריסמ ןיינעל .
 ל"הנשב הקסעה תורשפא יבגל תינולפ ל"הנש לש ינויב 15 - ל ךומסב עדימה תא רוסמל ץמאמ השעת תימדקאה הדיחיה .1

 .תבקועה
 דעומ ותואבו ,תבקועה ל"הנש יבגל תינולפ ל"הנשב קסעומה ,הרקמה יפל ,ץוחה ןמ הרומלו הארוה תימעל רסמיי עדימה .2

 ןניאש תוינכותב הקסעה ןובשחב אבות אל ךא) תופוצר הקסעה תונש 6 לש קתוו לעב אוה (תינולפ הנשה לש ינויב 15)
 ץוחה ןמ הרומכ קסעומש ימ - "ץוחה ןמ הרומ" הז ףיעס ןיינעל .(2018 בתכמל 'ג 1 ףיעסב ןתרדגהכ ,תוינקת תוינכות
 .תימדקא הדיחי התואב תוחפל תודיחי 2 לש ףקיהב היה תומדוקה םינשה שולשב הנש לכב ותקסעה ףקיהש

 .בייחמ ילכלכ/יטפשמ ףקות היהי אל ליעל רומאכ רסמייש עדימל .3

 הרשמה ףקיהל סחיב םצמוצש הרשמ קלח ותוא יבגל קר לוחי יוציפה" :אובי 2018 בתכמל (1) 'ד 3 ףיעסב רומאה םוקמב .
 עצוממה הרשמה רועיש בושיחב .םוצמצה ינפל תונורחאה דומילה תונש שולשב דימתמה הארוהה תימע דמילש עצוממה
 .ןווקמ סרוק לש תימעפ דח הנכה ןיגב הגירח הקסעה ןובשחב אבות אל רומאה

 :םיאבה םייונישה ולוחי ,2018 בתכמל 3 ףיעסבש הלבטב תרכזנה ,"עומיש עוציבל ףופכב תרחא הביס לכ" הליעה ןיינעל .
 דעוממ לגסה רבחל הרתונש ילאירטסמיסה יונימה תפוקת תרתימ תוחפ אל ךא ,שדוח" אובי "םישדוח 6" םוקמב - 'ברוטב .1

 יונימ ןתינ וליאכ תמדקומה העדוהה הנתינ וב רטסמסל המאתהב רומאה לוחי ,יתנש יונימ לש הרקמבו תמדקומה העדוהה
 ."רטמסמס ותוא יבגל ילאירטסמס

 יפל ,70% וא 42%) םש טרופמה םייוציפה קנעמל ףסונב ,םש רומאה יפל םייוציפ קנעמל תואכז לש הרקמב - 'ג רוטב .2
.המאתהב םיללכ םתוא ולוחי וילע 53% לש רועישב ףסונ םייוציפ קנעמ םלושי ,(הרקמה
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 םימולשת הטיסרבינואה הדיקפה הקסעהה תפוקתמ קלח ןיגב ובש הרקמב יכ םש רכזנה םייוציפה קנעמ ןיינעל רהבוי .3
 רועישב םימולשת הטיסרבינואה הדיקפה הקסעהה תפוקתמ רחא קלח ןיגבו ינויסנפה רדסהל םייוציפ ןיגב 6% לש רועישב
 תפוקת לש קלח לכ יבגל המאתהב קנעמה הבוג יבגל םש 'ג רוטב רומאה לוחי ,םייוציפ ןיגב ינויסנפה רדסהל 8.33% לש
 .םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל תולחה תוארוהב בשחתהבו הקסעהה

 הטיסרבינואה ידי-לע ונומי הירבחש םיגירח תדעו םקות דבלב םיטנרוטקוד יבגלו 2018 בתכמל 'ב קרפל 2 ףיעסב רומאה ןיינעל .
 ררחתשהל טנרוטקוד לש השקבב ןודל תכמסומ היהת הדעוה .טנרוטקודה דמול ובש רפסה תיב שאר היהי הירבחמ דחאו
 יפל יוציפה םולשתב בח טנרוטקודה היהי אל ,טנרוטקוד לש השקב םיגירחה תדעוו הרשיא .2012 בתכמ יפל ותובייחתהמ
 .רומאה ףיעסה

 2018 בתכמל 'ג קרפב תרכזנה ,"הדיחי תריגסי" םוקמבו 8 בתכמל 3 ףיעסבש הלבטב תרכזנה ,"הדיחי תריגס" הליעה םוקמב .

 .הז יבתכמ ברע הטיסרבינואב םייקה בצמה לוחי

 וא ("טנרוטקוד") 2012 בתכמל 1 ףיעס יפל תובייחתה בתכ וילע לחש ימ ןכו הקסעה בתכ יפ-לע דימתמ הארוה תימעכ קסעומש ימ
 ,("לגס רבח" - הז ףיעסב ןלהל) ("תודחוימ תוצובק") 2012 בתכמל 4 ףיעס יפל וא ("'ב הארוה תימע") 2012 בתכמל 2 ףיעס יפל
 ,יוציפ םולשת יבגל םיאבה םיללכה ויבגל ולוחי ,רטסמסה תליחת ינפל תוחפל שארמ םימי 45 יונימ בתכ רומאה תרגסמב וילא חלשנש
 :ןיינעה יפל ,2018 בתכמל 'ב קרפל 2 ףיעסלו 2018 בתכמל 'א קרפל 5 ףיעסב רכזנה יוציפה ףלח
 םייקל םיכסהש ימכ לגסה רבח בשחיי ביגה אל לגסה רבחו רומאה יונימה בתכ חולשמ דעוממ םימי 10 ופלחש הרקמב 1

 םא ,הזכ הרקמב .יונימה בתכ תא םייקל ותנווכבש םירומאה םימיה 10 ךות בתכב עידוה םא ןידה אוהו יונימה בתכ תא
 תרפה ןיגב יוציפ הטיסרבינואל םלשל וילע היהי ,ותובייחתה ףרח ,יונימה בתכ תא רבד לש ופוסב םייק אל לגסה רבח
 אל ךא ,האולמב יונימה בתכ יפל ותובייחתה תא םייק ול םהל יאכז היהש תורוכשמה םוכס תיצחמ לש ףקיהב תובייחתהה
 :ןלהל רומאהמ רתוי
 רבודמש הרקמב) תחא תרוכשמ לע יוציפה הלעי אל יונימה תליחת ינפל הטיסרבינואל בתכב ךכ לע עידוה םא .1

 .(תורוכשמ 2 לע יוציפה הלעי אל יתנש יונימב
 יונימב רבודמש הרקמב) תורוכשמ 2 לע יוציפה הלעי אל יונימה תליחתמ הטיסרבינואל בתכב ךכ לע עידוה םא .2

 .(תורוכשמ 3 לע יוציפה הלעי אל יתנש
 תא םייקל ותנווכב ןיא יכ בתכב הטיסרבינואל לגסה רבח עידוה יונימה בתכ חולשמ דעוממ םימי 10 ךלהמבש הרקמב 2

 רדסה לכ םלוא ,ליעל רומאכ ,תובייחתהה תרפה ןיגב יוציפה תא הטיסרבינואל םלשלמ רוטפ היהי זא יכ ,יונימה בתכ
 .הטיסרבינואה לש תפסונ העדוהב ךרוצ אלב תיטמוטוא עקפי וילע לחה יתקוסעת ןוחטיב

 ינורטקלא ראוד תבותכל וחלשי ,הרקמה יפל ,לגסה רבח ידי-לע וא הטיסרבינואה ידי-לע הז ףיעס יפל וחלשיש תועדוה .3
 .הרקמה יפל ,תובייחתהה בתכב וא הקסעהה בתכב רדסויש יפכ

 לכה ,ת"לח ול רשאלו ,ת"לחב תוהשל לגסה רבח לש בתכבו תקמונמ השקבל תונעיהל תיאשר היהת הטיסרבינואה יכ רהבומ
 ןוחטיבה ירדסהש לגס רבח לש תופיצרב עגפת אל ,הטיסרבינואה ידי-לע רשואתש לככו םא ,תי'לחה תפוקתו ,התעד לוקיש יפל
 .וילע םילח יתקוסעתה

 .הז יבתכמ דעומ רואלו ליעל רומאל םאתהב ,ןיינעה יפל ואצוי תובייחתה יבתכו הקסעה יבתכ ,יונימ יבתכ

 תימע וא לגס רבח תקסעה יבגל ילמינימ יקלח הרשמ ףקיה עבקנ וב להונ וא/ו ןונקת לכ ןוקיתל לעפת יכ העידומ הטיסרבינואה
 התעד לוקיש יפל תיאשר היהת הטיסרבינואה ,תאז תורמל ךא ,וניעב ראשיי ילמינימה רועישהש ךכ ,(הזכ עבקנש לככ) הארוה
 וא ךכב ןיינועמ לגסה רבחש הרקמב וא ילמינימה הרשמה ףקיהב הקסעה לגסה רבחל עיצהל רשפאתמ אל םהב םירקמב)
 רבח יבגל תאזו 12.5% לש רועישל דע תאזו ,יונימה בתכב ללכיתש העדוה ןתמ לש ךרד לע ותיחפהל (םירחא םידחוימ םירקמב
 .םידומיל תנש לע הלעת אלש הפוקתלו םיוסמ לגס
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