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 הצובקה יקסע לש תיללכה תוחתפתהה רואית – ןושאר קלח

 היקסע תוחתפתה רואיתו הצובקה תוליעפ .1.1

  יללכ .1.1.1

 תחת 2007 לירפאב 10 םויב הדגאתה )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב ןוסחיא קט היגרנא דניווגא .1.1.2

 לקידמ ייא.י'ג.יט.ייאל המש תא הרבחה התניש 2007 ינויב 03 םויב .מ"עב דמ יב 2 םשה

 01 םויב ,מ"עב סקיטויפרת סינמאל המש תא הרבחה התניש 2015 רבמטפסב 09 םויב ,מ"עב

 התניש 2019 רבמצדב 11 םויבו מ"עב םירדה וקידמויבל הרבחה לש המש הנוש 2018 ראוניב

 מ"עב ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב תורחסנ הרבחה תוינמ .יחכונה םשל המש תא הרבחה

 .2007 תנשמ לחה

 םירדה וקידמויבכ םדוקה המשב היקסע תוחתפתה רואיתו הרבחה תוליעפ תודוא םיטרפל .1.1.3

 רומישה יללכב הדימע ,יאסרוב דלש תריכמ ,תוליעפ תריכמ ,ןונקתו םש יוניש תוברל ,מ"עב

 1.1 ףיעס ואר ,הלהנהב םייונישו הרבחה לש ךרעה תוריינב רחסמה תייעשה ,הסרובב הלש

-2019-01 :אתכמסא( 2019 ץרמב 31 םויב הרבחה המסרפש 2018 תנשל יתפוקתה חודל

  .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)305200

 דניווגוא תרבח ןיבל הרבחה ןיב ,םילתמ םיאנת םע ,גוזימ םכסה םתחנ 2019 ילויב 18 םויב .1.1.4

    .)"גוזימה תקסע" :ןלהל( דניווגוא תוינמ ילעבו )"דניווגוא" :ןלהל( מ"עב

 26 םויב לארשיב המשרנו הדגאתה רשא תילארשי תיטרפ היגולונכט תרבח הניה  דניווגוא .1.1.5

 עבטה ןוה תממח תחת הממח תרבחכ 2014 רבמבונ שדוחל דע הלעפ דניווגוא .2012 רבמבונב

 ןעדמה רבעשל( תונשדחל תושרה לש ל"כנמ תוארוה תרגסמב ,)"עבטה ןוה" :ןלהל( מ"עב

 דניווגוא לש ירקיעה הקוסיע .)ןלהל 3.22 ףיעס ואר ל"כנמה תארוה תודוא טוריפל( )ישארה

 .סוחד ריווא תועצמאב היגרנא תריגא םוחתב וניה הרבחה לש םג גוזימה תקסע תובקעבו

 םוחת תודוא םיפסונ םיטרפלו ןלהל 1.1.10 ףיעס ואר גוזימה תקסע תודוא םיפסונ םיטרפל

  .הז חודב ןלהל 3.1 ףיעס ואר הצובקה לש תוליעפה

  .דניווגוא םע גוזימה תקסעב התורשקתה תא הרבחה המילשה ,2019 רבמצדב 11 םויב .1.1.6

 תוינמ ילעבל התצקה הרבחהש ךכ ,ךרע תוריינ תפלחה העצוב גוזימה תקסע תמלשה דעומב

 לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 66.31%-כ תווהמה הרבחה לש תוליגר תוינמ דניווגוא

 תא הרבחל דניווגוא תוינמ ילעב לכ וריבעה ,ךכל הרומתב .אלמ לולידב 53.87%-כו הרבחה

 הרבחה , גוזימה תקסע תמלשה דעוממש ךכ ,דניווגואב תוינמ ילעבכ םהיתויוכזו םהיתוינמ

  .אלמ לולידב ,דניווגוא תוינממ 100%-ב הקיזחמ
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 .ךפוהמב השיכרה תטישב גוזימה תקסע הלפוט הרבחה לש םייפסכה תוחודה תרגסמב .1.1.7

 תוחודה ךשמהכ תיאנובשח הניחבמ ולפוט ךא ,הרבחה םש תחת וגצוה םייפסכה תוחודה

 תוחודב וגצוהש יתאוושהה עדימהו ,הקסעב תיאנובשחה תשכורה ,דניווגוא לש םייפסכה

 םיגצמה ,יטפשמה תוינמה ןוה ינותנ יבגל יתאוושה עדימ טעמל ,דניווגוא לש אוה הלא

 םשויש יאנובשחה לופיטה תודוא םיפסונ םיטרפל .תיטפשמה תשכורה ינותנל םאתהב

 .הרבחה לש םייפסכה תוחודל 1 רואיב ואר םייפסכה תוחודב

 תישארה המישרל רומישה תמישרמ הרבחה לש ךרעה תוריינ ורבעוה ,2020 ראורבפב 17 םויב .1.1.8

 ךרוצל פ"ומ תרבחמ םישרדנה םיאנתב הרבחה תדימע רואל ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב

 הרבחה לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .תישארה המישרב היתוינמב רחסמ שודיח

 ראורבפב 13 םוימ הסרובה רושיא ןכו )2020-01-013318 :אתכמסא( 2020 ראורבפב 13 םוימ

 .היינפהה ךרד לע הללכהב םיאבומה ,2020 ראורבפב 16 םוימ הסרובה תרהבהו 2020

    תוקזחה הנבמ .1.1.9

 תב הרבחה תועצמאב הרבחה תלעופ ,הז חוד דעומל ןוכנו גוזימה תקסע תמלשה דעוממ לחה

 .סוחד ריווא תועצמאב היגרנאה תריגא םוחתב דניווגוא

 הרבחה .םירושק םידיגאת וא/ו תונב תורבח ןיא הרבחל ,דניווגוא דבלמ הז חוד דעומל ןוכנ

  ."הצובק"כ דחי התעמ וראותי דניווגואו

  :חודה דעומל ןוכנ ,הצובקה הנבמ םישרת ןלהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

  םייתוהמ השיכר וא גוזימ ,ינבמ יוניש לכ לש ויתואצותו ויפוא .1.1.10

  גוזימה תקסע

 ןיב ,םילתמ םיאנת םע ,תוינמ תפלחה לש ךרד לע גוזימ םכסה םתחנ 2019 ילויב 18 םויב

  .גוזימה תמלשה דעומב היתוינמ ילעבו דניווגוא ןיבל הרבחה

 םיפסונ םיטרפל .גוזימה תקסע תמלשהל םילתמה םיאנתה ומייקתה ,2019 רבמצדב 11 םויב

 אבומה ,)2020-01-108495 :אתכמסא( 2019 רבמצדב 11 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר

  .היינפהה ךרד לע הללכהב

 

מ"עב דניווגוא  

 

  הרבחה
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 תוינמ ילעבל התצקה הרבחהש ךכ ,ךרע תוריינ תפלחה העצוב גוזימה תקסע תמלשה דעומב

 הרבחה לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 66.31%-כ תווהמה הרבחה לש תוליגר תוינמ דניווגוא

  .אלמ לולידב 53.87%-כו

 תוינמ ילעבכ םהיתויוכזו םהיתוינמ תא הרבחל דניווגוא תוינמ ילעב לכ וריבעה ,ךכל הרומתב

 היצפוא יבתכ דניווגוא לש היצפואה יבתכ קיזחמל וצקוה ,המלשהה דעומב ,ןכ ומכ .דניווגואב

 תוינמה .םדי לע וקזחוהש דניווגוא לש היצפואה יבתכ לוטיב דגנכ הרבחה לש )םיריחס אל(

 היצפואה יבתכ יקיזחמו דניווגוא תוינמ ילעבל וצקוה )םיריחס אלה( היצפואה יבתכו תוצקומה

 דניווגוא לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהב גוזימה תקסע תמלשה םרט יסחיה םקלח יפ לע

 .ןיינעה יפל ,דניווגוא לש היצפואה יבתכבו

 תוליגר תוינמ 13,780 הרבחה התצקה ,2019 רבמצדב 12 םויב גוזימה תקסע תמלשהמ קלחכ

  .1דניווגוא תוינמ ילעבל הרבחה לש תופסונ

 תוינמ ילעבל וצקוה יופיש תוינמכ רומאכ וצקוהש תוינמה תוברל גוזימה תקסע תמלשה םע

 .תוליגר תוינמ 10,078,621 לש ללוכ ךס דניווגוא

   .אלמ לולידב ,דניווגוא תוינממ 100%-ב הקיזחמ הרבחה גוזימה תקסע תמלשה דעוממ

 2019 ינויב 30 םויל ינויצחה ח"ודל 1.1 ףיעס ואר גוזימה תקסע תודוא םיפסונ םיטרפל

 המסרפש ידיימ חוויד ,)2019-01-090844 :אתכמסא( 2019 טסוגואב 29 םויב הרבחה המסרפש

 18 םימימ םיידיימ םיחוויד ןכו )2019-01-098512 :אתכמסא( 2019 רבמטפסב 23 םויב הרבחה

-2019-01 :תואתכמסא(  2019 טסוגואב 4-ו 2019 ילויב 31 ,2019 ילויב 18 ,2019 לירפאב

 םיאבומ םלוכ ,)המאתהב 2019-01-080929-ו 2019-01-079381 ,2019-01-074089 ,038902

  .היינפהה ךרד לע הללכהב

 

 :אתכמסא( 2019 רבמצדב 11 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר יופישה תוינמ רבדב םיטרפל

 .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)2019-01-108495

  ליגרה םיקסעה ךלהמב אלש יתוהמ ףקיהב םיסכנ לש הרבעה וא הריכמ ,השיכר .1.1.11

  .ליעל 1.1.10 ףיעס ואר גוזימה תקסע ןיינעל

 דיגאתה יקסע לוהינ ןפואב עריאש יתוהמ יוניש לכ .1.1.12

 3.14 ףיעס ואר םיטרפל .הרבחב הרשמה יאשונ תבצמב םייוניש ולח ,גוזימה תקסע תובקעב

 .הז יתפוקת חודל 'ד קרפב 'א26-ו 26 תונקת ןכו ןלהל

 

 

 

 
 רכש ,ןובשח יאור תויולע :ןרקיעב ,תוללוכ( ₪ ףלא 300 -כ לש ךסב תויולע ןיגב יופישכ וצקוה ל"נה תופסונה תוינמה  1

 םכסה לע המיתחה ינפלש הפוקתה ןיגב םירוטקריד רכשו םייטפשמ םיצעוי ,תונובשח תלהנה ,הרשמ תאשונ תחרט
 .גוזימה תקסע תמלשה ינפל הרבחה ידי לע וערפנ אל רשא )גוזימה
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 תוליעפה םוחת .1.2

 .סוחד ריווא תועצמאב היגרנא תריגא לש םוחתב הצובקה תלעופ גוזימה תקסע  תמלשה םע .1.2.1

 םילעפמב רוצייה יכילהתמ קלחכ םינוש הישעת יפנעב ץופנ סוחד ריוואב שומישה

 ךס .)םירוסרפמוק( םיסחדמ תכרעמ תועצמאב לעפמב רצוימ סוחדה ריוואה .םייתיישעת

 לש תללוכה למשחה תכירצמ 20% ידכ דע עיגהל הלוכי לעפמב םיסחדמה תלעפה תולע

  .לעפמה

 םידדמה טוריפל( ןוכסיח תרשפאמה תיעקרק תת סוחד ריווא תריגא תכרעמ החתיפ דניווגוא .1.2.2

 40%-ל 25%-כ ןיב לש )ןלהל 3.1.23.2 ףיעס ואר ,הז דעומל ןוכנ ןוכסיחה ןחבנ םהיפל

 ר"ד לש םינש ךורא חותיפ ירפ הניה הריגאה תכרעמ .לעפמב ריוואה סוחיד תויולע תכורצתמ

 ןוירוטקריד ר"ויכ ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,שמשמה ,הרבחב הטילשה ילעבמ( ,בגוי רוא

 לש הריגאה תכרעמ .תידוחיי היגולונכט לע תססובמו ,דניווגוא יסדנהמו ,)הרבחה ל"כנמו

 הנמטה ךילהתב םבוליש רשא טנמצ יססובמ םירמוח בולישב עקרקל תרדחומ דניווגוא

 .)"הריגאה תכרעמ"( דואמ םיהובג םיחפנו םיצחלב זג תריגא רשפאמ ידוחיי

 .)ןלהל 3.13 ףיעס ואר טוריפל( 2םיטנטפ רפסמ תועצמאב תנגומ הריגאה תכרעמ .1.2.3

 רופיש םשל לארשיב םיליבומ היישעת ילעפמל תרכמנ הריגאה תכרעמ ,הז חוד דעומל ןוכנ .1.2.4

 היישעתל תופסונ תויצקילפא רפסמב םג ומכ תוחוקלה לש ריוואה סוחיד תכרעמ תוליצנ

  .)תיטגרנא תולעייתה םשל ןניאש( תינוחטיבה

 

 תונורתי ןיינעב תוברל( הז יתפוקת חודב ןלהלו ליעל םיטרופמה םינדמואהו תוכרעהה לכ

 תוריינ קוחב םתרדגהכ דיתע ינפ םיפוצה םינדמואו תויזחת ,תוכרעה ןניה )הריגאה תכרעמ

 תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע םיססובמה ,)"ךרע תוריינ קוח"( 1968 -ח"כשתה ,ךרע

 .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדוו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו

 ,ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלחב וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע ולא תוכרעה

 וא/ו קווישה ידעיב הדימע יא וא/ו חותיפ ידעיב הדימע יא םהיניב ,םינוש םימרוגמ האצותכ

 ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו שורדה ןומימה תגשה יא

     .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב םיטרופמה )Coronavirus( )הנורוקה

 

 

 

 

 
 .םינוש םיבלשב טנטפל תושקב תחת םניה קלחו וקנעוה םיטנטפהמ קלח 2
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  היתוינמב תואקסעו הרבחה ןוהב תועקשה .1.3

 אל הז חוד  דעומל דעו הז יתפוקת חוד דעומל ומדקש םייתנשה ךלהמב ,הרבחה תעידי בטימל

 ידי לע תרחא תיתוהמ הקסע לכ העצוב אל הרבחה תעידי בטימלו ,הרבחה ןוהב תועקשה ועצוב

  :ןלהל טרופמכ טעמל ,הסרובל ץוחמ הרבחה תוינמב הרבחב ןיינע לעב

 ךרעה ריינ גוס הלועפה גוס ךיראת
 תומכ

 ךרע תוריינ
 הקסעה םוכס

 הללכהב םיאבומה םיחוויד

 היינפהה ךרד לע

 

 םימיב הצקוי

 םיבורקה

 תאצקה

 יבתכו תוינמ

 אל היצפוא

 םיריחס

 ,0'ח תורדס(

-ו '2ח ,'1ח

 )'ט

 1,000,000 תוליגר תוינמ
15,000,000 ₪ 

  ללוכ םוכס

 ךרעה תוריינ תודוא םיטרפל

 שומימ תפוקת תוברל םיעצומה

 שומימה ןונגנמו היצפואה יבתכ

 ,0'ח תורדסל יטמוטואהו הפוכה

 םוימ ידיימ חוויד ואר,2'ח-ו 1'ח

-2020-01 אתכמסא( 23.2.2020

 17.3.2020 םוימ ,)018709

 ,)2020-01-022120 אתכמסא(

-2020 אתכמסא( 26.3.2020 םוימ

 19.4.2020 םוימ ,)01-026527

 ןכו )2020-01-039111 אתכמסא(

 23.4.2020 םוימ ידיימ חוויד

 )041205-01-2020 אתכמסא(

 היצפוא יבתכ

 )0'ח הרדס(
333,333 

 -ללוכ שומימ ריחמ

5,000,000 ₪. 

 שומימ ןונגנמ םייק

 יטמוטואו הפוכ

   הרבחה דצמ

 היצפוא יבתכ

 )1'ח הרדס(
333,333 

-ללוכ שומימ ריחמ

5,000,000 ₪. 

 שומימ ןונגנמ םייק

 יטמוטואו הפוכ

   הרבחה דצמ

 היצפוא יבתכ

 )2'ח הרדס(
333,334 

 -ללוכ שומימ ריחמ

5,000,000 ₪. 

 שומימ ןונגנמ םייק

 יטמוטואו הפוכ

  הרבחה דצמ

 היצפוא יבתכ

 )'ט הרדס(
1,000,000 

 23 -שומימ ריחמ( -

 )הינמל  ₪

5.4.2020 

 יבתכ שומימ

 היצפוא

 )10 הרדס(

 הינמל ₪ 3.94 134,654  תוליגר תוינמ
 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל

-2020-01 אתכמסא( 5.3.2020

187090(.  
01.3.2020 

 יבתכ שומימ

 היצפוא

 )10 הרדס(

 הינמל ₪ 3.94 36,394  תוליגר תוינמ

12.2.2020 

 יבתכ שומימ

 היצפוא

 )10 הרדס(

  הינמל ₪ 3.94 236,244  תוליגר תוינמ

 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל

-2020-01 אתכמסא( 12.2.2020

013174(.  

12.2.2000 

 תאצקה

 היצפוא יבתכ

 ידבועל

  הרבחה

 אל( היצפוא יבתכ

 )םיריחס
569,662 

 אלל האצקה

  הרומת

 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל

-2020-01 אתכמסא( 5.2.2020

011560(. 

23.1.2020 

 יבתכ שומימ

 היצפוא

 )10 הרדס(

  הינמל ₪ 3.94 1,616  תוליגר תוינמ

 םוימ ידימ חוויד ואר םיטרפל

-2020-01 אתכמסא( 26.1.2020

 27.1.2020 םוימ חוויד ,)009867

 )2020-01-010329 אתכמסא(

 אצכמסא( 5.2.2020  םוימ חווידו

2020-01-011548(.  
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8.1.2020 

 יבתכ שומימ

 היצפוא

 )10 הרדס(

 הינמל ₪ 3.94 649  תוליגר תוינמ

 לש ידימ חוויד ואר םיטרפל

 אתכמסא( 9.1.2020 םוימ הרבחה

 םוימ חווידו )2020-01-004308

-2020-01 אתכמסא( 26.1.2020

009864(. 

12.12.2019 

 תאצקה

 יבתכו תוינמ

 אל היצפוא

 םיריחס

 1'ה תורדס(

 )2'ה -ו

-ו 10,078,621 תוינמ תאצקה - 10,078,621 תוליגר תוינמ

 םיריחס אל היצפוא יבתכ 53,109

 ילעבל )2'ה הרדסו 1'ה הרדס(

 חודל םאתהב דניווגוא תוינמ

 םויב הרבחה המסרפש הקסע

-2019-01 :אתכמסא( 23.9.2019

 ואר םיפסונ םיטרפל .)098512

 םימימ םיידיימ םיחוויד

 12.12.2019-ו 11.12.2019

 2019-01-108495 :תואתכמסא(

 .)המאתהב ,2019-01-108720 -ו

 היצפוא יבתכ

 )1'ה הרדס(
26,443 - 

 היצפוא יבתכ

 )2'ה הרדס(
26,666 - 

11.12.2019 

 תוינמב לודיג

 שומימ בקע

 היצפוא יבתכ

 'ג ,'א תורדס(

 )'ד -ו

 3,226,153 תוליגר תוינמ
  

9,542,857  

 שומימ בקע תוליגר תוינמב לודיג

 הרדס( היצפוא יבתכ 2,450,175

 הרדס( היצפוא יבתכ 526,184 ,)'א

 היצפוא יבתכ 249,794 -ו )'ג

 ךסל שומימל םינתינה )'ד הרדס(

 תוליגר תוינמ 3,226,153 לש ללוכ

 יעיקשמ ידי לע הרבחה לש

 .םיפסונ םיעיקשמו דניווגוא

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 11.12.2019 םוימ הרבחה לש

  .)2019-01-108492 :אתכמסא(

11.12.2019 

 תאצקה

 היצפוא יבתכ

 )10 הרדס(

 היצפוא יבתכ

  )10 הרדס(
3,147,085 - 

 )10 הרדס( היצפוא יבתכ תאצקה

 םויב תיטרפ העצה חוד תובקעב

-2019-01 :אתכמסא( 23.9.2019

 םושירל הרבחה תשקבו )098512

 הרדס( היצפואה יבתכ לש רחסמל

 2019 רבמבונב 26 םוימ )10

 )2019-01-102432 :אתכמסא(

 דניווגוא יעיקשמל ,םיעיקשמל

 םיטרפל .דניווגוא תוינמ ילעבלו

 לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ

 11.12.2019 םוימ הרבחה

 .)2019-01-108489 :אתכמסא(

2.12.2019 

 תוינמב לודיג

 שומימ בקע

 היצפוא יבתכ

 )10 הרדס(

 הינמל ₪ 3.94 451 תוליגר תוינמ

 שומימ בקע תוליגר תוינמב לודיג

 )10 הרדס( היצפוא יבתכ 451

 תוינמ 451-ל שומימל םינתינה

 םיטרפל .הרבחה לש תוליגר

 לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ

 28.11.2019 םוימ הרבחה

 .)2019-01-105696 :אתכמסא(
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28.11.2019 

 תוינמב לודיג

 שומימ בקע

 היצפוא יבתכ

 )10 הרדס(

 הינמל ₪ 3.94 5,874 תוליגר תוינמ

 שומימ בקע תוליגר תוינמב לודיג

 )10 הרדס( היצפוא יבתכ5,874

 תוינמ 5,874-ל שומימל םינתינה

 םיטרפל .הרבחה לש תוליגר

 לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ

 28.11.2019 םוימ הרבחה

 .)2019-01-104763 :אתכמסא(

21.11.2019 

 שומימ

 – 8 תויוכז

 תוינמב לודיג

 יבתכבו

 היצפוא

 )10 הרדס(

 תובקעב

 שומימ

 תויוכז

   788,145  תוליגר תוינמ

  ₪ ןוילימ 2.167

 תויוכז שומימ תודוא םיטרפל

 יפ לע תויוכז תקפנה תרגסמב

 תויוכז לש ךרדב הקפנה ףיקשת

 אתכמסא( 24.10.2019 םוימ

 לש ןתעיקפו )2019-01-090363

 םיחוויד ואר ,ושמומ אלש תויוכז

 םוימ הרבחה לש םידיימ

-2019 :תואתכמסא( ,24.11.2019

 ,2019-01-101073 -ו 01-101130

  .)המאתהב

 היצפוא יבתכ

 )10 הרדס(
39,407 

11.8.2019 

 האצקה

 לש תיטרפ

 היצפוא יבתכ

 )'א הרדס(

 היצפוא יבתכ

 )'א הרדס(
105,953  

 בתכ לכל ₪ 0.01

 היצפוא

 היצפוא יבתכ 105,953 תאצקה

 ,הבושת רוטקיול )'א הרדס(

 תיטרפה האצקהה תרגסמב

 םיפסונ םיטרפל .ןלהל היטרפש

 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר

-2019-01 :אתכמסא( 11.8.2019

083155(. 

11.8.2019 

 האצקה

 לש תיטרפ

 היצפוא יבתכ

 'ג ,'א תורדס(

 )'ד -ו

 היצפוא יבתכ

 )'א הרדס(
2,450,175 

 בתכ לכל ₪ 0.01

 היצפוא

 ,'א תורדס( היצפוא יבתכ תאצקה

 ,גוזימה םכסהל םאתהב ,)'ד -ו 'ג

 םיעיקשמ תצובקלו םיעיקשמל

 םיטרפל .דניווגוא תוינמ ילעב

 יבתכ תאצקה תודוא םיפסונ

 םיידיימ םיחוויד ואר היצפואה

 ,31.7.2019 ,18.7.2019 םימימ

 11.8.2019-ו 4.8.2019

 2019-01-074089 :תואתכמסא(

2019-01-079381, 2019-01-

 ,2019-01-083152-ו 080929

 .)המאתהב

 היצפוא יבתכ

 )'ג הרדס(
 הרומת אלל 526,184

 היצפוא יבתכ

 )'ד הרדס(
249,794 

 בתכ לכל ₪ 0.01

 היצפוא

8.8.2019 

 ןוטיק

 לעב תוינמב

 בקע ןיינע

 ץוחמ הריכמ

 הסרובל

 830 10,840 תוליגר תוינמ

 תוינמ לש הסרובל ץוחמ הריכמ

 .מ"עב םיסכנ רזע ח.מ ידי לע

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 2.12.2019 םוימ הרבחה לש

 .)2019-01-105438 :אתכמסא(

15.5.2019 

 תוינמב לודיג

 ןיינע לעב

 השיכר בקע

 ץוחמ

 הסרובל

  הינמל ₪ 5.21 81,381 תוליגר תוינמ

 תוינמ לש הסרובל ץוחמ השיכר

 םיטרפל .ןמרבליז ריפכ ידי לע

 לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ

 16.5.2019 םוימ הרבחה

 .)2019-01-047380 :אתכמסא(

15.5.2019 
 ןוטיק

 לעב תוינמב
 הינמל ₪ 5.53 46,400 תוליגר תוינמ

 תוינמ לש הסרובל ץוחמ הריכמ

 .מ"עב םיסכנ רזע ח.מ ידי לע
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 בקע ןיינע

 ץוחמ הריכמ

 הסרובל

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 16.5.2019 םוימ הרבחה לש

 .)2019-01-047380 :אתכמסא(

7.5.2019 

 תוינמב לודיג

 ןיינע לעב

 השיכר בקע

 ץוחמ

 הסרובל

 הינמל ₪ 5.53 54,098 תוליגר תוינמ

 תוינמ לש הסרובל ץוחמ השיכר

 םיטרפל .הבושת רוטקיו ידי לע

 לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ

 8.5.2019 םוימ הרבחה

 .)2019-01-044650 :אתכמסא(

5.12.2018  

 ץוחמ השיכר

 לעב הסרובל

  ןיינע

  הינמל ₪ 1.53 86,732  תוליגר תוינמ

 ריפכ ידי לע הסרובל ץוחמ השיכר

 ואר םיפסונ םיטרפל ןמרבליז

 אתכמסא( 5.12.2018 םוימ חוויד

 ןקתמ חודו )2018-01-118461

-2019 אתכמסא( 1.3.2019 פוימ

01-023257(.  

5.12.2018 

 ץוחמ השיכר

 לעב הסרובל

  ןיינע

  הינמל ₪ 2.5 108,954  תוליגר תוינמ

 .ח.מ ידי לע הסרובל ץוחמ השיכר

 םיפסונ םיטרפל מ"עב םיסכנ רזע

 5.12.2018 םוימ חוויד ואר

 ,)2018-01-118437 אתכמסא(

  .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה

4.12.2018 

 ןוטיק

 לעב תוינמב

 בקע ןיינע

 ץוחמ הריכמ

 הסרובל

 488,396 תוליגר תוינמ
 ₪ 1.74 לש ריחמ

 הינמל

 תוינמ לש הסרובל ץוחמ הריכמ

 הבושת רוטקיו ד"וע ידי לע

 םיטרפל .הסרובל ץוחמ תושיכרו

 לש םידיימ םיחוויד ואר םיפסונ

 5.12.2018 םוימ הרבחה

 -ו 2018-01-118431 :אתכמסא(

-2018-01 -ו 118437 -2018-01

 ךרד לע הללכהב אבומה ,)118461

 .היינפהה

3.12.2018 

 ןוטיק

 לעב תוינמב

 בקע ןיינע

 ץוחמ הריכמ

 הסרובל

 270,490 תוליגר תוינמ
 ₪ 1.86 לש ריחמ

  הינמל

 תוינמ לש הסרובל ץוחמ הריכמ

 .הבושת רוטקיו ד"וע ידי לע

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 4.12.2018 םוימ הרבחה לש

 .)2018-01-118032 :אתכמסא(

7.11.2018 

 האצקה

 לש תיטרפ

 תוינמ

 975,709 תוליגר תוינמ

 היה הרומתה ךס

1,350,000 ₪, 

 ח"ש 1.383 עמשמ

 הינמל

 975,709 לש תיטרפ האצקה

 רוטקיו ד"ועל תוליגר תוינמ

 לש ירוביצה דלשה שכור ,הבושת

 ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחה

 הרבחה לש םיידיימ םיחוויד

 :תואתכמסא( 7.11.2018 םוימ

-2018-01 -ו 2018-01-105276

105318(.  

  תוליגר תוינמ  ןוה דוחיא 21.10.2018

 תוינמ 50 לכ

 תוליגר

 הינמל ודחוא

 הליגר תחא

 

 לש ידיימ חוויד ואר םיטרפל

 21.10.2018 ןוימ הרבחה

 )2018-01-098574 אתכמסא(

11.10.2018 

 תוינמב לודיג

 ןיינע לעב

 השיכר בקע

 117,000 תוליגר תוינמ

 היה הריכמה רעש

 ריינ לכל תורוגא 5

 ךרע

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 14.10.2018 םוימ הרבחה לש

 )2018-01-095895 :אתכמסא(
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 ץוחמ

 הסרובל

11.10.2018 

 ןוטיק

 לעב תוינמב

 בקע ןיינע

 ץוחמ הריכמ

 הסרובל

 117,000 תוליגר תוינמ

 היה הריכמה רעש

 ריינ לכל תורוגא 5

  ךרע

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 14.10.2018 םוימ הרבחה לש

 )2018-01-095892 :אתכמסא(

 

 םידנדיביד תקולח .1.4

 םידנדיביד תקולח תוינידמ .1.4.1

  .דנדיביד תקולח תוינידמ הרבחל ןיא ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 חודה דעומל ומדקש םייתנשה ךלהמב םידנדיביד תקולח .1.4.2

 םידנדיביד וקלוח אל ףאו דנדיביד תקולח לע טלחוה אל ,תונורחאה םייתנשה ךלהמב

 .וז הפוקתב

 יפסכה בצמה לע חודה ךיראתל הקולחל םינתינה םיחוור .1.4.3

  .הקולחל םינתינה םיחוור תורתי ןיא הרבחל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ
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 רחא עדימ - ינש קלח

  רחא עדימ .2

  הרבחה לש תוליעפה םוחת יבגל יפסכ עדימ .2.1

 רבמצדב 31 םויל םייפסכה היתוחוד ךותמ הרבחה לש תוליעפה םוחת לע יפסכ עדימ אבוי ןלהל

 :)ח"ש יפלאב( 2019 רבמצדב 31-ו 2018 רבמצדב 31 ,2017

 הפוקת

 המייתסהש הנשל

 רבמצדב 31 םויב

2017 

 המייתסהש הנשל

 רבמצדב 31 םויב

2018 

 

 המייסתהש הנשל

 רבמצדב 31 םויב

2019 

 

 6,887 3,138 693 תוסנכה ךס 1.1.1.1

 5,768 2,402  637 תוריכמה תולע 1.1.1.2

 1,119 736 56 ימלוג חוור 1.1.1.3

 40 1,827 2,572 חותיפו רקחמ תואצוה 1.1.1.4

 729 - - קווישו הריכמ תואצוה 1.1.1.5

 1,984 1,321 1,210 תויללכו הלהנה תואצוה 1.1.1.6

 60,644 - - ךפוהמב השיכרב רחסמל םושיר תואצוה 1.1.1.7

 53 - - תורחא תואצוה 1.1.1.8

 )62,331( )2,412( )3,726( ילועפת דספה 1.1.1.9

 188 - 42 ןומימ תוסנכה 1.1.1.10

 568 358 121 ןומימ תואצוה 1.1.1.11

 )62,711( )2,770( )3,805( יקנ דספה 1.1.1.12

 )62,711( )2,770( )3,805( ללוכ דספה כ"הס 1.1.1.13

 13,253 4,952 2,579 םיסכנה ךס 1.1.1.14

 

 יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד ואר ליעל םיאבומה םינותנב ולחש תויוחתפתהה תודוא רבסהל

  .הז יתפוקת חודל 'ב קרפ ,הצובקה

  הרבחה תוליעפ לע םיינוציח םימרוג תעפשהו תיללכ הביבס .2.2

 3.1.1 םיפיעס ואר הצובקה תוליעפ לע םיינוציח םימרוג תעפשהו תיללכ הביבס תודוא טוריפל

 .ןלהל 3.1.10 דע
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  תוליעפ ימוחת יפל הצובקה יקסע רואית – ישילש קלח

 תוליעפה םוחתב הצובקה יקסע רואית .3

 וא םהל שיש ,הרבחה לש תילכלכ ורקמה הביבסב תויוחתפתהו םיעוריא ,תומגמ וטרופי ןלהל

 םוחתב וא , הצובקב תויוחתפתהה וא תויקסעה תואצותה לע תיתוהמ העפשה םהל תויהל היופצ

 .הצובקה לע םניגב תויופצה תוכלשההו ,הלש תוליעפה

 

 תוליעפה םוחת לע יללכ עדימ .3.1

  הנורוקה ףיגנ .3.1.1

  .)ןלהל 'ב קרפ( ןוירוטקרידה חודב 'א קלח ואר טוריפל

  וב םילחה םייונישו תוליעפה םוחת הנבמ .3.1.2

 היגרנא תריגא םוחתב הניה הצובקה תוליעפ ,ןלהל טרופמכו ,הז יתפוקת חוד דעומל

 תוליעפ תרגסמב .ןלהל 3.4 ףיעסב טרופמכ םישדח םירצומ חותיפב ןכו סוחד ריווא תועצמאב

 תא ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הצובקה תרכומ תיטגרנאה תולעייתהה םוחתב הצובקה

 תכרעמ לש תונוש תויצקילפא ןכו לארשיב היישעת ילעפמל דניווגוא לש הריגאה תכרעמ

 םיפוגל הנשמ ןלבקכ וא רישי ןפואב םא ןיב ,לארשיב תינוחטיבה הישעתל הריגאה

   .תינוחטיבה תכרעמה םע רישי ןפואב םירשקתמה

 בחרנ שומיש השענ םייתישעת םילעפמב ,)"םיתורישו םירצומ"( ןלהל 3.2 ףיעסב טרופמכ

 סחדמ ידי לע בורל רצוימ סוחדה ריוואה .רוציי יווק תלעפה ךרוצל ,רתיה ןיב ,סוחד ריוואב

 םיסחדמ יגוס השולש םימייק ,םויכ .לעפמ ותואב רוצייה יכילהתמ יזכרמ קלחכ )רוסרפמוק(

 הלועש יפכ .זג וא )לזיד( קלד ,למשח םיכרוצ ולא םיסחדמ .םילעפמ םישמשמה םיירקיע

 יפנע ןיב הנתשמ םיסחדמ תלעפה ךרוצל למשחה תכירצ זוחא ,ןלהל םישרתהמו 3םירקחממ

 .תילעפמה למשחה תכירצ לכ ךסמ 15%-כ ךס לע עצוממב דמועו םינושה הישעתה

 )לעפמב למשחה תכירצ ךסמ זוחאכ( סוחד ריווא לע האצוהה רועיש תא ראתמ אבה םישרתה

 4:םינוש הישעת יפנעב 2001 תנשב

 
 ,2013 ,סוחד ריווא יסחדמ תוליעי רקס היגרנא רומיש ףגא םימהו היגרנאה דרשמ :ואר 3

http://archive.energy.gov.il/subjects/energyconservation/ecexpert/documents/compressedair.pdf 
assesment of the market –rgy office of energy efficiency and renewable energy U.S. department of ene :ואר 4

for comprased air efficiency services,2001.   



 

15 
 

 

 החתופש הריגאה תכרעמ .םיסחדמה קושמ קלחכ תלעופ הצובקה ,היישעת ילעפמל עגונה לכב

 ךות )םיסחדמה ידי לע רצוימה( סוחדה ריוואה תא רוגאל םילעפמל תרשפאמ דניווגוא ידי לע

 לש למשחה תויולעב ךוסחל ,רתיה ןיב ,תרשפאמ ךכבו םיסחדמב שומישה לש לועייו התחפה

  .)"םיתורישו םירצומ" ןלהל 3.2 ףיעס ואר טוריפל( לעפמה

 .)"תורחת"( ןלהל 3.8 ףיעס ואר סוחד ריווא תריגא םירשפאמה םיפסונ םירצומל

 ימלועה םיסחדמה קוש

 יופצו 2016 תנשב רלוד דראילימ 20.43-כב 5ןבילס&טסורפ ידי לע דמאנ ימלועה םיסחדמה קוש

-2023 םינשה ןיב 2.6% לש )CAGR( יופצ יתנש החימצ בצק םע רלוד דראילימ 24.4-כל עיגהל

 5 דועב םינרצי 200-כ םילעופ םיסחדמה קושב ,ןבילס&טסורפ לש רקחמה יפ לע .2016

  .47.5% לש קוש חתנ תוקיזחמ תולודגה תוינרציה

 תנש דעו 2015 תנשמ ימלועה םיסחדמה קושב תויופצה תוסנכהה תא ראתמה םישרת ןלהל

2023: 

 
   .Global Compressors Market Factbook, Forecast to 2023 :2017 תנשמ ןבילס&טסורפ לש רקחמ ואר 5
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  לארשיב םיסחדמה קוש

 תורכומה תוליבומ תורבח םע הצובקה העציבש תימינפ הקידב סיסב לע ,הצובקה תעידי בטימל

 50-כ לש ךסב דמאנ לארשיב םיסחדמה קוש ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,לארשיב םיסחדמ

 .םתקוזחת ןיגב הנשב ח"ש ןוילימ 50-כ לש ףסונ ךסו הנשב םיסחדמ תוריכמ ןיגב ח"ש ןוילימ

 לדוגב היולת תולעה( סחדמ תשיכרל לארשיב תעצוממה תולעה לע םג ומכ ,הז ןותנ לע ססבתהב

 לש עצוממ םייח ךרואו )ח"ש 100,000-כ לע הרבחה תעידי בטימל עצוממב תדמועו סחדמה

 הרובס ,)םינש 8 וניה בושיחה ססבתה וילעש ןותנה הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ( םיסחדמה

 ןוילימ 400-כ לע דמוע לארשיב םיסחדמה קוש ךס ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ יכ הצובקה

 ךסמ 15% -כ לע תדמוע ריווא סוחידל תעצוממה האצוהה לארשיב הישעת ילעפמב .6ח"ש

 תוגציימה םיסחדמ תוינרצי 8 ידי לע טלשנ לארשיב קושה .7םילעפמ םתוא לש למשחה תואצוה

 .8לארשיב םירכמנה םיסחדמהמ 90% -כ

  לארשיב היישעת ילעפמל סוחדה ריוואה תריגא קוש

 יכ הצובקה הרובס ,ליעל טרופמכ הצובקה העציבש לארשיב םיסחדמה קוש תריקס סיסב לע

 תוחוקל תווהל םייושע רשא הישעת ילעפמ תואמ םנשי לארשיב ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 לש וניה סוחד ריוואל שוקיבה םהב םילעפמב רבודמ בורל .הריגאה תכרעמ לש םיילאיצנטופ

 םיהובג םיצחלב העש/בוק 800 וא )הריפסומטא 5-13( םיליגר םיצחלב העש/בוק 1,500 תוחפל

 לש למשחה תואצוהב ןוכסיחל ליבוהל היושע הצובקה לש הריגאה תכרעמ ,ךכשמו )40 דע 15(

 לעפמה לש העקשהה תולעמ ההובג ילאיצנטופה ןוכסיחה תולע( סוחד ריווא רובע לעפמה

 .)הצובקה לש הריגאה תכרעמב

 למשחה תואצוה תולע 9,םימהו היגרנאה דרשמ רקס יפ לע ןכו הצובקה תוכרעה לע ססבתהב

 
   .סחדמ לש עצוממ םייח ןמז*ח"ש ןוילימ 50 6
   .ליעל 3 ש"ה ,ואר טוריפל 7
 .2013 תנשל ןוכנ ,ליעל 3 םיילוש תרעה ואר8
  .ליעל 3 ש"ה ,ואר טוריפל 9
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 .10הנשב ח"ש דראילימ 1.125 -כ לש ךסב תדמאנ ריווא סוחיד ןיגב לארשיב היישעת ילעפמ לש

 הריגאה תכרעמל םייטנוולרה היישעתה ילעפמ ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הצובקה תכרעהל

 ןיגב הנשב ח"ש ןוילימ 900-כ לש תולע ,ירק ,םילעפמה לכ ךסמ 80% -כב םידמאנ הצובקה לש

 תכרעמ לש השיכר לאיצנטופ ילעב םילעפמ רובע ריווא סוחיד תוכרעמ רובע תויתנש תואצוה

 התלוכיב היהי ,הארנה לככ ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ יכ הצובקה הכירעמ ,ןכ ומכ .הריגאה

 קושל הרידח ,עמשמ ,םינש 7 דע 5 ןיב לש הפוקת ךרואל יטנוולרה קושהמ 50% -כל רודחל

 יתנש ןוכסיחל הליבומ הריגאה תכרעמ יכ הצובקה החינמ ,ףסונב .ח"ש ןוילימ 450 דע לש ללוכ

 םינש 3-כ לש העקשה רזחהב ריוואה סוחיד רובע תויתנשה למשחה תויולעמ 26% -כ לש

  .)יטנוולרה חוקלה רובע הריגאה תכרעמ תולע תא ףקשמ חוקל לכל סחיב ךרעומה ןוכסיחה(

 ריוואה תריגא קוש ךס ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ יכ הצובקה הרובס ,ולא םינדמוא סיסב לע

 רועישו )78% * 50% * ח"ש ןוילימ 900( רבטצמב ח"ש ןוילימ 350-כ לע דמאנ לארשיב סוחדה

  .הנשב 3%-כ לע דמוע הז קושב תובורקה םינשל לודיגה

 ,הצובקה הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ היישעת ילעפמל ימלועה סוחדה ריוואה תריגא קוש

 ריוואה תריגא קוש לדוג תא ךירעהל הלוכי הניאו דבלב לארשיב הריגאה תכרעמ תא תרכומ

 ויפל 11יאקירמאה היגרנאה דרשמ חודמ הקסהכ .הריגאה תכרעמ רובע ימלועה סוחדה

 סוחיד תוכרעמ ןיגב הנשב למשח העש-טאוו הגי'ג 91,050-כ םיכרצנ תיאקירמאה היישעתב

 ומכ ,ימלועה סוחדה ריוואה קוש יכ קיסהל ןתינ ,ימלועה עצוממה למשחה ףירעת יפ לעו ריווא

 לש ילאיצנטופה קושהו םירלוד ידראילימ לע דמוע ב"הראב סוחדה ריוואה תריגא קוש םג

 ינוילימ תואמ לע דומעל יושע 10% לש הרידח תחנהב םג תיאקירמאה היישעתב הצובקה

  .םירלוד

 NSF )National יאקירמאה הניקתה ףוג רושיא הצובקה הלביק 2020 ,ץרמב 27 םויב

Sanitation Foundation( תונוש הניקת תושירדב תדמועה הרבחכ דניווגוא הרשוא ותרגסמב 

 םוימ ידיימ חוויד ואר טוריפל .NSF -ה לש ןקתה ות תא הלביק הריגאה תכרעמו NSF -ה לש

  .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)2020-01-031902 אתכמסא( 2020 ,ץרמב 29

 ינש הצובקה תנחוב ,הז יתפוקת דעומל ןוכנ ,ל"וחב תוריכמ עוציבל הנפת הצובקהש לככ

  .הינמרגו ,ב"הרא םיירקיע םיילאיצנטופ םיקווש

 

  תינוחטיבה היישעתה

 הריגאה תכרעמ לש תויצקילפא תרכומ הצובקה ,)"םיתורישו םירצומ"( 3.2  ףיעסב טרופמכ

 שדוחמ לחה .יטגרנא לועיי ךרוצל תושענ ןניא ולא תוריכמ .לארשיב תינוחטיבה היישעתל

 איה רתיה ןיבו ילארשיה ןוחטיבה דרשמב רשואמ קפסכ רושיא הצובקה הלביק  2019 רבמבונ

  .הרישי הרוצב תינוחטיבה היישעתל היתוריכמ תא תעצבמ

 
 םימהו היגרנאה דרשמ רקס לע ךמתסהב ריוא סוחיד רובע לארשיב הישעת ילעפמב למשחה תכירצ לע תססבתמ וז תולע 10

 ריחמו ש"טוק דראילימ 2.5 -כ לש ךס לע ,הצובקה תעידי בטימל ,הז יתפוקת חוד דעומ יבגל הכרעה ךות 2013 תנשל ןוכנה
 .הנשב ח"ש דראילימ 1.125 לש ךס ירק ש"טוק לכל תורוגא 45 -כ לש

  .)2001 תנשל ןוכנ( ליעל 4 ש"ה ואר 11
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 לש ךסב דמאנ ינוחטבה קושה לש ולדוג ,הצובקה תכרעהל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ,תאז םע .םילקש ינוילימ תואמ לש ךסב הצובקה ירצומל הז קוש לש ולדוגו םילקש דראילימכ

 תינוחטיבה היישעתל הצובקה לש תוריכמב לודיגה תא דומאל תלוכי ןיא הצובקל יכ ןיוצי

 יביצקתו ינוחטיבה בצמה םהיניב התטילשב םניאש םימרוגב יולת רומאכ לודיג ןכש לארשיב

   .הלשממ

 תוישעת יקוושל הריגאה תכרעמ לש תויצקילפא תריכמ ןוחבל הצובקה תנווכב ,ןכ ומכ

 .םלועה יבחרב םיפסונ תוינוחטב

 תורשקתהל העצהל השגה ןיינעב 2019 רבמצדב 19 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר ,םיטרפל

-2019-01 :אתכמסא(  הרבחה לש הריגאה תכרעמ תריכמל ב"הראב םיינוחטב םימרוג םע

 .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)111588

 תוחנה תוברל וב םילחה םייונישהו תוליעפה םוחת הנבמל עגונב הצובקה תוחנהו תויזחת

 תריגא םוחתב ילארשיה קושה לדוג ,םיסחדמה םוחתב ילארשיה קושה לדוגל עגונב הצובקה

 קוש לדוגל עגונב ,ילארשיה סוחדה ריוואה קושב הצובקה לש הקלח ,סוחדה ריוואה

 לש הקלח ,ימלועהו ילארשיה סוחדה ריוואה תריגא קושו ימלועהו ילארשיה םיסחדמה

 הישעתל הצובקה תוריכמל עגונבו ימלועהו ילארשיה סוחדה ריוואה קושב הצובקה

 ןניה ליעל תוטרופמה ינוחטיבה קושל הצובקה תוריכמלו ינוחטיבה קושה לדוגל תינוחטיבה

 לע םקלחב םיססובמה ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ תניחבב

 לע קושה תניחב ,היתורעשה דבלב הצובקה תוכרעה לע םקלחבו םינוש םייבמופ םימוסרפ

 רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע ןכו תישיאה התורכהו הידי

 תויושע הלא תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ

 ,הצובקה ידי לע ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש

 הישעתל תוריכמ ףקיה ,תוברל הצובקה תטילשב םניא רשא םינוש םימרוגמ האצותכ

 קוש לדוג וא/ו ימלועה  םיסחדמה קוש לדוג ,הלשממ יביצקת ,ינוחטיבה בצמה ,תינוחטיבה

 ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו סוחדה ריוואה תריגא

  .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב םירכזנה )Coronavirus( הנורוקה

 תוליעפה םוחת לע םילחה םידחוימ םיצוליאו הניקת ,הקיקח ,תולבגמ .3.1.3

 .ןלהל 3.22 ףיעס ואר טוריפל
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  תויחוורבו םוחתב תוליעפה ףקיהב םייוניש .3.1.4

 וגצוהש יפכ הצובקה תוריכמ .2016 תנשב ולחה הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמ

 יפלא 3,138-כ ,ח"ש יפלא 693-כ לש ךסל ומכתסה ,2019-2017 םינשב םייפסכה היתוחודב

 םרוקמ ולא םייפסכ תוחודב תוגצומה הצובקה תוסנכה .המאתהב ,ח"ש יפלא 6,887-ו ח"ש

  .לארשיב התוליעפב

 הליחתו לארשיל ץוחמ םיקוושב םג הריגאה תכרעמ תוריכמ תבחרהל לועפל  הצובקה תנווכב

 ולאש לככ םייטנוולרה היצלוגרהו הניקתה ירושיא תלבקל ףופכב ,הינמרגבו ב"הראב

 ל"כנמ תארוהל םאתהב היישעתהו הלכלכה דרשממ קנעמ תלבקל תיאכז הצובקה .םישרדנ

 ןוכנ( הצובקה ידי לע שמומיש לככ ,הז קנעמ .ימואלניב קווישל רעש תינכות תרגסמב 5.12

 קוויש רובע תואצוהב הצובקל עייסל דעוימ ,)ׂשמומ םרט קנעמה הז יתפוקת חוד דעומל

 .)ןלהל 3.12.4 ףיעס ואר םיטרפל( הצובקה ירצומ לש לארשיל ץוחמ תוריכמו

 

 לש תוריכמב לודיגה תא דומאל תלוכי הרבחל ןיא רומאכ ,תינוחטיבה היישעתל סחיב

 הצובקה תטילשב םניאש םימרוגב יולת רומאכ לודיג ןכש תינוחטיבה היישעתל הצובקה

  .הלשממ יביצקתו ינוחטיבה בצמה םהיניב

 

 תניחבב ןניה ותויחוורבו םוחתב תוליעפה ףקיהב םייונישל עגונב הצובקה תוחנהו תויזחת

 םימוסרפ לע םקלחב םיססובמה ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ

 רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע םקלחבו םינוש םייבמופ

 תוברל הלא תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ

 תכרעמ תוריכמ תליחת דעומו ב"הראב הריגאה תכרעמ תוריכמל עגונב הצובקה תוכרעה

 וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע תינוחטיבה היישעתל תוריכמב לודיגהו ב"הראב הריגאה

 םינוש םימרוגמ האצותכ ,הצובקה ידי לע ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח

 תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו הצובקה תטילשב םניא רשא

 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב םירכזנה )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

  .ןלהל 3.29
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  ולש תוחוקלה ינייפאמב םייוניש וא תוליעפה םוחת לש םיקוושב תויוחתפתה .3.1.5

 תא םיווהמ )םילעפמ( יללכ רוציו למשח רוצי ,תואקשמו ןוזמ ,טפנו זג ,םילקימיכה ירזגמ

 םיקוושה םניה קיפיסאפ -היסאו ב''הרא ,הפוריא .םיסחדמ לש רתויב םילודגה םינכרצה

  .12םויכ םלועב םיסחדמ לש רתויב םילודגה םייפרגואגה

 ךרוצב לודיג ועמשמ רשא םיסחדמה תומכב לודיג ,םיסחדמה קושב תלעופ הצובקהו תויה

  .הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמב לודיגל ליבוהל יושע סוחד ריוואל

 .3.1.2 ףיעס ואר ינוחטיבה קושל עגונב .ןלהל 3.8 ףיעס ואר הצובקה ירצומב תורחתל עגונב

  .ליעל

 םייוניש וא תוליעפה םוחת לש םיקוושב תויוחתפתהל עגונב הצובקה תוחנהו תויזחת

 קוחב הז חנומ תרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ תניחבב ןניה ליעל ולש תוחוקלה ינייפאמב

 רבדב הצובקה תוכרעה לע וקלחבו םינוש םייבמופ םימוסרפ לע וקלחב ססובמה ,ךרע תוריינ

 וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה

 שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע הלא תוכרעה .הצובקה לש התטילשב

 תטילשב םניא רשא םינוש םימרוגמ האצותכ ,הצובקה ידי לע ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב

 הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו הצובקה

)Coronavirus( ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב םירכזנה. 

  תוליעפה םוחת לע יתוהמ ןפואב עיפשהל ידכ םהב שיש םייגולונכט םייוניש .3.1.6

 לע עיפשהל םייושעה םוחתב םייתוהמ םייגולונכט םייוניש ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

  :םניה הצובקה תוליעפ

 התחפה וא/ו םתוליצנב רופיש ,םיסחדמה תשיכר תויולעב תיתועמשמ התחפה .א

 ךרואל רפתשמה קוש וניה םיסחדמה קוש .םיסחדמה תקוזחת תולעב תיתועמשמ

 יושע םיסחדמה קושב יתועמשמ רופיש .סחדמה תוליצנ תלוכיב רקיעב םינשה

 ילכלכה ןורתיה תא תיחפהל יושע רשא תויולעב יתועמשמ יטגרנא ןוכסיחל ליבוהל

  .הצובקה לש הריגאה תכרעמב שומישב םייקה

 תוליעיבו רתוי ךומנ ריחמב הצובקה לש הריגאה תכרעמל הרחתמ ןורתפ תאיצמ .ב

 תכרעמב שומישב םייקה ילכלכה ןורתיה תא תיחפהל אוה םג יושע רתוי ההובג

 .הצובקה לש הריגאה

 יריחמב הדירי תוברל םלועב וא/ו לארשיב למשחה יריחמב תיתועמשמ הדירי .ג

 ילכלכה ןורתיה תא תיחפהל היושע תויפולח תויגרנאב שומישמ תעבונה למשחה

 הריגאה תכרעמ תרטמ ,רומאכ .הצובקה לש הריגאה תכרעמב שומישב םייקה

 חוד דעומל ןוכנ עצובמה( סוחד ריווא תריצי ןיגב לעפמה תויולעב רופיש הניה
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 למשחה יריחמב תיתועמשמ הדירי .)למשח םיכרוצה םיסחדמ ידי לע הז יתפוקת

 תכרעמב ךרוצה תא רתייתו תויולעב ילאיצנטופה ןוכסיחה תא תיחפת רומאכ

 .הריגאה

 לש תויצקילפאב שומישה תא ורתיי רשא ינוחטיבה םוחתב תונורתפ תאיצמ .ד

 לש תוריכמה ףקיה תא דירוהל םייושע תינוחטיבה היישעתל הריגאה תכרעמ

   .תינוחטיבה היישעתל הצובקה

 

 םהב םילחה םייונישהו תוליעפה םוחתב םייטירקה החלצהה ימרוג .3.1.7

 םיעיפשמה ,םייטירק החלצה ימרוג רפסמ לע עיבצהל ןתינ הרבחה לש התוליעפ םוחתב

 :הרבחה לש הדמעמו התוליעפ לע

 איבהל תלוכיב היולת הצובקה לש רצומב שומישל תויאדכה - למשחה יריחמ .א

 לככ .הריגאה תכרעמב שומישמ האצותכ חוקלה לש למשחה תויולעב ןוכסיחל

 היארב .ךפיההו הריגאה תכרעמ תנקתהל תויאדכה לדגת םילוע למשחה יריחמש

 ליבקמב .תוביציל וטנ הפוריאו ב''הראב למשחה יריחמ ןורחאה רושעב ,תילבולג

 תויגרנאב שומישה לדג ןהב תוירוטירטהמ קלחב למשחה יריחמב הילע תרכינ

 .לארשיו הינרופילק ,הינמרגב אמגודל ,13תושדחתמ

 הרבחה תוחוקלל תרשפאמ הריגאה תכרעמ– תיטגרנא תולעייתה תכמות היצלוגר .ב

 עצבל ,עמשמ ,לעפמב סוחדה ריוואה תריציל תשרדנה למשחה תכירצ תא תיחפהל

 תולעייתה תוינכותב תכמותה תיתלשממ היצלוגר .תיטגרנא תולעייתה ךילהת

 ךומתל היושע תונורחאה םינשב לארשיב תמייקה וז ומכ הישעת ילעפמל תיטגרנא

  .הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמב לודיגב

 תחימצל רישי רשקב תורושק הצובקה תוריכמ -יתיישעתה רוציה רוטקס תחימצ .ג

 יקוושב םייטנוולר םייתיישעת םירוטקס תחימצ .היישעתב סוחד ריוואל שוקיבה

  .הצובקה לש הריגאה תכרעמב ךרטצה תחימצל דדועמ םרוג הניה הרבחה לש דעיה

 תויחמומו ידוחיי עדי שרודה םוחת וניה הרבחה תוליעפ םוחת - ישונא ןוה .ד

   ..םוחתב תויחמומו עדי ילעב ידבועל תשרדנ הצובקהו ריווא סוחיד תוכרעמב

 ךות הניקתהלו הריגאה תכרעמ תא רצייל םילוכיה םיקפס -םייתוכיא םיקפס .ה

  .תויולעב תובשחתה ךותו הנקתהה תוכיא לע הדפקה
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 .םירצומה תוכיאו םינמז תוחולב הדימע .ו

  .חוקלה יכרצל דקוממ ןפואב םמיאתהל תלוכיהו םירצומה רוצייב תושימג .ז

 .םירזוח םיטקיורפב תוכזל תנמ לע תוחוקל רמשל תלוכי .ח

 בצמב תורומתל םאתהב ,תינוחטיבה היישעתל תוריכמה ףקיהב לודיגו ךשמה .ט

   .םלועבו ץראב ינוחטבה

 עוציבב רזוח ןוה יכרצ ןומימל םישורדה )םיינוציחו םיימינפ( םייסנניפ תורוקמ .י

   .תושדח תויצקילפאו םירצומ חותיפלו םיטקיורפה

   

 תוליעפה םוחתב םלגה ירמוחו םיקפסה ךרעמב םייוניש .3.1.8

  .ןלהל 3.15 ףיעס ואר טוריפל

 

 םהב םילחה םייונישו תוליעפה םוחת לש םיירקיעה האיציהו הסינכה ימוסחמ .3.1.9

 :ןמקלדכ ,םניה תוליעפה םוחתב םיירקיעה האיציהו הסינכה ימסח ,הצובקה תכרעהל

 :הסינכ ימסח

 תויתשתו עדי ,רצומ חותיפב ךרוצהמ עבונ ירקיעה הסינכה םוסחמ .תויחמומ .א

 .חותיפו רקחמב תולודג תועקשהב ךורכה ,הצובקה תוליעפ םוחתב תויגולונכט

 ינכדע יעוצקמ עדי לעב םדא חכ ךירצמ חותיפהו רקחמה םוחת .יתוכיא םדא חוכ .ב

 חותיפ ךרוצל םינושה עדיה ימוחת ןיב בלשל תלוכי ןכו ,תימוחת ןיב תויחמומו

  .ותנקתהו רצומה

 תונימא םישרודה םיינרמש תוחוקלב ןייפואמ תוליעפה םוחת .ןויסינו עדי ,ןיטינומ .ג

  .םינש ינפ לע םירצומל

 רחאל םירחתמ תריצימ ענמיהל תנמ לע החתופש היגולונכטה לע תיניינק הנגה .ד

   .חותיפו רקחמב תובר תועקשה

 םישרוד סוחדה ריוואה תריגא םוחתב תושדח תויגולונכט לש חותיפו רקחמ .ןומימ .ה

 ךרוצל ףסונ ןוה שרדיהל יושע ,רוצייה בלשל רבעמה םע ,ןכ ומכ .הובג ינושאר ןוה

 .הצפהו קוויש ,לועפת ךרעמ תמקה

 .םישרדנ ולאש לככ הניקתה תארוהב הדימעו םיירוטלוגר םירושיא תלבק .ו

 .היכרצב הדימעו תינוחטיבה תכרעמה םע תורכיה – ינוחטיבה קושב .ז

 

   :האיצי ימסח

 תוירחא היתוחוקלל הקינעמ הצובקה םירקמה תיברמב .םירצומה לע תוירחא .ח

 שכור חוקלהש לככ רתוי תכשוממ הפוקתל ףא םיתיעלו םינש רפסמ לש הפוקתל

  .הצובקה ידי לע םיעצומה הקוזחת יתוריש
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 םע תרשקתמ הצובקה םירקמה תיברמב .הריגאה תכרעמל הקוזחת יתוריש .ט

  .םינש רפסמ ךשמל הריגאה תכרעמל הקוזחת יתוריש ןתמל םכסהב היתוחוקל

 םע רשקתהל הצובקה היושע תולדג תויומכב רוצייל רבעמב .םיקפס םע תורשקתה .י

  .חווט יכורא םימכסהב היקפס

 

 םהב םילחה םייונישהו תוליעפה םוחת ירצומל םיפילחת .3.1.10

  .חוקל לכ רובע תוינטרפ תוינכותו שוקיב יפ לע תרצוימ הריגאה תכרעמ

 םימייקמה םייפילחת םירצומ ןיא הריגאה תכרעמל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,ללככ

 תריגא ילכמ .תיטגרנא תולעייתה ךרוצל סוחד ריווא תריגא ,עמשמ ,דועייה ותוא תא

 הניקת תוליעפ לע הרימשל םרקיעב םידעוימ םילעפמב םויכ םיצופנ רשא םייליע ריווא

 ריוואה תכירצב םייעגר םייונישל קפסמ הבוגת ןמז ןתמ תועצמאב םיסחדמה לש

 ןטק ףקיהב סוחד ריווא תריגא םירשפאמ ,ולא הריגא ילכמ .לעפמה לש סוחדה

 .)"תורחת"(  3.8 ףיעס ואר ףסונ טוריפל  .הריגאה תכרעמ תמועל תיתועמשמ

 םירצומ םימייק ,הז חוד דעומל הצובקה תעידי בטימל ,ינוחטיבה קושל סחיב

  .תינוחטיבה הישעתל הריגאה תכרעמל תויטנוולרה תויצקילפאל םייפילחת

 

 וב םילחה םייונישו תוליעפה םוחתב תורחתה הנבמ .3.1.11

 תריגא רשפאמה יפיצפס רצומ םייק אל ,הצובקה תעידי בטימל ,הז חוד דעומל ןוכנ

  3.8 ףיעס ואר טוריפל .הריגאה תכרעמ תמגודכ םיהובג םיצחלו םיחפנב סוחד ריוווא

   .ןלהל

 וא/ו םיעיפשמה םיינוציחה םימרוגהו תילכלכה הביבסה רבדב ,ליעל רומאה

 ורקיעב ססבתמ ,תידיתעה וא/ו תמייקה הצובקה תוליעפו יפוא לע עיפשהל םייושעה

 ילבמ .םויכ הל םיעודי םהש יפכ ,הצובקה לש םייביטקייבוס םינדמואו תוכרעה לע

 רדגב םניה ליעל םיטרופמה םינותנה וא/ו םינדמואה וא/ו תוחנהה לכ ,רומאהמ עורגל

 קוחב הז חנומ תרדגהכ ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ" םיווהמו םינדמואו תוכרעה ,תויזחת

 תוכרעה לע םקלחבו םינוש םייבמופ םימוסרפ לע םקלחב םיססובמה ,ךרע תוריינ

 ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה

 ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע הלא תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא

 םימרוגמ האצותכ ,הצובקה ידי לע ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא

 ןוכיסה ימרוגמ הזיא לש םתושממתהו תיקסעה הביבסב םייוניש םהיניבו ,םינוש

 וא/ו ראתמב םיטרופמה ,היצלוגר ייוניש ,תורחת הז ללכבו ,הצובקה לע םיעיפשמה

 םירצומה חותיפ ךרוצל שורדה ןומימה תגשה יא וא/ו םינמז תוחולב הדימע יא

 רשא םיפסונ םימרוג וא/ו םירצומה קוויש ךרוצל וא/ו רצייל הצובקה לש התנווכבש

 תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו הצובקה תטילשב םניא

 ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב םירכזנה  )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

  .ןלהל 3.29 ףיעסבו
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  םיתורישו םירצומ .3.2

 היורקה( הריגאה תכרעמ תא תקוושמו תרציימ ,תחתפמ הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ,ןכ ומכ .םינוש םימוחתב הישעת ילעפמל תרכומ איה התוא )AirSmart ירחסמה המשב

  .תינוחטיבה היישעתל תורכמנ הריגאה תכרעמ לש תויצקילפא

 םייעקרק תת סוחד ריווא תריגא ילכמ תססובמ תידוחיי תכרעמ הניה הריגאה תכרעמ

 תומייקה תוביטנרטלאהמ הכומנ תולעבו לודג חפנ ,הובג ץחלב ריווא תריגא תלוכי םירשפאמה

 תכרעמ תוידוחיי .))"תורחת"( ןלהל 3.8 ףיעס ואר טוריפל םייליע םילכמ :אמגודל( קושב

 ץחלב הכימת ךרוצל םיינכמ ואגה עקרקה תת תוחוכ ףונימ תלוכי הניה הצובקה לש הריגאה

 הדיחיל בוק 50 דע לש םילודג םיחפנב סוחד ריווא תריגא תרשפאמ וז תלוכי .רוגאה ריוואה

 ריוואה תריגא תייגולונכט .הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,תוריפסומטא 40 דע לש םיהובג םיצחלבו

 רפסמ ךשמב הצובקה יסדנהמ ידי לע וחתופ רשא םידוחיי םילכמ לע ,רתיה ןיב ,תססובמ סוחדה

 רדחומ םתנקתה ךלהמב רשאכ עקרקל םירדחומ םהו ידוחיי רמילופ םייושע םילכמה .םינש

  .ידוחיי יטנמצ רמוח םג עקרקל

 :ותנמטה םרט לכמה לש הנומת ןלהל

 

  :הנקתהה רחאל הריגאה תכרעמו ,הנקתהה רחאל לכמה לש הנומת ןכו
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  היישעת ילעפמ

 סוחד ריוואל םיקקזנה לארשיב םילודג הישעת ילעפמל תדעוימ הצובקה לש הריגאה תכרעמ

 תונוכמ תלעפהל היישעתב ךרצנ סוחדה ריוואה .לעפמב רוצייה ךילהתמ קלחכ הובג ץחלב

 תקפהל שמשמה )Process gas( יכילהת ריוואכ ןכו )ןוכימו יטמואינפ דויצ( לעפמב םינוש םילכו

 םיבר הישעת ימוחתב ץופנ סוחד ריוואב שומישה .)ןצמחו ןקנח ןוגכ( םינוש םיגוסמ םיזג

 ,םימיוסמ םימוחתב .14היישעתב םילעפמ לש למשחה תכירצ ךסמ %15 -כ עצוממב הווהמו

 ,םוינימולאהו טלמה ,ןוטרקה ,תיכוכזה ,הקיטסלפה ,םיקיקזת ,םילקימיכה תיישעתב אמגודל

 .15לעפמה לש למשחה תכירצ ךסמ 20%-כל דע ףא העיגמ ריוואה יסחדמ לש למשחה תכירצ

 רצחב םימקוממה םיסחדמ תועצמאב ל"נה סוחדה ריוואה תא םירציימ םילעפמה תיברמ

 םיסחדמהמ תורישי םרזומ רשא סוחד ריווא םירציימו למשח םיכרוצ ולא םיסחדמ .לעפמה

 תוהובגה למשחה תויולע וניה םיסחדמב שומישב ירקיעה ןורסיחה .רוצייה ספ לא תורנצב

 םיסחדמב שומישב ףסונ ןורסיח .סוחד ריווא רוציי ךרוצל םיסחדמה תלעפה םצעמ תועבונה

 .רוציה רוזחמ ךלהמב הנתשמ אלא עובק וניא לעפמב סוחד ריוואל שוקיבהש ךכב ורוקמ

 קרס וא )off-load( יובכ בצמל )load( הסיחד בצממ םירבוע לעפמב םיסחדמה ךכמ האצותכ

)idle( תוליצנ תתחפהל ליבומ הז הדובע ןפוא .שוקיבל םאתהב רוצייה ךלהמב תובר םימעפ 

 עצוממה ריוואה תכירצ רטשמ וב םוקמב ,אמגודל ךכ .הובג יאלבלו ריוואה סוחיד תכרעמ

 -ל תויעגר הכירצ תוילע םע )העשל םיבקועמ םירטמ( ש"קמ 2000 לע דמוע יתיישעת לעפמב

 לש רשוכ תלעב היהת לעפמה קקדזי הל םיסחדמה תומכ ,תוקד רפסמ תוכרואה ש"קמ 4000

 תיעגר הכירצ התוא תא קפסל תנמ לע תוקד רפסמל קר ודבעי ולא םיסחדמ םלוא ,ש"קמ 4000

 הז בצמ עונמל יושע הצובקה לש הריגאה תכרעמב שומיש .קרס בצמל וסנכיי ןכמ רחאל דימו

 םיסחדמ תלעפהב ךרוצ אלל ל"נה תויעגרה תוכירצל הנעמ ןתיל הלוכי הריגאה תכרעמ ןכש

  .םיפסונ

 
  .ליעל 3 ש"ה ואר 14
   .2001 תנשל ןוכנ .ליעל 4 ש"ה ואר 15
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 םואיתב עבקנה םוקימ ,לעפמה חטשב התוליעפל ילמיטפואה םוקימב תנקתומ הריגאה תכרעמ

 הלעפה רשפאל ךכבו םירצק ןמז יקרפל סוחד ריווא תריגא רשפאל תנמ לע לעפמה םע

 .לעפמה לש רוצייה תושירד יפ לע םיסחדמה ךרעמ לש תילמיטפוא

 הניאו םינושה םילעפמה לש םימייקה םיסחדמה םע בולישב תלעופ הריגאה תכרעמ יכ ,רהבוי

 םילעופה םיסחדמה רפסמ תנטקה תא רשפאל ךכבו םתלועפ תא לעייל םא יכ םפילחהל האב

 תכרעמ תוליצנ תאלעה תא תרשפאמ הריגאה תכרעמ תנקתה ,ףסונב .ןותנ עגר לכב לעפמב

  .םיסחדמה לש םתקיחש תתחפה תא םג ומכ ילעפמה ריוואה ץחל בוציי ,ריוואה סוחיד

 םיצחלב סוחד ריווא תריגאל תורשפא לש חותיפ הצובקה המילשה 2018 תנש ךלהמב ,לשמל ךכ

 םידעוימה בוק 20 לעמ לש םיחפנבו הריפסומטא 40 דע הריפסומטא 35 לעמ לש םיהובג

 blowךילהת ידי לע םינוש םיגוסמ םיקובקב חופינב םיקסוע רשא היישעת ילעפמל םרקיעב

molding. תינבת ךותל תחפנתמה הנחבמ ךות לא הובג ץחלב סוחד ריווא םרזומ הז ךילהתב 

 םניה ולא םיכילהתב לעפמה תא םישמשמה םיסחדמה .יפוסה קובקבה הנבמ תא רוציל תנמ לע

 ךילהת .)סחדמל  1MWלעמ םיתיעל( םיהובג םיקפסה ילעב םייתגרד בר םייתנכוב םיסחדמ

 שומישה .הכומנ תוליצנב םידבוע בורל ולא םיסחדמ ןכ לעו ףיצר אל ךילהת וניה ומצע חופינה

  .רתוי הובג תוליצנב דובעל םיסחדמ םתואל רשפאל יושע הצובקה לש הריגאה תכרעמב

 םיצחלב הריגאה תכרעמ לש תונקתה יתש הצובקה העציב ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 .םיהובגה

 רשפאל הריגאה תכרעמ לש תלוכיהמ רישי ןפואב עפשומ הצובקה לש הריגאה תכרעמל שוקיבה

  .סוחד ריווא לע םהיתואצוהב ילכלכ ןוכסח תוחוקלל

 ילעפמב הריגאה תכרעמ תנקתה ,הצובקה ידיב םייקה עדיממ ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 לש למשחה תויולעמ 45%-20% -כ לש רועישב יטגרנא ןוכסח תרשפאמ לארשיב הישעת

 ל"נה יטגרנאה ןוכסיחה .הריגאה תכרעמ לא תורבוחמה לעפמה לש ריוואה סוחיד תוכרעמ

 קלחב למשחה תכירצב םישדוח רפסמ לש האוושהב םישדוח רפסמ לש הפוקת ךרואל דדמנ

 ונשי הצובקל הירחאלו הצובקה לש הריגאה תכרעמ תנקתה ינפל לעפמה לש יטנוולרה

 ןוכסיחל סחיב ולא תוקידבל ךשמהב תוחנהה תא עצבל הצובקל רשפאמה ידועיי רוטלומיס

 .לעפמב ההז תוליעפ ךשמה לש החנהב לעפמה לש הפוקת רואל יטגרנאה

 לע םינקתומ רשא זג תקיפס ידמו למשח תכירצ ידמב שומיש תועצמאב תישענ הדידמה

 לע םיקפוסמה זג תקיפסו למשח תכירצ ינותנב שומיש ידי לע וא ריוואה תרנצ לעו םיסחדמה

  .חוקלה ידי

 םוחתמ לעפמב ריווא סוחיד ךרעמ לש למשחה תכירצ תא ראתמה םישרת ןלהל ,השחמה םשל

 תכרעמ תנקתה ינפל עובש ךשמל )םירמוח תזתהו יבבש דוביעל לעפמ( תינוחטיבה היישעתה

 וליאו הריגאה תכרעמ תנקתה םרט התשענ הנושארה הדידמה .הירחאלו הצובקה לש הריגאה

 לעפמה תודידמה 2-ב רשאכ ,הריגאה תכרעמ תנקתה רחאל שדוחכ התשענ היינשה הדידמה

 .)המוד התייה תללוכה ריוואה תכירצ( המוד רוציי סופדב לעפ
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 רשא )םיקטאס( זג תקיפס ידמו ילמשח קפסה ידמב שומיש תועצמאב העצבתה הדידמה

 ןלהל םישרתהמ .לעפמה לש ריוואה סוחיד ךרעמב תמייקה רוטינ תכרעממ קלחכ םינקתומ

 ח''ש 13,500 -כל םילוקשה ש''טוק 27,195 -כ ל"נה לעפמה ךסח ל"נה עובשה ךרואל יכ הלוע

   .ש''טוקל תורוגא 50 לש עצוממ ימוי ףירעת יפל

 

 הריגאה תכרעמ תועצמאב למשחה תויולעב ןוכסיחה ,יטגרנאה ןוכסיחל עגונב ליעל רומאה

 ןוכנ הצובקה ידיב יוצמה עדימ לע ססובמ םיהובג םיצחלב הריגאה תכרעמו הצובקה לש

 הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ודדמנ רשא הצובקה תויורשקתה לע ןכו הז יתפוקת חוד דעומל

 םהש יפכ ,הצובקה לש םייביטקייבוס םינדמואו תוכרעה לעו לארשיב םינושה םילעפמה םע

 למשחה תויולעב ןוכסיחה וא/ו יטגרנאה ןוכסיחה ןיינעל ליעל רומאב ןיא .םויכ הל םיעודי

 יטגרנא ןוכסח חיטבהל וא/ו בייחל וא/ו דיעהל ידכ הריגאה תכרעמב שומישה תועצמאב

 רדגב וניה רומאהו הצובקה לש ידיתע חוקל םע תרחא תורשקתה לכב וא/ו דיתעב רומאכ

 תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ" םיווהמו םינדמואו תוכרעה ,תויזחת

 דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע םיססובמה ,ךרע

 אלש תויושע הלא תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה

 האצותכ ,הצובקה ידי לע ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל

 הריגאה תכרעמ תוליעפב םייוניש וא/ו תיקסעה הביבסב םייוניש םהיניבו ,םינוש םימרוגמ

 רשא םיפסונ םימרוג וא/ו םיסחדמה תוליעפב םייוניש וא/ו למשחה תויולעב םייוניש וא/ו

 ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו הצובקה תטילשב םניא

  .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב םירכזנה )Coronavirus( הנורוקה
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  תינוחטיבה היישעתה

 ןוחטיבה דרשמ לש םיתוריש קפס רובע הנשמ ןלבקכ הצובקה תשמשמ 2017 תנשמ לחה

 תכרעמ לש םיטנמלא םכותב םיללוכה םינוש םיכרצל תונורתפ ,'ג דצ תועצמאב ,תקפסמו

  2019 רבמבונמ לחה .תינוחטיב תוליעפ תרגסמב םייאבצו םיינוחטיב םיטקיורפ תבוטל הריגאה

 הצובקה הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנו ןוחטיבה דרשמב רשואמ קפסכ רושיא הצובקה הלביק

 ,וז תרגסמב .'ג דצ תועצמאב וא הרישי הרוצב תינוחטיבה היישעתל היתוריכמ תא תעצבמ

 היישעתה יכרצל הריגאה תכרעמ לע תוססובמה תוכרעמ הניקתמו תקפסמ הצובקה

 הקוזחת יתוריש ןתמ וא/ו יטגרנא ןוכסיח תוססובמ תואצות רובע תובייחתה אלל ,תינוחטיבה

 .םיידיתע

 חוד דעומל ןוכנ .םינתשמו םיינטרפ םיכרצ רובע ךרענ תינוחטבה הישעתל םיתורישה ןתמ

 הריגאה תכרעמ תוכרעמל הפלחה/הקוזחת יתוריש קפסל תובייחתה הצובקל ןיא ,הז יתפוקת

 הריגא תוכרעמ רובעש ענמנה ןמ אל ,תאז םע .תינוחטבה הישעתה רובע שומיש ךרענ ןהב

 .הקוזחת יתורש ןתמב הצובקה שרדית דיתעב וקפוסיש

 ףקיה יפ לע השענ תינוחטיבה הישעתל תורכמנה הריגאה תכרעמל תויצקילפאה רוחמת

  .לעופב הקסעה

 תינוחטיבה הישעתה םוחתמ הרבח םע הצובקה הרשקתה 2018 תנשב ,ןכ ומכ

 תאללוכ וניא רשאו הריגאה תכרעמ תונקתהב הצובקה הרבצש עדיה לע ססבתמהםכסהב

 .םייאבצו םיינוחטיב םיכרצל הנממ םיקלח וא הריגאה תכרעמ תריכמ

 תינוחטיבה הישעתה לש  קפסכ שמשמ רשא ימדקא דסומ םע הצובקה הרשקתה 2019 תנשב

 תריכמ תא ללוכ וניא רשאו הריגאה תכרעמ תונקתהב הצובקה הרבצש עדיה לע ססבתהב

                 .םייאבצו םיינוחטיב םיכרצל ,הנממ םיקלח וא הריגאה תכרעמ

 ןניא רשא תוימעפ דח תואקסעכ ועצוב רומאכ םיתורישה ןתמ ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ןחבת  ,דיתעב ולא םיתוריש קפסל שקבתת הצובקהש לככ .הצובקה לש התוליעפ תבילב

  .היקסע תבילב תויוצמה תוריכמל סחיב ולא םיתוריש קפסל התלוכי תא הצובקה

 תנשמ לחה ינוחטיבה קושל תויצקילפאו 2016 תנשמ לחה הריגאה תכרעמ תא תרכומ הצובקה

 םנשי הצובקל .תוריכמ תחימצ יבלשב היוצמ איהו הירצומ תריכמב בר קתוו הל ןיא ,2017

 הצובקה לש הקלח ,הז חוד דעומל ןוכנ ,ל"נה רואל .ומשרנ םרטש םיטנטפ ןכו םישדח םיטנטפ

   .יתוהמ וניא סוחדה ריוואה תריגא קושב

  םיתורישו םירצומ תויחוורו תוסנכה חוליפ .3.3

 תנשל הרבחה לש םייפסכה תוחודל 23 רואיב ואר 2019-2017 םינשל  הצובקה תוסנכה חוליפל

2019. 
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 םישדח םירצומ .3.4

 ינש חותיפ לש )דבלב תונכתהה בלשב( הניחבב הצובקה הלחה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

  .)םיסמוע תלשה תכרעמו הרקב תכרעמ( סוחדה ריוואה תריגא תכרעמל םימילשמ םירצומ

 קשמל היגרנאה תריגא םוחתב טולייפ יבלשב יוצמה שדח רצומ תחתפמ הצובקה ,ןכ ומכ

   :ןלהל טרופמכ לכה ,היגרנאל סוחד ריווא תרמה תועצמאב למשחה

 םילשמ רצומ הווהת החלצהב חתופתש לככ רשא תיתרקב תכרעמ .הרקב תכרעמ .3.4.1

 תכרעמ ןיא תמייקה הריגאה תכרעמל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .הריגאה תכרעמל

 לע ףסונ ךבדנכ לועפל הרומא הרקבה תכרעמ .םיסחדמה תלועפ רדס ףודעיתל הרקב

 לככ .למשחה תויולעב ףסונ ילאיצנטופ ןוכסיח רשפאל ךכבו הצובקה לש הריגאה תכרעמ

 תכרעמב ילרגטניא קלחכ בלתשהל הרומא איה ,ללכב םא ,החלצהב חתופת וז תכרעמש

 הלא תמועל םילעופה םיסחדמה תלעפה רדס תא ףדעתל היהי הדיקפתו הריגאה

 רגאנש סוחדה ריוואב לכשומ שומיש ידי לע הנתמה בצמ וא יובכ בצמב םיאצמנה

 ינבא .תמא ןמזב םתוליצנל םאתהב םיסחדמה תוליעפ תא ףדעתל ךכבו הריגאה תכרעמב

 תכרעמ תיינב )2 -ו רוטינ תכרעמ חותיפ  )1 :םניה תכרעמה חותיפב תוירקיעה ךרדה

 תא העבק אל הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .םירקובמ דוקיפ יזרב תללוכה הרקב

  .הרקבה תכרעמ חותיפ תליחתל םידעומ ןכו חותיפה ביצקת

 ,החלצהב חתופתש לככ רשא ,וז תכרעמ .)Peak Shaving( םיסמוע תלשה תכרעמ .3.4.2

 תוחוקל רובע תדעוימ םיסמועה תלשה תכרעמ .הריגאה תכרעמל םילשמ רצומ הווהת

 למשחה ןובשחש )ויהיש לככ םיפסונ םייברעמ םיקוושבו הפוריא ,ב"הראב ללכ ךרדב(

 שוקיבה תועשל םאתהב תיתועמשמ הנתשמה ימניד למשח ףירעת לע ססובמ םהלש

 חוקלה לש תמיוסמ למשח תכירצ לעמ )סנק( ףסונ םולשת לע ןכו קושב עציההו

(Demand charge) . קלח תויהל הרומא ,החלצהב חתופתש לככ ,םיסמוע תלשה תכרעמ 

 םיסחדמה ךרעמ לע הטילש רשפאל התרטמו הצובקה לש תמייקה הריגאה תכרעממ

 םאתהב לעפמב םילעופה םיסחדמה לש הקלדהו יוביכ ידי לע תנקתומ איה וב לעפמב

 םיסמועה תלשה תכרעמ ההובג הניה למשחה תולע רשאכו תונתשמה למשחה תויולעל

 הנקתוה רשא הריגאה תכרעמ סיסב לע לעפמה ידי לע ךרצנה סוחדה ריוואה תא קפסת

 לע דומעי םיסמועה תלשה תכרעמ לש חותיפה ביצקת ,הרבחה תכרעהל .הצובקה ידי לע

 למשח תכירצ יוזיח תכרעמ חותיפ ,רתיה ןיב ,ללוכ אוהו הבורקה הנשב ח"ש ןוילימ0.3-כ

 ךרוצל הובג ץחלל דוקיפ יזרב תללוכה הרקב תכרעמ תיינבו תיתוכאלמ הניב תייגולונכטב

 םידעומ העבק אל הרבחה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .תילעפמ ללכ םיסמוע תלשה

  .םיסמועה תלשה תכרעמ חותיפ תליחתל

 

 

 

 



 

30 
 

 

 היגרנאל סוחד ריווא תרמה תועצמאב למשחה קשמ תבוטל היגרנא תריגא תכרעמ .3.4.3

 שדח רצומ לש טולייפה יבלשב תאצמנ הצובקה . )AirBattery ירחסמה המשב היורקה(

 קושב לועפל רומא ,טולייפה עוציב תמלשה תוברל ,החלצהב םלשוי וחותיפש לככ רשא

 םייתסי וחותיפש לככ ,הצובקה תחתפמ ותוא ןורתפה .למשחה קשמל היגרנאה תריגא

 ןתינה ירולדומ ןורתיפ קינעמו סוחד ריוואו םימ לע ססובמה קורי ןורתיפ היהי ,החלצהב

 חתופיש לככ ,רומאכ ןורתפ יכ איה הצובקה תרטמ .ש"טוק יבטקרטא ריחמ םע הבחרהל

 החוויד 2019 רבמבונב 10 םויב .80% לש רועישב תיטגרנא תוליעיב לעפי החלצהב

 קלחכ ח"ש ןוילימ 1.5 דע לש ךסב קנעמל היגרנאה דרשמ רושיא תלבק לע הצובקה

 :אתכמסא( 2019 רבמבונב 10 םוימ הרבחה חוויד ואר טוריפל ,המגדהו ץולח טקיורפמ

 ץרמב 15 םויב ,הז טקיורפמ קלחכ .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)2019-01-096246

 ןיב תופתוש םעו )"ץוביקה"( להי ץוביקמ תיפותיש הדוגא םע הצובקה המתח 2020

 ףותיש םכסה לע )"תופתושה"( יולת יתלב ישילש דצ הווהמה תפסונ הרבח ןיבל ץוביקה

 1,000 -כ לש הריגא תלוכי לעב היגרנא תריגאל ינושאר טולייפ ןקתמ תמקהל הלועפ

 ריווא תרמה תועצמאב למשחה קשמ תבוטל היגרנא תריגא תכרעמ לע ססובמה ,ש"טוק

 םע טולייפה םכסה תודוא םיפסונ םיטרפל .הצובקה תחתפמ התוא היגרנאל סוחד

 ,)2020-01-021094 אתכמסא( 2020 ץרמב 15 םוימ ידיימ חוויד ואר תופתושהו ץוביקה

 ח"ש ןוילימ 1.5 דע לש ךסב קנעמל תואכזה .הז חודב הללכהה ךרד לע היינפהכ אבומה

 וניאש טקיורפה תולע .ח"ש ןוילימ 3 לש ךסב ,רשואמ טקיורפ ביצקת סיסב לע הניה

 ,ןכ ומכ .םייאמצעה היתורוקממ הצובקה ידי לע םלושת היגרנאה דרשמ קנעמב הסוכמ

 ידרשמב המגדהו םייוסינ ןקתמ לש ותמקה תא םייסל הצובקה הרומא ולא םימיב

  .םוקיב הצובקה

 חתפתמ קוש וניה למשחה קשמ רובע היגרנאה תריגא קוש ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 )CAGR( עצוממ החימצ בצקב חומצל יופצו 2018 -ל 2017 םינשה ןיב 100% -ב חמצ רשא

 לע רתוי ססבתי למשחה רוצייש לככ ,ךכל רבעמ .16תובורקה םינשה 5-ב הנשב 74% לש

 רובע היגרנא תריגאל שוקיבה לודגל יופצ ךכ ,שמש וא חור תמגודכ םישדחתמ תורוקמ

 למשח תקפסאל סחיב תוחפ םיביצי ולא תורוקמ לש םתויה לשב תאזו ,למשחה קשמ

 רוציי תובורקה םינשב יכ הכירעמ הצובקה ,הז חוד דעומל ןוכנו 17םירחא תורוקממ

 .היגרנא תריגא תכרעמב םירוטלוגרה ידי לע הנתוי םישדחתמ תורוקממ היגרנא

 תולעופה תורבח לש בר רפסמ ןנשי ,הצובקה תעידי בטימל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 שומיש תועצמאב ל"וחבו לארשיב למשחה קשמ רובע היגרנאה תריגא םוחתב

  .תונוש הריגא תויגולונכטב

 

 
 2019 תנשב ומסרופ רשא  גרבמולבו תיאקירמאה היגרנאה תודחאתה ינותנ :ואר הז ןיינעב16

  https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage 
 2019 תנשב ומסרופ רשא  גרבמולבו תיאקירמאה היגרנאה תודחאתה ינותנ :ואר הז ןיינעב17

  https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage 
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  :תולבוקמה הריגאה תויגולונכט תריקס ןלהל

1(PHS )Pumped Hydro storahe(. הגמ תואמ לש הריגא יחפנ תולעב תולודג הריגא תונחת 

 תלוכי .18הבואש הריגא תועצמאב למשחה תכרעמל היגרנא תורגוא ןבורב   רשא העשל טאוו

 תויולעב הכורכו םיוסמ יפרגופוט םוקימ םע רישי רשקב הרושק וז היגולונכט לש העמטהה

 ומקוה ,לארשיב .העשל טאוו הגמ תואמ לש הריגא יחפנ רובע קר תקדצומ ןכלו תוהובג המקה

 ;ןדריה בכוכב היינשהו עובלגב תחא ,הבואש הריגא תונחת יתש

2( Lithium Ion Batteriers. תוללוס )קשמל היגרנא תריגא תועצבמה ןוי םויתיל )םירבצמ 

 תולבגמ רפסמ שי וז היגולונכטל .העשל טאוו הגמ תורשע ירק םיינוניב לדוג ירדסב למשחה

 םיבצחמב שומיש ,תרזחוממ יתלב תלוספ ,יאלב ,לבגומ םייח ךרוא ,תכעוד תוליצנ :ןהיניב

 ;ההובג תולעו םילבגומ

 3( FESS )Flywhell Energy Storage system(. הסמ תועצמאב תיטניק היגרנא תריגא 

    .רצק ןמז חווטלו תיסחי םינטק הריגא יחפנל המיאתמ וז הריגא .תבבותסמ

4( CAES )Compressed Air Energy Storage( שמשמ סוחד ריווא .סוחד ריוואב שומיש 

 הצובקה ידי לע חתופמה רצומה .םינוש םינפוא רפסמב היגרנא תריגא תייגולונכט חותיפ ךרוצל

 תועצמאב עצובמ היגרנא תריגא ךרוצל סוחד ריווא לוצינ ,אמגודל .וז הירוגטקמ קלח וניה

 תרבח( םיה ינפל תחתמ רטמ 400 דע 300 לש םיקמועב םיימימ תת הריגא ילכימ תנמטה

HydroStor סוחד ריווא תועצמאב היגרנא רוגאל ידכב וז הטישב שומיש השוע תידנקה(. 

 300 לש םיקמועל הריגא ילכימ תדרוה ןוגכ תוילכלכו תוינכט תולבגמ רפסמ שי וז היגולונכטל

 .ףוחה תפשמ קחרמהו שרדנה קמועה רואל קחרמל למשח ילבכ תלילס הכירצמ רטמ 400 דע

 תוכרעמ .תומיאתמ תולוקשמ ידי לע ךמתיהל ךירצה רידא הפיצ חוכ םירציימ הלא םילכימ

  .םיימגא וא םיימי םירוזיאל קרו ךא תולבגומ ולא

 דבלב תונכתיה תקידב בלשב םייוצמ ליעל םיטרופמה םימילשמהו םישדחה םירצומה יכ ןיוצי

 םימילשמ םירצומ לש םחותיפ .טולייפו אטב בלשב תאצמנ היגרנאל סוחד ריווא תרמה רשאכ

 קוח תוארוהו הניקתב הדימע ןכו בר ןמז ,תורכינ חותיפו רקחמ תויולע שרוד ולא םישדחו

 ליעל רומאה .הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ הצובקל תועודי ןניא רשא לארשיבו תונוש תונידמב

 תוברל למשחה קשמב היגרנאה תריגא קושל עגונבו םישדחהו םימילשמה םירצומל עגונב

 ינפ הפוצ עדימ וניה הז קושב לודיגלו ןורתפה יפואל ,יטגרנאה ןוכסיחל עגונב הצובקה תורטמ

 ךיראתל ןוכנ הצובקב תמייקה היצמרופניא לע ססובמ וניהו ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ דיתע

 חוד ךיראתל ןוכנ הלש תונווכ וא הצובקה לש תוכרעה ללוכ םג הז עדימ .הז יתפוקת חוד

 סחיב תונוש תוכרעהו הז אשונב הצובקל רבצנש עדיה לע ססבתהב ,רתיה ןיב ,הז יתפוקת

 םניא רשא םיבר םיינוציח םימרוגב םייולת רשא הצובקה תלעופ םהב םיקוושה בצמל

 תויושע לעופב תואצותהו שממתי ןכא ליעל רומאה יכ תואדו לכ ןיא ךכיפלו הצובקה תטילשב

 ,רתיה ןיב ,הז עדיממ תועמתשמה וא תוכרעומה תואצותה ןמ יתוהמ ןפואב תונוש תויהל

 קושב םישוקיבב הדירי ,ל"נה םירצומה חותיפל םיקיפסמ םיבאשמ םויק יא לש הרקמב

 
 םימ תכרעמה תניעט ןמזב .ףסונ םגאמ םירטמ תואמ רפסמ לש הבוג שרפהב םקוממה יתוכאלמ םגא הנבנ וז הטישב 18

 הווש הכרעש תילאיצנטופ היגרנאל תרמומ הרוגאה תילמשחה היגרנאה ךכבו ןוילעה םגאל ןותחתה םגאהמ םיבאשנ
  .םירגאמה ןיב םיהבגה שרפה לופכ ןוילעה םגאל הבאשנש םימה תסמל



 

32 
 

 יכרצ ,רוציה תויולע וא עבטמה ירעשב םייוניש ,תילכלכ הטאה ,רומאה היגרנאה תריגא

 ןוהה תא עיקשהל הצובקה תלוכי ,םישרדנ םירוטלוגר םירושיא תלבק ,םיפסכ סויגל הצובקה

 תויטנוולרה תוירוטלוגרה תויושרה יאנתב דומעל הצובקה תלוכי ,ל"נה חותיפל שרדנה

 ולאש לככ תונכתיה תוקידב וא/ו םייוסינ תחלצה ,ךכב םיכורכה םיילארודצורפה םיכילהבו

 תושממתה וא/ו הצובקה תטילשב םניא רשא םיפסונ םימרוג וא/ו חותיפה תמלשה ,ושרדיי

 םירכזנה )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא

 לע רשא הצובקה לש תוכרעהה ל"נה רואל .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חוד לש 'א קלחב

 הנוש ןפואב שממתהל וא ןקלח וא ןלוכ שממתהל אלש תויושע רומאכ עדימה גצוה ןסיסב

   .תיתוהמ

 תוחוקל .3.5

 םילעפמל םיוולנה היתוריש תא תקפסמו סוחדה ריוואה תריגא תכרעמ תא תרכומ הרבחה

 היישעתהו בכרה תיישעת ,תימיכורטפ הישעת ,ליטסקט ,ןוזמ ,הזירא ,הקיטסלפה תוישעתמ

   .תינוחטיבה

 תריכמל העצה ןיינעל .דבלב ילארשיה קושב ןניה הרבחה תוריכמ הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

  .ליעל 3.1.2 ףיעס ואר ב"הרא לשממב םיינוחטיב םימרוגל הריגאה תכרעמ

   .הז יתפוקת חודב ןוירוטקרידה חודל 'א קלח ואר -הנורוקה ףיגנ תועפשה יבגל

  םילודג היישעת ילעפמ .3.5.1

 ינטרפ מ"ומ רחאל תעצבתמ םילודגה היישעתה ילעפמל הרבחה ןיב תורשקתהה

  .התנקתה יכרדו הריגאה תכרעמ תנקתה םוקימ תא וידחי םידדצה םיננכתמ ותרגסמב

 יפלא תואמ ןיב ענ הישעתה ילעפמל הרבחה תוריכמ ףקיה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ידי לע תשכרנה הריגאה תכרעמ לדוגל םאתהב תדדוב הריכמל ח"ש ינוילימ ןיבל ח"ש

 רפסמ ךרוא חוקלה לצא ללוכה הריגאה תכרעמ תנקתה ךילהת ,בור יפ לע .לעפמה

 םהירחאל )םימי עובשכ הנקתהה ךרוצל לעפמב היוצמ הרבחה לעופב רשאכ( תועובש

 םישדוח ךרואל חוקלה לצא תכרעמה תלבק ינחבמו תוכיא תרקב ינחבמ הרבחה תעצבמ

 ליפורפ תא ,רתיה ןיב ,םכסהל םידדצה םינחוב םירומאה םינחבמה תרגסמב .םירופס

 תכירצבו ריוואה סוחיד תויולעב ןוכסיחה רועיש תאו ןמז ךרואל לעפמב ריוואה ץחל

 ןוכסיחה רועיש תניחב יכרד טוריפל( הריגאה תכרעמ תעמטה רחאל לעפמב למשחה

 עגרמ חוקלה לצא התלבקו תכרעמה תנקתה תמלשה ךשמ .)ליעל 3.2 ףיעסב ואר רומאכ

 חוקלה לא תכרעמה תרבעהו הלבקה ינחבמ םויסל דעו חוקלה לומ םכסהה תמיתח

   .הנש יצחכל םיישדוחכ ןיב בורל תכרוא
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  :םילודג היישעת ילעפמל הריכמל יקסעה לדומה .3.5.2

 תכרעמ תריכמל הצובקה לש ירקיעה יקסעה לדומה ,הז יתפוקת חוד דעומל .א

 םלשמ חוקלה ותרגסמב ,)Capex( רכמ לדומ וניה םילודג היישעת ילעפמל הריגאה

 טרופמכ( תונוש ךרד ינבאל םאתהב התשיכרו הריגאה תכרעמ תנקתה רובעב

 ינבא סיסב לע םימולשתב בור יפ לע עצובמ הריגאה תכרעמ רובע םולשתה .)ןלהל

 הריגאה תכרעמ תנקתה םויסב ףסונ קלח ,םכסהב תורשקתהה םויב וקלח :ךרד

 הצובקה ןיב םימכסההמ קלחב .הלבקה ינחבמב הדימע רחאל ןורחאה וקלחו

 ןיב ,תללוכ הלבקה ינחבמב הדימע יכ הצובקה הבייחתה ל"נה היישעתה ילעפמל

 לעפמב ריוואה סוחיד תכרעמ לש למשחה תכירצב םכסומ ילאמינימ ןוכסיח ,רתיה

 ינפל דדמנ תורומאה תויולעב ןוכסיחה .הצובקה לש הריגאה תכרעמל תרבוחמה

 ינחבמ תפוקת ךרואל תכרעמה תנקתה רחאלו הצובקה ידי לע תכרעמה תנקתה

 ינחבמ תפוקתב דדמנש ןוכסיחל םאתהב .ליעל 3.5.13.2 ףיעסב טרופמכ הלבקה

  .םינש רפסמ ינפ לע יופצה ןוכסיחל סחיב הכרעהה םידדצה םיעצבמ הלבקה

 תופתתשה לדומ וניה הריגאה רצומ רוחמתל הרבחה תלעופ וב ףסונ יקסע לדומ .ב

 תא רוכמל הצובקה הלחה 2019 תנש לש ינשה ןועברהמ לחה :)Opex( ןוכסחב

 :ןלהל( Revenue sharing/ Save Sharing תטישב תוריכמ לדומב הריגאה תכרעמ

 הצובקהש יפכ ,ןוכסיחב תופתתשהה לדומ יפ לע .)"ןוכסיחב תופתתשהה לדומ"

 .חוקלה לצא הריגאה תכרעמ תנקתה תולעב תאשונ הצובקה ,ומושייב הלחה

 חוקל ןיב הנתשמה( ןוכסיחהמ זוחאכ בשוחת תיאכז היהת הצובקה הל הרומתה

 )היהיש לככ( חוקלה לצא רצוויש )ינטרפ ןפואב חוקל לכ םע ןפואב עבקנו חוקלל

 לש הריגאה תכרעמל תרבוחמה לעפמב ריוואה סוחיד תכרעמ לש למשחה תכירצב

 ףקיהל סחייתהב ,עמשמ( תודדמנה ריוואה תוקיפסל םאתומ סחיב ,הצובקה

 ונקתוי רשא ילמשח קפסה ידמ תועצמאב דדמיי הז ןוכסח .)לעפמה לש תוליעפה

 םידמ ינש .לעפמה לש זגה תרנצב ונקתויש זג תקיפס ידמ תועצמאבו םיסחדמב

 הילא לעפמב ריוואה סוחיד תכרעמ לש למשחה תויולעב יונישה תא ודדמי הלא

 ינפל ודדמי םיסחדמה לש למשחה תכירצ תויולע .הצובקה לש תכרעמה הרבוח

 תנקתה רחאלו )תועובש רפסמ לש הפוקת ךרואל( הצובקה ידי לע תכרעמה תנקתה

 ןוכסיחה .)םיפסונ תועובש רפסמ לש הפוקת ךרואל( הצובקה ידי לע תכרעמה

 תפוקת ךרואל םינוש םיבלש רפסמב ןחביי לעפמה לש למשחה תויולעב דדמנש

 וניה הז לדומ .םידדצה ןיב ועבקיש םינוירטירק יפ לעו חוקלה םע תורשקתהה

 חוד דעומל ןוכנו ומושייל תונוש םיכרד תנחוב הצובקה רשאכ דבלב ינושאר

 הריגאה תכרעמ תריכמל םכסה לע תוחוקל ינש םע המתח הצובקה ,הז יתפוקת

 בלשב תאצמנ ולא תוחוקל רובע הריגאה תכרעמו ןוכסיחב תופתתשהה לדומב

 תיתוהמ העפשה ולא םימכסהלש הפוצ הניא הרבחה ,הז חוד דעומל ןוכנ .הנקתהה

 לארשיב טלמ ילעפמ רשנ םע םכסה תודוא טוריפל .2020 תנשב התויחוור לע

 2020 ,לירפאב 1 םוימ ידיימ חוויד ואר ןוכסיחב תופתתשהה לדומ תרגסמב
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   .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)2020-01-034230 אתכמסא(

 חוקלל םינוש תונורתי ובוחב ןמוט ןוכסיחב תופתתשהה לדומ יכ הרובס  הצובקה

 תכרעמ תנקתה תויולעב תאשל שרדנ וניא חוקלה יכ וניה םהבש ירקיעה רשא

 תא קוושל תלוכיה תלדגה וניה לדומב םולגה ןורתיה הצובקה רובע .הריגאה

 ,דגנמ .הריגאה תכרעמ תמקהב העקשה עצבל שרדנ אל חוקלה רשאכ רצומה

 לע תתשומה הריגאה תכרעמ תנקתהמ תועבונה תויולע הצובקל גיצמ לדומה

 תוליעפה ףקיהב םייונישב םיכורכה םינוכיסו חווט ךורא יארשא תפישחו הרבחה

       .חוקלה לצא

  היישעתה ילעפמב תנקתומה תכרעמל תוירחא .3.5.3

 ,תוירחא הריגאה תכרעמ תנקתומ םהב םינושה םילעפמל הקינעמ הצובקה ,בור יפ לע

 הצובקה תבייחתמ וז תוירחא תרגסמב .םייתנשכ לש הפוקת ךשמל ,ףסונ םולשת אלל

 תכרעמ וב הרקמב הריגאה תכרעמב םיביכר וא/ו הריגאה תכרעמ תא ןקתלו ףילחהל

 תוירחא היתוחוקלל הצובקה העיצמ ,בור יפ לע ,וז הפוקת רחאל .הניקת הניא הריגאה

 תוריש ןתמל םכסהב תורשקתהל ףופכב תאזו תופסונ םינש רפסמל הריגאה תכרעמל

 ןיינעל .הריגאה תכרעמ לש םייוקיל ןוקיתו הקוזחת עוציבל הצובקל חוקלה ןיב םולשתב

  .הרבחה לש םייפסכה תוחודל 13 רואיב ואר הצובקה העציבש תוירחאל השרפהה

  תינוחטיבה היישעתה .3.5.4

 םיתוריש םיקינעמה םיפוג וא תינוחטיבה היישעתה וניה הצובקה לש ףסונ חוקל

 היישעתל םיתוריש ןתמל הנשמ ןלבקכ םמיע תרשקתמ הרבחהו תינוחטיבה היישעתל

  .תינוחטיבה

 היישעתה םע תורשקתההו תינוחטיבה היישעתל םירכמנה םירצומה תודוא טוריפל

 תא ךירעהל תלוכי ןיא  הצובקל ,הז יתפוקת חוד דעומל .ליעל 3.2 ףיעס ואר תינוחטיבה

 היישעתה רובע  הצובקה תוריכמ .תינוחטיבה הישעתה רובע ידיתעה תוריכמה ףקיה

     .הצובקה תטילשב םניא רשא םימרוגב תויולת תינוחטיבה

 םכסה אלל( לעופב הנמזה יפ לע תינוחטיבה היישעתל תקפסמ הצובקה ,בור יפ לע

 הריגאה תכרעמ לש םימיוסמ םיטנמלא םכותב םיללוכה םינוש תונורתפ ,)תורשקתה

 יתוריש וא/ו תוירחא ןתמ אלל תאז ,םייאבצ םיינוחטיבה םיכרצה יפלו הנשמ ןלבקכ

 .יטגרנאה ןוכסיחה תניחב וא/ו םיידיתע הקוזחת

 לש ללוכה תוריכמה ךסמ 49.1% -כ וויה רומאכ תינוחטיבה היישעתל הצובקה תוריכמ

 לע תינוחטיבה היישעתל םירחא םיתוריש הצובקה הקינעה ,ףסונב .2019 תנשב  הצובקה

  .עקרק תת תונקתהב הצובקה לש עדיה סיסב

 תוריכמ .םיוסמ חוקלב תולת הל ןיא ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הצובקה תכרעהל

 תונמזה תמיוסמ הנשבו לוכיו ןכרד תישארב תואצמנ הצובקה לש הריגאה תכרעמ

  .הצובקה לש תוריכמה רוזחממ ירקיע קלח ווהי םיוסמ חוקלמ ולבקתהש
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 ךסמ רתוי וא 10% תווהמ םהיתוסנכה רשא תוחוקלמ הצובקה תוסנכה טוריפ ןלהל

  :)ח"ש יפלא( 2018 תנשמ תוסנכהל האוושה ךות 2019 תנשל הצובקה תוסנכה

 חוקל

 תוסנכהה ךס

 2019 תנשל

 )ח"ש יפלא(

 ךסמ זוחא

 תוסנכה

 הרבחה

 2019 תנשב

  תוסנכהה ךס

 2018 תנשל

  )ח"ש יפלא(       

 ךסמ זוחא

 תוסנכה

 תנשב הרבחה

2018 

 33% 1,035 38% 2,644 תינוחטיב היישעת  הבהו ןמלס

 13% 900 'ב חוקל
- - 

 

 ןיינעלו  ,הצובקה לש םיילאיצנטופ םייקסע םיפתושו תוחוקלל עגונב הצובקה תוחנהו תויזחת

 ינפ הפוצ עדימ תניחבב ןניה ןוכסיחב תופתתשהה לדומו הצובקה לש םייקסעה םילדומה

 םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע ססובמה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע

 תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע

 האצותכ ,ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלחב וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע ולא

 שורדה ןומימה תגשה יא וא/ו קוויש וא/ו חותיפ ידעיב הדימע יא םהיניב ,םינוש םימרוגמ

 תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו הידעיב הריגאה תכרעמ תדימע יא וא/ו

 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב טרופמכ )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

  .ןלהל

 הצפהו קוויש .3.6

 היישעתבו לארשיב הישעתה ילעפמ קושב הצובקה תדקמתמ ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

  .תינוחטיבה

 הישעתה ילעפמ תא תרקוס רשא הרבחה תלהנה ידי לע ,עצובמ לארשיב הצובקה ירצומ קוויש

 םינושה םילעפמה לש שומישה ,ל"נה הישעתה ילעפמ םילעופ וב םוחתל סחיב ןה םייטנוולרה

 שומישה תועצמאב לעפמל היגרנאה תויולעב ןוכסיחל תילאיצנטופה תלוכיהו םיסחדמב

     .הצובקה לש סוחדה ריוואה תריגא תכרעמב

 םילאיצנטופה תוחוקלל המוזי הינפ הצובקה תעצבמ תובר םימעפ וללה קווישה תולועפ תרגסמב

  .סוחד ריוואל הריגאה תכרעמב םיניינעתמה ולא םע תשגפנו

 ריוואה תכירצ לע ססבתהב היצלומיס הצובקה תעצבמ ולא תוחוקל דצמ תוניינעתה הנשיש לככ

 תאו חוקלל תשרדנה הריגאה תכרעמ לדוג תא דומאל תנמ לע ילאיצנטופה חוקלה לצא סוחדה

 סיסב לע .הצובקה לש הריגאה תכרעמב שומישה תועצמאב יטגרנאה ןוכסיחה לאיצנטופ

 ריוואה תריגא תכרעמ רובע ריחמ תעצה ילאיצנטופה חוקלל הצובקה השיגמ וז היצלומיס

 .סוחדה

  .לעופב תונמזה יפ לע הניה הצובקה םע תורשקתהה ,תינוחטיבה היישעתל עגונה לכב

 ןוחטיב תכרעמ( תירבה תוצראב הצובקה ירצומ תוריכמ לש םיינושארה םיעגמל עגונה לכב

  .הרבחה תלהנה ידי לע הז דעומל ןוכנ םיעצובמ ולא םיעגמ םג )ב"הראב

 תא םיקוושמ רשא םיינוציח םינכוס וא/ו םיציפמ הרבחל ןיא ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

  .רומאכ קוויש יעצמאב תולת הל ןיאו הריגאה תכרעמ
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 ןיב ,הצובקל רוזעי רשא הצובקה תלהנה תווצ תא הצובקה התביע ,גוזימה תקסע תמלשה םע

 ,יקסיע חותיפ להנמכ ןייד ןב לאירא 'לימב מ"לא תא התנימו הרבחה ירצומ תצפהו קווישב רתיה

 יקסנילפק רמ םע םיתוריש םכסהב תורשקתה ךות הרבחב רוטקרידכ יקסנילפק השמ  רמ תא

   .הצובקב תוריכמו לועפת יארחאכו ל"כנמל הנשמכ ןולחכ בקעי רמ תאו

 לירפאב 12 -ו 2020 לירפאב 7 ,2020 ץרמב 5 ,2020 ץרמב 1 םימימ םיידימ םיחוויד ואר םיטרפל

 ,)2020-01-018796 ,2020-01-020748 ,2020-01-037971 ,2020-01-037833 תואתכמסא( 2020

  .הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהב םיאבומה

 לאונמע רמ םע ץועי םכסהב הרבחה הרשקתה תינוחטיבה היישעתל תוריכמל עגונה לכב ,ןכ ומכ

  .ןלהל 3.23.43.23 ףיעס ואר טוריפל .)הרבחב ןיינע תלעב הניה ויבא תולעבב הרבח רשא( םלש

 ץוחמ םיקוושב לועפל )ל"וחב תשרדנ הניקתב התדימעל ףופכב( דיתעב הצובקה טילחתש לככ

   .ולא םיקוושל םייטנוולרה קווישה תורוניצ תא ןחבת איה לארשיל

 ינפ הפוצ עדימ תניחבב ןניה ,הלש תוידיתעה הצפההו קוויש תויוליעפ רבדב הצובקה תוכרעה

 םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע ססובמה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע

 תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םידיתע

 האצותכ ,ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלחב וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע ולא

 וא/ו שורדה ןומימה תגשה יא וא/ו קוויש וא/ו חותיפ ידעיב הדימע יא םהיניב ,םינוש םימרוגמ

 )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה

  .ןלהל 3.29  ףיעסב טרופמכו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב

 תונמזה רבצ .3.7

 הטילשה רשאכ תורכומ היישעת ילעפמל הצובקה לש הריגאה תוכרעמ תריכממ תוסנכה .3.7.1

 הלבקה ךילהת םלשוה וב דעומה וניה הריסמה דעומ .חוקלל תרבעומ הריגאה תכרעמב

  .ליעל )"םיתורישו םירצומ"( 3.23.2 ףיעסב טרופמכ חוקלה ידי לע

 םרטו םינוש עוציב יבלשב םייוצמה םיטקיורפ רפסמ הרבחל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .3.7.2

 יבלשב םייוצמה ולא םיטקיורפמ הסנכהב הרכהה יותיע יכ ןיוצי .םניגב הסנכה הרכוה

 הטמ הלבטב םיגצומה םינותנהו ,חוקלה ידי לע הלבק ךילה תמלשהב היולת םינוש עוציב

 דעומל םאתהב תונתשהל םייושעו הז ךילה תמלשה רבדב הצובקה ינדמוא לע םיססובמ

 חודל 'א קלח ואר ,הנורוקה ףיגנ תועפשה תודוא טוריפל .לעופב חוקלה ידי לע הלבקה

  .הז חודב ןוירוטקרידה

 אשמ יכילהב םייוצמה םימכסה םיללוכ םניא הטמ הלבטב םינותנה יכ ןיוצי ,ןכ ומכ .3.7.3

 םינוש רושיא יכילהתב תויוצמה תונמזה םיללוכ םניא ,ומתחנ םרטו םינוש ןתמו

 ;לעופב הנמזהה תלבק רחאל קר ,ואציש לככ ,לעופל ואצי רשא תינוחטיבה היישעתהמ

 ןועברב חוקל םע םתחנש םיחוור תקולח לדומב תורשקתה םכסה תא םיללוכ םניא ןכו

 םוכסו תויה מ"עב םילארשי טלמ ילעפמ – רשנ םע םתחנש םכסההו 2019 תנשל ינשה

 ותוא לעופב ןוכסיחה ףקיהב םייולתו הז בלשב םיעודי םניא ולא םיטקיורפמ םילובקתה

  .ליעל 3.5.2 ףיעס ואר טוריפל ,)וביניש לככ( וביני םה
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 דעומל ןוכנ 19ח"ש 000470,2,-כב םכתסה 31.12.2019 םויל הצובקה לש תונמזהה רבצ .3.7.4

 םינוש עוציב יבלשב םייוצמה םיטקיורפמ תוסנכהה יכ הפוצ הצובקה ,הז יתפוקת חוד

  :ןמקלדכ םניה םתלבק ידעומו ליעל טרופמכ םניגב הסנכהה הרכוה םרטו

 

 

          

 

   .תינוחטיבה הישעתל תונמזה רבצ ןיא הצובקל ,ןכ ומכ

 עוציב יבלשב םייוצמ ,חוקלל ורסמנ םרט רשא םיטקיורפמ היתוסנכה רבדב הצובקה תוכרעה

 ,דיתע ינפ הפוצ עדימ תניחבב ןניה ליעל טרופמכ םניגב הסנכהה הרכוה םרטו םינוש

 םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע ססובמה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ

 תוכרעה .הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םידיתע

 האצותכ ,ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלחב וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע ולא

 תכרעמ תרבעהב החלצה רדעה וא/ו הלבקה ינחבמב החלצה רדעה םהיניב ,םינוש םימרוגמ

 ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו םיבייחתמה םימוכסה תלבק יא וא/ו חוקלל הריגאה

 חודל 'א קלחב טרופמכ )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל

  .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה

 תורחת .3.8

 תריגא רשפאמה יפיצפס רצומ םייק אל הצובקה תעידי בטימל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ידי לע החתופ רשא סוחדה ריוואה תריגא תכרעמ תמגודכ םיהובג םיצחלו םיחפנב סוחד ריווא

  .םיסחדמה ךרעמ לש תיטגרנאה תוליצנב רופיש תגשה ךרוצל הצובקה

 סוחד ריוא תריגאל םייליע םילכמ םימייק הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הצובקה תעידי בטימל

 החתופ רשא הריגא תדיחיל בוק 50 דע 30 תמועל תאזו( )בוק 1-5( תיתועמשמ םיכומנ םיפקיהב

 ריחממ תיתועמשמ הובג ולא םייליע םילכמ לש םריחמ ,הצובקה תעידי בטימל .)הצובקה ידי לע

 תחא ךמסומ קדוב ,םוקמ ,הקוזחת םיבייחמ םה ,)100% לעמ( הצובקה לש הריגאה תכרעמ

 םיעצומה םיחפנהמ רתוי םינטק םיחפנל םידעוימ םהו יתוחיטב ןוכיס םיווהמ םה ,הפוקתל

 הניקת תוליעפ לע הרימשל םרקיעב םישמשמ ,ךכשמו הצובקה לש הריגאה תכרעמ ידי לע םויכ

 םירציימש סוחדה ריוואה תכירצב םייעגר םייונישל קפסמ הבוגת ןמז ןתמ ,עמשמ .םיסחדמ לש

   .לעפמב םיסחדמה

 אמגודל ,הדלפ ילכמ ינרצי ידי לע בורל ,םיבר םינרצי ידי לע םיקפוסמ ולא הריגא תונורתפ

 .דועו םוק-רייא ,רבדלוג ,ךותירא ,זגלפ תורבח ידי לע םילכמ םירכמנ לארשיב

 

 

 
  .תונמזה רבצ אללו תוליעפ אלל יאסרוב דלש התיה הרבחה 2018 תנשב 19

 2020 ,2 ןועבר 2020 ,1 ןועבר
 ,3 ןועבר

2020 

 ,4 ןועבר

2020 
 כ"הס 2022 2021

 _ _ _ _ ח"ש 2,470,000 -

2,470,000 

 ח"ש
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 הבוגמה יתועמשמ יגולונכט ןורתי ,ידוחיי עדי תועצמאב ל"נה תורחתה םע תדדומתמ הצובקה

 ,בר קמועבו םינוש עקרק יגוסב תויעקרק תת תונקתהב ידוחיי ןויסינ ,םימושר םיטנטפב

 .יביטקרטא רוחמת ךות םיריהמ םינמז תוחולב הדימע ,ההובג תוכיאב תודובע עוציב ,ןיטינומ
 םילעפמב תעצובמ סוחדה ריוואה תקפסא ,"םיתורישו םירצומ" תחת ליעל  3.2 ףיעסב טרופמכ

 הצובקה ידי לע החתופ רשא סוחדה ריוואה תריגא תכרעמ .םיסחדמב שומיש תועצמאב םינושה

 םיסחדמה תוליעפ תא לעופב תלעיימו לעפמה לש ריוואה סוחיד תוליעפ םע דחי תבלתשמ

 .םימייקה

 הריגאה תכרעמו הצובקהו תובר םינש ךשמ תורבח תולעופ וב ביצי קוש וניה םיסחדמה קוש

  .הז קושב יתוהמ אל קלח ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הווהמ הדי לע החתופש

 היישעתה רובע םייפילחת םירצומ םנשי ,הז יתפוקת חוד דעומל ,הצובקה תעידי בטימל

 םנשי תינוחטיבה היישעתה רובע הצובקה לש הריגאה תכרעמל תויצקילפאל םלוא תינוחטיבה

   .תינוחטיבה היישעתב םירחא םיפילחתל ןיאש תונורתי

 ואר למשחה קשמל סוחד ריווא תריגאל הצובקה ידי לע חתופמה רצומל סחיב תורחתל עגונב

  .ליעל 3.5.2 ףיעס

 תויתנוע .3.9

 לש הריגאה תכרעמ תוריכמ לע תיתוהמ העפשה ןיא תויתנועל הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ,תיתועמשמ תולע לעב רצומ וניה הצובקה ידי לע רכמנה רצומהו תויה ,תאז םע .הצובקה

 לש יעיברה ןועברה תארקל ולדגי הריגאה תכרעמ תוריכמ דיתעבש ןכתיי יכ  הכירעמ הצובקה

 .ןכמ רחאלש הנשל םינושה םילעפמה יביצקת תריגס דעומל ךומסב ,הנשה

 בצמב תורומתל םאתהב תונתשהל היושע םיינוחטיב םיכרצ רובע הריגאה תכרעמ תריכמ

  .םלועבו ץראב ינוחטבה

 רוציי רשוכ .3.10

 הדי לע םירכמנה םירצומה רובע קפסמ רוציי רשוכ  הצובקל םייק ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 םישדוחה 12 -ב הריגאה תכרעמ תוריכמב לודיגב הכימת רשפאי רשא רוציי רשוכ ןכו

 ידי לע םישכרנ רשא םינוש םלג ירמוחמ תבכרומ הצובקה לש הריגאה תכרעמ .םיבורקה

 .לכמה תוברל ,םינוש הנשמ ינלבקו םיקפסמ הצובקה

 תכרעממ קלח הווהמו "תימינפ" ןיעמכ שמשמה לכמה ,ןלהל 3.14.123.15 ףיעסב טרופמכ

 תכרעמ רוצייל םישרדנה םלגה ירמוח רתי דועב ,קוחרה חרזמב קפס ידי לע רצוימ הריגאה

  .םינוש םיקפס ידי לע לארשיב םירצוימ הריגאה

 טרפמה יפלו לעופב תונמזה סיסב לע לכמה תא תשכור הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

   .)בוק 50 ןיבל בוק 30 ןיב עונל לוכי םילכמה לדוג( חוקלה לצא הנקתהל שרדנה

 רישכהל ןכו םילכמה לש יאלמ דיתעב שוכרל התנווכב הצובקה לש יסנניפה הבצמל םאתהב

 .ידיתעה רוצייה רשוכב דומעל תנמ לע )םיאנכטו םיטקיורפ ילהנמ( ףסונ יעוצקמ םדא חוכ

 רוצי רשוכ וא הנוש תוכרעיה תשרוד הניא תינוחטבה הישעתה רובע הריגאה תכרעמ תקפסא

 .היישעת ילעפמל תדעוימה הריגאה תכרעמהמ הנוש

  .הז חודב ןוירוטקרידה חודל 'א קלח ואר ,הנורוקה ףיגנ תועפשה תודוא טוריפל



 

39 
 

 םיווהמה םינדמואו תוכרעה ,תויזחת רדגב ןניה ,ליעל תורומאה הצובקה תוחנהו תויזחת

 םיעוריאו תויוחתפתה רבדב ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ"

 ,תוברל ,הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע

 םישדוחה 12-ב הריגאה תכרעמ לש תוריכמהו הריגאה תכרעמ לש תוריכמב לודיגה

 יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע ולא תוכרעה .םיבורקה

 ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה םהיניבו ,םינוש םימרוגמ האצותכ ,הצובקה ידי לע ךרעוהש

 חודל 'א קלחב טרופמכ )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל

  .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה

  םינקתמו ןיעקרקמ ,עובק שוכר .3.11

 'לוברוואפ' םחתמב םידרשמ תרכשהל תוריכש םכסה הצובקל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ןתינ תוריכשה םכסה .תלבגומ יתלב הפוקתל ,הינתנבו תובוחרב םידרשמ םחתמ וניה רשא

 וב תוריכשה שדוח( םימי םיישדוח לש תילאמיסקמ הארתהב םידדצה ינש ידי לע לוטיבל

 ואר טוריפל .)ןכמ רחאל ףסונ תוריכש שדוח ףולחבו תורשקתהה תקספה לע העדוהה הרסמנ

 .םייפסכה תוחודל 'א20 רואיב

 םוקי ץוביק םע הכאלמו הנסחא תרטמל תוריכש םכסה הצובקל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 ןלהל( תיאלקח תיפותיש הדוגא ,םוקי הישעתו תואלקחו תיאלקח תיפותיש הדוגא

 תוריכשה םכסה .2020 ראוניב 1 -ה םויב הלחה רשא םינש שמח לש הפוקתל ,)"םוקי":דחיב

 תוחפל םישדוח השיש תב הארתהבו הרבחה ידי לע םישדוח השולש תב הארתהב לוטיבל ןתינ

  .םייפסכה תוחודל 'א20 רואיב ואר טוריפל .םוקי ידי לע הצובקל רסמת רשא

 קלחכ 2013 תנשמ לחה התבטי ץוביקל ךומסב םייוסינ ןקתמב שומיש תכרוע הצובקה ,ןכ ומכ

 ,תאז תרגסמב .)"עבטה ןוה"( הרבחב הטילשה ילעבמ ,מ"עב עבטה ןוה תממחב הרבח התויהמ

 יעקרקמ תושר תבוטל ח"ש 25,000 לש יתוהמ אל ךסב תיאקנב תוברע הדימעה עבטה ןוה

  .לארשי

  .2019 תנשל הרבחה לש םייפסכה תוחודל 9 רפסמ רואיב ואר הרבחה לש עובקה שוכרה ןיינעל
 חותיפו רקחמ .3.12

 היתואצותו תוליעפה םוחתב חותיפהו רקחמה תוליעפ לש הריקס .3.12.1

 תריגא תכרעמ לש דימתמ חותיפב תדקמתמ הצובקה לש חותיפהו רקחמה תוליעפ

 םימילשמ םירצומ לש ידיתע חותיפבו תיטגרנא תולעייתה תורטמל סוחדה ריוואה

 יקלח .ליעל )"םישדח םירצומ"( 3.4 ףיעסב םיטרופמה םישדחה םירצומה וא/ו

  .)ןלהל טרופמכ םושיר ךילהתב םקלחו םימושר םקלח( םיטנטפב םינגומ תכרעמה

 םיקנעמה .םינוש םיקנעמ םינשה ךרואל הצובקה הלביק חותיפו רקחמ תוליעפ ךרוצל

 תוחודל 20 רואיבב טרופמכ םניה םויכ םג הרבחה לע םילח םהיאנת רשא םינושה

  .ןלהלו 2019 תנשל הרבחה לש םייפסכה
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 היגרנאה דרשממ קנעמ .3.12.2

 ךסב קנעמל תואכזל היגרנאה דרשממ רושיא הצובקה הלביק ,2019 רבמבונב 7 םויב

 דרשמ קנעמ .ח"ש ןוילימ 3 דע לש ךסב רשואמ ביצקת ךותמ ח"ש ןוילימ 1.5 דע לש

 תכרעמ חותיפל ףופכבו ךרוצל המגדהו ץולח טקיורפ תרגסמב הצובקל ןתניי היגרנאה

 ,הצובקה ידי לע תחתופמה היגולונכט לע תססובמה למשחה קשמל היגרנא תריגא

 תולבגמ ,תויובייחתהב הנתומ היגרנאה דרשמ קנעמ .ל"נה תכרעמל טולייפ עוציבו

 ןיב העקשהו הכימת םכסה לע המיתח תוברל הז גוסמ םירושיאב לבוקמכ םיאנתו

 לש הסנכה לכמ 5% לש רועישב םיגולמת םולשתבו הצובקה ןיבל היגרנאה דרשמ

 וחתופש ינחורה ןיינקהו עדיה ירצות רוחסממ תעבונה )ןיפיקעב וא ןירשימב( הצובקה

 תפסותבו ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ ,לעופב ןתינש קנעמה ךסל דע קנעמה יפסכמ

 םויב הרבחה המסרפש ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .יללכה בשחה תיביר

 שמומ םרט יתפוקתה ח"ודה דעומל ןוכנ .)2019-01-096246 :אתכמסא( 10.11.2019

   .ללכ הז קנעמ

 )ישארה ןעדמה( תונשדחה תושרמ םיקנעמ .3.12.3

 היישעתהו הלכלכה דרשמב ישארה ןעדמה תכשל  הרשיא 2012 רבמצד שדוחב

 ותרדגהכ 8.14 לולסמב קנעמ הצובקל )"תונשדחה תושר" וא "ישארה ןעדמה"(

 לש תושדחתמ תויגרנאל יגולונכטה זכרמה תחת ישארה ןעדמה לש ל"כנמ תארוהב

 לש 8.14 ל"כנמ תוארוהל םאתהב תושדחתמ תויגרנאל זכרמכ תלעופה עבטה ןוה

  .20)"תינכותה" :הז ףיעסב( ישארה ןעדמה

 ח"ש 2,500,000 לש ךס לש דמע ישארה ןעדמה ידי לע הצובקל רשואש ביצקתה

 ךותמ 85% וניה הנידמה תופתתשה רועיש רשאכ םישדוח 24 דע לש עוציב תפוקתל

 קנעמ אולמ .)"ישארה ןעדמה קנעמ"( ח"ש 2,125,000 ,ירק תינכותל רשואמה ביצקתה

 לע הצובקל רבעוה עבטה ןוה תופתתשה ללוכ ח"ש 2,500,000 לש ךסב ישארה ןעדמה

 הצובקה הפופכ ישארה ןעדמה קנעמ תלבקו תינכותה תרגסמב .21עבטה ןוה ידי

 קוחל ,הצובקה לש תובייחתהה יבתכבו ישארה ןעדמה תכשל רושיאב ועבקנש םיאנתל

 תונקתלו 1984-ד"משת ,היישעתב תיגולונכט תונשדחו חותיפ ,חותיפו רקחמ דודיעל

 דרשמ וא ישארה ןעדמה ידי לע ומסרופש םירזוחלו תוארוהל ,םיללכל ןכו ,ויפ לע

 הפרטצה וב לולסמב .)"ישארה ןעדמה יללכו פ"ומה קוח"( היישעתהו הלכלכה

 הבוחו ל"נה ישארה ןעדמה קנעמ תא בישהל תשרדנ הניא הצובקה ,תינכותל הצובקה

 לש תוריכממ ,רתיה ןיב ,ובישהל תשרדנ תויחנהל םאתהב רשא עבטה ןוה לע הלח וז

 יאנתמ קלחכ ישארה ןעדמה רושיא תא הלביק רשא התושרב תויוצמה הצובקה תוינמ

   .גוזימה תקסע עוציבל גוזימה תקסע

 

 
20 

9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%
%94%D7%98%D7%91%D7%94%2014_0.pdf 

  .דניווגוא לש תוינמ 284 עבטה ןוהל וטלוח וניגבו הז ךסמ ח"ש 59,000 -כ לש ךס העיקשה אל עבטה ןוה 21
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 רושקה עדיב שומישהו תויוכזה יבגל תודחוימ תוארוה הצובקה לע תולח ,ןכ ומכ

 ןיב ,ףסונב .תונוש חוויד תובוח ןכו ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ישארה ןעדמה תכימתב

 לש תופסונ תוינכת שולש תרגסמב םיקנעמ הצובקה הלביק 2018 דע 2015 םינשה

 :ןמקלדכ ,)"תופסונה תוינכותה"( הצובקה לש חותיפו רקחמה ןומימל ישארה ןעדמה

 םוכסב טקיורפ ביצקתל ,20.10.2015 ךיראתב הרשוא וז תינכת - הנושאר תינכת .א

 ללוכה ביצקתה םוכס .ל"נה ביצקתהמ 60% לש ךסבו ח"ש 1,896,479 לש ללוכ

 ןוכנ .ח"ש 1,135,497 לש ךס לע דמוע וז תינכת ןיגב ישארה ןעדמה ידי לע ןתינש

    .ל"נה םוכסה אולמ הצובקל רבעוה הז יתפוקת חוד דעומל

 ללוכ םוכסב טקיורפ ביצקתל ,7.03.2017 ךיראתב הרשוא וז תינכת - הינש תינכת .ב

 ןתינש ללוכה ביצקתה םוכס .ל"נה ביצקתהמ 40% לש ךסבו ח"ש  2,537,006 לש

 חוד דעומל ןוכנ .ח"ש 991,230 לש ךס לע דמוע וז תינכת ןיגב ישארה ןעדמה ידי לע

    .ל"נה םוכסה אולמ הצובקל רבעוה הז יתפוקת

 םוכסב טקיורפ ביצקתל , 28.02.2018ךיראתב הרשוא וז תינכת - תישילש תינכת .ג

 ללוכה ביצקתה םוכס .ל"נה ביצקתהמ 40% דע לש ךסבו ח"ש 2,305,146 לש ללוכ

 ןוכנ ,ח"ש 886,916 לש ךס לע דמוע וז תינכת ןיגב ישארה ןעדמה ידי לע ןתינש

  .ל"נה םוכסה אולמ הצובקל רבעוה הז יתפוקת חוד דעומל

 ישארה ןעדמה יללכו פ"ומה קוחל הצובקה הפופכ תופסונה תוינכותה תרגסמב

 רשא הצובקה לש הסנכה לכמ 4%22 לש רועישב םיגולמת םולשת תבוח םהיניבו

 רשא )ולא םיתוריש וא םירצוממ םיעבונה ולאו( םיתורישב וא םירצומב הרוקמ

 אולמ רזחהל דע תאזו תופסונה תוינכותה תרגסמב ישארה ןעדמה ךמת םחותיפב

 אשונו ב"הרא רלודל דומצ תופסונה תוינכותה תרגסמב ישארה ןעדמה יקנעמ םוכס

  .)רוביל( תיתנש תיביר

 םיטרפלו תופסונה תוינכותה ןיגב םיקנעמל סחיב הצובקה לש תובייחתהה ימוכסל

 הרבחה לש םייפסכה תוחודל 20 רואיב ואר הצובקה האשנ םהב םיגולמתה רבדב

  .2019 תנשל

  היישעתהו הלכלכה דרשמ לש ימואלניב קווישל רעש תינכת תרגסמב קנעמ .3.12.4

 תינכת ימואלניב קווישל רעש תינכת תרגסמב קנעמב הצובקה התכז 2018 ץרמ שדוחב

 תאזו ל"נה ביצקתה ךסמ 50% לש רועישבו ח"ש 400,000 לש ביצקתב 5.1223 רפסמ

 עייסל הניה תינכותה תרטמ .רומאה קנעמה רושיא דעוממ םישדוח 24 לש הפוקתל

 תואצוה דגנכ השממל ןתינו ימואלניבה קווישה ךילהת תליחתב תויוצמה תורבחל

 קווישו םוסרפ ,קוויש ךרעמ תמקה :תוברל רומאכ ימואלניב קווישב תוכורכה תונוש

  .'דכו תוסיט

 

 
 )"םלג ירמוחו םיקפס" ןלהל 3.15  ףיעס ואר טוריפל( קוחרה חרזמב קפס לצא תכרעמהמ קלח תרציימ הצובקהו תויה 22

  .ילאמינימה רזחהה זוחא וניהש 3% אלו 4% לע דמוע וב תבייוחמ הצובקהש םיגולמתה זוחא
23 

ationalMarkets/Internhttp://economy.gov.il/InternationalAffairs/InternationalProjectsFinancing/GateTo
Pages/GateTointernationalMarkets.aspx 
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  .וז תינכת יפסכ לש יתוהמ שומימב הלחה םרט הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 דומצ קנעמה תא בישהל הילע היהי וז תינכת תרגסמב קנעמה תא לצנת הצובקהש לככ

 קנעמה תבשהל דע 3% לש רועישב םיגולמת םולשת ידי לע ןכרצל םיריחמה דדמל

 קר תאזו הצובקה ידי לע קנעמה שמומ וילאש דעיב אוצייל הצובקה עצבתש תוריכממ

 סחיב ח"ש 1,000,000 -ב לדג תינכותה השמומ וב דעיה קושב אוצייה ףקיהש רחאל

 לש אוצייה ףקיהב לודיגה ךסמו )קנעמה רשוא הב תיראדנלקה הנשה( סיסבה תנשל

  .סיסבה תנשב אוצייה ףקיהל סחיב הצובקה

  חותיפו רקחמב תועקשה .3.12.5

 חותיפהו רקחמה םוחתב היתועקשה תא תנמממ הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ

 חותיפו רקחמ יקנעמו םיתוריש ןתמ ,םירצומ תריכממ תוסנכה ,רז ןוה ,ימצע ןוהמ

   .ליעל טרופמכ

 לש ךס חותיפו רקחמב עיקשהל הצובקה תנווכב הבורקה הנשב יכ הכירעמ הצובקה

 םימילשמה וא/ו םיידיתעה םירצומה חותיפ וניה ירקיעה םדועייש ,ח"ש ינוילימ 5.7-כ

  .ליעל 3.4 ףיעסב וטרופ רשא

 תינוחטבה הישעתה רובע הריגאה תכרעמ לש תונוש תויצקילפא חותיפו רקחמ .3.12.6

 הריגאה תכרעמ תמאתה תא תנחוב הצובקה ,ןוחטיבה דרשמ לומ התדובע תרגסמב

  .םיינוחטיב םיכרצל

 רקחמה תוליעפל שרדנה יתנשה םוכסל סחיב ,ליעל תורומאה הצובקה תוחנהו תויזחת

 ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ" םיווהמה םינדמואו תוכרעה ,תויזחת רדגב ןניה הצובקה לש חותיפהו

 דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ

 רקחמה תוליעפ ,תוברל ,הצובקה לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה

 יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע ולא תוכרעה .חותיפהו

 ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה םהיניבו ,םינוש םימרוגמ האצותכ ,הצובקה ידי לע ךרעוהש

 חודל 'א קלחב םירכזנה )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל

 .ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה
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   םיישחומ אל םיסכנ .3.13

  :הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ הרבחה לש םימושרה םיטנטפה טוריפ ןלהל

 רפסמ
 דעומ טנטפב תויוכזה טנטפה רואית טנטפה

 יופצ העיקפ
 תונידמ

 רשוא ןהב

8739533 

Solar augmented 
wind turbine for 

stable & 
dispatchable utility 

scale power 
generation 

 חור תניברוט
 ירלוס לנפ תבלושמ

 היגרנא תקפסאל
 הנימזו הביצי

Augwind Ltd. 30/11/2031 
 ב"הרא 

PCT/IL2013/
050354 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

 תבלושמ תכרעמ
 היגרנא תקפהל
 רוקממ תילמשח
 חורו ימרת ירלוס

Or Yogev*  24PCT 

ZL 
20138002143

9.6 
 -ו

ZL 
20151061228

5.9 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

 תבלושמ תכרעמ
 היגרנא תקפהל
 רוקממ תילמשח
 חורו ימרת ירלוס

 

Augwind Ltd. 24/04/2033 ןיס 

2841767 
 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

 תבלושמ תכרעמ
 היגרנא תקפהל
 רוקממ תילמשח
 חורו ימרת ירלוס

 

Augwind Ltd. 24/04/2033 
 ,תפרצ
 הילגנא
 הינמרגו

2982861 
 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

 תבלושמ תכרעמ
 היגרנא תקפהל
 רוקממ תילמשח
 חורו ימרת ירלוס

 

Augwind Ltd  

 הפוריא
 ,תפרצ
 ,הינמרג

 הילטיא
 הילגנא

234773 
 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

 תבלושמ תכרעמ
 היגרנא תקפהל
 רוקממ תילמשח
 חורו ימרת ירלוס

Augwind Ltd. 24/04/2033 לארשי 

 
 ,הינמרג הילגנא ,תפרצ ,ןיסב ושגוה PCT -ה תובקעב ושגוהש )national phase applications filed( תוימואלה תושקבה 24

    .לארשיו ודוה ,ב"הרא ,לארשי ,הילטיא
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9562521 
 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

 תבלושמ תכרעמ
 היגרנא תקפהל
 רוקממ תילמשח
 חורו ימרת ירלוס

Augwind Ltd. 24/04/2033 ב"הרא 

249007 
 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

 זג ןוסחאל תכרעמ
 הטישו סוחד

 התיינבל
Augwind Ltd. 16/11/2036 לארשי 

PCT/IL2017/
051175 

 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

 זג ןוסחאל תכרעמ
 הטישו סוחד

 התיינבל
Or Yogev  25PCT 

260175 
 

System for storing 
compressed fluid 

 

 לזונ ןוסחאל תכרעמ
 סוחד

 
Augwind Ltd. 20.6.2038 לארשי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   .ודוהו הפוריא ,ןיס ,לארשיב ושגוה PCT -ה תובקעב ושגוהש ) dapplications filenational phase( תוימואלה תושקבה 25
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  הרבחה לש םייתוהמ םיטנטפ םושירל תושקב

 טנטפה רואית טנטפה תשקב רפסמ
 תויוכזה
 תויופצה
 טנטפב

 דעומ
 תשגה
 השקבה

 תונידמ
 ןהב
 שגוה

201780071085.4 
 

System for storing 
compressed gas and 

method for construction 
thereof 

 ןוסחאל תכרעמ
 הטישו סוחד זג

 התיינבל

Augwind 
Ltd. 

 םרט
 ןיס הנחבנ

17871478.8 

System for storing 
compressed gas and 

method for construction 
thereof 

 ןוסחאל תכרעמ
 הטישו סוחד זג

 התיינבל

Augwind 
Ltd. 

 םרט
 הנחבנ

 הפוריא

201927020503 
 

System for storing 
compressed gas and 

method for construction 
thereof 

 ןוסחאל תכרעמ
 הטישו סוחד זג

 התיינבל

Augwind 
Ltd. 

 םרט
 ודוה הנחבנ

16/349,692 
 

System for storing 
compressed gas and 

method for construction 
thereof 

 ןוסחאל תכרעמ
 הטישו סוחד זג

 התיינבל

Augwind 
Ltd. 

 םרט
 ב"הרא הנחבנ

PCT/IL2019/050675 System for storing 
compressed fluid 

 ןוסחאל תכרעמ
 סוחד לזונ

Augwind 
Ltd. 

National 
Phase 

deadline 
20.12.202

0 

PCT 
 
 

 

 תא החמה הרבחה ןוירוטקריד ר"ויו ל"כנמכ שמשמה ,הרבחב הטילשה ילעבמ ,בגוי רוא )*( 

 האלמ האחמהב ,הצובקל עגונה רחא ינחור ןיינק לכבו םימושרה םיטנטפב ויתויוכז אולמ

 םימושרה םיטנטפה תרבעהל בגוי רוא לעופ הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .הרזחל תנתינ הניאשו

   .הצובקה לש המש לע

 תושקב לכ םג ומכ ,םיטנטפ םושירל ל"נה תושקבל רושיא לבקל הצובקה ייוכיס יכ שגדוי )**(

 תוכרעה ללוכה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ רדגב הניה םיטנטפל תורחא

 הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ הצובקב תמייקה היצמרופניא לע תוססובמה הצובקה לש תונווכו

 וא ,וקלח וא ולוכ ,שממתהל אלש יושעו יאדו וניא דיתע ינפ הפוצ עדימ .הלש רבעה ןויסינ לעו

 םימרוגב יולת ותויה לשב רתיה ןיב ,הצובקה תוכרעהמ תיתוהמ הנוש ןפואב שממתהל

 לש ןוכיסה ימרוגו םיינוציח םינחוב לש םתדמע ןוגכ ,הצובקה תטילשב םניא רשא םיינוציח

 םושירב ומייתסי םושירל תושקבה יכ תואדו לכ ןיאו ןלהל 3.29 ףיעסב םיראותמה הצובקה

 וא/ו רחסמ ינמיס ,םיטנטפ ףוקתל םיישילש םידדצ םעטמ תונויסינ ויהי אל יכ וא טנטפ
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 ורציי הצובקה לש הירחתמש ךכל ליבוהל לולעה רבד ,ומשרנ רשא הצובקה לש םימגדמ

 .תלעופ איה וב קושב תורחתהל הצובקה תלוכיב עגפיש ןפואב הצובקה ירצומל םיהז םירצומ

 

  ישונא ןוה .3.14

   הצובקה לש ינוגראה הנבמה רואית .3.14.1

  הרבחה לש ינוגריא םישרת

 
 הרבחב םיתורישה ינתונו םידבועה תבצמ .3.14.2

 םיתוריש ינתונ ןכו האלמ הרשמב םידבוע 15 הקיסעמ דניווגוא ,הז חוד דעומל ןוכנ

 .םינוש

 םידבועה תבצמב םייתוהמ םייוניש ולח הז חוד דעומל דעו גוזימה תקסע תמלשה םע

 תקסע תמלשה םרט( הצובקה לש התוליעפ יונישו גוזימה תקסע רואל הרבחה תלהנהו

 ,ךכיפל .)תוליעפ אלל הרבחל דבלב םישרדנה םידבועה תא הרבחה הקיסעה גוזימה

   .גוזימה תמלשה דעוממ הרשמה יאשונו םידבועה תבצמ ןלהל ראותת

 דעו גוזימה תקסע תמלשה דעוממ הרבחה תלהנהו הרבחה ידבוע תוגלפתה ןלהל

 :הז חוד דעומל ךומסל

 

 

 

 

 

 חודה תפוקת ךלהמב םידבועה תבצמב ולחש םייתוהמ םייוניש .3.14.3

 ,ואולמב ףלחתה הרבחה הטמ ,דניווגוא ןיבל הרבחה ןיב גוזימה תקסע תמלשה רואל

 ןוירוטקריד הנבמב םייונישל .הרשמ יאשונו ןוירוטקריד ר"וי ,ל"כנמ יונימ תוברל

 תלהנהו הרשמה יאשונ טוריפל .הז יתפוקת חודל 'ד קרפל 26 הנקת ואר הרבחה

  .ןלהל 3.14.11 ףיעס ואר גוזימה תקסע תמלשה רחאל הרבחה

 הקלחמ 2019 רבמצדב 31 םויל חודה דעומל ךומס

 הלהנה 3 3

 תורישו רוציי 3 3

 קווישו תוריכמ 1 2

 חותיפ 2 5

 הטמ 2 2

 כ"הס 11 15



 

47 
 

 םידבועב תיתוהמ תולת .3.14.4

 ל"כנמו ןוירוטקריד ר"ויב תולת הל תמייק יכ הכירעמ הרבחה ,הז יתפוקת חוד דעומל

 לע םויכ רכמנה רצומה תא חתיפ רשא ,הרבחב הטילשה ילעבמ ,בגוי רוא ר"ד ,הרבחה

 הז ללכבו ,התוליעפל םיינויחה םייסיסבה םיתורישה תא הל קינעמו הרבחה ידי

 .חותיפהו רקחמה תוליעפו תירחסמה התוליעפל

 םינומיאו הכרדהב הרבחה תועקשה .3.14.5

 םימיב תמייסמ ןכו הצובקה ידבועל םינומיאו תוכרדה ףטוש ןפואב תעצבמ הצובקה

 תוכרדהו תורשכה עוציבל לועפל הצובקה תנווכב וב םוקיב המגדה ןקתמ תיינב ולא

     .הצובקה ירצומ לע הצובקה ידבועל תויעוצקמ

 לומגת תוינידמ .3.14.6

 לומגתה תדעו רושיא רחאל ,תיללכה הפיסאה הרשיא 2019 רבמטפסב 26 םויב

 אלמה חסונל .הרבחה לש הרשמה יאשונל לומגתה תוינידמ תא ,הרבחה ןוירוטקרידו

 23.9.2019 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר ,הרבחה לש לומגתה תוינידמ לש

 .)2019-01-098512 :אתכמסא(

  הקסעה יאנת .3.14.7

 ישדוח לומגת סיסב לע םיישיא הדובע ימכסהב הידבוע םע תרשקתמ הצובקה ,ללככ

 שארמ העדוה ןתמ ךות ,םידדצהמ דחא לכ ידי לע םדקומ םויסל םינתינה ,ילבולג

  .)קוח יפ לע ללכ ךרדב(

 ןרק ,םייוציפו היסנפל תושרפה ,רתיה ןיבו ,ללכ ךרדב םיללוכ הקסעהה יאנת

 ימכסה םיללוכ םידבועהמ קלחל סחיב .הארבה ימדו השפוחל תואכז ,תומלתשה

 וא/ו הרבחה תלהנה ידי לע ועבקיש םידעיב הדימע סיסב לע םיסונוב םג הקסעהה

   .הרבחה לש תויצפואה תוינכות תרגסמב תויצפואל תואכז ןכו ןוירוטקרידה

 הרשמ יאשונ יופיש .3.14.8

 לומגתה תדעו רושיא רחאל ,תיללכה הפיסאה הרשיא 2019 רבמטפסב 26 םויב

 הרשמה יאשונלו םירוטקרידל יופישו רוטפ יבתכ תקנעה ,הרבחה ןוירוטקרידו

 .הז יתפוקת חודל 'ד קרפל א29 הנקת ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחב

 הרשמ יאשונ חוטיב .3.14.9

 לשו הרבחב ונהכי וא םינהכמה הרשמ יאשונו םירוטקריד חוטיב תסילופ הרבחל

 הטילשה ילעב לע םינמנה הרשמ יאשונ תוברל ,הרבחה לש תודכנ וא/ו תונב תורבח

 קרפל א29 הנקת ואר םיפסונ םיטרפל .תעל תעמ הרבחב ונהכי וא/ו םינהכמה ,הרבחב

  .הז יתפוקת חוד לש 'ד

 םיינבמ םייונש .3.14.10

 1.1.10  ףיעס ואר ,גוזימה תקסע תמלשה בקע הרבחב ושחרתהש םיינבמה םייונישל

 .ליעל
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   הריכב הלהנה ידבועו הרשמ יאשונ לומגת .3.14.11

 בגוי רוא ר"ד םע הקסעה םכסה .א

 ,הרבחה ןוירוטקריד ר"ויו ל"כנמכ ןהכמ ,הרבחב הטילשה ילעבמ ,בגוי רוא ר"ד

 ר"ד לש ותנוהכ יאנת םכסה תודוא םיטרפל .וניבל דניוווגוא ןיב םכסה יפ לע תאזו

 תדעו רושיא רחאל ,הרבחה תוינמ ילעב תפיסא ידי לע ורשואש יפכ ,בגוי רוא

 :אתכמסא( 26.9.219 םוימ ידיימ חוד ואר ,הרבחה לש ןוירוטקרידהו לומגתה

 קרפל 21 הנקת ןכו הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)2019-01-084234

  .הז יתפוקת חודל 'ד

 ןמיוו רימת רמ םע הקסעה םכסה .ב

 יאנת םכסה תודוא םיטרפל .הרבחה לש םיפסכה ל"כנמסכ ןהכמ ןמיוו רימת

 רחאל ,הרבחה תוינמ ילעב תפיסא ידי לע ורשואש יפכ ,ןמיוו רימת לש ותנוהכ

 26.9.2019 םוימ ידיימ חוד ואר ,הרבחה לש ןוירוטקרידהו לומגתה תדעו רושיא

 הנקת ןכו הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)2019-01-084234 :אתכמסא(

  .הז יתפוקת חודל 'ד קרפל 21

 רטכורפ יבג רמ םע הקסעה םכסה .ג

 יאנת םכסה תודוא םיטרפל .הרבחה לש תוריכמ לועפת ל"כנמסכ ןהיכ רטכורפ יבג

 רחאל ,הרבחה תוינמ ילעב תפיסא ידי לע ורשואש יפכ ,רטכורפ יבג לש ותנוהכ

 26.9.219 םוימ ידיימ חוד ואר ,הרבחה לש ןוירוטקרידהו לומגתה תדעו רושיא

 הנקת ןכו הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה 2019-01-084234 :אתכמסא(

 .)הז יתפוקת חודל 'ד קרפל 21

  .הרבחב הרשמ אשונכ ןהכל רטכורפ רמ לדח 2020 ,לירפא שדוחב 13 םויב

  יקסנילפק השמ רמ םע רוטקרידכ יונימו םיתוריש ןתמל םכסה .ד

 ,לירפאב 6 םויל הרבחה לש תיללכ הפיסא ןומיז לע הרבחה העידוה ץרמב 01 םויב

 םכסהב תורשקתהו הרבחב רוטקרידכ יקסינילפק השמ רמ יונימל 2020

-2020-01 אתכמסא( 2020 ,ץרמב 01 םוימ הרבחה חוויד ואר םיטרפל .םיתורישה

 רשוא 2020 לירפאב 6 םויב .הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהכ אבומה )020748

 םיטרפל .םיתוריש םכסהב תורשקתהו הרבחב רוטקרידכ יקסנילפק רמ לש ויונימ

 אבומה )2020 -01 -036777 אתכמסא( 2020 לירפאב 7 םוימ הרבחה חוויד ואר

 .הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהכ
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  ןולחכ בקעי רמ םע הקסעה םכסה .ה

 12 םויל הרבחה לש תיללכ הפיסא ןומיז לע הרבחה העידוה 2020 ,ץרמב 5 םויב

 .תוריכמו לועפת לע יארחאו ל"כנמל הנשמכ ןולחכ בקעי רמ יונימל 2020 ,לירפאב

 )2020-01-018796 אתכמסא( 2020 ,ץרמב 5 םוימ הרבחה חוויד ואר םיטרפל

 לש ויונימ רשוא 2020 לירפאב 12 םויב  .הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהכ אבומה

 הרבחה חוויד ואר םיטרפל .תוריכמו לועפת לע ירחאו ל"כנמל הנשמכ ןולחכ רמ

 לע הללכהב אבומה ,)2020  -037871-01 :אתכמסא רפסמ( 2020 לירפאב 12 םוימ

 .הז חודב היינפהה ךרד

 תויצפוא תוינכת .3.14.12

  תילארשי תויצפוא תינכת

 )ט(3 ףיעסו 102 ףיעסל םאתהב הסנכה סמ ידי לע הרשוא רשא  תויצפוא תינכת הרבחל

 יאשונו םידבועה ןמ קלחל הקינעה הרבחה הז חוד דעומל ןוכנ .הסנכהה סמ תדוקפל

 תויצפוא 848,928 )תויצפואה )pool( רגאמל ורזחו ועקפש תויצפוא ללוכ אל( הרשמה

 .ל"נה תויצפואה תינכת חוכמ הרבחה לש תוליגר תוינמ 848,928 – ל שומימל תונתינה

  :ךרעה תוריינ טוריפ ןלהל

   

 דעומ  תויצפוא תומכ םיעצינה גוס
 האצקה

 דעומ/עקפ
  טלוח/העיקפ

 תומכ
 תוינמ

 הלועפה תוהמ

 ועקפ תויצפואה 05.02.2020 237,360 רטכורפ לאירבג
 13.04.2020 םויב

 הרשמ אשונכ ןהכל לדח -
  .ועקפ תויצפואה .הרבחב

  - 05.02.2030 05.02.2020 189,887 ןמיוו רימת

  - 05.02.2030 05.02.2020 142,415 ןייד ןב לאירא

  - 13.11.2027 11.12.2019 26,443 )1 רפסמ הקנעה( יול םתוי

  - 18.02.2029 11.12.2019 26,666 )2 רפסמ הקנעה( יול םתוי

  - 27.04.2027 27.4.2020 100,000 יקסנילפק השמ

  - 09.09.2027 27.4.2020 363,517 ןולחכ בקעי

 תקנעהו םידבועל תויצפוא ראתמ םוסרפ הרבחה ןוירוטקריד רשיא 27.4.2020 םויב

 .הז יתפוקת חוד םוסרפל ךומסב םסרופי רשא ,םידבוע רפסמל תויצפוא
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  םיקפסו םלג ירמוח .3.15

 :םיירקיע םיביכר רפסממ תבכרומ הצובקה ידי לע החתופ רשא סוחדה ריוואה תריגא תכרעמ

 הווהמה טפנ קוקיז ירצותמו תונוש ימוג תובוכרתמ בכרומ רשא ירמילופ רמוחמ יושעה לכמ

 וא קוחרה חרזמב םלג רמוח קפסמ הצובקה ידי לע שכרנ לכמל םלגה רמוח ."תימינפ" ןיעמ

 .קוחרה חרזמב םויכ עצובמ ,םלגה רמוח סיסב לע ,לכמה רוציי .לארשיב ימוקמ קפסמ

 היסור ,לארשי תמגודכ תויפרגואג תוריזב םיפסונ רוציי תורוקמ תאיצמל תלעופ הצובקה

  .לעופב תונמזה סיסב לע תישענ הדובעהו תורשקתה םכסה םתחנ אל םידדצה ןיב .היכרותו

 םיביכרה תא רצייל םתלוכיב רשא םינוש םיקפס םימייק םלועב ,הצובקה תעידי בטימל

 תוברל היקפסמ ימב תולת הצובקל ןיא הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנו הל םישרדנה םירמילופה

 תשיכרל םיפסונ םיקפס רפסמ םע הליבקמ תורשקתה תנחוב הצובקה .םילכמה קפסב

 .ל"נה םירמילופה םיביכרה

 םייתכתמ םיביכר ,תונוש תויטנמצ תובוכרתל הצובקה תשרדנ הריגאה תכרעמ רוצייל ,ףסונב

 םלג ירמוח תשכור הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .םינוש םיצחלב זג תכלוה תורוניצו

  .לארשיב םינוש םינרצימ ולא םיפסונ

 ןוטב קפס םע תוידעלב םכסה לע ,דניווגוא תועצמאב ,הצובקה המתח ,2018 טסוגואב 5 םויב

 הצובקה לש תידוחיי ןוטב תבורעת תוידעלבב הרבחל קפסי ןוטב קפס ותוא ויפל לארשיב ליבומ

 םדקומב עקפי תוידעלבה םכסה .תינוחטיבה היישעתל םירכמנה םימייוסמ םיטקיורפ רובע

 ןוילימ 10 לש רבטצמ םוכסב ןוטבה קפסמ תושיכר םות וא ותמיתח דעוממ םינש 5 םות :ןיבמ

  .ח"ש

 הנשמ ינלבקב הצובקה תרזענ חוקלה לצא הריגאה תכרעמ תנקתה ךילהתמ קלחכ ,ןכ ומכ

 דעומל ןוכנ .תוירגסמו סוסיב תורבח  ,חודיק תורבח  ,רפע תודובע ,עקרק יצעוי :םהיניבו םינוש

 רפסמ םע תדבועו תולבקתמה תונמזהה סיסב לע ולא םיקפס תרכוש הצובקה ,הז יתפוקת חוד

 .םיפסונה םלגה ירמוח תקפסאל עגונב םילארשי םיקפס

 שומיש םישרוד םניא תינוחטבה הישעתה רובע הצובקה לש הריגאה תכרעמ ימושי יכ ,רהבוי

 םיקפסהו םלגה ירמוח ,תאז רואל .היישעת ילעפמל הריגאה תכרעמ יביכרמ םינוש םיביכרב

 הישעתה תא תושמשמה הריגאה תכרעמ לש תופסונ תויצקילפא רובע םג םיהז םניה

  .תינוחטבה

 הנממ )"אטז" :ןלהל( מ"עב רחסו היישעת אטז תרבח הניה הצובקה לש םינטקה היקפסמ דחא

 תושמשמ רשא תוארשרשו המרה ירזיבא ,תועוצר רקיעב םינש רפסמ הזמ דניווגוא תשכור

  .תפטושה התוליעפל התוא

 לעבו ןוירוטקרידה ר"וי לכנמ( בגוי רוא ר"ד לש ויבא ,בגוי יזיא רמ וניה אטזב הטילשה לעב

 .הרבחב רוטקרידכ הנורחאל דע ןהיכ רשא )הרבחב הטילש

  ח"ש 135,497 -כ לש ךסב םירצומ אטזמ דניווגוא השכר 2019 רבמצדל 2017 ראוני םינשה ןיב

 ח"ש יפלא 45 -כ לש עצוממ םוכס( גוזימה תקסע תמלשה םרטב ויה תושיכרה ללכ רשאכ

  .)הנשב
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 תא הרבחה ןוירוטקריד רשיא 27.4.2020 םויבו תרוקיבה תדעוו הרשיא 26.4.2020 םויב

 50 יתנש ךס לע הלעי אל רשא ךסב הגירח אלו תיתוהמ אל תרגסמ תקסעב הצובקה תורשקתה

 לככ האוושה ךרעת השיכר לכ ינפל )1( :ןלהל םיטרופמה םיאנתב אטז םע 2020 תנשל ₪ ףלא

 יאנתב עצבתת השיכרהש חיטבהל תנמ לע םימוד וא םיהז םירצומל ריחמ תועצה יתשל רשפאה

 תורשקתהה יאנת ,םירחא םי/קפסמ םימוד וא םיהז םירצומ שוכרת הצובקהש לככ )2( ;קוש

 םיפסכה ל"כנמס לש ףטוש בקעמ עצבתי )3( ;רחא קפס לש הלאמ רתוי םיבוט ויהי אל אטז םע

 םיפסכה ל"כנמס ךורעי הנשל תחאו להונה תוארוהמ הגירח ןיאש אדוול תנמ לע הרבחה לש

 תדעול איצמיו ןפקיהו תרגסמה תקסע תחת ועצבתהש תואקסעה לכ לש הניחב הרבחה לש

   .תרגסמה תקסע יאנתל ושענש תואקסעה תמאתה יבגל רומאכ םוכיס הרבחה לש תרוקיבה

 רזוח ןוה .3.16

 : הצובקה לש רזוחה ןוהה בכרה תיצמת ןלהל

 )ח"ש יפלאב( 31.12.2019 םויל הפוקת 1.1.1.15

 11,854 םיפטוש םיסכנ 1.1.1.16

 6,460 תופטוש תויובייחתה

 5,394 רזוח ןוה

 יאלמו תוחוקל תרתי ,םינמוזמ יוושו םינמוזמ רקיעב םיללוכ הצובקה לש םיפטושה היסכנ

 םיטקיורפב הצובקה ידי לע ועקשוהש תויולע גציימ ךילהתב תודובע יאלמ .ךילהתב תודובע

 בכרומ הצובקה יאלמ ,2019 רבמצדב 31 םויל ןוכנ .םניגב הסנכהה הרכוה םרטו ומלשוה םרטש

 םמילשהל התלוכיבו םינוש עוציב יכילהתב םייוצמה הצובקה לש םיטקיורפ 4-כ עוציבל יאלממ

 תוללוכ הצובקה לש תופטושה היתויובייחתה .םיקפסו םלג ירמוחלו רוציי רשוכל םאתהב

 םרטש םיטקיורפ ןיגב תוחוקלמ תומדקמ ,םירחאו םייאקנב םידיגאתל תויובייחתה רקיעב

 תוסנכהמ םיגולמת םולשתל תובייחתהמ ןכו תוירחאל השרפה ,םניגב הסנכה הרכוהו ומלשוה

  .רבעב הצובקב ולבקתהש חותיפו רקחמ יקנעמ ןיגב תונשדחה תושרל הצובקה

 תועקשה .3.17

  .ליעל 1.1.10 ףיעס ואר גוזימה תקסע ןיינעל .דניווגוא תחא תב הרבח הרבחל הז חוד דעומל ןוכנ
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  ןומימ .3.18

 
 רושק דצ לש בורק וניהש הוולמ םע םכסה לע דניווגוא המתח ,2017 ,רבוטקואב 17 םויב )1(

 דעומ אללו תיביר תאשונ הניאש האוולה דניווגואל דימעי הוולמה ,םכסהה יפל .דניווגואל

 האוולהה .2017 ,רבוטקואב 18 םויב דניווגוא לצא לבקתה הז ךס .ח"ש יפלא 400 ךסב ןוערפ

 .2020 ץרמב 3 םויב האולמב הערפנ

 ל"נה האוולהה תחטבהל .דניווגואל בכר תשיכר ןומימל יאקנב דיגאתמ האוולה הלטנ דניווגוא )2(

  .שכרנש שוכרה תא דניווגוא הדבעיש

 רשקב הצובקה תויובייחתה תחטבהל .רזוח ןוה יכרצ ןומימל יארשא תרגסמ התיה דניווגואל )3(

 ןכו יאקנב דיגאת ותוא תבוטל הרבחה יסכנ לע הנושאר הגרדב ףצ ןוכשמ עצוב הז יארשא םע

 ילעב תובייחתהו םיפסונ םידובעש תריצי יא ,תוסנכה דובעשל עגונב תונוש תויובייחתה ולטינ

 ךיראת רחאל .2019 רבמצדב 31 םויל הצובקה לש יפסכה ח"ודל 11  רואיב םג ואר .הטילש

 תורגסמ הצובקל תומייק אל הז חוד דעומל ןוכנו םאולמב ולא יארשא תורגסמ וערפנ ןזאמה

 בלשב רתונ יאקנב דיגאת ותוא תבוטל הרבחה יסכנ לע ףצה ןוכשמה .יאקנבה דיגאתל יארשא

    .דובעשה לוטיבל לועפל הצובקה תנווכב םלוא וניעב הז

  םידובעש .3.19

 הרבחה לש םייפסכה תוחודל 21 רואיב ואר ,הרבחה תוליעפל םיעגונה םידובעש תודוא םיטרפל

   .2019 תנשל

 יוסימ .3.20

 לש םייפסכה תוחודל 21 רואיב ואר ,הרבחה תוליעפל םיעגונה יוסימה יטביה תודוא םיטרפל

   .2019 תנשל הרבחה

 

 

 

 יארשאה םוכס 

 יפלא( ירוקמה

 )ח"ש

 ןוכנ האוולהה ךס   ןועריפ דעומ  תיבירה רועיש  יארשאה רוקמ

 ראתמה דעומל

 רושק דצ וניאש הוולמ 400 1

 דניווגואל

 לש החפשמ בורק אוה

 דניווגואב ןיינע לעב

0%  400 

 31-ל ןוכנ( 117 2021 רבוטקוא 1.75% + םיירפ יאקנב דיגאת 172 2

 )2018 רבמצדב

 יארשא תורגסמ 3

 ןוה יכרצ ןומימל

 3,000 הבוגב רזוח

 ח"ש

 31 -ל ןוכנ( 930 2019 רבוטקוא 4.5% + םיירפ יאקנב דיגאת

 )2018 רבמצדב
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  םלוהינ יכרדו םייתביבס םינוכיס .3.21

 ךכיפל .התוליעפל םיעגונה םייתביבס םינוכיס לע הצובקל עודי אל ,הז יתפוקת חוד דעומל

 שרדית ןניגב תיתוהמ העפשה היהת אל הביבסה תנגהל תועגונה תוארוהל יכ הכירעמ הצובקה

 ףיעסב רומאה רואלו ,תאז םע דחי .ןהשלכ תויולעב וא/ו העקשהב תאשל וא/ו עיקשהל הצובקה

 םיעודי םניא הז יתפוקת חוד דעומל רשא ,םיירשפא הניקתו תויקוח תולבגמ רבדב ןלהל 3.22

 תועגונה תוירוטלוגר תוארוה וא/ו םינקתב דומעל דיתעב שרדית הצובקה יכ ןכתיי ,הצובקל

  .הביבסה לע הנגהל

 הצובקה לש הריגאה תכרעמ )"םיתורישו םירצומ"( 3.2 ףיעסב טרופמכ – תיטגרנא תולעייתה

 ,ךכשמו לעפמב סוחד ריווא תריציב למשחה תכירצ תא תיחפהל הצובקה תוחוקלל תרשפאמ

 2019 דע 2016 םינשב וקשוה לארשיב .תוחוקלה לצא תיטגרנא תולעייתה יכילהת עצבל

 היישעת ילעפמל תורשפאמה 26ח''ש ןוילמ 215 מ הלעמל לש ףקיהב הממח יזג תתחפה תוינכות

 ןומימב תופתתשה ךות לעפמב היגרנאה תכירצ תא םיניטקמה םיגולונכט םירצומב עיקשהל

 ןוכנ .27לארשי תנידמ ידי לע רצומה תולעמ )תינשדח תילארשי היגולונכטל 40% דעו( 20% לש

 רושיא ולביק הצובקה לש תוחוקל רפסמ ,הצובקה תעידי בטימל ,הז יתפוקת חוד דעומל

 ,ףסונב .הריגאה תכרעמ תנקתה ןיגב היגרנאה דרשממ תיטגרנא תולעייתה קנעמ תלבקל

 )היגרנא תכירצ תוליעי לע חוקיפ( היגרנא תורוקמ תונקת ןהיניב ,תונקת ונקתוה לארשיב

 תורוקמ תונקתב רדגוהש ףס לעמ ולש תיתנשה היגרנאה תכירצש לעפמ לכ ןהיפל ,1993-ד"נשת

 תולהנתה ,היגרנאה תכירצ רחא חוקיפו בקעמ ןתרטמש תונוש תושירדב דומעל ביוחמ ,היגרנא

 2016 לירפאב 8-ב םג ךכ .תיטגרנא תולעייתהו ןוכסיח תגשהל םידעצ תטיקנו תלכשומ תיטגרנא

 תולעייתהלו הממח יזג תוטילפ תתחפהל תימואלה תינכתה תא שדחמ לארשי תלשממ הרשיא

 ימואלה דעיה תא םדקל הדעונ וז תינכת .תונורחאה םינשב אפקוה המושייש רחאל ,תיטגרנא

 רבמצדב זירפב םילקאה תדיעווב לארשי תנידמ הבייחתה וילע ,הממח יזג תוטילפ תתחפהל

   .28)542 הלשממ תטלחהל ךשמהב( 2015

 היושע םהב םיפסונ םיקוושב תומייק תומוד תולעייתה תוינכות ,הצובקה תעידי בטימל

-ןופצ תונידממ קלחב ,ב''הראב תופסונ תונידמו הינרופילק םהיניב ,דיתעב לועפל הצובקה

  .הריגאה תכרעמ תוריכמל עייסמ םרוג  תויהל תויושע תוינכות ךשמה .דועו הפוריא ברעמ

 

 

 

 

 
26 

nergyEfficency/GreenhouseGasReductimateChange/GHGandEhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Cli
onSupport/Pages/Appxa2012.aspx 

27 funding-emissions-https://www.gov.il/he/service/reducing  

28 -ficency/Documents/govhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEf
MitigatioNationalPlan2016.pdf 
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  הצובקה תוליעפ לע חוקיפו תולבגמ .3.22

  :תוליעפה םוחתב הצובקה תוליעפ לע תולחה תוירקיעה הקיקחה תוארוה טוריפ ןלהל

 םייליע ןוסחא ילכמב ריווא ןוסחאל סחיב היצלוגר תמייק לארשיב ,הצובקה תעידי בטימל .3.22.1

 תיטנוולר הניא וז היצלוגר .)'וכו הדלפ יבוע ,לכמב םיכותירה תוכיאל עגונב התיברמ(

 חוד דעומל ןוכנ .)תיליע אלו( תיעקרק תת תכרעמ הניה רשא הצובקה לש הריגאה תכרעמל

 תריגאל םילכמל סחיב תיטנוולר היצלוגר לארשיב ןיא ,הצובקה תעידי בטימל ,הז יתפוקת

 הפוצמה ,ירמילופ רמוחמ םייושע הצובקה לש הריגאה ילכמ ,ןכ ומכ .עקרקל תחתמ ריווא

 ץחל ילכמ לש הרדגהה תא םימאות םניאו עקרקה ינפל תחתמ ןקתומו ,יטנמצ רמוחב

 םיפופכ םניא הצובקה תעידי בטימל ןכלו )ךתורמ לכימו הדלפ לכימל תסחייתמ הרדגהה(

  .הניקתל

 לע תירטנלוו הקידב ךורעל הצובקה הרחב הריגאה תכרעמ תריכמב הלחה םרטב ,תאז םע .3.22.2

 הריגאה תכרעמ קלחכ רכמנ רשא לכמה תוניקת תקידב ךרוצל ילארשיה םינקתה ןוכמ ידי

 רתיה ןיב קדבנ םינקתה ןוכמ תקידב תרגסמב .)2015 תנשב העצוב וז הקידב( הצובקה לש

 תרגסמב .החלצהב המלשוה וז הקידב .תופילד רדעהו לכמה תריגא תלוכי ,לכימב ץחלה

 םאתהב ןיקת לכמה יכ ןוחבל תנמ לע תומוד תוקידב הצובקה תעצבמ הריגאה ילכמ תנקתה

 ךרוצה תא הצובקה ןחבת םישדח םירצומ וחתופיש לככ .רומאכ םינקתה ןוכמ תושירדל

 .ולא םירצומל תפסונ הקידב עוציבב

 ילכמל עגונב היצלוגר ב"הראב תמייק ,הצובקה תעידי בטימל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .3.22.3

 ךותירה יבוע ךותירה יפוא ,תבוכרתה ,הדלפה גוס תא הרידגמה הדלפ ייושע םייליע ץחל

 העציבש דבלב תינושאר הקידבמו הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הצובקה תעידי בטימל .'דכו

 תת סוחד ריווא תריגא ילכמ רובע תיללכ היצלוגר וא יללכ ןקת ב"הראב ןיא ,הצובקה

 NSF -ה רושיא ןיינעל .הצובקה לש הריגאה תכרעמ ומכ הדלפ םייושע םניאש םייעקרק

   .ליעל 3.1.2 ףיעס ואר הצובקה הלביקש

 פ"ומה קוח חוכמ הניקתו הקיקח תולבגמ הצובקה לע תולח ,הז יתפוקת חוד דעומל .3.22.4

 הצובקה הלביקש הכימת לשב )תונשדחה תושר( ישארה ןעדמה לש םיללכהו תונקתה

   .)"חותיפו רקחמ"( 3.12 ףיעסב טרופמכ ישארה ןעדמהמ

 ןהיתוסנכהמ םיגולמת םולשתב תובייח תונשדחה תושר תכימת תא תולבקמה תורבח ,ללככ

 ולביקש הכימתה ךס םולשתל דע תאזו ויפ לע תונקתבו פ"ומה קוחב םיעובקה םירועישב

 םירקמב הזמ הלעמל וא ,רלודה רעשל הדמצהו רובילה תיביר תפסותב תונשדחה תושרמ

 עדי לע ססבתמה רוציי לע ,פ"ומה קוח יפ לע .)ל"וחל רוציי תרבעה לשב ןוגכ( םימיוסמ

 תרחא תרשאמ תושרה םא אלא דבלב לארשיב עצבתהל תונשדחה תושר תכימתל רושקה

 םולשת םיבייחמ לארשיל ץוחמ רוצייל תויוכז ןתמ וא ל"וחל רוציי תרבעה .בתכבו שארמ

 םג םיתיעלו )תיביר תפסותב תושרה תכימת םוכסמ השולש יפ דע( 29םילדגומ םיגולמת

 חתופש )בחרה ונבומב( עדיל רשאב תולבגמ פ"ומה קוח עבוק ,ףסונב .לדגומ םיגולמת רועיש

 ,רומאכ עדיל הרושקה תוכז לכל רשאבו ,וז הכימת םע רשקב וא תונשדחה תושר תכימתב

 
  .ליעל 17 םיילוש תרעה ואר דניווגוא יגולמתל סחיב 29
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 םידדצ תוברל( םירחא םע םתוא קולחל וא איהש ךרד לכב םריבעהל ןיא ,הז ללכבו

 שארמ ,תונשדחה תושר רושיא ךכל ןתינ םא אלא ,םילארשי םניאש וא םילארשי ,)םירושק

 עדי תרבעה לש דבלב םימיוסמ םיגוס רשאל תונשדחה תושר תא ךימסמ קוחה .בתכבו

 אל ךכל סחיב םג ךא ,)ןוישיר ןתמ לש הרקמ לכ יבגל אל ךא ,עדי תריכמ לש ךרדב ,לשמל(

 תויהל היושע וב תוכז וא רומאכ עדי תרבעה ,ןכ ומכ  .ןתניי רומאכ רושיא יכ חיטבהל ןתינ

 ועבקנש םיללכלו תואחסונל םאתהב תונשדחה תושרל םימיוסמ םימוכס םולשתל הפופכ

 ףסונב ,תבייחמ ,ל"וחל עדי תרבעה ,לשמל .םירחא םיאנתו תוארוהל וא פ"ומה קוחב

 לכמו )תיביר תפסותב( לבקתהש ןומימה ןמ השיש יפ דע לש םולשתב ,שארמ תושרה תלבקל

 תושרל ומלושש םיגולמתה יוכינבו ,)תיביר תופסותב( לבקתהש ןומימה ךסמ תוחפ אל םוקמ

 ,רומאכ הרפה רשפאמה וא ל"וחל עדי תרבעה יבגל פ"ומה קוח תוארוה תא רפמה .תונשדחה

 היושע תושרה הזכ הרקמב ,ןכ ומכ .םינש שולש לש רסאמ הנידש תילילפ תוירחאב בייח

 התיה הצובקה וליא םימלושמ ויהש םימוכסה תוברל ,תוסנקו םיפסכ םולשת עובתל

 עדי תרבעה ,ךכל רבעמ .תונשדחה תושר לש הרושיא תלבק רחאל ל"וחל עדיה תא הריבעמ

 תובייחתהל םג הפופכ ,רחא ילארשי םרוגל וב תוכז לכ וא תונשדחה תושר תכימתל רושקה

 תויוכזה לע תולבגהה תוברל ,פ"ומה קוח תוארוהל ףופכ היהיש ךכל עדיה לבקמ לש

 ,שרדנ ונניא תונשדחה תושר רושיא .םיגולמת םולשת תבוחלו םירחאל עדיב שומישהו

 רושקה עדי לע ססבתהב וחתופש םירצומ לש הריכמו קוויש אוציי םשל ,תאז תמועל

 ,םיאנתו תוארוה תומייק ,עדיב שומישה לע תולבגהה תרגסמב .תונשדחה תושר תכימתל

 רושיאו ,תונמאנב ותדקפה יבגלו תושרה תכימתל רושקה עדי דובעש יבגל םג ,ראשה ןיב

 תושרה תכימת תא ולביקש תורבח לע לח פ"ומה קוח .ולא יבגל םג שרדנ תונשדחה תושר

 פ"ומה קוחל הפופכ תויהל לדחת רומאכ הרבח .תושרל םיגולמתה אולמ םולשת רחאל םג

  .תושרה רושיאב ,רחא ףוגל ואולמב רבעוי תונשדחה תושר תכימתל רושקה עדיה רשאכ קר

 1968-ח"כשת ,םיקסע יושיר קוח תוארוהל ,רתיה ןיב הפופכ הצובקה ירצומ קווישו תריכמ .3.22.5

 ינידל הפופכ הרבחה היהת לארשיל ץוחמ תוליעפב .1981-א"משתה ,ןכרצה תנגה קוחו

 .לעפת ןהב תורזה תונידמה

 ינחורה ןיינקה ינידל הפופכ היהתו לוכי חותיפהו רקחמל עגונה לכב הצובקה תוליעפ .3.22.6

 .םיימואלניבהו םיימוקמה

  .)ליעל 3.1.2 ףיעס ואר טוריפל( ןוחטיבה דרשמל רכומ קפס הניה הצובקה .3.22.7

 םייתוהמ םימכסה .3.23

 קלח( םיוולמ תצובק ומתח ,גוזימה תקסע תרגסמבו 2019 יאמב 29 םויב :האוולהה םכסה .3.23.1

 תיביר אלל האוולה תדמעהל םכסה לע דניווגואו )גוזימה תקסע תרגסמב םיעיקשמהמ

 ,םינוש םיעיקשמ ידי לע שרדנה ןוהה סויגמ קלחכ  ,₪ ינוילימ 3.5 לש ךסב דניווגואל

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .גוזימה תקסע תמלשה םע סויגה ךסמ הזזוק האוולהה

 .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה )01053722-2019 :אתמכסא( 30.5.2019 םוימ

 תוחודל 1 רואיב ןכו הז יתפוקת חודל ליעל 1.1.10 ףיעס ואר גוזימה תקסע תודוא םיטרפל .3.23.2

 .2019 תנשל הרבחה לש םייפסכה



 

56 
 

 .ליעל 3.15 ףיעס ואר ןוטבה קפס םע תוידעלב םכסה תודוא טוריפל .3.23.3

  ץועיי םכסה .3.23.4

 ,הרבחה הרשקתה ינוחטיבהו יאבצה םוחתל הצובקה לש רצומה תוריכמ תרגסמב

 ויבא תולעבב הרבח( םלש לאונמע רממ ץועיי יתוריש תלבקל םכסהב ,דניווגוא תועצמאב

 םלש לאונמע רמ תולעבב הרבחו הרבחב ןיינע תלעב הניה מ"עב טנרב.ס םלש הדוהי רמ

 םינש 8 לש הפוקתל )"םלש רמ םע ץועייה םכסה"( )הצובקה תוחוקלמ תחא הניה

 םלש רמ קינעמ םלש רמ םע ץועייה םכסה תרגסמב .2018 רבוטקואב 1 םויב התליחתש

 תמכסומ הלמעל הרומתב תאזו ידעלב אל ןפואב ינוחטיבהו יאבצה םוחתב ץועיי הרבחל

 לצא ולבקתה רשא )םלש רמ םע םכסהב ורדגוהש יפכ( וטנ תוריכמה ךסמ 5% הבוגב

 ץועייה םכסה תפוקתבו לככ .תינוחטיבה היישעתל םכסוהש םוחתב תוריכמ לשב הצובקה

 םוחתל םירכמנה הירצומ סיסבב תדמועה היגולונכטה תא רוכמת הצובקה םלש רמ םע

 םלש רמל המלושש הרומתהמ 2 יפל הוושה ךס ,םלש רמל םלשל הילע היהי יאבצ-ינוחטיבה

 חוד דעומל ןוכנ .םהיניבמ הובגה יפל ,ח"ש 1,000,000 לש ךס וא רומאכ הריכמה דעומל דע

 םע ץועייה םכסה חוכמ םלש רמל םולשתל תויובייחתה ןיאו םולשת עצוב אל ,הז יתפוקת

  .םלש רמ
 וא ןמדלפ םהרבא רמל םלשל דניווגוא הבייחתה הקסעה תמלשה דעומב :ךווית םכסה .3.23.5

 ,ח"ש 462,500 לש ךסב ,דניווגואל הרבחה ןיב הקסעה ךווית ןיגב הלמע ותטילשב הרבחל

 לש תוכזה תורתיו םיאכזה תרתיב תגצומ ןמדלפ רמ יפלכ תובייחתהה .מ"עמ תפסותב

 .2020 ראוניב 05 םויב הערפנו ,2019 תנשל הרבחה לש םייפסכה תוחודל 13 רואיבב הצובקה

  .ליעל 3.14.11 ףיעס ואר הרבחל ץעויו רוטקרידכ יקסנילפק רמ םע תורשקתהל .3.23.6

 הלועפ ףותיש ימכסה .3.24

  .םייתוהמ הלועפ יפותיש ימכסה ןיא הצובקל ,הז יתפוקת חוד דעומל

  םייטפשמ םיכילה .3.25

 דניווגוא דגנכ העיבת ותולעבב הרבחו דניווגוא לש רבעשל ץעוי ושיגה 2018 רבמבונב 20 םויב

 דניווגואב תוריכמ יל"כנמסכ םתנוהכ ךלהמב םיעבותה תנעטל .ח"ש 800,000-כ לש םוכסב

 םתקסעה םע רשקב םיפסונ םימוכס ןכו עבתנה םוכסב הריכמ תולמע תלבקל תואכז םהל המק

 1 םויב .םיעבותה תונעטב דניווגוא הרפכ ותרגסמב הנגה בתכ השיגה דניווגוא .דניווגואב

 תייחדלו תוידדה תונעט לע רותיול הרומתב ויפל הרשפ םכסה לע םידדצה ומתח ,2019 טסוגואב

 לש ףקות לביק הז הרשפ םכסה .ח"ש ףלא 120 לש ללוכ ךס תועבותל הרבחה םלשת העיבתה

 טסוגואב 08 םויב םלוש הרשפה םוכס .2019 טסוגואל 4 םויב טפשמה תיב ידי לע ןיד קספ

 הרבחה לש םייפסכה תוחודל 'ב22 רואיב ואר םייטפשמה םיכילהה תודוא ףסונ טוריפל .2019

  .2019 תנשל
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 תיקסע היגטרטסאו םידעי .3.26

 :ןלהל םיטרופמה םידעיב תדקמתמ  הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל

  הצובקה הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .לארשיב הריגאה תכרעמ לש תוריכמה תלדגה .א

 תוחוקל תווהל םייושע רשא םילעפמ תואמ ףא ילואו תורשע לארשיב םימייק יכ הכירעמ

    .הצובקה לש הריגאה תכרעמל םיילאיצנטופ

 םג םקלח םיפסונ םיגטרטסא םיקוושב הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמ תובחרתה .ב

 םיקווש םג ומכ םלועב םיילאיצנטופ תוחוקל רגאמ רוציל  הצובקה ןוצרב .לארשיל ץוחמ

 יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמ ךשמהל םיפסונ םייגטרטסא

 ב"הראב הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמ תבחרהל הליחת לועפל  הצובקה תנווכב ,הז

  .)EPC( עוציבו תוריכמ ינלבקב שומיש ךות הינמרגו

  .ליעל 3.4 ףיעסב טרופמכ םישדחה וא/ו םימילשמה םירצומה חותיפ ךשמה .ג

 לש הריגאה תכרעמ תייגולונכטל םימיאתמה םיפסונ םייקסעו םיגולונכט םימושיי תניחב .ד

 .הצובקה

 הישעתל הצובקה לש הריגאה תכרעמ רובע םיפסונ םייקסעו םיגולונכט םימושי תניחב .ה

 תינוחטבה הישעתל תושמשמה תויצקילפאב שומיש תניחב ,ןכו ,לארשיב תינוחטבה

  .םלועה יבחרב תופסונ תוינוחטב תוישעת רובע לארשיב

 דחא לכב תיקסעה היגטרטסאהו םידעיה םע רשקב ליעל תוטרופמה הצובקה תוחנהו תויזחת

 םירצומל רתיה ןיבו ,סיסבה תוחנה הז ללכבו ,ליעל הז ףיעסב םיטרופמה םישיחרתהמ

 קוחב ותרדגהכ ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ" ןניה םישדחה םייגולונכטה םימושיילו םישדחה

 התלוכי יבגל תואדו לכ ןיא הצובקל .אובל דיתעל הצובקה ידעיו ןוזח תניחבב םהו ךרע תוריינ

 םימרוג לע םיססובמ תלטובמ יתלב הדימב רשא ,ל"נה םידעיה תא גישהלו ןוזחה תא שממל

 ,תונוישרה לכ תא לבקת הצובקה יכ תואדו לכ ןיא ,הז ללכב .התטילשב םניא םעבט םצעמש

 םירצומה לכ חותיפ תא םילשת יכ וא התוליעפ ךרוצל םישרדנה םירושיאהו םירתיהה

 רכמיי וא תירחסמ החלצהל הכזי קוושתו חתפתש םירצומהמ הזיא יכ וא חתפל התנווכבש

 ,דבלב תוכרעה רדגב רומאכ םניהש ,הז ןיינעב ליעל םיאבומה םינותנה ,ךכיפל .דעיה יריחמב

 םלוכ ,שממתהל אלש םייושע ןכו תינוציחה התביבסו הצובקה יכרצ יפ-לע תונתשהל םייושע

 ,ליעל טרופמכ ,םינוש םימרוגמ האצותכ ,ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,םקלחב וא

 )הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה בקע וא

)Coronavirus( ןלהל 3.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב טרופמכ. 

 הבורקה הנשב תוחתפתהל יפצ .3.27

  :תואבה תולועפב דקמתהל  הצובקה תנווכב ,הבורקה הנשה ךלהמב 

  ;לארשיב הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמ ךשמה .א

 םלועה יקוושב הצובקה לש הריגאה תכרעמל םיידיתע תוחוקל רגאמל ינושאר סיסב תריצי .ב

 הניקתה ירושיא תלבקל ףופכב לכה  ב"הראב הצובקה לש הריגאה תכרעמ תוריכמ תליחתו

 .םישרדנ ולאש לככ םייטנוולרה היצלוגרהו
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   .ליעל 3.43.4 ףיעסב טרופמכ םימילשמה וא/ו םיידיתעה םירצומה חותיפ ךשמה .ג

 הז יתפוקת חוד דעוממ הבורקה הנשב תוחתפתהל יפצל רשאב ליעל הז ףיעסב אבומה עדימה

 הצובקה תוכרעה לע ססובמה ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ דיתע ינפ הפוצ עדימ ללוכ

 רשאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב

 לכ ןיא ,הז ללכב .התטילשב םניא םעבט םצעמש םימרוג לע םיססובמ תלטובמ יתלב הדימב

 התוליעפ ךרוצל םישרדנה םירושיאהו םירתיהה ,תונוישרה לכ תא לבקת הצובקה יכ תואדו

 קוושתו חתפתש םירצומהמ הזיא יכ וא חתפל התנווכבש םירצומה לכ חותיפ תא םילשת יכ וא

 יוניש ,םינוש םיכילהתב בוכיע ,ןומימ יישק דעיה יריחמב רכמיי וא תירחסמ החלצהל הכזי

 תוינכותהו ,ליעל תוטרופמה תוינכותב יונישל איבהל םייושע 'דכו וב תורחתהו קושה הנבמב

 יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,םקלחב וא םלוכ ,שממתהל אלש תויושע ליעל תוטרופמה

 תגשה יא וא/ו קוויש וא/ו חותיפ ידעיב הדימע יא םהיניב ,םינוש םימרוגמ האצותכ ,ךרעוהש

 ףיגנ תוטשפתה תועפשה תוברל ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה וא/ו שורדה ןומימה

 .ןלהל 03.29 ףיעסבו ןוירוטקרידה חודל 'א קלחב טרופמכ )Coronavirus( )הנורוקה

  םייפרגואיג םירוזא יבגל יפסכ עדימ .3.28

  .לארשיב קר הירצומ תא תרכומ  הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל

 ןוכיס ימרוגב ןויד .3.29

 תליחתב הרבחב העקשה םינייפאמה םינוכיסב הכורכ הצובקה לש ךרעה תוריינב העקשהה

 ןלהל תגצומ .חותיפו רקחמה בלשב הניה רשאו ידוחייו שדח תוליעפ םוחתב תלעופה ,הכרד

 לעו הצובקה תוליעפ לע תיתוהמ העפשה תויהל היושע םהל רשא ןוכיסה ימרוג רבדב הריקס

 :תויקסעה היתואצות

 םיילכלכ ורקמ םינוכיס

 קושב תילכלכ תואדו יאלו תילכלכ הטאהל .ימלועה קושב תואדוו יאו תילכלכ הטאה .3.29.1

 רודחל תשקבמ הצובקה םהילא םיילאיצנטופה םיקוושבו ללכב ימלועה וא/ו ילארשיה

 לש התלוכי לעו ולא םיקוושב רוכמל התלוכי לע הערל העפשה תויהל היושע דיתעב

 הענ הצובקה ידי לע תרכמנה הריגאה תכרעמ תולע .ול שרדתש לככ ןוה סייגל הצובקה

 עוציבמ םוסחמ תווהל היושע תילכלכ הטאהו ח"ש ינוילימל ח"ש יפלא תואמ ןיב

 רצייל הרומא הריגאה תכרעמ תנקתהו תויה ,תאז םע .רומאכ תיתועמשמ השיכר

 ליבות רומאכ הטאה אקווד יכ ןכתיי סוחדה ריוואה רוציי תויולעב ןוכסיח תוחוקלל

  .ךוראה חווטל ןוכסיחל תונורתפ רחא שופיחל תוחוקלה תא

 קלח תשכור הצובקה הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .רז עבטמ ירעשב םייונישל הפישח .3.29.2

 לארשיב הירצומ תא תרכומו יאקירמא רלוד עבטמב ל"וחב הריגאה תכרעמ יביכרמ

 הצובקל רוציל תויושע רקיעב ב"הרא רלודבו רזה עבטמ ירעשב תודונת .םילקשב

 הניא הצובקה ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .התויחוור לע עיפשהלו תיעבטמ הפישח

  .עבטמ ירעשל רודיג תעצבמ
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 לע העפשה תויהל היושע ינידמהו ינוחטיבה בצמב םייונישל .לארשיב ינוחטיבה בצמה .3.29.3

 הדיריל איבהל ,רתיה ןיב ,היושע ינידמהו ינוחטיבה בצמב הרמחה .הצובקה תוליעפ

 היישעתהו תויה ,תאז םע .התוליעפל שרדנה ףסונ ןוה סייגל הצובקה לש התלוכיב

 ליבות ינוחטיבה בצמב הערה יכ ןכתיי הצובקה לש היתוחוקלמ דחא הניה תינוחטיבה

  .הז חוקלל הצובקה לש תוריכמב לודיגל

 לש בוליש הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ תנחוב הצובקה .תיביר ירעשב םייונישל הפישח .3.29.4

 הלחה ףאו )ןוכסחב תופתתשה לדומ( Revenue Sharing ססובמ ףסונ יקסע לדומ

 הצובקהמ שורדל יושע הז יקסע לדומ בוליש .תוחוקל ינשל הז לדומ יפ לע תוריכמב

 יקסע לדומ יפ לע תופסונ תואקסע ועצוביו לככ .יאקנב יארשאו בוח יסויג לע תונעשה

  .הצובקה תויחוור לע הערל עיפשהל היושע תיבירה רעשב םייונישל הז

 רסוח תוברל םיילבולגה םיקוושב תוביצי רסוח :םיילבולגה םיקוושב תוביצי רסוח .3.29.5

 תוששח תוברל תילכלכ תואדו רסוח ןכו רחא ילכלכ תוביצי רסוח וא יטילופ תוביצי

 םלגה ירמוח יריחמו תונימז לע ,רתיה ןיב ,עיפשהל םילולע ,החימצב הטאה וא ןותיממ

 םתונתיא לע ןכו הצובקה יקפס לש תיסנניפה םתונתיאו םתונימז לע ,הרבחה לש

 לש םיחולשמבו לועפתב םישובישל םורגל ףאו הצובקה לש היתוחוקל לש תיסנניפה

  .הצובקה ירצומ

 תרצוי םלועה יבחרב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה – )Coronavirus( הנורוקה ףיגנ תעפשה .3.29.6

 ףיגנ תוטשפתה .םלועבו לארשיב תידיתעה תילכלכה תוליעפל רשאב תואדוו יא

 לש התלוכי לע תושקהל םייושע רגסו תודיינתה ןיינעב םלועב תולבגההו הנורוקה

  .הז יתפוקת חודב ןוירוטקרידה חודב 'א קלח ואר םיטרפל .םיטקייורפ עצבל הצובקה

 םייפנע םינוכיס

 םייוניש םייופצ אל הבורקה הנשב ,הצובקה תעידי בטימל .םייגולונכט םייוניש .3.29.7

 סיסבב רשא תויגולונכטה תוינכדע לע עיפשהל ידכ םהב שי רשא םייתוהמ םייגולונכט

 לש היגולונכטל תיפילח היגולונכט תריצי ,תאז םע .הצובקה לש הריגאה תכרעמ

  .הצובקה תוליעפ ףקיהב עוגפל הלולע ,הצובקה

 תוליעפל תויטנוולרה הניקתה תושירדב תויוחתפתהו םייוניש .היצלוגרו הניקת .3.29.8

 תולבגמ תלטהל םורגל םייושע רומאכ תושירדב הצובקה לש הדימע יא וא/ו הצובקה

 םורגל וא/ו םיידיתעה הצובקה ירצומ חותיפבו הריגאה תכרעמ תריכמב םיבוכיעל וא/ו

 .תויתוהמ תואצוהל הצובקל םורגל ןכו םקוויש תקספהל

 םג לארשיב םויכ םירכמנ הצובקה ירצומ .תיטגרנא תולעייתה תכמות היצלוגר .3.29.9

 יכילהת תועצבמ רשא תורבחל םייפסכ םיקנעמ תללוכה תכמות היצלוגר תועצמאב

 תולעייתהל םיקנעמו תוינכת לוטיבו תירוטלוגרה הביבסב םייוניש .תיטגרנא תולעייתה

 הצובקה ירצומ חותיפבו הצובקה לש תומייקה תוריכמב עוגפל םילוכי תיטגרנא

 .תויתועמשמ תואצוהל הצובקל םורגל ןכו םיידיתעה
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 םוחתב תויחמומו תויעוצקמ ,עדי תמרב תנייפאתמ הצובקה תוליעפ .יעוצקמ םדא חכ .3.29.10

 תואיקבו ןויסינ לעב יתוכיא ילוהינו ירקחמ םדא חוכ תשרוד ןכו ,רתויב ההובגה המרב

  תיסחי םישדח םימוחת ,טרפב סוחד ריווא תריגאו ללכב היגרנאה תריגא ימוחתב

 ןיב ,היולת הריגאה תכרעמ תנקתהו חותיפב ךישמהל הצובקה לש התלוכי .םידוחייו

 .רומאכ ןמוימ םדא חוכ קיסעהלו ךישמהל התלוכיב ,ראשה

 תרשפאמ הריגאה תכרעמ רשא יפסכה ןוכסיחה ךס .למשחה ריחמב םייוניש .3.29.11

 הצובקה .למשח ש''טוק תולע ןיבל ןוכסחה רועיש ןיב הלפכמה תאצות וניה היתוחוקלל

 תא קוושל הצובקה תנווכב וילא ידיתע קוש לכבו לארשיב למשחה ריחממ תעפשומ

 םירחא םייטנוולר םיקוושב וא/ו לארשיב למשחה יריחמב תיתועמשמ הדירי .הירצומ

 .הירצומ תא רוכמל הצובקה לש תלוכיב עוגפל הלוכי

 שרוד הצובקה לש םימילשמה וא/ו םיידיתעה הירצומ חותיפ .ןוה תורוקמו ןומימ .3.29.12

 רדעיה.תויביטקפא תויקסע תואצות תגשה םשל ךורא חווטל דואמ ההובג תוליזנ

 ..הצובקה לש תידיתעה תיקסעה התוליעפ תא טאהל לולע םיקפסמ ןומימ יעצמא

 םילעופה םימרוגה דצמ ןה ,ליעל 3.8 ףיעסב רומאכ ,תורחתל הפושח הצובקה .תורחת .3.29.13

 תורחתהל םייושעה םירצומ חותיפו רקחמב םיקסועה םימרוג דצמ ןהו קושב םויכ

 .הירצומב דיתעב

 הצובקל םיידוחיי םינוכיס

 תכרעמל תוירחא היתוחוקלמ קלחל הקינעמ הצובקה .הצובקה תוחוקלל תוירחא .3.29.14

 וב הרקמב .)םינש 3 -כ( תורופס םינש רפסמ הצובקה ידי לע תנקתומ תכרעמה .הריגאה

 תויולעב הריגאה תוכרעממ קלח תפלחה וא ןוקית תויולעב תאשל ךרטצת הצובקה

 תואצוהב תאשל הלולע איה הצובקה לש םימייקה חוטיבה ימוכס לע תולועה תורכינ

  .תויתוהמ

 ר"ויו ל''כנמב תולת הצובקל ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .חתפמ ישנאב תולת .3.29.15

 הלולע בגוי ר"ד לש הביזע .,הרבחב הטילשה ילעבמ ,)בגוי רוא ר''ד( הרבחה ןוירוטקריד

 ואר טוריפל .הצובקה ירצומ תריכמו הצובקה לש םיידיתעה הירצומ חותיפ תא טאהל

  .ליעל הז יתפוקת חודל 3.14 ףיעס

 הפוקת ךרואל הירצומ תא תרכומ הצובקה הז יתפוקת חוד דעומל .דעומ תרצק תוליעפ .3.29.16

 חוד דעומל ןוכנ ,תואדוו ןיא הצובקל ,תאז רואל .)םינש 3 -כ( תודדוב םינש רפסמ לש

 ךרואל התלעפה תויולע ,םינש ךרואל לועפל הריגאה תכרעמ תלוכיל סחיב ,הז יתפוקת

 היושע םישרדנה םיאנתב הריגאה תכרעמ תדימע יא .םישרדנה םיאנתב התדימעו םינש

 .תרכינ הרוצב הירצומ תא רוכמלו ךישמהל התלוכיבו הצובקה תוסנכהב עוגפל
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 תכרעמ תנקתה תויולע .לעופב עוציבה תויולע ןיבל רכמה תולע תכרעה ןיב םירעפ .3.29.17

 ןיב ,היולת רומאכ הריגאה תכרעמ תנקתה .תורכינ תויולע ןניה הצובקה לש הריגאה

 ןיא ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ .יטנוולרה חוקלה לצא םייתביבסה םיאנתב ,רתיה

 לצא םייתביבסה םיאנתב םייופצ יתלב םייוניש הבוט הרוצב דומאל תלוכי הצובקל

 ןהבו חוקלה ביוח ןהב תויולעהמ תוהובג הנקתה תויולע שורדל םייושע רשא חוקלה

    .תאשל ץלאת הצובקה יכ ןכתי

       ןוכסיחב תופתתשה לש יקסע לדומב הריגאה תכרעמ תוריכמ .חוקלה יעוציבב תולת .3.29.18

)Revenue Sharing( הריגאה תכרעמ תריכמ ןיגב הרומתה תלבקל סחיב םינוכיס הלעמ 

 הצובקה לש תולת תוברל יפיצפסה חוקלה לצא הריגאה תכרעמ יעוציבב היולת וזו תויה

  .םהיבגל הטילש הל ןיא רשא םיאנתב

 תואצמנ הצובקה השיגהש םיטנטפה תושקב בור הז יתפוקת חוד דעומל .ינחור ןיינק .3.29.19

 השיגהש םיטנטפל תושקבה תלבק יא .רושיאו הקידב יכילהת לש םינוש םיבלשב

 ןלוכ ,ליעל 3.13  ףיעסב טרופמכ הצובקל וקנעוהש םיטנטפה תקנעהב יוניש וא הצובקה

 תכרעמ תא רוכמל התלוכיו הצובקה לש הדמעמ לע הערל עיפשהל יושע ,ןתצקמ וא

 .הריגאה

 הניא ,תינוחטיבה היישעתל הצובקה ןיב תורשקתהה .תינוחטיבה הישעתל תוריכמ .3.29.20

 היישעתה םעטמ תונמזהב היולתו םכסהב ,הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הבוגמ

 תוריכמ .םהב הטילש הצובקל ןיא םהב םינוש םימרוגב תויולתה תעל תעמ תינוחטיבה

    .ןוטקל ךדיאמו תיתועמשמ הרוצב לודגל דחמ תויושע תינוחטיבה הישעתל הצובקה

 היישעתל הצובקה תוריכמ לע עיפשהל יושע הלשממה יביצקתב יוניש .הלשממ יביצקת .3.29.21

   .תינוחטיבה
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 תכרעהל םאתהב וגרוד רשא ,ליעל וראותש םיירקיעה ןוכיסה ימרוג םיגצומ ןלהל הלבטב

  :30היקסע לע םהל תויהל היושעה העפשהה יפ לע ,הרבחה

 
 הרבחה לע ןוכיסה םרוג לש העפשהה תדימ

 העפשה

 הכומנ

 העפשה

 תינוניב

 העפשה

 ההובג

 םיילכלכ-ורקמ ינוכיס

  +   תילכלכ הטאה

   +  עבטמ ירעשל הפישח

   + לארשיב ינוחטיבה בצמה

   + תיביר ירעשב םייונישל הפישח

  +  םיילבולגה םיקוושב תוביצי רסוח

  +  הנורוקה ףיגנ תועפשה

 םייפנע םינוכיס

  +  םיגולונכט םייוניש

  +  היצלוגרו הניקת

  +  תיטגרנא תולעייתה תכמות היצלוגר

  +   יעוצקמ םדא חכ

 +    למשחה ריחמב םייוניש

  +   ןוה תורוקמו ןומימ

   + תורחת

 הרבחל םידוחיי םינוכיס

  +  הצובקה תוחוקלל תוירחא

 +   חתפמ ישנאב תולת

   +  דעומ תרצק תוליעפ

 תויולעל רכמה תולע תכרעה ןיב םירעפ

  לעופב עוציבה
 +  

 +    הסנכה רוקמכ חוקלב תולת

  +  ינחור ןיינק

  +   תינוחטיבה הישעתל תוריכמ

  +   הלשממ יביצקת

 

 
 לעופב יכ ןכתיי .הז יתפוקת חוד דעומל ןוכנ ,הרבחה תכרעה ךמס לע םניה הרבחה לע םתעפשה תדימו ןוכיסה ימרוג יוהיז 30

 .ליעל רומאהמ הנוש םתעפשהש וא והוז םרטש ןוכיס ימרוג םימייק
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  מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא

 

 31 םויל דיגאתה יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד

 2019 רבמצדב
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 דומע רפסמ םיאשונה ףיעס

 3-ב הצובקה יקסע בצמל ןוירוטקרידה ירבסה :'א קלח 

 3-ב  יללכ 1
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 6-ב ןומימ תורוקמ 5
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 8-ב תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ ילעב םירוטקריד רבדב יוליג 7
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  מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא
 )"הרבחה"(

 31.12.2019 םויב המייתסהש הפוקתל דיגאתה יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד
 

 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל  הרבחה יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה ח"וד תא תאזב שיגהל םידבכתמ וננה

  .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל םאתהב ,)"חודה תפוקת" :ןלהל( 2019

 

 

 

 

 הצובקה יקסע בצמל ןוירוטקרידה ירבסה :'א קלח

  יללכ .1

 וארקי מ"עב דניווגואו הרבחה( מ"עב דניווגוא תב הרבחה תועצמאב הרבחה תלעופ ,הז חוד דעומל ןוכנ

 המלשוה ,2019 רבמצד שדוחב .סוחד ריווא תועצמאב היגרנאה תריגא םוחתב )"הצובקה" :ןלהל דחיב

 הז דעוממו מ"עב םירדה וקידמויב :םדוקה המשב תירוביצה הרבחל מ"עב דניווגוא ןיב גוזימ תקסע

 דניווגוא תוליעפ הניה הרבחה לש תיקסעה התוליעפ .מ"עב דניווגוא תרבח תוינממ 100% -ב הרבחה הקיזחמ

 .הז יתפוקת חודל 'א קרפ ואר גוזימה תקסע תודוא םיפסונ םיטרפל .מ"עב

 2020 ראורבפב 17 םויב .2007 תנשמ לחה מ"עב ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב תורחסנ הרבחה תוינמ

 םישרדנה םיאנתב התדימע רואל תישארה המישרל רומישה תמישרמ הרבחה לש ךרעה תוריינ ורבעוה

  .תישארה המישרב היתוינמב רחסמ שודיח ךרוצל פ"ומ תרבחמ

 המילשה הרבחה לש תיללכה הפיסאהו ןוירוטקריד תרוקיבה תדעוו רושיאל ךשמהב 2020 ,לירפאב 23 םויב

 ח"ש ןוילימ 21 רשאכ ,ח"ש ןוילימ 30 לש ללוכ ךסב הרבחב תויצפואו תוינמ לש תיטרפ האצקה הרבחה

  .הז חוד םוסרפ רחאל ךומסב הרבחב לבקתהל םייופצ וכותמ

 לע הללכהב אבומה )2020-01-026527 אתכמסא( 2020 ץרמל 26 םוימ ןקותמ הפיסא ןומיז האר םיטרפל

 .)041205-01-2020( 2020 לירפאב 23 םוימ חוויד ןכו היינפה ךרד

 ףיגנ ,לארשיב םגו םלועה יבחר לכב ןכמ רחאלו ןיסב טשפתהל לחה ,2020 תנשל ןושארה ןועברה ךלהמב

 תימלוע הפיגמכ ימלועה תואירבה ןוגרא ידי לע רדגוה 2020 סרמ שדוחב רשא ) Coronavirus(  הנורוקה

 ורקאמ תוכלשהמ האצותכו הנורוקה רבשמ עקר לע ,םייפסכה תוחודה רושיא דעומב .)"הנורוקה רבשמ"(

 היה ,לארשי קנב תכרעה יפ לע ,תימלועה תילכלכה תוליעפב הטאה לש הנומת תרהבתמ ,ולש תוילכלכ

 לארשי תלכלכ לע תיתועמשמ העפשה היופצ לארשיב םיפירח ענמ ידעצ ושרדי םא טרפבו ,ךראתי רבשמהו

 ויתוכלשהל סחיב הלודג תואדוו יא תמייק רשא לגלגתמ עורא לע רבודמו תויה ךירעהל השק הפקיה תאש

 ל"שתה )םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתב חנומה תועמשמכ "ןטק דיגאת" הניה הרבחה

 דיגאת" יאנתב הרבחה לש התדימע תא רשיאו ןחב הרבחה ןוירוטקריד .)"תוחודה תונקת" :ןלהל( 1970

 לכ תא הרבחה לע ליחהו ץמיא הרבחה ןוירוטקריד .תוחודה תונקתל םאתהב ולא תוחוד דעומל ןוכנ "ןטק

  .תוחודה תונקתב טרופמכ הז ןיינעל תויטנוולרה תולקהה
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 לע תולקהו רגסב תולקה ליעפהל הלחה לארשי תנידמש ףא לע הז חוד םוסרפ דעומב .ילארשיה קשמה לע

 לשו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה לש העפשהה ףקיה תא ךירעהל תורשפא הצובקה ידיב ןיא םידבוע תעונת

 לירפאל ןוכנ יכ הרובס איה היפל הצובקה תלהנהמ ןכדוע הצובקה ןוירוטקריד .הצובקה תוליעפ לע ויתורזגנ

 תולשממ תויחנהל ףופכב ,בוריקב הרגש ימיבכ שוקיב יפל הריגאה תכרעמ תא רצייל הצובקה תלוכיב ,2020

  .הדובע תומוקמל העגה לע תולבגמל סחיב

 רשקב ל"וחב םיקפס םעו םיימוקמ םיתוריש ינתונ הנשמ ינלבק םע תורשקתהב יתוהמ ישוק הלע אל הכ דע

 .שרדייש לככ ךרוצה הרקמל לארשימ תופולח תנחוב הצובקהו הריגאה תכרעמ לש םלג ירמוח תשיכרל

 לש הרגשל הרזח תוברל ,םלועבו לארשיב רוציי ילעפמב הרגשל הרזחב יולת הצובקה ירצומל שוקיבה

 תמיוסמ הדימב השקמ ,רוציי ילעפמב העונת לע תולבגמ ללוכה ,יחכונה בצמה .תירחסמה הפועתה תוליעפ

 הצובקה תוחוקל רובע םיטקיורפ תויאדכ ןוחבל ידכב תושרדנה תודידמה תא עצבל הרבחה לש התלוכי לע

 ,הפוצ הצובקה .חוקלה לעפמב תויפיצפסה תולבגמל םאתהב ומכוסיש לככ םיטקיורפ לש לעופב עוציבו

 .םישדח םיקסע חותיפב וא םיננכותמ םיטקיורפ תמלשהב םימיוסמ םיבוכיע לוחל םייושע יכ ,דבלב ןדמואכ

 לכ יכו ןמיהמ ןפואב הצובקה לע ותעפשהו רבשמה ףקיה תא ךירעהל ןתינ אל חודה דעומל ןוכנ יכ ,שגדוי

 הכישממ הרבחה םייפסכה תוחודה רושיא דעומל ןוכנו יתוהמ ןפואב תונתשהל יושע ליעל ראותמה

 הצובקה לש תיסנניפה תושימגהו הנוה קוזיח ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .תויוחתפתהב ןכדעתהל

 רבשמה תעפשה לש ילאיצנטופה ףקיהה תא םצמצל הצובקל ורשפאי ,ליעל טרופמכ םיפסכה סויג תועצמאב

  .תויופצהו תומייקה היתויובייחתהב דומעלו התוליעפ לע

 א32 ףיעסב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ ןניה ליעל תואבומה הצובקה לש היתוכרעהו היתוחנה יכ ,רהבוי

 הלא תוכרעה .חודה דעומל ןוכנ הצובקב םייקה עדימה לע תוססובמה 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב

 רואל ,רתיה ןיב ,הפצנש יפכמ תיתוהמ הנוש ןפואב שממתהל וא ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש תולולע

 וא הנורוקה רבשמ תוטשפתה ךשמה .הצובקה תטילשב וניא רשא ךשמתמו גירח עוריאב רבודמש הדבועה

 םג ,תיבירב םייוניש ,ןתוכרעיה םע רשקב םלועבו ץראב תוירוטלוגר תויושרו תונידמ לש תוטלחה ,ותריצע

 הנוש ןפואב תויפסכה היתואצות לעו הצובקה לע עיפשהל םילולע ,רומאהמ ועבניש םיפסונ םייוניש

 הצובקה תלעופ הב תיקסעהו תילכלכה הביבסה רואית תודוא םיפסונ םיטרפל .ליעל תוטרופמה תוכרעההמ

  .יתפוקתה חודל 'א קרפב 3.29 םיפיעס ואר ןוכיס ימרוג תודוא ןכו ,התוליעפ לע םיינוציח םימרוג תעפשהו
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  יפסכה בצמה .2
 םינותנ ןלהל .םיימואלניבה יפסכה חווידה ינקת יפל םיכורע 2019 תנשל הרבחה לש םייפסכה תוחודה

  :)ח"ש יפלאב( 31.12.2018-ו 31.12.2019 םימיל ,יפסכה בצמה לע הרבחה לש םייפסכה תוחודהמ םיירקיע

 רבמצדב 31 םויל 

2019  
 רבמצדב 31 םויל

2018  
 םירבסה

 םיסכנ

 םיפטוש
11,854 3,714 

 2018 תנש תמועל 2019 תנשב םיפטושה םיסכנב לודיגה

 תקסעמ קלחכ הרבחה ידי לע וסיוגש םיפסכל ורקיעב סחוימ

 יפיעסב לודיגל הליבוהש הרבחה תוליעפב לודיגו גוזימה

 .יאלמהו תוחוקלה

 אל םיסכנ

 םיפטוש
1,399 1,238 

 2018 תנש תמועל 2019 תנשב םיפטוש אלה םיסכנב לודיגה

 יתלב םיסכנבו עובק שוכרב תועקשהב לודיגל סחוימ

 .הרבחה העציבש םיישחומ

  4,952 13,253  םיסכנ ךס

 תויובייחתה

 תופטוש
6,460 6,336 

 2018 תנש תמועל 2019 תנשב תופטושה תויובייחתהב לודיגה

 ,םירחאו םייאקנב םידיגאתמ יארשא ףיעסב לודיגל סחוימ

 .םיקפסה ףיעסב ןוטיק לח דגנמו םיאכזה ףיעסב לודיג

 תויובייחתה

 תופטוש אל
2,297 1,920 

 תנש תמועל 2019 תנשב תופטוש אלה תויובייחתהב לודיגה

  .םיאכזה ףיעסל סחוימ 2018

  ימצע ןוה

 )ןוהב ןוערג(
4,496 )3,304( 

 ורקיעב עבונ 2018 תמועל 2019 תנשב ימצעה ןוהב לודיגה

 .2019 תנשב הרבחה העציבש ןוה סויגמ

 כ"הס

 תויובייחתה

 יוכינב( ןוהו

 )ןוהב ןועריג

13,253 4,952  

 0.59 1.83 ףטוש סחי
 יוושו םינמוזמב לודיגמ ורקיעב עבונ ףטושה סחיב לודיגה

 העציבש ןוהה סויג עקר לע הרבחה לש םינמוזמ
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  תולועפה תואצות .3
  :חודה תפוקת ךלהמב הרבחה לש ללוכה )דספהה( חוורה לע חודה יפיעסב ולחש תויוחתפתהה ורבסוי ןלהל

 

 

 2019 תנש 

 )ח"ש יפלאב(

 2018  תנש

 )ח"ש יפלאב(
 םירבסה

 תוסנכה

 תוריכממ
6,887 3,138 

 תמועל 2019 תנשב  תוריכממ תוסנכהב לודיגה

 תוסנכהו םישדח םיטקיורפמ עבונ 2018 תנש

  .ורכוהש תוחוקלמ

 תוריכמה תולע

 םיתורישהו
5,768 2,402 

 2019 תנשב  םיתורישהו תוריכמה תולעב לודיגה

 תנשב .תוריכמב לודיגהמ עבונ 2018 תנש תמועל

 ןכו תוירחאל השרפהב לודיג םשרנ 2019

 תולע ףיעסב ומשרנש תוירחא ןיגב תואצוהב

  תוריכמה

  736 1,119 ימלוג חוור

 רקחמ תואצוה

 חותיפו
40 1,827 

 עבונ 2018 תנש תמועל 2019 תנשב  ןוטיקה

 יוניש ןכו  חותיפו רקחמ תואצוהב ןוטיקמ רקיעב

 .תונשדחה תושרל תויובייחתה  ןדמוא

 הריכמ תואצוה

  קווישו
 קווישו תוריכמ ישנא סויגל סחוימ ףיעסב לודיגה - 729

 הלהנה תואצוה

 תויללכו
1,984 1,321 

 2019 תנשב  תויללכו הלהנה תואצוהב לודיגה

 יצעויו ידבועב לודיגמ עבונ 2018 תנש תמועל

 םייעוצקמ םיתוריש תלבקב לודיג ,הרבחה

 תואצוהב  לודיגו גוזימה תקסעל םירושקה

   .תוינמ ססובמ םולשת

 םושיר תואצוה

 רחסמל
60,644 - 

 גוזימה תקסעמ האצותכ ומשרנש תואצוה

  .גוזימה תקסע תרגסמב ךרעה תוריינ תקפנהמו

 .עובק שוכר שומיממ דספה - 53  תורחא תואצוה

 )דספה( חוור

 ילועפת
)62,331( )2,412( 

 םושיר תואצוהל סחוימ ילועפתה דספהה רקיע

   .גוזימה תקסעמ ועבנש רחסמל

 ,ןומימ תואצוה

 וטנ
381 358 

 לודיגמ ורקיעב עבונ ןומימה תואצוהב לודיגה

 תוסנכה דגנמו תונשדחה תושרל תובייחתהב

  .רעש ישרפהמ
 ינפל דספה

 לע םיסמ

 הסנכהה

)62,711( )2,770(  

  - - סמ תבטה
 יקנ דספה

 הנשל ללוכו
)62,711( )2,770(  
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 תוליזנ .4

 

 רבמצדב 31 םויל

2019 

 31 םויל

 םירבסה 2018 רבמצדב

 ח"ש יפלא ח"ש יפלא

 ושמישש םינמוזמ ימירזת

  תופטוש תויוליעפל
)3,262( )1,817( 

 2019 תנשב תפטוש תוליעפמ ילילשה םירזתב לודיגה

 .םיקפס תרתי ןועריפמ רקיעב עבונ 2018 תנש תמועל

 ושמישש םינמוזמ ימירזת

  העקשה תויוליעפל
)418( )56( 

 2019 תנשב העקשה תוליעפל ילילשה םירזתב לודיגה

 תשיכרב תועקשהב לודיגמ עבונ 2018 תנש תמועל

 .םיישחומ יתלב םיסכנו םיעובק םיסכנ

 ועבנש םינמוזמ ימירזת

  ןומימ תויוליעפמ
10,139 2,008 

 2019 תנשב ןומימ תוליעפמ יבויחה םירזתב לודיגה

  .הרבחה העציבש ןוה סויגמ עבונ 2018 תנש תמועל

 )2,622( 5,394 )רזוח ןוהב ןוערג( רזוח ןוה
 עבונ 2018 תמועל 2019 תנשב רזוחה ןוהב לודיגה

  .2019 תנשב הרבחה העציבש ןוה סויגמ ורקיעב

  ןומימ תורוקמ .5
 .ןוה יסויגו יאקנב יארשא ,תוריכמ םניה 2019 תנשב הצובקה לש םיירקיעה ןומימה תורוקמ

 הז יתפוקת חודל 'א קרפב 1.3 ףיעס ואר חותיפהו רקחמה יקנעמ תוברל הצובקה ןוהב תועקשהה ןיינעל

   .2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייפסכה תוחודל 22 -ו- 18 םירואיבו

 םירואיבו הז יתפוקת חודל 'א קרפב 3.18 ףיעס האר םיישילש םידדצמ תואוולהו תויאקנב תואוולה ןיינעל

  .2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייפסכה תוחודל 14 -ו 11

 .הז יתפוקת חודל 'א קרפב 1.3 ףיעס ואר ןוה יסויג ןיינעל
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 ידיגאת לשממ יטביה :'ב קלח

 תומורת .6
 .הרבחב תומורת תוינידמ העבקנ אל ,חודה דעומל ןוכנו הרבחה ידי לע תומורת ונתינ אל 2019 תנשב

  תיסנניפ תיאנובשח תויחמומ ילעב םירוטקריד .7

 םיאנת( תורבחה תונקתו )"תורבחה קוח"( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל )12()א(92 ףיעס תוארוהל םאתהב 

 ,2005 -ו"סשת ,)תיעוצקמ תורישכ לעב רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידל םינחבמו

 תיאנובשח תויחמומ ילעב םניהש םירוטקריד לש יוארה ירעזמה רפסמה תא עובקל הרבחה תשרדנ

 תויחמומ ילעב םירוטקריד לש יוארה ירעזמה רפסמה יכ הרבחה ןוירוטקריד טילחה ,ךכל םאתהב .תיסנניפו

 התוליעפ גוס ,הרבחה לדוגב בשחתהב התשענ וז העיבק .םירוטקריד ינש לע דומעי תיסנניפו תיאנובשח

  .התובכרומו

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ ילעב םניה יכ עבק ןוירוטקרידה רשא ןוירוטקרידה ירבח ,הז חוד דעומל ןוכנ

 ,)היולת יתלב תירוטקריד( יראנב חספ עטנ 'בג ,)תירוטקריד( לגס רוצ תנע 'בג :םה )הרבחה ידבוע םניאש(

  .)רוטקריד( יקסנילפק השמ רמו ,)רוטקריד( רשיבא ןתנ רמ )ינוציח רוטקריד( שיוק לאכימ רמ

 תיאנובשח תויחמומ ילעב םניהש םירוטקרידה לש עדיהו םהירושיכ ,םתלכשה תודוא םיפסונ םיטרפל

 .הז יתפוקת חודל 'ד קרפב 26 הנקת ואר ,תיסנניפו

 םייולת יתלב םירוטקריד .8

 תוארוהל םאתהב םייולת יתלבה םירוטקרידה רועיש רבדב הארוה ללוכ וניא הרבחה ןונקת ,חודה דעומל

 השולש הרבחב םינהכמ הז חוד דעומל ןוכנ יכ ןייוצי תאז םע דחי .תורבחה קוחל הנושארה תפסותה

 .)םיצ"חד ינש תוברל( םייולת יתלב םירוטקריד

  הרבחה לש ימינפה רקבמה רבדב יוליג .9

 .ןהכ ןורוד ח"ור :רקבמה םש .9.1

 םיכילה תאפקהל הרבחה לש התסינכ דעוממ לחה יכ ןיוצי .2007 רבמטפסב 20 :הנוהכ תליחת ךיראת .9.2

 תמלשה םע .הרבחב תימינפ תרוקיב העצוב אל 2017 רבוטקוא שדוחמו תוליעפ לכמ הלדח הרבחה

 הרבחה העבק ,)2020 ראורבפ שדוחב( תישארה המישרב רחסמל הרבחה תוינמ תרזחהו גוזימה תקסע

  .וז תרגסמב ונכויש תרוקיבה תוחודב ןודת 2020 תנש ךלהמבו 2020 תנשל תימינפ תרוקיב תינכת

 )ב(146 ףיעס תוארוהב דמוע הרבחה לש ימינפה רקבמה ,הרבחה תעידי בטימל :תוארוהב הדימע .9.3

 תרוקיבה קוח"( 1992-ב"נשתה ,תימינפה תרוקיבה קוחל 8 ףיעס תוארוהב ןכו ,תורבחה קוחל

  .תימינפה תרוקיבה קוחל )א(3 ףיעסב םיעובקה םיאנתה לכבו )"תימינפה

 םינש 25-כ לש ןויסינ ימינפה רקבמה דרשמל .םינפ תורוקיבב החמתמה דרשמ לעב :רקבמה ירושיכ .9.4

 .תוליעפ ימוחת לש בחר ןווגמב החמתמ אוהו ,תוירוביצ תורבחב םינפ תרוקיב עוציבב

 וניא  ימינפה רקבמה הרבחה תעידי בטימל :הילא רושקה ףוגב וא הרבחה לש ךרע תוריינב הקזחה .9.5

 .הילא רושק ףוג לש וא הרבחה לש ךרע תוריינב קיזחמ

 ימינפה רקבמל ןיא ,הרבחה תעידי בטימל :הילא רושק ףוג םע וא הרבחה םע ימינפה רקבמה ירשק .9.6

 .הילא רושק ףוג םע וא הרבחה םע םירחא םייתוהמ םירשק וא םייתוהמ םייקסע םירשק
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  תימינפ תרוקיב יתוריש הל קינעמ אלא הרבחה לש דבוע וניא ימינפה רקבמה :ימינפ / ינוציח רקבמ

 םידבוע תווצב רקבמה רזענ ותרוקיב עוציבב .מ"עב הרקבו לוהינ הנק ןהאפ דרשמ תועצמאב

 .ודרשממ

 ותרשכהל בל םשב רקבמה לש ויונימ תא ורשיא הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו :יונימה ךרד .9.7

 .הרבחה יקסע םע ותורכיהלו תרוקיבב ונויסינל ,רקבמה לש תיעוצקמה

  .םינפה רקבמ לע הנוממה וניה ןוירוטקרידה ר"וי :ימינפה רקבמה לע הנוממה תוהז .9.8

 ךלהמב הדובע תינכות הרדגוה ,הרבחב תוליעפ התייה אל 2019 תנשבש הדבועה רואל :הדובע תינכת .9.9

 .2020 תנשב עוציבל 2020 ראורבפ שדוח

 העצוב אלו ל"וחב תוליעפ הרבחל התייה אל 2019 תנשב :םיקזחומ םידיגאת לש וא ל"וחב תרוקיב .9.10

 .םיקזחומ םידיגאתב תרוקיב

 תנש ךלהמב תרוקיב העצוב אל ,2019 תנשב תוליעפ התייה אל הרבחלש הדבועה רואל :הקסעה ףקיה .9.11

 .2020 תנשל הדובע תינכת הרשיא תרוקיבה תדעו .2019

 םילבוקמה םייעוצקמה םינקתל םאתהב תרוקיבה תדובע תא עצבמ ימינפה רקבמה :תרוקיבה תכירע .9.12

 תויחנהה יפ לע ,םייעוצקמה םינקתל םאתהב ,תימינפה תרוקיבה קוחל )ב(4 ףיעסב רומאכ

 רקבמה לש ויחוויד לע ךמתסמ ןוירוטקרידה .לארשיב םיימינפ םירקבמ תכשל לש תויעוצקמה

 .תרוקיבה תא ךרוע אוה םהיפל םייעוצקמה םינקתב ותדימע רבדב ימינפה

 תוכרעמלו עדימל ,םיכמסמל ,םואיתב ,תישפוח השיג תנתינ הרבחה לש ימינפה רקבמל :עדימל השיג .9.13

 עדימ תוכרעמל תיעצמא יתלבו תדמתמ השיג ןכו תוקזחומ תורבח לשו הרבחה לש תויטנבלרה עדימה

 .םייפסכ םינותנ תוברל ,הרבחה לש

 ןוירוטקרידל ,הרבחה לש תרוקיבה תדעוול בתכב ושגוי תרוקיבה תוחוד :ימינפה רקבמה ןובשחו ןיד .9.14

 .תרוקיבה תדעווב ונודי תוחודה .הרבחה ל"כנמלו

 תאפקהל הרבחה לש התסינכ דעוממ לחה ,רומאכ :ימינפה רקבמה תוליעפ תא ןוירוטקרידה תכרעה .9.15

 תנשב םג הרבחב תימינפ תרוקיב העצוב אל 2017 רבוטקואמו תוליעפ לכמ הלדח הרבחה ,םיכילה

  .חודה

 .2019 תנשב והשלכ םולשת רקבמל םלוש אל :לומגת .9.16

 ללככ עצובי ימינפה רקבמל םולשתה יכ םכסוה 2020 תנשב םינפה תרוקיב עוציבב :םיאנתב הדימע .9.17

 ימינפה רקבמל ונתינ אל .תרוקיבה תדעו ידי לע הרשואש הדובעה תינכותל םאתהבו תועש יפ לע

 תנשל רשואש ימינפה רקבמה לומגת ,הרבחה ןוירוטקריד תעדל .ותקסעה יאנתמ קלחכ ךרע תוריינ

  .תיעוצקמה ותעד לוקיש תלעפהב םוגפי וא עיפשי אל 2020

 הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור רבדב יוליג .10

 .ןובשח יאור ,רריסק תא יאבג ררופ טסוק דרשמ :הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור םש .10.1

 ןובשחה האור לש ותדובע תועשו החרט רכש טוריפ ןלהל :רקבמה ןובשחה האורל םלושמה רכשה .10.2

 ןובשחה האורכ 'תושו רזל סוארטש דרשמ םג ןהיכ 2019 תנשב יכ ןיוצי .חודה תפוקתב רקבמה

  .הרבחה לש רקבמה
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 :דבלב הרבחל ונתינש םיתוריש

 

2018 2019 

 ןובשח יאור – 'תושו רזל סוארטש

 )ח"ש יפלאב( החרט רכש הדובע תועש )ח"ש יפלאב( החרט רכש הדובע תועש

 םיתוריש ,תרוקיב יתוריש

 יתורישו תרוקיבל םירושקה

 סמ

262 67 98 21.9 

 תקסע םע רשקב םיתוריש

 גוזימה
- - 18 

21.5 

 

 

 :הצובקל ונתינש םיתוריש

 

2018 2019 

 רריסק תא יאבג ררופ טסוק דרשמ

 )ח"ש יפלאב( החרט רכש הדובע תועש )ח"ש יפלאב( החרט רכש הדובע תועש

 םיתוריש ,תרוקיב יתוריש

 יתורישו תרוקיבל םירושקה

 סמ

600 75 1,300 172 

 תקסע םע רשקב םיתוריש

 גוזימה
  127 60 

 תשגה םע רשקב םיתוריש

 םיקנעמל תושקב
  230 85 

 

 ןיגב רקבמה ןובשחה האור לש ותדובע ףקיה  תא רשיא גוזימה תקסע תמלשה םרט הרבחה ןוירוטקריד

 ותחרט רכש םג ומכ ,2019 תנשל תרוקיבה תועש ףקיהל סחיב ותחרט רכשו 2019 תנשב תרוקיב יתוריש

  .גוזימה תקסע ןיגב

 ונתינש םיתורישל סחיב 2019 תנשל רריסק תא יאבג ררופ טסוק ןובשחה יאור דרשמ לש ותחרט רכש

 תרבח הכפה גוזימה תקסע תמלשה םע .דניווגוא ידי לע גוזימה תקסע םרט רשוא דבלב דניווגואל

  .הרבחה לש האלמ תולעבב תב הרבחל דניווגוא

 ןובשח יאור דרשמ לש ויונימ תא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה הרשיא 2020 ראורבפ שדוחב

 לש רקבמה ןובשחה האור ותויהל ףסונב הרבחה לש םירקבמה ןובשח יאורכ רריסק תא יבג ררופ טסוק

 .דניווגוא
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  :םירקבמ ןובשח יאור תפלחה .10.3

 ח"ור דרשמ לש ויונימ תא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה הרשיא 24.3.2019 םויב .10.3.1

 ןובשח יאור דרשמ םוקמב תאזו הרבחה לש םירקבמה ןובשחה יאורכ 'תושו רזל סוארטש

 דלשה תשיכר רחאל הרבחב ושענש םיכילהתהמ קלחכ תאזו רריסק תא יאבג ררופ טסוק

 לש םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .םישדחה תוינמה ילעב ידי לע הרבחה לש ירוביצה

 ,2019-01-025711-ו 2019-01-023077 :תואתכמסא( 24.3.2019-ו 17.3.2019 םימימ הרבחה

 .)המאתהב

 יאור דרשמ לש ויונימ תא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה הרשיא 4.2.2020 םויב .10.3.2

 סוארטש ח"ור ףלח הרבחה לש םירקבמה ןובשחה יאורכ רריסק תא יאבג ררופ טסוק ןובשח

 תקסע תמלשה רחאל הרבחב ושענש םיכילהתהמ קלחכ תאזו ןובשח יאור – 'תושו רזל

 ואר םיפסונ םיטרפל .2020 תנשל ורכש תא עובקל ךמסוה הרבחה ןוירוטקרידו גוזימה

 2019-01-115926 :תואתכמסא( 4.2.2020-ו 30.12.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד

 .)המאתהב ,011149-01-2020-ו
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 דיגאתה לש יסנניפה חווידה םע רשקב יוליג תוארוה :'ג קלח

 וירחאלו חודה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא .11
  .םייפסכה תוחודל 31 -ו 1  םירואיב ואר ,וירחאלו חודה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא תודוא םיטרפל

  םינדמואו יווש תוכרעה .12

 ,חודה תפוקתל םייפסכה תוחודב םינותנ לש םכרע לש םתעיבקל סיסבכ השמיש רשא תיתוהמ יווש תכרעהל

  :ןלהל הלבט ואר ,רומאכ םינותנ לש םכרע יונישב ךרוצ ןיא יכ העיבק תוברל

  תויצפוא יבתכ יווש תכרעה :הכרעהה אשונ יוהיז
 2019 רבמצדב 31 :הכרעהה יותיע
 םאתהב עבקנש הכרעהה אשונ יווש
 :הכרעהל

 .31.12.19 םויל ח"ש יפלא 3,599-כ

 ,מ"עב )2009( תועקשהו ץועיי סא.פא.יא ידי לע העצוב הדובעה :וינויפאו ךירעמה יוהיז

 ץועייהו יוושה תוכרעה םוחתב םינש 17 לעמ לש ןויסינ לעב

 ןושאר ראות לעב וניה יוושה ךירעמ .ינומימהו ילכלכה

 .םיקסע להנמב ינש ראותו הלכלכו תואנובשחב
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 רקבמה ןובשחה האור חוד
 

 )מ"עב םירדה וקידמויב- רבעשל( מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא לש תוינמה ילעבל
 

 - ןלהל( מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא לש םיפרוצמה יפסכה בצמה לע םידחואמה תוחודה תא ונרקיב
  )ןוהב ןוערג( ןוהב םייונישה ,ללוכה דספהה לע םידחואמה תוחודה תאו 2018 -ו 2019 רבמצדב 31 םימיל )הרבחה
 םניה הלא םייפסכ תוחוד .2019 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הפוקתב םינשה שולשמ תחא לכל םינמוזמה ימירזתו
 .ונתרוקיב לע ססבתהב הלא םייפסכ תוחוד לע העד תווחל איה ונתוירחא .הרבחה לש הלהנההו ןוירוטקרידה תוירחאב
 
 

 ןובשח יאור תונקתב ועבקנש םינקת תוברל ,לארשיב םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב ונתרוקיב תא ונכרע
 הרטמב העצבלו תרוקיבה תא ןנכתל ונתיאמ שרדנ הלא םינקת יפ לע .1973-ג"לשתה ,)ןובשח האור לש ותלועפ ךרד(
 לש תימגדמ הקידב תללוכ תרוקיב .תיתוהמ תיעטומ הגצה םייפסכה תוחודב ןיאש ןוחטיב לש הריבס הדימ גישהל
 לשו ומשויש תואנובשחה יללכ לש הניחב םג תללוכ תרוקיב .םייפסכה תוחודבש עדימבו םימוכסב תוכמותה תויאר
 תוחודב הגצהה תותואנ תכרעה ןכו הרבחה לש הלהנההו ןוירוטקרידה ידי לע ושענש םייתועמשמה םינדמואה
 .ונתעד תווחל תואנ סיסב תקפסמ ונתרוקיבש םירובס ונא .התוללכב םייפסכה
 
 

 יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה תוניחבה לכמ תואנ ןפואב םיפקשמ ל"נה םידחואמה םייפסכה תוחודה ,ונתעדל
 ןוערג( ןוהב םייונישה ,ןהיתולועפ תואצות תאו ,2018-ו 2019 רבמצדב 31 םימיל הלש תודחואמה תורבחהו הרבחה לש
 ינקתל םאתהב 2019 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הפוקתב םינשה שולשמ תחא לכל ןהלש םינמוזמה ימירזתו )ןוהב
 .2010-ע"שתה ,)םייתנש םייפסכ תוחוד( ךרע תוריינ תונקת תוארוהו (IFRS) םיימואלניב יפסכ חוויד
 
 
 
 
 
 
 

 רריסק תא יאבג ררופ טסוק  ,ביבא-לת
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 יפסכה בצמה לע םידחואמ תוחוד
 
 רבמצדב 31 םויל    
    2019  2018 *( 
 ח"ש יפלא  רואב  
       םיפטוש םיסכנ
       

 493  6,952  5  םינמוזמ יוושו םינמוזמ
 7  -    רצק ןמזל תועקשה
 373  2,689  6  תוחוקל
 327  428  7  הבוח תורתיו םיבייח
 2,514  1,785  8  ךילהתב תודובע יאלמ
       
    11,854  3,714 
       
       םיפטוש אל םיסכנ
 252  353  9  עובק שוכר
 986  1,046  10  םיישחומ יתלב םיסכנ
       
    3991,  1,238 
       
    25313,  4,952 
       תופטוש תויובייחתה
 1,654  2,103  11  םירחאו םייאקנב םידיגאתמ יארשא
 1,865  343  12  םיתוריש ינתונו םיקפס
 )** 2,817  4,014  13  תוכז תורתיו םיאכז
       
    6,460  6,336 
       תופטוש אל תויובייחתה
 74  100  14  םייאקנב םידיגאתמ תואוולה
 )** 92  700  15  תוכז תורתיו םיאכז
 1,754  1,497  'א22  תונשדחה תושרל םיגולמת ןיגב תובייחתה
       
    2,297  1,920 
       הרבחה תוינמ ילעבל סחוימה )ןוהב ןוערג( ןוה
 6,198  ,88155  18  הימרפו תוינמ ןוה
 1,200  -  18  תוינמ ןובשח לע םילובקת
 -  9221,9  18  תויצפוא ןובשח לע םילובקת
 231  330  19  תוינמ ססובמ םולשת תואקסע ןיגב ןרק
 )10,933(  )73,644(    דספה תרתי
       

 )3,304(  4,496     )ןוהב ןוערג( ןוה כ"הס
       
    13,253  4,952 
 
 .'אי1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ גצוה )*
 .שדחמ גווס  )**
 .םידחואמה םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 )*** שיוק לאכימ  ןמיוו רימת  בגוי רוא  םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת
 ינוציח רוטקריד       םיפסכ ל"כנמס   ל"כנמו ןוירוטקריד ר"וי  

       םייפסכה תוחודה לע םותחל ,הרבחב רוטקריד ,שיוק לאכימ תא הרבחה ןוירוטקריד ךימסה לירפאב 21 םויב )***
 .הרבחה ןוירוטקריד ר"ויכ ןהו ל"כנמכ ןה בגוי רוא רמ לש ותנוהכ עקר לע ליעל םימתוחל ףסונב הרבחה לש      
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 ללוכה דספהה לע םידחואמ תוחוד
 

 
 

 
 םויב המייתסהש הנשל 

 רבמצדב 31
    2019  2018 *(  2017 *( 
 )הינמל דספה ינותנ טעמל( ח"ש יפלא  רואב  
         
 693  3,138  6,887  23  תוסנכה
 637  2,402  5,768  24  םיתורישהו תוריכמה תולע
          
 56  736  1,119    ימלוג חוור
         
 2,572  1,827  40  25  חותיפו רקחמ תואצוה
 -  -  729  26  קווישו הריכמ תואצוה
 1,210  1,321  1,984  27  תויללכו הלהנה תואצוה
 -  -  ,64460  'י1  ךפוהמב השיכרב רחסמל םושיר תואצוה
 -  -  53    תורחא תואצוה
         
 )3,726(  )2,412(  ),33162(    ילועפת דספה
         
 42  -  188  28  ןומימ תוסנכה
 121  358  865  28  ןומימ תואצוה
         
 )3,805(  )2,770(  )62,711(     דספה
         

 )3,805(  )2,770(  )62,711(    ללוכ דספה כ"הס
         
       30   )ח"שב( הרבחה תוינמ ילעבל סחוימה הינמל דספה
 )1.42(  )1.08(  )17.39(    )** הינמל ללודמו יסיסב דספה
         
 
 
 .'אי1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ גצוה   )*
 
 .'גכ2 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ וגצוה 2017-ו 2018 םינשל הינמל דספה יבגל םינותנ )**
 
 .םידחואמה םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 )ןוהב ןוערג( ןוהב םייונישה לע םידחואמ תוחוד
 

 

 

  ןוה
 הימרפו תוינמ

   
 

 לע םילובקת
 תוינמ ןובשח

  

 תויצפוא יבתכ

 ןיגב ןרק  
 תואקסע

 ססובמ םולשת
 תוינמ

 

 תרתי
 דספה

 

 ןוה כ"הס
 )ןוהב ןוערג(

 ח"ש יפלא 
                
 429  )4,358(  41   -   750   3,996  )* 2017 ראוניב 1 םויל הרתי
 2,189  -  -   -      2,189  הרוכב תוינמ תקפנה
 450  -  -   -   450     תוינמ ןובשח לע םילובקת
 194  -  194   -   -   -  תוינמ ססובמ םולשת תולע
 )3,805(  )3,805(  -   -   -   -  ללוכ דספה
                
 )543(  )8,163(  235   -   1,200   6,185  )* 2017 רבמצדב 31 םויל הרתי
                
  אלל תוינמל תויצפוא תרמה
 שומימ תפסות

 
13 

   
- 

  
- 

  
)13( 

 
- 

 
- 

 9  -  9   -   -   -  תוינמ ססובמ םולשת תולע
 )2,770(  )2,770(  -   -   -   -  ללוכ דספה
                
 )3,304(  )10,933(  231   -   1,200   6,198  )* 2018 רבמצדב 31 םויל הרתי
                

 -  -  -   -   )1,200(   1,200  תוינמ ןובשח לע םילובקת שומימ
  אלל תוינמל תויצפוא תרמה
 שומימ תפסות

 
174 

  
- 

  
- 

  
)174( 

 
- 

 
- 

 -  -  )44(   -   -   44   תויצפוא תעיקפ
 רואיב האר( ךפוהמב השיכר
 )'י1

 
48,265 

   
- 

  
21,929 

  
- 

 
- 

 
70,194 

 317  -  317   -      -  תוינמ ססובמ םולשת תולע
 )62,711(  )62,711(  -   -   -   -  ללוכ דספה
                
 4,496  )73,644(  330   21,929   -   55,881  9201 רבמצדב 31 םויל הרתי

 
 
 .'אי1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ גצוה )*
 .םידחואמה םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 םינמוזמה ימירזת לע םידחואמ תוחוד

 
 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל 

  2019  2018 *(  2017 *( 
 ח"ש יפלא  
       

       תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 )3,805(  )2,770(  )62,711(    דספה
 תוליעפמ םינמוזמה םירזת תגצהל תושורדה תומאתהה
 :תפטוש

 
 

 
 

 
 

       
       :דספה וא חוור יפיעסל תומאתה
       
 226  247  211  תותחפהו תחפ
 -  -  60,395  רחסמל םושיר תואצוה
 194  9  317  תוינמ ססובמ םולשת תולע
 -  -  53  ק"ר שומיממ ןוה דספה
 71  286  306  ןומימ תואצוה
 )263(  260  )254(   םיגולמתל תובייחתהל ןדמוא יוניש
  61,028  802  228 

       :תויובייחתהו םיסכנ יפיעסב םייוניש
 )85(  )238(  )2,316(  תוחוקלב היילע
 151  )149(  )16(  הבוח תורתיו םיבייחב )היילע( הדירי
 )472(  )2,042(  729  ךילהתב יאלמב )היילע( הדירי
 294  1,026  )1,523(  ןועריפל תואחמהבו םיקפסב )הדירי( היילע
 )223(  1,616  1,631  תוכז תורתיו םירחא םיאכזב )הדירי( היילע
  )1,495(  213  )335( 
 
 המלושש תיביר

 
)84( 

 
)62( 

 
)33( 

       
 )3,945(  )1,817(  )3,262(  תפטוש תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
       

       העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 )236(  )28(  )219(  םיעובק םיסכנ תשיכר
 )50(  )66(  )206(  םיישחומ יתלב םיסכנ תשיכר
 )45(  38  7  רצק ןמזל תועקשה
       

 )331(  )56(  )418(  העקשה תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
       

       ןומימ תולועפמ םינמוזמ ימירזת
 2,189  -  -  תוינמ ןוה תקפנה
 650  847  -  תונשדחה תושרמ םיקנעמ תלבק
 -  -  )195(  תונשדחה תושרמ ולבקתהש םיקנעמ תרזחה
 -  930  716  וטנ ,םיקנבמ רצק ןמזל יארשא
 172  -  172  םייאקנב םידיגאתמ תואוולה תלבק
 )10(  )45(  )132(  םייאקנב םידיגאתמ תואוולה ןועריפ
 )100(  -  -  רושק דצמ האוולה ןוערפ
 400  276  -  םירחאמ רצק ןמזל האוולה תלבק
 -  -  9,854  )'א חפסנ( ךפוהמב השיכרמ ועבנש םינמוזמ
 -  -  )276(  םירחאמ רצק ןמזל האוולה ןוערפ
 450  -  -  תוינמ ןובשח לע םילובקת
       

 3,751  2,008  10,139  ןומימ תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ
       
 .'אי1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ גצוה )*
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 םינמוזמה ימירזת לע םידחואמ תוחוד
 

-   7   - 

 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2019  2018 *(  2017 *( 
 ח"ש יפלא  
       
 )525(  135  6,459  םינמוזמ יוושו םינמוזמב )הדירי( הילע
 
 הנשה תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 
493 

 
358 

 
883 

       
 358  493  6,952  הנשה ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי
       
       
       ךפוהמב השיכרמ ועבנש םינמוזמ )א(
       
 -  -  55  )םינמוזמ אלל( רזוח ןוה
 -  -  70,194  ךפוהמב השיכרה תעפשה םושיר
 -  -  )60,395(  רחסמל םושיר תואצוה
       

 -  -  9,854  ךפוהמב השיכרמ ועבנש וטנ םינמוזמ לכה ךס
       
       
       

 
 .'אי1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ גצוה )*
 
 .םידחואמה םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 יללכ -:1 רואב
 

 2007 לירפאב שדוחב לארשיב הדגאתה )"הרבחה":ןלהל( מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא .א
 2007 ינוי שדוחב .מ"עב דמ יב 2 םשה תחת 1999 -ט"נשתה ,תורבחה קוח יפ לע תיטרפ הרבחכ
 לש ךרעה תוריינ ומשרנ 2007 ילוי שדוחב .מ"עב לקידמ ייא.י'ג.יט.ייאל המש תא הרבחה התניש
 תא הרבחה התניש 2015 ,רבמטפסב 9 םויב  .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב רחסמל הרבחה
 םירדה וקידמויבל הרבחה לש המש הנוש 2018 ,ראוניב 1 םויב ,מ"עב סקיטויפרת סינמאל המש
  .יחכונה םשל המש תא הרבחה התניש 2019 ,רבמצדב 11 םויבו מ"עב
 

 הרבחה תדימע יא בקע תאזו 2017 ,ילויב 18 םוימ לחה רומישה תמישרב תורחסנ הרבחה תוינמ .ב
  .רוביצ תוקזחא לש ירעזמ רועישל השירדב

 

 םויב לארשיב המשרנו הדגאתה רשא היגולונכט תרבח הניה )"דניווגוא":ןלהל( מ"עב דניווגוא .ג
 ריווא תריגא תוכרעמ לש קווישו חותיפב וניה דניווגוא לש ירקיעה הקוסיע .2012 רבמבונב 26
    .היגרנאה קשמל תויעקרק תת סוחד

 

 ילעבו דניווגוא ןיבו הרבחה ןיב ,םילתמ םיאנת םע גוזימ םכסה םתחנ 2019 ,ילויב 18 םויב .ד
 הרבחה הנעצבת ,גוזימה םכסה תרגסמב .)"גוזימה תקסע" וא "גוזימה םכסה":ןלהל( היתוינמ
 תא דניווגוא לש תוינמה ילעבמ שוכרת הרבחהש ךכ תוינמ תפלחה לש ךרד לע גוזימ דניווגואו
 הרבחה לש תוליגר תוינמ לש האצקה דגנכ תאזו ,דניווגוא לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוה אולמ
  .הקסעה תמלשה דעומב דניווגוא לש תוינמה ילעבל

 

 גוזימה תמלשה דעומב ויהי הרבחה תפוקב יכ שרדנ גוזימה םכסהל םילתמה םיאנתה ןיב .ה
 לוהינ תואצוהו הקסע תואצוה טעמל( הרבחה תויובייחתה יוכינ רחאל וטנ םיליזנ םינמוזמ
 הרבחה ידי לע סיוג ןוהה .ח"ש יפלא 10,250 -מ תחפי אלש ךסב )םידדצה ןיב ועבקנש יפכ הרבח
 יבתכ לש תיטרפ העצה ,תוינמל ורמוהש םיריחס אל היצפוא יבתכ לש תיטרפ הקפנה תועצמאב
 תוינמ לש העצה הללכש תויוכז תקפנה תועצמאב ןכו תוינמל הרמהל םינתינש םיריחס היצפוא
   .םיריחס היצפוא יבתכו

 

 המילשה הרבחהו גוזימה תקסע תמלשהל םילתמה םיאנתה ומייקתה 2019 ,רבמצדב 11 םויב .ו
 תוינמה ןוה אולמ תא הרבחה השכר הז םויב .דניווגוא םע גוזימ תקסעב התורשקתה תא
 תוינמה ילעבל הרבחה לש תוליגר תוינמ לש האצקה דגנכ תאזו ,דניווגוא לש ערפנהו קפנומה
 .דניווגוא לש

 

 תישארה המישרל רומישה תמישרמ הרבחה לש ךרעה תוריינ ורבעוה 2020 ,ראורבפב 17 םויב .ז
 המישרב היתוינמב רחסמ שודיח ךרוצל פ"ומ תרבחמ םישרדנה םיאנתב התדימע רואל
  .תישארה
 

 תיטרפ האצקהל םכסהב תורשקתה הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא 2020 ,לירפאב 23 םויב .ח
 ,30 רואיב ואר םיפסונ םיטרפל .ח"ש יפלא 30,000 לש ךסל הרומתב תויצפואו תוינמ תליבח לש
    .יפסכה בצמה לע חודה ךיראת רחאל םיעוריא
 

 דניווגוא לשו הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא םיללוכ הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודה .ט
 רומאכ ,תוינמה לש תשכורה איה הרבחה תיטפשמ הניחבמש ףא לע .)"הצובקה":דחי ןלהל(
 דניווגוא יכ עבקנ ,הרבחב הטילשה תא םדיל ולביק דניווגוא לש הטילשה ילעבו תויה ,ליעל
 ףוריצ הווהמ הניאש ךפוהמב השיכרכ הקסעה הלפוט ךכיפלו הקסעב תיאנובשחה תשכורה הניה
 בצמה ךשמה תא םיפקשמ )האוושה ירפסמ תוברל( הלא םידחואמ םייפסכ תוחוד .םיקסע
  .דניווגוא לש תויוליעפה תואצותו יפסכה
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 )ךשמה( יללכ -:1 רואב
 

 הרבחה לש םיינוהה הירישכמ יוושל םאתהב העבקנ ח"ש יפלא 70,815 ךסב השיכרה תרומת .י
 םיסכנה לש ינזאמה םכרע לע הרומתה ףדוע .הסרובב םהיריחמ יפ לע הקסעה תמלשה םויב
 "רחסמל םושיר תואצוה" ףיעסמ קלחכ ללכנ ח"ש יפלא 60,395 ךסב הרבחה לש תויובייחתההו
 הקסעה ןיגב תופסונ תויולע הז ףיעסל וקפזנ ,הרומתה ףדועל ףסונב .ללוכה דספהה לע ח"ודב
 .ח"ש יפלא 249 -כב ומכסתה רשא

 

 תוחודה ךשמהכ תיאנובשח הניחבמ ולפוט ךא ,הרבחה םש תחת וגצוה םייפסכה תוחודה .אי
 הלא תוחודב וגצוהש יתאוושהה עדימהו ,הקסעב תיאנובשחה תשכורה ,דניווגוא לש םייפסכה
 םאתהב םיגצומה ,יטפשמה תוינמה ןוה ינותנ יבגל יתאוושה עדימ טעמל ,דניווגוא לש אוה
 .)תוינמה ןוה לע רואב( 18 רואב האר םיפסונ םיטרפל .תיטפשמה תשכורה ינותנל

 
 תוליעפה תואצותו יפסכה בצמה תא ףקשל תנמ לע שדחמ וגצוה ולא תוחודב האוושהה ירפסמ
 .ךפוהמב השיכרה תטישל םאתהב הצובקה לש

 

 תת סוחד ריווא תריגא תוכרעמ לש קווישו חותיפב דניווגוא תועצמאב תלעופ הצובקה .בי
    .היגרנאה קשמל תויעקרק

 

 תונקתל 'ג9 הנקת תוארוהל םאתהב דרפנ יפסכ עדימ םייפסכה היתוחודל הפריצ אל הרבחה .גי
 עדימ הרבחה הללכ אל היטעבש הביסה .1970-ל"שתה ,)םידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ
 עדימ תפסות םושמ םידרפנ םייפסכה תוחודל שיש העפשהה רסוח רואל הניה דרפנ יפסכ
 .הצובקה לש םידחואמה םייפסכה תוחודה תרגסמב רבכ ללכנ וניאש ,ריבסה עיקשמל תיתוהמ
 סחיב דרפנה יפסכה חודב עיקשמל ןתניתש עדימה תפסות תוחינז לשבו ליעל רומאה רואל
 יפסכ עדימ גיצהל אלש הרבחה הרחב ,הצובקה לש םידחואמה םייפסכה תוחודב ללכייש עדימל
 .2019 תנשל יתפוקתה חודה תרגסמב דרפנ

 
 תורדגה .די
 
 :הלא םייפסכ תוחודב 

 
 .)מ"עב םירדה וקידמויב -רבעשל( מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא -   הרבחה 

 
 .מ"עב דניווגוא ,הלש תקזחומה הרבחהו הרבחה -   הצובקה
 

  רשאו )IFRS10 -ב התרדגהכ( ןהב הטילש הרבחל רשא תורבח -  תודחואמ תורבח
 .הרבחה תוחוד םע םידחואמ ןהיתוחוד        
 
 .IAS 24-ב םתרדגהכ -  םירושק םידדצ

 
 ע"שתה ,)םייתנש םייפסכ תוחוד( ךרע תוריינ תונקתב םתרדגהכ - הטילש ילעבו ןיינע ילעב
        2010 . 
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 תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב
 

 ,תוגצומה תופוקתה לכב ,תויבקעב םייפסכה תוחודב המשוי ןלהל תטרופמה תיאנובשחה תוינידמה
 .תרחא רמאנ םא טעמל
 
 םייפסכה תוחודה תגצה סיסב .א

 
 ,ןכ ומכ .)IFRS ינקת - ןלהל( םיימואלניב יפסכ חוויד ינקתל םאתהב םיכורע םיפסכה תוחודה
 ,)םייתנש  םייפסכ תוחוד( ךרע תוריינ תונקת תוארוהל םאתהב םיכורע םייפסכה תוחודה
 תא גיצהל הרחב הרבחה .תולעה סיסב לע םיכורע הרבחה לש םייפסכה תוחודה .2010-ע"שתה
 .תוליעפה ןייפאמ תטיש יפל דספהה וא חוורה יטירפ
 

 ילועפתה רוזחמה תפוקת .ב
 

 .םישדוח 12 הניה הרבחה לש ליגרה ילועפתה רוזחמה תפוקת
 

 םידחואמ םייפסכ תוחוד .ג
 

  תורבח( ןהב הטילש שי הרבחלש תורבח לש תוחודה תא םיללוכ םידחואמה םייפסכה תוחודה
  תויוכז וא הפישח ,תעקשומה תושיה לע העפשה חוכ שי הרבחל רשאכ תמייקתמ הטילש .)תונב
 הלש חוכב שמתשהל תלוכיה ןכו תעקשומה תושיב התוברועממ האצותכ תונתשמ תואושתל
 .תעקשומה תושיהמ עבניש תואושתה םוכס לע עיפשהל ידכ
 
 תוינידמה .םיהז תופוקתלו םיכיראתל םיכורע הלש תבה תרבחו הרבחה לש םייפסכה תוחודה
 תוחודב המשויש וז םע יבקעו דיחא ןפואב המשוי תבה תרבח לש םייפסכה תוחודב תיאנובשחה
 תואקסעמ םיעבונה םידספהו םיחוורו תויתוהמ תוידדה תואקסעו תורתי .הרבחה לש םייפסכה
 .םידחואמה םייפסכה תוחודב םאולמב ולטוב תבה תרבחל הרבחה ןיב
 

 ץוח עבטמו הגצה עבטמ ,תוליעפה עבטמ .ד
 

 הגצהה עבטמו תוליעפה עבטמ .1
 

 .ח"ש וניה םייפסכה תוחודה לש הגצההו תוליעפה עבטמ
 

 ץוח עבטמב תויובייחתהו םיסכנ ,תואקסע .2
 

 הרכהה םע תומשרנ )תוליעפה עבטממ הנושה עבטמ( ץוח עבטמב תובוקנה תואקסע
 םיסכנ ,תינושארה הרכהה רחאל .הקסעה דעומב ןיפילחה רעש יפל ןהב תינושארה
 עבטמל חוויד ךיראת לכב םימגרותמ ץוח עבטמב םיבוקנה םייפסכ תויובייחתהו
 םיסכנ .דספה וא חוורל םיפקזנ רעש ישרפה .הז דעומב ןיפילחה רעש יפל תוליעפה
 עבטמל םימגרותמ תולע יפל םיגצומו ץוח עבטמב םיבוקנה םייפסכ אל תויובייחתהו
  .הקסעה דעומב ןיפילחה רעש יפל תוליעפה

 
 םינמוזמ יווש .ה
 

 ןמזל םייאקנב םידיגאתב תונודקיפ תוללוכה ,ההובג ןתוליזנש תועקשה םיבשחנ םינמוזמ יווש
 דעוממ םישדוח השולש לע הלוע הניא תירוקמה םתפוקתש ,דובעשב םילבגומ םניא רשא רצק
 קלח םיווהמו ,סנק אלל תידימ הכישמל םינתינ םה ךא םישדוח השולש לע הלועש וא העקשהה
 .הרבחה לש םינמוזמה לוהינמ
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב
 

 רצק ןמזל תונודקיפ .ו
 
 דעוממ םישדוח השולש לע הלוע תירוקמה םתפוקתש רצק ןמזל םייאקנב םידיגאתב תונודקיפ
 .םתדקפה יאנתל םאתהב םיגצומ תונודקיפה .םינמוזמ יווש תרדגהל םינוע םניאשו העקשהה
 

 )2017 ,רבמצדב 31 םויל דע המשויש תיאנובשחה תוינידמה( םיקפוסמ תובוחל השרפה .ז
 

 םתייבג הרבחה תלהנה תכרעהלש תובוח ןיגב יפיצפס ןפואב תעבקנ םיקפוסמ תובוחל השרפהה
 תוכרעומה תוחוקל תוצובק ןיגב ךרע תדירי ןיגב השרפהב הריכה אל הצובקה .קפסב תלטומ
 תובוח.םימוד יארשא ינוכיס ינייפאמ ילעב תוחוקל תוצובק התהיז אלו רחאמ ,יתצובק ןפואב
 .הייבגל םינתינ םניא הלא תובוחש עבקנ וב דעומב םיערגנ ,םכרעב הדירי הלחש תוחוקל

 
 יאלמ  .ח

 
 תואצוהה תא תללוכ יאלמה תולע .וטנ שומימ יווש וא תולע ןיבמ ךומנה יפל דדמנ יאלמ
 הריכמה ריחמ ןדמוא וניה וטנ שומימ יווש .םייחכונה ובצמלו ומוקמל ותאבהלו יאלמה תשיכרל
 .הריכמה עוציבל תושורדה תויולעו המלשהל תויולע ןדמוא יוכינב ,ליגרה םיקסעה ךלהמב
 .המאתהב יטיא יאלמל תושרפה תעצבמו וליגו יאלמה בצמ תא הפוקת ידמ תנחוב הרבחה
 
 :ןמקלדכ תעבקנ יאלמה תולע
 
 תופיקעו תורישי רוציי תואצוהו הדובע ,םירמוח תללוכה תולע סיסב לע -ךילהתב תודובע יאלמ
 .הליגר הקופת סיסב לע

 
 עובק שוכר .ט

 
 ,רבצנש תחפ יוכינב ,תורישי השיכר תויולע תפסותב תולעה יפל םיגצומ עובקה שוכרה יטירפ
 םיללוכ םניאו ,םניגב ולבקתהש העקשה יקנעמ יוכינבו ורבצנש ךרע תדירימ םידספה יוכינב
 .עובקה שוכרה תא םישמשמה רזע דויצו ףוליח יקלח תללוכ תולעה .תפטוש הקוזחת תואצוה
 ,דרפנב םיתחפומ ,טירפה לש תולעה ךסל סחיב תיתועמשמ תולע ילעב עובק שוכר טירפ יביכר
 .םיביכרה תטיש יפל
 
 םייחה תפוקת ךרואל רשיה וקה תטיש סיסב לע םיווש םייתנש םירועישב בשוחמ תחפה
 :ןמקלדכ ,סכנב םיישומישה

 
  % 
   
 33-7  הדבעמו םיבשחמ דויצ
 15  םיבכר
 

 הנש ףוס לכב תוחפל םינחבנ סכנ לכ לש ריישה ךרעו תחפה תטיש ,םיישומישה םייחה ךרוא
 תקספומ םיסכנ תתחפה .אבהלו-ןאכמ לש ןפואב יאנובשח ןדמוא יונישכ םילפוטמ םייונישהו
 .ערגנ סכנה ובש דעומה ןיבל הריכמל קזחומכ גווסמ סכנה וב דעומה ןיבמ םדקומכ
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב

 
 םיישחומ יתלב םיסכנ .י

 
 תופקזנ ,תונווהמ חותיפ תויולע טעמל ,ימינפ ןפואב וחתופ רשא םיישחומ יתלב םיסכנ ןיגב תויולע
  .ןתווהתה תעב דספה וא חוורל
 
 םיישומישה םייחה ךרוא ינפ לע םיתחפומ ,רדגומ םיישומיש םייח ךרוא ילעב םיישחומ יתלב םיסכנ

 תפוקת .ךרע תדירי לע םיעיבצמה םינמיס םימייק רשאכ ךרע תדירי םהיבגל תנחבנו םהלש
 םייחה ךרוא .הנש ףוס לכב תוחפל תונחבנ ישחומ יתלב סכנ לש התחפהה תטישו התחפהה
 ידי לע דמאנש יפכ ,)םיטנטפו ימצע חותיפ תויולע( םיישחומ יתלב םיסכנ לש יופצה ישומישה
  .םינש 10 וניה ,הרבחה
 

 חותיפו רקחמ תויולע .אי
 

 וא חותיפ טקיורפמ עבונה ישחומ יתלב סכנ .ןתווהתה םע דספה וא חוורל תופקזנ רקחמ תויולע
 יתלבה סכנה תמלשה לש תיגולונכטה תונכתיהה תא חיכוהל ןתינ םא סכנכ רכומ ימצע חותיפמ
 ישחומ יתלבה סכנה תא םילשהל הרבחה תנווכ תא ;הריכמל וא שומישל ןימז היהי אוהש ךכ ישחומ
 וב ןפואה תא ;ורכומל וא ישחומ יתלבה סכנב שמתשהל תלוכיה תא ;ורכומל וא וב שמתשהלו
 ,םיינכט :םישרדנה םיבאשמה לש םמויק תא ;תוידיתע תוילכלכ תובטה רוציי ישחומ יתלבה סכנה
  תא ןמיהמ ןפואב דודמל תלוכיה תאו ישחומ יתלבה סכנה תמלשהל םינימזה ,םירחאו םייסנניפ
 תרבטצמה התחפהה יוכינב גצומו תולעה יפ-לע דדמנ סכנה .וחותיפ ךלהמב וניגב תואצוהה
 .שומישל ןימז סכנהו םלשוה חותיפה רשאכ הליחתמ סכנה תתחפה .הרבצנש ךרע תדירי יוכינבו
 הנשל תחא תעצבתמ ךרע תדירי תניחב .סכנב םיישומישה םייחה ךרוא ינפ לע תחפומ סכנה
 תורכומ הלא םיאנתב תודמוע ןניאש ,חותיפ ןיגב תורחא תויולע .חותיפה תפוקת ךרואלו
 הפוקתב סכנכ תורכומ ןניא האצוהכ רבעב ורכוהש חותיפ תויולע .ןתווהתה תעב האצוהכ
 .רתוי תרחואמ

 
 םייסנניפ אל םיסכנ ךרע תדירי .בי

 
 האצותכ םינמיס םנשי רשאכ םייסנניפ אל םיסכנ ךרע תדיריב ךרוצה תא תנחוב הרבחה
 .הבשה-תב הניא םייפסכה תוחודב הרתיהש ךכ לע םיעיבצמה תוביסנב םייוניש וא םיעוריאמ
 הבשהה-רב םוכסה לע הלוע םייסנניפ אלה םיסכנה לש םייפסכה תוחודב הרתיה םהב םירקמב
 ריחמ ןיבמ הובגה אוה הבשהה-רב םוכסה .םהלש הבשהה-רב םוכסל םיסכנה םיתחפומ ,םהלש
 יפל םייופצה םינמוזמה ימירזת םינווהמ שומישה  יווש תכרעהב .שומיש יוושו וטנ ,הריכמה
 ימירזת רציימ וניאש סכנ ןיגב .סכנ לכל םייפיצפסה םינוכיסה תא ףקשמה סמ ינפל ןויכינ רועיש
 .סכנה ךייש הילאש םינמוזמה תבינמ הדיחיה רובע הבשה-רב םוכס עבקנ םייאמצע םינמוזמ
 .דספה וא חוורל םיפקזנ ךרע תדירימ םידספה

 
 םידבועל תובטה לשב תובייחתה .גי

 
 רצק ןמזל דבוע תובטה .1
 

 12 ינפל ןאולמב תוקלוסמ תויהל תויוזח רשא תובטה ןניה רצק ןמזל םידבועל תובטה
 םיתורישה תא םיקפסמ םידבועה הבש תיתנשה חווידה תפוקת םות רחאל שדוח
 קיסעמ תודקפהו הארבה ,הלחמ ,השפוח ימי ,תורוכשמ תוללוכ ולא תובטה .םיסחייתמה
 .םיתורישה ןתמ םע האצוהכ תורכומו ימואל חוטיבל
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע        -:2 רואב

 
 הקסעה םויס רחאל תובטה .2

 
 תוינכותכ תוגווסמ ןהו חוטיב תורבחל תודקפה ידי לע ללכ ךרדב תונמוממ תוינכותה
 .תרדגומ הדקפהל
 הרבחה ןהיפלש ןירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעסל םאתהב ,תרדגומ הדקפהל תוינכת הרבחל
 םלשל תעמתשמ וא תיטפשמ תוביוחמ הל היהתש ילבמ םימולשת עובק ןפואב תמלשמ
 תובטהה לכ תא םלשל ידכ םיקיפסמ םימוכס ורבטצה אל ןרקב םא םג םיפסונ םימולשת
 תודקפה .תומדוק תופוקתבו תפטושה הפוקתב דבועה תורישל תוסחייתמה דבועל
 הדקפהה תעב האצוהכ תורכומ ,םילומגת ןיגב וא םייוציפ ןיגב תרדגומ הדקפהל תינכותל
 .דבועהמ הדובעה יתוריש תלבקל ליבקמב תינכותל
 

 םייתלשממ םיקנעמ .די
 

 לכב דומעת הרבחהו ולבקתי םיקנעמהש ריבס ןוחטיב םייק רשאכ םירכומ םייתלשממ םיקנעמ
 .קנעמה תלבקל םיאנתה
 
 לארשיב תונשדחה תושרמ ולבקתהש םיקנעמ 

 
 םייק םא תובייחתהכ םתלבק דעומב םירכומ ,תונשדחה תושרמ ולבקתהש םייתלשממ םיקנעמ
  .םיגולמתב הנידמה תא תוכזמה תוריכמל ואיביש רקחמה תוליעפמ האצותכ ריבס ןוחטיב
 
 תיביר יפל ןוויה ךות ןגוה יווש יפל הנושארל תרכומ תונשדחה תושרל םיגולמת ןיגב תובייחתהה
 קנעמכ לפוטמ תובייחתהה לש ןגוהה יוושה ןיבל לבקתהש קנעמה םוכס ןיב שרפהה .קושה
 תדדמנ תובייחתהה ,הנושארל הרכה רחאל .חותיפהו רקחמה תואצוהמ זזוקמו ,יתלשממ
 םיגולמתכ םימלושמה םימוכס .תיביטקפאה תיבירה תטישב שומיש ךות תתחפומה התולעב
 ,רקחמה תוליעפמ רומאכ תוילכלכ תובטה תויופצ אל רשאכ .תובייחתהה קוליסכ םירכומ
 ,הזכ הרקמב .תוסחייתמה חותיפהו רקחמה תואצוהב ןוטיקכ םירכומ קנעמה ילובקת
  . IAS 37-ל םאתהב היולת תובייחתהכ תלפוטמ םיגולמת םולשתל תובייחתהה
 ,הקלח וא הלוכ ,הרכוהש תובייחתההש ריבס ןוחטב םייק םאה הרבחה תנחוב חוויד ךיראת לכב
 לש רתויב בוטה ןדמואה לע ססבתהב )םיגולמת םלשל שרדית אל הרבחהש רחאמ( קלוסת אל
 תערגנ ,םייק םאו ,תירוקמה תיביטקפאה תיבירה רועישב שומיש ךות תוידיתע תוריכמ
  .חותיפו רקחמ תואצוה ןוטיק דגנכ המיאתמה תובייחתהה

 
  .תובייחתהה קוליסכ םירכומ םיגולמתכ םימלושמה םימוכס
 

 םייסנניפ םירישכמ .וט
 

 םייסנניפ םיסכנ .1
 

 תפסותבו ןגוהה םיוושב הנושארל הרכהה דעומב םידדמנ ןקתה תלוחתב םיסנניפ םיסכנ
 סכנ לש הרקמב טעמל ,יסנניפה סכנה לש השיכרל ןירשימב סחייל ןתינש הקסע תויולע
 וא חוורל תופקזנ הקסע תויולע ויבגל ,דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב דדמנ רשא יסנניפ
 .דספה
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע            -:2 רואב
 

 םינוירטירקה סיסב לע םייפסכה היתוחודב בוחה ירישכמ תא תדדומו תגווסמ הרבחה  
 :ןלהל
 
 ןכו ,םיסנניפה םיסכנה לוהינל הרבחה לש יקסעה לדומה )א(
 .יסנניפה סכנה לש יזוחה םינמוזמה םירזת ינייפאמ )ב(

 
 :רשאכ תתחפומ תולעב בוח ירישכמ תדדומ הרבחה
 
 םינמוזמ ימירזת תובגל תנמ לע םיסנניפה םיסכנה תקזחה וניה הרבחה לש יקסעה לדומה
 םירדגומ םידעומב תואכז םיקפסמ יסנניפה סכנה לש םייזוחה םיאנתה ןכו ;םייזוח
 .הערפנ םרטש ןרקה םוכס ןיגב תיבירו ןרק ימולשת קר םהש םינמוזמ ימירזתל
 תפסותב תולעה יפל םהיאנת יפ לע וגצוי וז הרבחב םירישכמ ,תינושארה הרכהה רחאל
  .תתחפומה תולעה תטישב שומיש ךות ,תורישי הקסע תויולע
 

 תויסנניפ תויובייחתה .2
 

 יוכינב ןגוה יוושב תויסנניפה תויובייחתהה תא תדדומ הרבחה ,הנושארל הרכהה דעומב
 .תיסנניפה תובייחתהה לש הקפנהל ןירשימב סחייל ןתינש הקסע תויולע
 תולעה יפל תויסנניפ תויובייחתה לכ תא תדדומ הרבחה ,תינושארה הרכהה רחאל
 .תיביטקפאה תיבירה תטישב שומיש ךות תתחפומה
 

 הליבחב ךרע תוריינ תקפנה      .3
 
 )הקפנה תואצוה ינפל( הלבקתהש הרומתה תיצקומ ,הליבחב ךרע תוריינ לש הקפנהב
 םיסנניפ םירזגנ :ןלהל האצקהה רדסל םאתהב הליבחב וקפנוהש ךרעה תוריינל
 יוושה עבקנ ןכמ רחאל .הפוקת ידימ ןגוה יוושב םיגצומה םירחא םייסנניפ םירישכמו
 תיצקומה הרומתה רשאכ ,תתחפומ תולעב תודדמנה תויסנניפ תויובייחתה רובע ןגוהה
 םאתהב ביכר לכל תוצקומ הקפנהה תויולע .רייש ךרעכ תעבקנ םיינוה םירישכמ רובע
  .הליבחב ביכר לכל עבקנש םימוכסה סחיל

 
 םיסנניפ םיסכנ ךרע תדירי .4
 

 רשא םיסנניפ בוח ירישכמ ןיגב דספהל השרפהה תא חוויד דעומ לכב תנחוב הרבחה
 .דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב םידדמנ םניא
 
 תיאשר איה םניגב ,תוחוקל ןוגכ תורצק יארשא תופוקת ילעב םיסנניפ םיסכנ הרבחל
 םוכסב דספהל השרפהה תא דודמת הרבחה ירק ,לדומב העבקנש הלקהה תא םשייל
 הלקהה תא םשייל הרחב הרבחה .רישכמה ייח לכ ךרואל םייוזח יארשא ידספהל הוושה
 .הלא םיסנניפ םיסכנ יבגל
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב
 

 תושרפה .זט
 

 )תעמתשמ וא תיטפשמ( הווהב תוביוחמ תמייק הצובקל רשאכ תרכומ IAS 37-ל םאתהב השרפה
 תא קלסל תנמ לע םיילכלכ םיבאשמב שומיש שרדייש יופצ ,רבעב שחרתהש עוריאמ האצותכ
 רזחות האצוהה לכ וא קלחש הפוצ הצובקה רשאכ .ןמיהמ ןפואב התוא דומאל ןתינו תוביוחמה
 תלבקל השעמל תואדוו תמייק וב דעומב קר ,דרפנ סכנכ רכוי רזחהה ,חוטיב הזוחב ןוגכ ,הרבחל
 .האצוהה רזחה יוכינב דספה וא חוור חודב רכות האצוהה .סכנה
 
 :םייפסכה תוחודב וללכנש תושרפהה יגוס ןלהל
 
 תוירחא
 
 .חוקלל ןתינ תורישה רשאכ וא חוקלל רכמנ רצומה רשאכ תוירחאל השרפהב הריכמ הרבחה
 ועצובש םיטקיורפל סחיב רבעה ןויסינ סיסב לע תוירחאל השרפהה רועיש תא תדמוא הרבחה
 תא ןזאמ ךיראת ידימ תנחוב הרבחה .היתוחוקלל הקנעוה רשא תוירחאה ןיגב ווהתהש תויולעו

  .תוירחא ןיגב תויולעל סחיב םיינכדעה הינותנ סיסב לע תואנה תוירחאל השרפהה רועיש
 

 תויטפשמ תועיבת
 
 תוביוחמ וא הווהב תיטפשמ תוביוחמ תמייק הרבחל רשאכ תרכומ תועיבת ןיגב השרפה
 שרדית הרבחה יכ אל רשאמ ריבס רתוי רשאכ ,רבעב שחרתהש עוריאמ האצותכ תעמתשמ
  .ןמיהמ ןפואב התוא דומאל ןתינו תובייוחמה קוליסל םיילכלכה היבאשמל
 

 ןגוה יווש תדידמ .זי
 

 תובייחתה תרבעהל םלושמ היהש ריחמה וא סכנ תריכמב לבקתמ היהש ריחמה אוה ןגוה יווש
 .הדידמה דעומב קושב םיפתתשמ ןיב הליגר הקסעב
 וא סכנה לש ירקיעה קושב תשחרתמ הקסעה יכ החנהה לע תססובמ ןגוה יווש תדידמ
 סכנ לש ןגוהה יוושה .רתויב )Advantageous( יאדכה קושב ,ירקיע קוש רדעיהב וא ,תובייחתהה
 וא סכנה רוחמת תעב ושמתשי קושב םיפתתשמש תוחנהב שומיש ךות דדמנ תובייחתה וא
 הרבחה .םהלש םיילכלכה םיסרטניאה תבוטל םילעופ קושב םיפתתשמש החנהב ,תובייחתהה
 םינתינש םינותנ קיפסמ ןרובע םימייקשו תוביסנל תומיאתמ ןהש הכרעה תוקינכטב תשמתשמ
 רועזמו הייפצל םינתינש םייטנוולר םינותנב שומישה םוסקימ ךות ,ןגוה יווש דודמל ידכ הגשהל
 וא ןגוה יוושב םידדמנה תויובייחתההו םיסכנה לכ .הייפצל םינתינ םניאש םינותנב שומישה
 לע ססבתהב ,ןגוהה יוושה גרדמ ךותב תוירוגטקל םיקלוחמ םהלש ןגוהה יוושל יוליג ןתינש
 :התוללכב ןגוהה יוושה תדידמל תיתועמשמה ,רתויב הכומנה םינותנה תמר
 
 .םיהז תויובייחתהו םיסכנ לש ליעפ קושב )תומאתה אלל( םיטטוצמ םיריחמ :1 המר
 וא ןירשימב הייפצל םינתינ רשא 1 המרב וללכנש םיטטוצמ םיריחמ םניאש םינותנ :2 המר
 .ןיפיקעב
 שומיש אלל הכרעה תוקינכט( הייפצל ןתינ קוש עדימ לע םיססובמ םניאש םינותנ :3 המר
 .)הייפצל םינתינ קוש ינותנב
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב

 
 הסנכהב הרכה .חי

 
 תכרעמ תנקתהמ תוסנכהב הרכה
 
 וא סכנב הטילשה רשאכ דספה וא חוורב תורכומ סוחד ריווא תריגא תוכרעמ תריכממ תוסנכה
 יאנתל םאתהב לבקתהל יופצש הרומתה םוכס אוה הקסעה ריחמ .חוקלל תורבעומ תורישב
 דעומה וניה הריסמה דעומ  .)םיסמ ןוגכ( םיישילש םידדצ תבוטל ובגנש םימוכסה יוכינב ,הזוחה
 סכנב הטילשה תרבעומ הז דעומב ,)Acceptance( חוקלה ידי לע הלבקה ךילהת םלשוה וב
 .םירפסב הסנכה תרכומו
 
 םיתוריש ןתממ תוסנכה
 
 תא ךרוצו לבקמ חוקלה הב הפוקתה ינפ לע ,ןמז ךרואל תורכומ ץועיי יתוריש ןתממ תוסנכה
 ןהבש חווידה תופוקתל םאתהב תורכומ תוסנכהה .הרבחה יעוציב ידי לע תוקפומה תובטהה
  .תורישה ןתמל חוקלה רושיא רחאל סמ תינובשח תקפה םעו ,םיתורישה וקפוס
 
 רשאכ ,םייפיצפס םימכסהב ומכוסש םולשתה יאנתל םאתהב היתוחוקלמ םולשת הבוג הרבחה
 םאתהבו ,תורישה ןתמ תפוקת רחאל וא תורישה ןתמ תפוקת םורט תויהל םילוכי םימולשתה
   .חוקלה םע הזוחה ןיגב תובייחתהב וא סכנב הרבחה הריכמ

 
 הקסעה ריחמ תאצקה
 
 תורשקתהה דעומב דרפנה הריכמה ריחמ לש יסחי סיסב יפל הצקומ הזוחב ללוכה הקסעה ריחמ
 תרכומ התייה ובש ריחמה וניה דרפנה הריכמה ריחמ .התהוזש עוציב תוביוחמ לכ רובע הזוחב
 ריחמ תא תוהזל ןתינ אל רשאכ .הזוחב וחטבוהש תורישה וא הרוחסה תא דרפנב הרבחה
 תוחוקלל תומוד תוביסנב תואקסעמ ןירשימב הגשהל םינתינה םינותנ יפל דרפנה הריכמה
 היוזח תולע תשיג יפל דרפנה הריכמה ריחמ תדימאל המיאתמ הטיש הרבחה תמשיימ ,םימוד
  .חוורמ תפסותב
 

 תוירחא יתוריש תוללוכה תוסנכה
 
 ,הרבחה לש םיזוחה תיברמב .היתוחוקלל תוירחא יתוריש תקפסמ הרבחה ,היזוח תרגסמב
 ףסונ תורישכ אלו העצובש הדובעה ביט תא חיטבהל תנמ לע הדי לע םינתינ תוירחאה יתוריש
 תוירחאה ,ךכל םאתהב .ףנעב לבוקמל םאתהב וא קוח תוארוהל םאתהב תאזו חוקלל ןתינש
 תוירחאל השרפהב םייפסכה היתוחודב הרבחה הריכמ ןכלו תדרפנ עוציב תוביוחמ הווהמ הניא
  .IAS37 תוארוהל םאתהב
 
 ידי לע תקנעומה תוירחאל ףסונ תורישכ תוירחא יתוריש הרבחה תקפסמ ,םיזוחהמ קלחב
 הרומתהמ קלח הרבחה הצקמ ולא םירקמב .העצובש הדובעה ביט תחטבה ךרוצל ,הרבחה
 הריכמו ריבס חוורמ תפסותב יוזחה תורישה תולע יפל תוירחאה יתוריש רובע הזוחב תללוכה
 .תוירחאה תפוקת ינפ לע תורישה ןתממ הסנכהב
 
 תויזוח תורתי
 
 .תוחוקלה םע םיזוחה יאנתל םאתהב עוציב תוביוחמ םויק תעב תוחוקל תבייחמ הרבחה
 ולבקתה רשא םימוכס .יפסכה בצמה לע חודב תוחוקל ףיעס תרגסמב םיגצומ ולא םיבויח
 תוחוקלמ תומדקמ ףיעס תרגסמב םיגצומ הרבחה ידי לע עוציבה תוביוחמ םויק םרט תוחוקלמ
 .עוציבה תוביוחמ םויק תעב דספה וא חוורב תוסנכהכ םירכומו
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב
 

 רכמה תולע .טי
 

 תורחא תורישי תויולעמו הנשמ ינלבקמ ,עוציב תודובע תויולעמ רקיעב תבכרומ רכמה תולע
  .עוציבה יזוחל ןירשימב סחייל ןתינ ןתוא
 

 תוינמ ססובמ םולשת תואקסע .כ
 
 תוקלוסמה תוינמ ססובמ םולשת לש ךרדב תובטהל םיאכז הרבחה לש םיצעויו םידבוע
  .םיינוה םירישכמב
 
 םיינוה םירישכמב תוקלוסמה תואקסע
 
 לש ןגוהה יוושה יפל תדדמנ םיינוה םירישכמב תוקלוסמה םידבוע םע תואקסעה תולע
 רוחמת לדומב שומיש תועצמאב עבקנ ןגוהה יוושה .הקנעהה דעומב םיינוהה םירישכמה
 דחי דספה וא חוורב תרכומ םיינוה םירישכמב תוקלוסמה תואקסעה תולע .לבוקמ תויצפוא
 ובש דעומב תמייתסמו םימייקתמ עוציבה יאנת הבש הפוקתה ינפ לע ןוהב ליבקמ לודיג םע
  .)הלשבהה תפוקת - ןלהל( לומגל םיאכז םייטנוולרה םידבועה
 
 הלשבההש תוקנעה טעמל ,תרכומ הניא רבד לש ופוסב תולישבמ ןניאש תוקנעה ןיגב האצוה
 החנהב ,קושה יאנת םויקל רשק אלל ולישבהש תוקנעהכ תולפוטמ רשא קוש יאנתב היולת ןהלש
 .ומייקתה )עוציב וא תוריש( הלשבהה יאנת ראש לכש
 
 האצוה תרכומ ,םיינוה םירישכמב תקלוסמה הקנעה לש םיאנתב םייוניש תעצבמ הרבחה רשאכ
 לש ללוכה ןגוהה יוושה תא לידגמה יוניש לכ ןיגב הבשוחש תירוקמה האצוהל רבעמ תפסונ
 .יונישה דעומב ןגוהה יוושה יפל דבועה םע ביטימש וא קנעומה לומגתה
 
  םרטש האצוההו לוטיבה ךיראתל הלישבה וליאכ תלפוטמ ,ינוה רישכמב תקלוסמה הקנעה לוטיב
 השדח הקנעהב תפלחומ הלטובש הקנעהה םא ,תאז םע .תידיימ תרכומ הקנעהה ןיגב הרכוה
 הנלפוטת השדחה הקנעההו תלטובמה הקנעהה ,הקנעוה וב ךיראתל תיפילחת הקנעהכ תדעוימו

 .ליעל ראותמכ תירוקמה הקנעהה לש יונישכ ןהיתש

 
 הסנכהה לע םיסימ .אכ

 
 םיטירפל תוסחייתמ ןה םא טעמל ,דספה וא חוורל תופקזנ םיפטוש םיסמ ןיגב סמה תואצות
 .ןוהל וא רחא ללוכ חוורל םיפקזנה
 

 םיפטוש םיסמ
 

 רשא וא וקקוחש סמה יקוחו סמה ירועישב שומיש ךות תעבקנ םיפטוש םיסמ ןיגב תובח
 סמה תובחל רשקב תושרדנ תומאתה ןכו ,חווידה ךיראתל דע ,השעמל המלשוה םתקיקח
 .תומדוק םינש ןיגב םולשתל
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב
 

 םיחדנ םיסמ
 

 ןיבל םייפסכה תוחודב םיללכנה םימוכסה ןיב םיינמז םישרפה ןיגב םיבשוחמ םיחדנ םיסמ
  .סמ יכרוצל ןובשחב םיאבומה םימוכסה
 
 וא שמומי סכנה רשאכ לוחל יופצה סמה רועיש יפל תובשוחמ םיחדנה םיסימה תורתי
 דע השעמל המלשוה םתקיקח רשא וא וקקוחש סמה יקוח לע ססבתהב ,קלוסת תובייחתהה
  .חווידה ךיראתל
 
 םישרפהו םירבעומ םידספה .םלוצינ יפצל םאתהב םינחבנ םיחדנ םיסמ יסכנ חוויד ךיראת לכב
 םניגב רכומו חוויד ךיראת לכב םינחבנ םיחדנ םיסמ יסכנ ורכוה אל םניגב יוכינל םינתינ םיינמז
 .ולצוניש יופצ םא םיאתמ החדנ סמ סכנ
 
 ידי לע םיחוור תקולח ןיגב םילח ויהש םיסמה ןובשחב םיאבומ אל םיחדנה םיסמה בושיחב
 לשב וא ,תפסונ סמ תובחב הכורכ הניא דנדיבידה תקולחש רחאמ ,םידנדיבידכ תוקזחומ תורבח
 .תפסונ סמ תובח תררוגה תדחואמ הרבח ידי לע דנדיביד תקולח םוזיל אלש הרבחה תוינידמ
 תפטוש סמ תובייחתה דגנכ ףטוש סמ סכנ זוזיקל תיקוח תוכז תמייק םא םיזזוקמ םיחדנ םיסמ
 .סמ תושר התואלו סמב תבייחה הרבח התואל םיסחייתמ םיחדנה םיסמהו

     
 תוריכח .בכ
 

 :2018 רבמצדב 31 םויל דע המשיש תיאנובשחה תוינידמה
 
 םינחבנ םהו םימכסהה תוהמ לע םיססובמ תילועפתכ וא תינומימכ הריכח גוויסל םינחבמה
 :IAS 17-ב ועבקנש ןלהל םיללכה יפ-לע תורשקתהה דעומב
 
 רכוחכ הרבחה
 

 תילועפת הריכח
 

 ,רוכחה סכנה לע תולעבב םימולגה תובטההו םינוכיסה לכ ישממ ןפואב םירבעומ אל רשא םיסכנ
 ינפ לע רשי וקב דספה וא חוורב האצוהכ םירכומ הריכחה ימולשת .תילועפת הריכחכ םיגווסמ
 .הריכחה תפוקת
 

 םייפסכ תוחודב הנושארל םשוימ )"ןקתה"– ןלהל( תוריכח – 16 רפסמ ימואלניב יפסכ חוויד ןקת
 .הרבחה לש םייפסכה תוחודה לע תיתוהמ העפשה התייה אל הנושארל ןקתה םושייל .הלא

 
 :ןמקלדכ הניה ןקתל םאתהב 2019 ,ראוניב 1 םוימ לחה תמשוימש תיאנובשחה תוינידמה
 
 סכנב טולשל תוכז תרבעומ הזוחה יאנתל םאתהב רשאכ הריכח הזוחכ הזוחב תלפטמ הרבחה
 .הרומת רובעב ןמז תפוקתל ההוזמ
 

 רכוחכ הרבחה .1
 
 תוכז סכנב הריכחב הליחתה דעומב הריכמ איה רכוח הווהמ הרבחה ןהב תואקסעה רובע
 12 דע לש הפוקתל הריכח תואקסע טעמל תאזו הריכח ןיגב תובייחתה דגנכ שומיש
 ריכהל הרבחה הרחב ןהב , ךומנ ךרע לעב סיסבה סכנ ןהב הריכח תואקסעו םישדוח
 תרגסמב .הריכחה תפוקת ינפ לע רשי וקב דספה וא חוורב האצוהכ הריכחה ימולשתב
 העציב אלו ןקתב תנתינה הלקהה תא םשייל הרבחה הרחב הריכח ןיגב תובייחתהה תדידמ
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 ,דועו הקזחא יתוריש ,לוהינ יתוריש :ןוגכ הריכח םניאש םיביכרל הריכח יביכר ןיב הדרפה
 .הקסע התואב םילולכה
 

 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב
 

 ומלוש םרטש הריכחה ימולשת לכ תא תללוכ הריכח ןיגב תובייחתה הליחתה דעומב
 רועישב וא לקנב העיבקל תנתינ איה רשאכ הריכחב המולגה תיבירה רועישב םינווהמ
 ןיגב תובייחתהה תא הרבחה תדדומ הליחתה דעומ רחאל .הרבחה לש יתפסותה תיבירה
 .תיביטקפאה תיבירה תטישב הריכח

 
 ימולשת תפסותב הריכח ןיגב תובייחתהה הבוגב רכומ הליחתה דעומב שומישה תוכז סכנ
 .ווהתהש הקסע תויולע לש תפסותבו וינפל וא הליחתה דעומב ומלושש הריכח
 
 תפוקת וא ,ולש םיישומישה םייחה ךרואל תחפומו תולעה לדומב דדמנ שומישה תוכז סכנ
  .םהבש רצקה יפל הריכחה
 
 שומישה תוכז סכנל ךרע תדירי הרבחה תנחוב ,ךרע תדיריל םינמיס םימייקתמ רשאכ
 .IAS 36 תוארוהל םאתהב

 

 דדמל םידומצה הריכח ימולשת .2
 
 בושיח ךרוצל הליחתה דעומב םייקה דדמה רועישב הרבחה תשמתשמ הליחתה דעומב
 .םיידיתעה הריכחה ימולשת

 
 האצותכ םיידיתעה הריכחה ימולשת הבוגב םייוניש ,רכוח הווהמ הרבחה ןהב תואקסעב
 תרתיל )הריכח ןיגב תובייחתהה לע לחה ןוויהה רועישב יוניש אלל( םינווהמ דדמב יונישמ
 יוניש לח רשאכ קר ,הריכח ןיגב תובייחתהה תרתיל המאתהכ םיפקזנו שומיש תוכז סכנ
 הריכחה ימולשתל םואיתה ובש דעומב ,רמולכ( דדמב יונישמ עבונה םינמוזמה ימירזתב
  .)ףקותל סנכנ

 

 הריכח תפוקת לש לוטיבו הכראהל תויצפוא .3
 

 ךיראהל היצפוא ידי לע תוסוכמה תופוקת םג תללוכ לוטיבל תנתינ הניאש הריכחה תפוקת
 תוסוכמה תופוקת םגו שמומת הכראהל היצפואהש ריבס ןפואב יאדו רשאכ הריכחה תא
 .שמומת אל לוטיבל היצפואהש ריבס ןפואב יאדו רשאכ הריכחה תא לטבל היצפוא ידי לע
 תדדומ ,לוטיב תייצפוא שומימ יאל וא הכראה תייצפוא שומימל יפצב יוניש לח וב הרקמב
 ,תנכדועמה הריכחה תפוקתל םאתהב הריכחה ןיגב תובייחתהה תרתי תא שדחמ הרבחה
 תוכז סכנ תרתיל ףקזנ יונישה ךס רשאכ ,יפצב יונישה םויב ןכדועמה ןוויהה רועיש יפל
 .דספה וא חוורל ךכל רבעמו וסופיאל דע שומישה

 
  הינמל )דספה( חוור .גכ
 

 רפסמב הרבחה תוינמ ילעבל סחוימה יקנה חוורה לש הקולח ידי לע בשוחמ הינמל חוורה
 תוללכנ תוילאיצנטופ תוליגר תוינמ .הפוקתה ךלהמב לעופב םייקהו ללקושמה תוליגרה תוינמה
 תוינמ .תוכשמנ תויוליעפמ הינמל חוורה תא תללדמ ןתעפשה םא הינמל ללודמה חוורה בושיחב
 דעומל דע קר הינמל ללודמה חוורב תוללכנ הפוקתה ךלהמב ורמוהש תוילאיצנטופ תוליגר
 .הינמל יסיסבה חוורב תוללכנ דעומ ותואמו ,הרמהה
 
 בושיחב הנכמה( רוזחמב תומייקה תוליגרה תוינמה רפסמ לש ללקושמה עצוממה בושיח ךרוצל
 רפסמ לש ללקושמה עצוממה - :ךפוהמב השיכרה העריא הב הפוקתה ךלהמב )הינמל דספהה
 תשכורה לש השיכרה דעומ דעו הפוקתה תליחתמ רוזחמב תומייקה תוליגרה תוינמה
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 רפסמ לש ללקושמה עצוממה - ןכו .גוזימה םכסהב עבקנש הפלחהה סחי לופכ תיאנובשחה
  .תיטפשמה תשכורה לש הפוקתה ףוסל דעו השיכרה דעוממ רוזחמב תומייקה תוינמה

 
 
 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2 רואב

 
 תוגצומ רשא ,השיכרה דעומ ינפל האוושהה תופוקתמ תחא לכל הינמל יסיסבה דספהה/חוורה
 תשכרנה לש דספהה וא חוורה תקולח י"ע בשוחי השיכרה רחאל םידחואמה םייפסכה תוחודב
 ללקושמה עצוממב ,תופוקתהמ תחא לכב תוליגרה תוינמה ילעבל וסחייל ןתינש ,תיטפשמה
 סחי לופכ רוזחמב תומייק ויהש תיטפשמה תשכרנה לש תוליגרה תוינמה רפסמ לש ירוטסיהה
   .השיכרה םכסהב עבקנש הפלחהה
 

 ינקתל םינוקיתו םישדח יפסכ חוויד ינקת לש הנושארל םושיי - תיאנובשח תוינידמב יוניש .דכ
 םימייק תואנובשח
 
      IFRIC 23 – הסנכהה לע םיסמל הרושקה תואדו-יאב לופיט 

 
 הסנכהה לע םיסמל הרושקה תואדו-יאב לופיט – IFRIC 23 תא IASB -ה םסרפ 2017 ינוי שדוחב
 תויובייחתה וא םיסכנ לש הדידמהו הרכהה יללכ תא הריהבמ תונשרפה .)תונשרפה - ןלהל(
 םיסמל הרושקה תואדו-יא תמייק םהב םיבצמב הסנכהה לע םיסמ IAS 12 תוארוהל םאתהב
 תואדו-יא לש םירקמ ץוביק תניחבל תויחנה תקפסמו תסחייתמ תונשרפה .הסנכהה לע
 תואדוה-יא תוכלשה תדידמ ,סמה תויושר לש תוסחייתה תניחב ,הסנכה לע םיסמל םיסחייתמה
 לש תוביסנבו תודבועב םייונישב לופיט ןכו םייפסכה תוחודה לע הסנכה לע םיסמל הרושקה
 .תואדוה-יא
 
  .ולא םייפסכה תוחודב הנושארל תמשוימ תונשרפה
 
 .הרבחה לש םייפסכה תוחודה לע תיתוהמ העפשה התייה אל הנושארל תונשרפה םושייל
 

  םייפסכה תוחודה תכירעב תוחנההו םינדמואה ,םילוקישה ירקיע - 3 רואב
 
 הלקשו תעד לוקיש הרבחה הליעפה ,םייפסכה תוחודב תיאנובשחה תוינידמה ירקיע םושיי ךילהתב
 תוחודב ורכוהש םימוכסה לע תיתוהמה העפשהה םהלש ,םיאבה םיאשונה יבגל םילוקישה תא
 :םייפסכה

 
 םילוקישה .א

 
 תוינמ ססובמ םולשת תואקסע לש ןגוהה יוושה תעיבק

 
 שומיש תועצמאב ,הנושארל הרכהה תעב עבקנ תוינמ ססובמ םולשת תואקסע לש ןגוהה יוושה
 לעו שומימה ריחמו הינמה ריחמ ינותנ לע ססבתמ לדומה .לבוקמ תויצפוא רוחמת לדומב
 .יופצ דנדיבידו יופצה םייחה ךרוא ,היופצ תויתדונת רבדב תוחנה

 
 תוחנהו םינדמוא .ב

 
 לע םיעיפשמה תוחנהו ,םינדמואב עייתסהל הלהנהה תשרדנ ,םייפסכה תוחודה תנכה תעב
 תוסנכה ,תויובייחתה ,םיסכנ לש םיחוודמה םימוכסה לעו תיאנובשחה תוינידמה םושיי
 .ןדמואה יוניש השענ הב הפוקתב םיפקזנ םייאנובשחה םינדמואב םייוניש .תואצוהו
 
 םינדמואו חווידה ךיראתל תואדוה יאל רשקב םייפסכה תוחודב ושענש תוירקיעה תוחנהה ןלהל
 םכרע תא תונשל יושע תוחנהבו םינדמואב יתוהמ יוניש רשאו הרבחה ידי לע ובשוחש םייטירק
 :תבקועה הנשב םייפסכה תוחודב תויובייחתהו םיסכנ לש
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 )ךשמה( םייפסכה תוחודה תכירעב תוחנההו םינדמואה ,םילוקישה ירקיע - 3 רואב

 
 תונשדחה תושרמ םיקנעמ .1

 
 הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמב תונשדחה תושרמ ולבקתהש םייתלשממ םיקנעמ
 חותיפהו רקחמה תוליעפמ האצותכ תוילכלכ תובטה תויופצ םא תובייחתהכ םירכומ
 ימירזת ןדמוא יבגל תואדוו יא תמייק .םיגולמתב הנידמה תא תוכזמה תוריכמל ואיביש
 .תובייחתהה םוכס תעיבקל שמישש  םיידיתעה םינמוזמה
 

 תוירחאל השרפה .2
 

 לע ססבתהב ,ושכרנש םירצומ ןיגב תויופצ תוירחא תועיבתל סחייתהב הרכוה השרפהה
 תוירחאל השרפהה בושיחל ושמישש תוחנהה .םינוקית יבגל הרבחה לש רבעה ןויסינ
 ,םינוקית יבגל ןימז ףטוש עדימ לעו הרבחה לש תויחכונה הריכמה תומר לע תוססובמ
 תובייחתה הזוחב תניוצמ רשא םירצומ ןיגב ףנעב לבוקמכ םייתנשל תוירחא לע ססבתהב
 .תוירחאל
 

  םמושיי ינפלש הפוקתב םישדח IFRS ינקתל יוליג -:4 רואב
 

 3 IFRS םיקסע יפוריצ 
 

 יפוריצ 3 ימואלניב יפסכ חוויד ןקתב "קסע" תרדגהל ןוקית IASB -ה םסרפ ,2018 רבוטקואב
 לפוטת השיכר תקסע םאה העיבקב תורבחל עייסל הניה ןוקיתה תרטמ .)ןוקיתה - ןלהל( םיקסע
  .םיסכנ לש השיכר תקסעכ וא םיקסע ףוריצכ
 :ללוכ ןוקיתה

 וללכי ושכרנ רשא םיסכנו תויוליעפ לש תכרעמ ,"קסע" בשחיהל תנמ לעש ךכל הרהבה .1
 רצייל תלוכיב יתועמשמ ןפואב םימרות וידחי רשא יתוהמ ךילהתו המושת תוחפה לכל
 .תוקופת

 שכרנ קסע תלעפהב ךישמהל לוכי קוש ףתתשמ םאה הכרעהל תוסחייתהה תטמשה .2
 .םיכילהתו תומושת לש הפלחה תועצמאב

 םניה ושכרנש םיכילהת םאה ךירעהל תורבחל ועייסי רשא תואמגודו תופסונ תויחנה .3
 .םייתוהמ

  .רתוי תומצמוצמו תודקוממ ויהי תורדגההש ךכ "קסע" -ו "הקופת" תרדגה יוניש .4
 תוניחבב ךרוצ אלל ,קסע תשיכרב רבודמ ןיאש עובקל הלוכי הרבח ויפל ילנויצפוא ןחבמ .5

 .תופסונ
 
 לחה לח השיכרה דעומ רשא םיסכנ תשיכר תואקסעו םיקסע יפוריצ רובע םשויי ןוקיתה
 .ירשפא םדקומ םושיי .ןכמ רחאל וא 2020 ראוניב 1 םויב הליחתמה תיתנשה הפוקתהמ

 
 םינמוזמ יוושו םינמוזמ -:5 רואב
 

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 493   6,952  )* םילקשב תידיימ הכישמל םינמוזמ
     
  6,952  493 

 
 .ח"ש יפלא 6,946-כ לש ךסב הרבחה  לש םינמוזמ תרתי ללוכ2019 ,רבמצדב 31 םויל )*                 
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 תוחוקל -:6 רואב
 

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 373  2,676  םיחותפ תובוח
 -  13  הייבגל תואחמה
     
  2,689  373 

 
 .םיקפוסמ תובוחל השרפה םושיר תועצמאב תלפוטמ תוחוקל ךרע תדירי
  .םנועריפ דעומ עיגה םרטש תובוחמ תובכרומ תוחוקלה תורתי ,חווידה ךיראתל ןוכנ

 
 
 הבוח תורתיו םיבייח -:7 רואב
 

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 131  -  תונשדחה תושרמ לבקל תוסנכה
 168  330  תודסומ
 28  98  שארמ תואצוה
     
  428  327 

 
 
 ךילהתב תודובע יאלמ -:8 רואב
 

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 2,514  1,785  ךילהתב תודובע יאלמ
     
  1,785  2,514 

 
 .םינוש עוציב יכילהתב םיטקיורפ 4 -מ בכרומ הצובקה יאלמ
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 עובק שוכר -:9 רואב
 
 :ןמקלדכ הניה תוחוודמה תופוקתה ךלהמב עובקה שוכרב העונתה
 

 2019 תנש
 

  
 דויצ

 כ"הס  בכר ילכ   םיבשחמ
 ח"ש יפלא  
       
 734  213  521  תולע
 321  245  76  הנשה תופסות
 )213(  )213(  -  הנשה תועירג
       

 842  245  597  תולע כ"הס
       
 482  42  440  רבצנש תחפ
 65  34  31  הנשה תופסות
 )58(  )58(  -  הנשה תועירג
       

 489  18  471  תחפ כ"הס
       
 353  227  126  2019 רבמצדב 31 םויל תתחפומ תולע
 

  2018 תנש
 

  
 דויצ

 כ"הס  בכר ילכ   םיבשחמ
 ח"ש יפלא  
       
 706  213  493  תולע
 28  -  28  הנשה תופסות
       

 734  213  521  תולע כ"הס
       
 369  10  359  רבצנש תחפ
 113  32  81  הנשה תופסות
       

 482  42  440  תחפ כ"הס
       
 252  171  81  2018 רבמצדב 31 םויל תתחפומ תולע

 
 .דספהו חוור חודב תויללכו הלהנהו רכמה תולע יפיעסב תוגצומ הצובקה לש תחפה תואצוה
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 םיישחומ יתלב םיסכנ -:10 רואב
 

 ךסב ןוויהל תויולעב האשנ וניגבש רצומה חותיפ תא דניווגוא המייס 2015 ,רבמצדב 31 םויב .א
 ולא חותיפ תואצוה תא התיחפמ הרבחה 2016 תנשמ לחה .דעומ ותואל דע ח"ש יפלא 1,090

 .יופצה ישומישה םייחה ךרואל םאתהב  ,םינש 10 ינפ לע
 

 :ןמקלדכ הניה תוחוודמה תופוקתה ךלהמב םיישחומ יתלבה םיסכנב העונתה .ב
 

 2019 תנש
 

  

 יתלב סכנ
 ישחומ
 וחותיפש
 כ"הס  םיטנטפ  םלשוה

 ח"ש יפלא  
       
 1,363  273  1,090  תולע
 205  205  -  הנשה תופסות
       

 1,568  478  1,090  תולע כ"הס
       
 376  49  327  רבצנש תחפ
 146  37  109  הנשה תופסות
       

 522  86  436  רבצנש תחפ כ"הס
       
 1,046  392  654  2019 רבמצדב 31 םויל תתחפומ תולע

 
 2018 תנש

  

 יתלב סכנ
 ישחומ
 וחותיפש
 כ"הס  םיטנטפ  םלשוה

 ח"ש יפלא  
       
 1,296  206  1,090  תולע
 67  67  -  הנשה תופסות
       

 1,363  273  1,090  תולע כ"הס
       
 242  24  218  רבצנש תחפ
 135  26  109  הנשה תופסות
       

 377  50  327  רבצנש תחפ כ"הס
       
 986  223  763  2018 רבמצדב 31 םויל תתחפומ תולע

 
  .דספהו חוור חודב רכמה תולע ףיעסב תוגצומ הצובקה לש תחפה תואצוה
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 םירחאו םייאקנב םידיגאתמ יארשא -:11 רואב
 

 רבמצדב 31 םויל    בכרה .א
 2018  2019  רועיש  
 ח"ש יפלא  תיביר  
       

 930  1,646   4.5%+םיירפ   )1( םייאקנב םידיגאתמ רצק ןמזל יארשא
 681  400  -  )2,3( םירחאמ רצק ןמזל יארשא
 43  57   1.75%+םיירפ   )4( םייאקנב םידיגאתמ תואוולה לש תופטוש תויולח
       
    2,103  1,654 

 

  .ושדוח אל יאקנבה דיגאתב דניווגוא לש יארשאה תורגסמו ןזאמה ךיראת רחאל הערפנ הרתיה .1
 

 רושק דצ לש ובורק וניהש ,הוולמ םע םכסה לע דניווגוא המתח 2017 ,רבוטקואב 17 םויב  .2
 יפלא 400 ךסב ןועריפ דעומ אללו תיביר תאשונ הניאש האוולה דניווגואל דימעי ויפל ,הרבחל
  .2020 ,ץרמב 3 םויב האולמב הערפנ האוולהה .2017 ,רבוטקואב 18 םויב ולבקתה םיפסכה .ח"ש

 
 ELMO תרבחמ האוולה תלבקל םכסהב דניווגוא הרשקתה 2018 ,טסוגוא שדוחב 3.

INTERNATIONAL FINANCE דניווגוא לש תפטושה התוליעפ תבוטל רלוד יפלא 75 לש םוכסב 
 תאשונ האוולהה .הוולמה תבוטל חוקל םע דניווגוא לש תורשקתהה יזוחמ דחא דובעש ךות
 3 םויב האולמב הערפנ האוולהה .2018 רבמצדב 31 םויל דע ןועריפל ,15% רועישב תיביר
  .2019 ,ראוניל

 
 .14 רואבב ףסונ עדימ האר      .4
 

 .21 רואב האר ,םידובעש יבגל .ב
 

 
 םיתוריש ינתונלו םיקפסל תויובייחתה -:12 רואב
 

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 1,796  332   םיחותפ תובוח
 69  11  ןועריפל תורטש
     
  343  1,865 
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 תוכז תורתיו םיאכז -:31 רואב

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 1,402  1,560  תוחוקלמ תומדקמ
 646  682  תונשדחה תושרל םיגולמת ןיגב תובייחתה
 212  304  רכש ןיגב תודסומו םידבוע
 270  793  )* םלשל תואצוה
 29  26  )** םירושק םידדצ
 )*** 232  639  תוירחאל השרפה
 16  -  םלשל תיביר
 )*** 10  10  שארמ תוסנכה
     
  4,014  2,817 

 
  .22 רואב האר ףסונ עדימל .העיבתל השרפה ללכ הז ףיעס 2018 תנשב )*
 .29 רואב םג האר )**
 .שדחמ גווס )***

 
 םייאקנב םידיגאתמ תואוולה -:41 רואב
 

 תאשונ האוולהה .ח"ש יפלא 172 לש ךסב יאקנב דיגאתמ האוולה דניווגוא הלטנ 2017 ,רבמטפס שדוחב
 םידמוע תיבירהו האוולהה ןרק .1.6% לש רועישב חוורמ תפסותבו םיירפה תיביר רועישב תיביר
 האולמב הערפנ האוולהה .2017 רבוטקוא שדוחמ לחה תיבירו ןרק לש םיווש םימולשת 48-ב ןועריפל
 .2019 רבמטפס שדוחב
 
 תאשונ האוולהה .ח"ש יפלא 172 לש ךסב יאקנב דיגאתמ האוולה דניווגוא הלטנ 2019 ,רבמטפס שדוחב
 םידמוע תיבירהו האוולהה ןרק .1.75% לש רועישב חוורמ תפסותבו םיירפה תיביר רועישב תיביר
 .2019 רבוטקוא שדוחמ לחה תיבירו ןרק לש םיווש םימולשת 36-ב ןועריפל

 

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 האר ,תופטוש תויולח יוכינ רחאל( םייאקנב םידיגאתמ תואוולה
  100  )*  )11 רואב םג

                    
 74  

 
  .21 רואב האר ,דובעש תאשונ האוולהה )*
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 תוכז תורתיו םיאכז -:15 רואב

 רבמצדב 31  
  2019  2018 
 ח"ש יפלא  
     
 )* 72  302  תוירחאל השרפה
 )* 20  398  שארמ תוסנכה
     
  700  92 

 
 .שדחמ גווס )*

 
 םייסנניפ םירישכמ -:16 רואב
 

 ןוכיס )ץוח עבטמ ןוכיס( קוש ינוכיס ןוגכ ,םינוש םייסנניפ םינוכיסל התוא תופשוח הצובקה תויוליעפ
 םוצמצל תולועפב תדקמתמ הצובקה לש תללוכה םינוכיסה לוהינ תינכת .תוליזנ ןוכיסו יארשא
 עצובמ םינוכיסה לוהינ .הצובקה לש םייסנניפה םיעוציבה לע תוירשפא תוילילש תועפשה םומינימל
 .הרבחה ל"כנמ ידי לע

 
 םייסנניפ םינוכיס לוהינ רבדב הלהנהה תוינידמו ידעי .א

 
 ןיגב תובייחתהו םיארשא ,תואוולהמ תובכרומ הצובקה לש תויסנניפה תויובייחתהה ירקיע
 תוליעפ תא ןממל רקיעב תדעוימ הלא תויסנניפ תויובייחתה .תונשדחה תושרל םיגולמת
 ,הבוח תורתיו םיבייח ,תוחוקל םיללוכ הצובקה לש םיירקיעה םייסנניפה םיסכנה .הצובקה
  .הצובקה לש התוליעפמ תורישי םיעבונ רשא ,רצק ןמזל תועקשהו םינמוזמ
 תחקפמ הרבחה לש הריכבה הלהנהה .תוליזנ ןוכיסו ,יארשא ןוכיס ,קוש ןוכיסל הפושח הצובקה
 .ולא םינוכיס לוהינ לע

 
 קוש ןוכיס .1

 
 יסנניפ רישכממ םיידיתעה םינמוזמה ימירזת וא ןגוהה יוושהש ןוכיסה אוה קוש ןוכיס
 רועיש ןוכיס :ןוכיס יגוס השולש ללוכ קוש ןוכיס .קושה יריחמב םייונישמ האצותכ ונתשי
 .תורוחס ריחמ ןוכיסו הינמ ריחמ ןוכיס ,ןוגכ םירחא ריחמ ינוכיסו ,עבטמ ןוכיס ,תיבירה
 ןכו ,םיארשאו תואוולה ,רתיה ןיב םיללוכ קוש ןוכיסמ םיעפשומה םייסנניפ םירישכמ
 .תונשדחה תושרל םיגולמת ןיגב תויובייחתה

 
 תיביר ןוכיס .2

 
 יסנניפ רישכממ םיידיתעה םינמוזמה ימירזת וא ןגוהה יוושהש ןוכיסה אוה תיביר ןוכיס
 .קוש תיביר ירועישב םייונישמ האצותכ ונתשי

 
 רקיעב תסחייתמ קושה תויביר ירועישב םייוניש לש ןוכיסל הצובקה לש הפישחה
 תונשדחה תושרל םיגולמתל תובייחתה ןיגב הרבחה לש ךורא ןמזל תויובייחתהל
 .םייאקנב םידיגאתמ תואוולהו הנתשמ תיביר תואשונה
 .תיתוהמ הניא תיביר ןוכיסל הצובקה תפישח ,הצובקה תכרעהל
 

 ץוח עבטמ ןוכיס  .3
 
 רישכמ לש םיידיתעה םינמוזמה ימירזת וא ןגוהה יוושהש ןוכיסה אוה ץוח עבטמ ןוכיס
 .ץוח עבטמ לש ןיפילח ירעשב םייונישמ האצותכ ונתשי יסנניפ
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 )ךשמה( םייסנניפ םירישכמ -:61 רואב
 
 םיגולמת ןיגב התובייחתהל רקיעב תורושק ץוח עבטמ לש ןוכיסל הצובקה לש הפישחה
 .הצובקה לש רלודה ןיפילחה רעשל הדומצה תונשדחה תושרל
 
  :ץוח עבטמל תושיגר חותינ
 
 ןיפילחה ירעשל ריבס ןפואב ירשפא יונישל תושיגרה ןחבמ תא המיגדמ ןלהלש הלבטה
 לש סמ ינפל חוורה לע העפשהה .יוניש אלל םינתשמה ראש לכ רשאכ ,רלודה לש
 תפישח .םייפסכ תויובייחתהו םיסכנ לש ןגוהה יוושה לש םייונישה ןיגב אוה הצובקה
  הצובקה

 

  
 רעשב יונישה
  לש ןיפילחה

  חוורה לע העפשהה
  סמ ינפל

  לע העפשהה
 ןוהה

 ח"ש יפלא  רלודה  
       

 )198(  )198(  10% ח"עש תיילע  2019
       

 198  198  10% ח"עש תדירי  2019
       

 )194(  )194(  10% ח"עש תיילע  2018
       

 278  278  10% ח"עש תדירי  2018
 
 יארשא ןוכיס .4

 
 וא חוקלכ ויתויובייחתהב דומעי אל דגנכש דצהש ןוכיסה אוה יארשא ןוכיס
 הצובקה .דספה הצובקה םרגיי ךכמ האצותכו יסנניפ רישכממ תועבונה ויתויובייחתהב
 )תוחוקל תורתימ רקיעב( הלש תילועפתה תוליעפהמ האצותכ יארשא ןוכיסל הפושח
 .םירחא םייסנניפ םירישכממו םיקנבב תונודקיפמ תוברל ,הלש תיסנניפה תוליעפהמו
 

 תוחוקל תרתי .5
 

 לש תויקסעה תודיחיהמ תחא לכ ידי לע להונמ תוחוקל ןיגב יארשאה ןוכיס לוהינ
 ןיגב יארשאה ןוכיס לוהינל סחייתהב הלש תורקבהו םילהנה ,תוינידמל םאתהב הצובקה
 לש יארשא גורידו חותינ עוציב לע תססבתמ חוקל לש יארשאה תוכיא תכרעה .תוחוקל
 םרטש תוחוקל תורתי .יפיצפס חוקל לכ רובע יארשא יאנת םיעבקנ ויפלש ,חוקל לכ
 יבתכמ ידי לע בורל םיסוכמ םיירקיע תוחוקלל םיחולשמו רידס ןפואב תונחבנ וערפנ
 תוחוקל השימח שי הצובקל 2019 ,רבמצדב 31 םויל .יארשא חוטיב ידי לע וא יארשא
 הווהמה ,ח"ש 250,000 לע הלוע דחא לכ לש ובוח תרתיש )דחא – 2018 ,רבמצדב 31 םויל(
 ןיא 2018-ו 2019 רבמצדב 31 םימיל ןוכנ .תוחוקלה תרתי ךסמ )90% – 2018( 87% -כ
  .ח"ש ןויליממ ההובג ותרתיש חוקל תרתי הרבחל
 
 .םיירקיע תוחוקל רובע יפיצפס סיסב לע חוויד ךיראת לכב תעצובמ ךרע תדירי תניחב
 תניחב ךרוצל ןהינייפאמ יפ לע תוצבוקמ תונטק תוחוקל תורתי לש לודג רפסמ ,ףסונב
 יארשאה ןוכיסל תיברמה הפישחה .רבעה ןויסינ לע ססובמ בושיחה .תפתושמ ךרע תדירי
 .)תוחוקל רבדב רואיב האר( םירפסב הרתיה איה חווידה דעומל
 
 ןוכיסה תא הכירעמ הצובקה .הלא תובוח תחטבהל תונוחטיבב הקיזחמ הניא הצובקה
 םיפנעבו תונוש תונידמב םימקוממ היתוחוקלו רחאמ ,הכומנכ היתוחוקל תויזוכירבש
  .ינשב דחא םייולת יתלב םילודג םיקוושב םילעופו םינוש
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 )ךשמה( םייסנניפ םירישכמ -:16 רואב
 

 תוליזנ ןוכיס .6
 

  .םינמוזמ יוושו םינמוזמ תורתי ורקיעש ,יבויח רזוח ןוה הצובקל
 
 םינמוזממ םיבכרומה תוליזנה יפדוע אשונב תויזחת ףטוש ןפואב תנחוב הצובקה תלהנה
 םילהנל םאתהב ,םייופצה םינמוזמה ימירזת לע תססובמ הניחבה .םינמוזמ יוושו
 .הצובקה ידי-לע ועבקנש תולבגהלו

 
 ימירזת תיזחתב בשחתהב ,םינמוזמ יוושו םינמוזמ לש תקפסמ המר לע תרמוש הצובקה
 איה וילא תוליזנה ןוכיס תא רעזמל תנמ לע ,התוליעפ ןומימל םישרדנה םינמוזמה
 .הפושח
 
 םניה 2019 ,רבמצדב 31 םויל ןוכנ הצובקה לש תויסנניפה תויובייחתהה לש ןועריפה ינמז
 ערפיהל היופצש תונשדחה תושרל םיגולמת ןיגב תובייחתה טעמל( הנש דע לש הפוקתל
 רואבב טרופמכ יאקנב דיגאתמ האוולהו )יפסכה בצמה לע חודה דעוממ םינש 3 ךלהמב

14. 
 
 יפ לע הצובקה לש תויסנניפה תויובייחתהה לש ןועריפה ינמז תא הגיצמ ןלהלש הלבטה
 :)תיביר ימולשת ללוכ( םינווהמ אל םימוכסב םייזוחה םיאנתה
 
 2019 ,רבמצדב 31 םויל

 

  
 דע
  הנש

 הנשמ
 דע

  םייתנש
 םייתנשמ
 םינש 3 דע

 

 כ"הס
        

 םידיגאתמ תואוולה
 171 49  60  62  םייאקנב
  םידיגאתמ יארשא
  -   1,646  םייאקנב

 
- 1,646 

 םיקפסל תויובייחתה 
  -   343  םיתוריש ינתונלו 

 
- 343 

 4,032 -  -   4,032  םיאכז
 םיגולמת ןיגב תויובייחתה 
  838  759  תונשדחה תושרל 

 
1,328 2,925 

 400 -  -   400  םירחאמ תואוולה 
        
  7,242  898  1,377 9,157 

 
 2018 ,רבמצדב 31 םויל

 

  
 דע
  הנש

 הנשמ
 דע

  םייתנש
 םייתנשמ
 כ"הס   םינש 3 דע

          
  םידיגאתמ תואוולה
 124   34  45  45  םייאקנב
 םידיגאתמ יארשא
  -   930  םייאקנב

 
-   930 

     םיקפסל תויובייחתה 
  -   1,865  םיתוריש ינתונלו

 
-   1,865 

 2,263   -  -   2,263  םיאכז
 םיגולמת ןיגב תויובייחתה
  958  639  תונשדחה תושרל

1,335 
  2,932 

 681   -  -   681  םירחאמ תואוולה 
          
  6,423  1,003  1,369   8,795 
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 )ךשמה( םייסנניפ םירישכמ -:16 רואב
 

 ןגוה יווש .ב
 
 לש םייסנניפה הירישכמ לש ןגוהה יוושה ןיבל םירפסב הרתיה ןיב הוושמ ןלהלש הלבטה
 םתולע רשא ולא דבלמ( ןגוהה םיווש יפ-לע אלש םייפסכה תוחודב םיגצומה ,הצובקה
 :)ןגוהה םיוושל ריבס בוריק הווהמ תתחפומה
 

 ןגוה יווש  םירפסב הרתי  

 רבמצדב 31  רבמצדב 31  

  2019  2018  2019  2018 
 ח"ש יפלא  

         
 םיגולמת ןיגב תובייחתה
 2,439  2,275   2,400   2,179  תונשדחה תושרל
         

 2,439  2,275  2,400  2,179  כ"הס
 

 ןגוה יווש יפל הנושארל תרכומ תובייחתהה .םיגולמתה םולשתל תובייחתהב הריכה הצובקה
 התולעב תדדמנ תובייחתהה ,הנושארל הרכה רחאל .המיאתמה ןוויהה תיביר יפל ןוויה ךות
 הרכהה רחאל ןכדעתמ וניא הז תיביר רועיש .תיביטקפאה תיבירה תטישב שומיש ךות תתחפומה
 רועישב םייונישב ורוקמ ןגוהה היוושו תובייחתהה לש םירפסב הרתיה ןיב שרפהה .הנושארל
 .הנושארל הרכהה דעומל סחיב הרבחה לש ןוויהה
 
 תורתיו םיבייח ,תוחוקל ,רצק ןמזל תועקשה ,םינמוזמ יוושו םינמוזמה תרתיש הכירעמ הלהנהה
 לשב תאזו ןגוהה םיווש תא בוריקב הווהמ תוכז תורתיו םיאכזו םיתוריש ינתונו םיקפס ,הבוח
 .הלא םירישכמ לש םירצקה ןועריפה ידעומ
 
 רכמיהל לוכי רישכמה וב רשא םוכסה אוה םייסנניפה תויובייחתההו םיסכנה לש ןגוהה יוושה
 .)ץחל יאנתב הריכמ וא יופכ קוריפ( היופכ הקסעמ הנושב ,ןוצרמ םירכומו םינוק ןיב הקסעב
 
 :ןגוהה יוושה גרדמב 3 המרב ןגוהה יוושה תעיבקל ושמישש תוחנההו תוטישה ןלהל
 תשרוד הכרעהה .DCF לדומ תועצמאב ךרעוה םיגולמת םולשתל תובייחתהה לש ןגוהה יוושה
 ירועישו םייוזח םינמוזמ ימירזת תוברל לדומה ינותנ יבגל תומיוסמ תוחנה חינהל הלהנההמ
 ןהב תשמתשמ הלהנההו ןמיהמ ןדמואל תונתינ חווטבש םינדמואה ןיגב תויורבתסהה .ןוויה
 .תובייחתהה  לש ןגוהה יוושה תכרעהו תעיבק םשל
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  םידבועל תובטה -:17 רואב
 

 הקסעה םויס רחאל תובטה

 
 ןירוטיפ תעב דבועל םייוציפ םלשל הצובקה תא םיבייחמ לארשיב ןירוטיפ ייוציפ קוחו הדובעה יניד
 ןירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל תרדגומ הדקפה תוינכותב תופטוש תודקפה עצבל וא השירפ וא
 תובייחתה בושיח .הקסעה םויס רחאל הבטהכ תלפוטמ ךכ לשב הרבחה תובייחתה .ןלהל ראותמכ
 דבועה תרוכשמ לע ססובמו ףקותב הקסעה םכסה יפ לע עצבתמ םידבועל תובטה לשב הצובקה
 .םייוציפה תלבקל תוכזה תא םירצוי רשא ותקסעה תפוקתו
 תינכותכ תוגווסמה תודקפה ידי לע ,ללכ ךרדב ,תונמוממ הקסעה םויס רחאל םידבועל תובטהה
 :ןלהל טרופמכ תרדגומ הדקפהל
 

 תרדגומ הדקפהל תוינכת

 
 היתודקפה ויפ -לע ,1963 -ג"כשתה ,ןירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יאנת םילח ,םייוציפה ימולשת לע
 תובייחתה לכמ התוא תורטופ ,חוטיב תורבחב תוסילופב וא/ו היסנפ תונרקב הרבחה לש תופטושה
  .ליעל רומאכ םימוכסה ודקפוה םניגב ,םידבועל תפסונ

 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 82  94  106  תרדגומ הדקפהל תוינכת ןיגב תואצוה
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 ןוה  -:81 רואב
 

 :תוינמה ןוה בכרה .א
 

 2018 רבמצדב 31 םויל  2019 רבמצדב 31 םויל  

  םושר  
 קפנומ
  םושר  ערפנו

 קפנומ
 ערפנו

 תוינמה רפסמ  
         

 1,084,121  500,000,000  15,203,035  500,000,000  בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ
         

 
 תוינמל תוולנה תויוכז .ב
 

 תוליגר תוינמ
 תוכזו הרבחה קוריפב תויוכז ,דנדיבידל תוכז ,תיללכה הפיסאב תויוכז תונקמ תוליגר תוינמ
  .הרבחב םירוטקריד יונימל
 

  גוזימה תקסע תמלשה .ג
 גוזימה תקסע תמלשהל םילתמה םיאנתה ומייקתה 2019 ,רבמצדב 11 םויב ,)ו(1 רואיבב טרופמכ
 אולמ תא הרבחה השכר הז םויב .דניווגוא םע גוזימ תקסעב התורשקתה תא המילשה הרבחהו
 הרבחה לש תוליגר תוינמ לש האצקה דגנכ תאזו ,דניווגוא לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוה
 ורמוה גוזימה תקסע תמלשה ברע דניווגואב ויה רשא הרוכב תוינמ .דניווגוא לש תוינמה ילעבל
 .תוליגר תוינמל
 

 :גוזימה םכסה .ד
 
 ועבקנש יפכ םילתמה םיאנתב דומעל ידכב םינוש ןוה יסויג הרבחה העציב ,)ה(1 רואיבב טרופמכ
 ועצוב ,רתיה ןיב .התושרב תויהל םישרדנ רשא וטנ םינמוזמה תורתיל סחיב גוזימה םכסהב
 :תואבה תולועפה
 
 לש ךרדב ,דניווגוא תוינמ ילעב םניהש יעיקשמלו םיעיקשמ תצובקל וצקוה ,ןושארה בלשב -

 .)'ד -ו 'ג ,'א תורדס היצפוא יבתכ( הרבחה תוינמל םירימה היצפוא יבתכ ,תיטרפ האצקה
 היצפוא יבתכ יקיזחמל רשאכ ,גוזימה תקסע תמלשהב הנתוה ולא היצפוא יבתכ שומימ
 סויגמ קלחכ קלחכ הרבחה המזי רשא תויוכז תקפנהב ףתתשהל תוכזה הנתינ )'א הרדס(
  .ימדקמה ןוהה
 

 סויגל תויוכז תקפנה המזי הרבחה ,ןיד יפ לע םישרדנה םירושיאה תלבק רחאל ,ינשה בלשב -
 הרדס( היצפואה יבתכ יקיזחמ ויה היעצינ ןיב רשא ,הקסעה תמלשהל שרדנה ןוההמ קלח
  .)10 הרדס( םיריחס היצפוא יבתכו תוינמ הרבחה העיצה תויוכזה תקפנה תרגסמב .)'א

 
 יבתכ דניווגוא תוינמ ילעבלו דניווגוא יעיקשמל ,םיעיקשמל התצקה הרבחה ,ישילשה בלשב -

 םיעצינל וצקוהש היצפואה יבתכ יאנתל םימוד םהיאנתש ,הרבחה תוינמל םירימה היצפוא
 היצפוא יבתכל ךשמהב ופלחוה רשא ,'ו - ו 'ב תורדס היצפוא יבתכ - ןלהל( תויוכזה תקפנהב
 שומימ תפסותל הרומתב תחא הינמל הרמהל ןתינ היצפוא בתכ לכ .)10 הרדסמ םיריחס
  .2022 ,רבמבונב 21 םויל דע הרמהל םינתינ היצפואה יבתכ .ח"ש 3.94 ךסב
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 )ךשמה( ןוה  -:18 רואב
 
 היצפוא יבתכ 
 

  -ל שומימל םינתינה ,10 הרדס םיריחס היצפוא יבתכ 3,160,497 הרבחל ,2019 רבמצדב 31 םויל ןוכנ
 -כ לש שומימ תפסות דגנכ )תומאתהל ףופכב( תחא לכ בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 3,160,497

 םינתינ היצפואה יבתכ .ןוהכ םיגווסמ הלא היצפוא יבתכ .הדומצ הניאש ח"ש ח"ש יפלא 12,452
 .2022 רבמבונל 21 םויל דע שומימל

 
 לכ בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 411,257 -ל היצפוא יבתכ 411,257 ורמוה חווידה ךיראת רחאל 

 .ח"ש יפלא 1,620 -כ לש תללוכ הרומתב תחא
 

 
 תוינמ ססובמ םולשת תואקסע  -:91 רואב
 

 2018-ו 2017 ,2016 םינשה ךלהמב הידבועל דניווגוא ידי לע וקנעוהש תוינמ ססובמ םולשת תואקסע
 תויצפואה לכ .תורומאה םידבועל תובטהה תוינכותב םילוטיב וא םייוניש ועצוב אל .ןלהל תוראותמ
 לולסמב ןניה הרבחה תוקנעה .1:1 לש סחיב הרבחה לש תוליגר תוינמל הרמהל תונתינ וקנעוהש
 :םינשה ךרואל תוקנעהה טוריפ ןלהל .הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעס תחת ,ינוהה
 

 תידיימ הלשבה יאנתב וקנעוה תויצפואה .היצעוימ דחאל תויצפוא דניווגוא הקינעה 2015 תנשב .א
 ולא תויצפוא .ח"ש 0.01 וניה הינמל שומימה ריחמ .1:1 לש סחיב הרבחה תוינמל הרמהל תונתינו
 .2019 תנשב ועקפו ושמומ אל
 

 הרמהל תונתינה תויצפוא ,דעומ ותואב דניווגוא ידבועמ העבראל וקנעוה 2017 ,רבמבונל 14 םויב .ב
 ונתשה הלשבהה יאנת .ח"ש 0.01 לש שומימ תפסות תרומת .נ.ע ח"ש 0.01 תונב תוליגר תוינמל
  .דבועל דבועמ
 הלשבהה יאנתב דמע אל ףסונ דבוע .2018 תנשב תוינמל תויצפואה תא רימה םידבועהמ דחא
 ףסונ דבוע לש תויצפוא ורמוה גוזימה תקסע תמלשה םרטו 2019 תנשב וטלוח תויצפואה ןכלו
 .דניווגוא תוינמל

 
 הרמהל תונתינה תויצפוא ,דעומ ותואב דניווגוא ידבועמ םיינשל וקנעוה 2018 ,רבוטקואל 30 םויב .ג

 תולישבמ תויצפואה .ח"ש 312.29 ךסב שומימ תפסות תרומת .נ.ע ח"ש 0.01 תונב תוליגר תוינמל
 ינש .הנש רחאל הניה תינושארה הלשבהה רשאכ תינועבר הלשבה םינש עברא לש הפוקתב
 .ולא תויצפוא וטלוח ןכלו הלשבהה יאנתב ודמע אל םידבועה

 

 ףלח תושדח תויצפוא לש תורדס יתש דניווגוא ידבועמ דחאל וקנעוה גוזימה תקסע תמלשה םויב .ד
  :גוזימה תקסע םרט דבועל וקנעוהש תויצפוא
 תפסות תרומת הרבחה לש תוליגר תוינמל הרמהל תונתינה 1'ה הרדס תויצפוא 26,443 לש ךס
 הרמהל תונתניה 2'ה הרדס תויצפוא 26,666 לש ךסו .היצפוא בתכ לכל ח"ש 0.00005 לש שומימ
 .היצפוא בתכ לכל ח"ש 1.41 לש שומימ תפסות תרומת הרבחה לש תוליגר תוינמל
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 )ךשמה( תוינמ ססובמ םולשת תואקסע  -:19 רואב
 

 הרמהל תונתינה 'ז הרדס תויצפוא 569,662 דניווגוא ידבועמ 3 -ל וקנעוה הקסעה תמלשה םויב .ה
  .היצפוא בתכ לכל ח"ש 3.94 לש שומימ תפסות תרומת תוליגר תוינמל
 לש םתקסעה תליחת דעוממ לחה םינש עברא לש הפוקת ינפ לע ולישבי היצפואה יבתכ לכ
 הדובע לש הנש םותב ולישבי דבוע לכל וצקוהש היצפואה בתכמ 25% .דניווגוא תרבחב םידבועה
 היהי דבעוהש ךכל ףופכב לכהו ,ןועבר לכב םיווש םיקלח 12 -ב תינועבר לישבת הרתיה .הפיצר
 הקסעה םויב ךרעוה תויצפואה לש ןגוהה יוושה .דעומ ותואב דניווגוא וא/ו הרבחה ידי לע קסעומ
 תוקנעה .וקנעוה ולא םירישכמ םהיפ-לע םינותנלו םיאנתל םאתהבו ימוניבה לדומב שומיש ךות
 וקנעוה ןזאמה ךיראת רחאל .הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעס תחת ,ינוהה לולסמב ןניה הרבחה
 .'ד 31 רואב ואר ףסונ עדימל ,םידבוע רפסמל תויצפוא
 
 תוקלוסמה תוינמל תויצפואה לש ןגוהה יוושה תדידמב ושמיש רשא םינותנה תא הגיצמה הלבט ןלהל
 :ל"נה תינכותה יבגל ,תויצפוא רוחמתל ימוניבה לדומל םאתהב ,הרבחה לש םיינוהה הירישכמב

    
  -   )%( הינמה ןיגב דנדיבידה תאושת
  36.3      )%( הינמה יריחמב היופצ תויתדונת
  0.6       )%( ןוכיס תרסח תיביר רועיש
   10       )םינש( תוינמל תויצפואה לש יוזחה םייחה ךשמ
  9.8       )ח"ש( הינמה ריחמ

 
 .הקנעהה דעומב ח"ש יפלא 3,599 -ל עבקנ תויצפואה לש ןגוהה יוושה ,ליעל םינותנל םאתהב

 
 הנשה ךלהמב העונת
 

 ריחמ לש ללקושמה עצוממה תא ,תוינמל תויצפואה רפסמב םייונישה תא תללוכה הלבט ןלהל
 :ןהלש שומימה

   2019  2018 
 

  
 רפסמ

 תויצפואה

 עצוממ 
 ללקושמ
 ריחמ לש
  שומימה

 רפסמ
 תויצפואה

 עצוממ 
 ללקושמ
 ריחמ לש
 שומימה

 ח"ש    ח"ש     
          
 0.0005  726,404  0.11  707,294  הנשה תליחתל תוינמל תויצפוא 
 -  -  0.44  )170,879(  וטלוחש תויצפוא 
 1.41  55,775  .833  596,327  הנשה ךלהמב וקנעוהש תוינמל תויצפוא 
 )0.05(  )74,885(  0.0005  )509,972(  הנשה ךלהמב ושמומש תוינמל תויצפוא 

          
 0.11  707,294  3.66  770,622  הנשה ףוסל תוינמל תויצפוא 
          
  שומימל תונתינ רשא תוינמל תויצפוא 

 0.0005  616,633  0.0005  222,13  הנשה ףוסל
 
 תויצפואל דניווגוא תוינמל הרמהל תונתינ ויה רשא תויצפוא ופלחוה ,גוזימה תקסעה תרגסמב )*

 .גוזימה תקסע דעומב בשוחש הרמה סחי יפל .הרבחה תוינמל הרמהל תונתינ רשא
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 )ךשמה( תוינמ ססובמ םולשת תואקסע -:91 רואב
 
 םייפסכה תוחודב הרכוהש האצוה
 
  :ןלהלש הלבטב תגצומ הרבחה ידבועמ ולבקתהש םיתוריש רובעב םייפסכה תוחודב הרכוהש האצוהה
 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       

 תוקלוסמה תוינמ ססובמ םולשת תוינכת
 םיינוה םירישכמב

 
317  9  194 

 
 
 הסנכהה לע םיסימ -:20 רואב
 

 הצובקה לע םילחה סמה ירועיש .א

 
  .24% וניה 2017 תנשבו 23% וניה 2018 -ו 2019 םינשב לארשיב תורבחה סמ רועיש
 

  .הריכמה תנשב לחה תורבחה סמ רועישב ילאיר ןוה חוור לע סמב בייח םדא ינב רבח
 

 הצובקל תוסחוימה סמ תומוש .ב
 

 
 סמה תונשל הרבחה לש תומושה םלוא ,הדסוויה זאמ תויפוס סמ תומוש ואצוה םרט הרבחל
 .תויפוסכ תובשחנ 2014 ללוכו דע
 
 סמה תונשל דניוגוא לש תומושה םלוא ,הדסוויה זאמ תויפוס סמ תומוש ואצוה םרט דניווגואל
 .תויפוסכ תובשחנ 2013 ללוכו דע
 

 הרבחל םיסחוימה םירחא םיינמז םישרפהו סמ יכרוצל םירבעומ םידספה .ג
 

 ,רבמצדב 31 םויל םימכתסמו תואבה םינשל םירבעומה סמ יכרוצל םייקסע םידספה דניווגואל
  .ח"ש יפלא 12,893-כ לש ךסל 2019

 
 םיאנתל םאתהבו 2019 יאמב 27 םוימ םיסימה תושר ןיבל הרבחה ןיב יוסימ רדסהל םאתהב
 תרתי גוזימה תקסע תמלשה רחאל ,הדוקפל )7('ג103-ו )1('ג103 ,'כ103 םיפיעסב םיעובקה
 תקסעו איהש ךרד לכב סמ יכרצל זוזיקב ורתוי אלו וקחמיי ,הרבחב ויהיש סמ יכרצל םידספהה
  .סמב ביוחת אל תוינמ תפלחה לש ךרד לע גוזימה
  .ליעל טרופש רדסהל םאתהב תאזו ,דניווגוא ידספהמ קר םיבכרומ םירבעומה םידספהה
 
 .ןיעל הארנה דיתעב ןלוצינל יפצ רדעיהב ולא םידספה ןיגב םיחדנ םיסמ יסכנ ורכוה אל
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 )ךשמה( הסנכהה לע םיסימ -:20 רואב
 

 יטרואית סמ .ד
 

 םיחוורה ,תואצוההו תוסנכהה לכ וליא לח היהש ,סמה םוכס ןיב המאתה תאבומ ןלהל
 םיסמ םוכס ןיבל ,ירוטוטטסה סמה רועיש יפל סמב םיבייחתמ ויה דספה וא חוורב םידספההו
 :דספה וא חוורב ףקזנש הסנכהה לע

 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 )3,636(  )2,717(  ),71162(  הסנכהה לע םיסמ ינפל דספה
       

 24%  23%  23%  ירוטוטטסה סמה רועיש
       
 סמה רועיש יפל בשוחמ סמ תבטה
 ),42414(  ירוטוטטסה

 
)625( 

 
)873( 

 29  2  ,91113  סמ יכרוצל יוכינב תורתומ ןניאש תואצוה
 םיסמ ופקזנ אל םניגב םיינמז םישרפה
 )144(  םיחדנ

 
)37( 

 
242 

 םיסימ ורצונ אל םניגב סמ יכרצל םידספה
 566  םיחדנ

 
660 

 
602 

       
 -  -  -  הסנכהה לע םיסמ

 
 
 םידובעשו תויורשקתה -:12 רואב
 

 תויורשקתה
 

 תוריכש םכסה - תילועפת הריכחב תויורשקתה .א
 

 שומישב תולתכ הנתשמ ישדוח םולשתב הינחו דרשמ יחטש תוריכש םכסה לע המתח דניווגוא
  .םימי שדוח לש הארתהב לוטיבל ןתינ םכסהה .ןמז תלבגה אללו
 

 יפוריאה דוחיאהמ קנעמ .ב
 

 ,Framework Programme for Research and Technological Development-המ ולבקתהש םיקנעמ
 רשא ,חותיפו רקחמ יטקיורפ ןומימל )"יפוריאה דוחיאה" :ןלהל( יפוריאה דוחיאה םעטמ לעופה
 ,תואכזה דעומב ,קנעמה םוכס סיסב-לע םירכומ ,םיידיתע םיגולמת ימולשת םיאשונ םניא
 .הרבחה לש חותיפהו רקחמה תואצוהמ םיתחפומו

 
 תויולע ןומימל קנעמ תלבקל םכסהב ,יפוריאה דוחיאה םע דניווגוא הרשקתה ,2016 תנש ךלהמב
 2016-ו 2017 םינשה ךלהמב .םיידיתע םיגולמת ימולשת אשונ וניא רשא ,הלש חותיפהו רקחמה
 ולבקתהש תורומתב הריכה דניווגוא .ח"ש יפלא 531-ו 86 לש ךסב םיקנעמ דניווגוא הלביק
  .חותיפהו רקחמה תואצוהמ התחפהכ
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 )ךשמה( םידובעשו תויורשקתה -:12 רואב
 

 יתלשממ קנעמל תואכז .ג
 
 1.5 דע לש ךסב קנעמל תואכזל היגרנאה דרשממ רושיא דניווגוא הלביק 2019 רבמבונב 7 םויב
  ןתני היגרנאה דרשמ קנעמ .ח"ש ןוילימ 3 דע לש ךסב רשואמ ביצקת ךותמ ח"ש ןוילימ
 קשמל היגרנא תריגא תכרעמ חותיפל ףופכבו ךרוצל המגדהו ץולח טקיורפ תרגסמב דניווגואל
  .ל"נה תכרעמל טולייפ עוציבו ,דניווגוא ידי לע תחתופמה היגולונכט לע ססובמה למשחה
 

 תוברל הז גוסמ םירושיאב לבוקמכ םיאנתו תולבגמ ,תויובייחתהב הנתומ היגרנאה דרשמ קנעמ
  רועישב םיגולמת םולשתבו דניווגוא ןיבל היגרנאה דרשמ ןיב העקשהו הכימת םכסה לע המיתח

  ןיינקהו עדיה ירצות רוחסממ תעבונה )ןיפיקעב וא ןירשימב( דניווגוא לש הסנכה לכמ 5% לש  
 ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ ,לעופב ןתינש קנעמה ךסל דע קנעמה יפסכמ וחתופש ינחורה
  .יללכה בשחה תיביר תפסותבו

 
 .קנעמה לבקתה םרט 2019 ,רבמצדב 31 םויל 
 

 הריכח םכסה .ד
 
 דניווגוא תא שמשת רשא עקרקל הריכח םכסה לע דניווגוא המתח 2019 ,רבמצדב 31 םויב
 הפוקתה תכראהל היצפוא םע ,םינש 5 הניה םכסהה תפוקת .2020 ראוני שדוחמ לחה התוליעפל
 .ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ ח"ש 7,418 לש םיישדוח תוריכש ימד תרומת תופסונ םינש 5-ב
  .2020 ,ראורבפ ףוסמ לחה ולחי םימולשתה
 

 םידובעש
 

 ,)11 רואב םג האר( יאקנב דיגאתמ רצק ןמזל יארשא םע רשקב הצובקה תויובייחתה תחטבהל )א
  .יאקנב דיגאת ותוא תבוטל הרבחה יסכנ לע הנושאר הגרדב ףצ ןוכשמ עצוב

 
 ,)14 רואב םג האר( יאקנב דיגאתמ ךורא ןמזל האוולה םע רשקב הצובקה תובייחתה תחטבהל )ב

 .יאקנב דיגאת ותוא תבוטל הרבחה תולעבב עובק שוכר לע הגרדב ןושאר ןוכשמ עצוב
 

  תושרפה -:22 רואב 
 

 תונשדחה תושרל םיגולמת )א
 
  .תונשדחה תושרל םיגולמת םולשתל תויובייחתהב הריכה דניווגוא
 ךרדב הלשממה הפתתשה םחותיפבש םירצומ תריכממ הרומת סיסב לע םיבשוחמ םיגולמתה
 לש רועישב םיגולמת תונשדחה תושרל ומלושי רומאכ תופתתשהה יאנתל םאתהב .םיקנעמ לש

 אוהשכ ,דניווגוא ידי לע לבקתהש קנעמה םוכס לש אלמ ןועריפל דעו תוריכמה םוכסמ 4%
 .רובילה תיביר הבוגב תיתנש תיביר תפסותב ,רלודל דומצ

 
 ןגוה יווש יפל הנושארל תרכומ תובייחתהה .םיגולמתה םולשתל תובייחתהב הריכה דניווגוא
 םיקנעמ תוינכת שולש הרבחל ורשוא 2015-2018 םינשב .המיאתמה ןוויהה תיביר יפל ןוויה ךות
  .24% -ל 18% ןיב ענה ןוויה רועישב ונווה רשא ,תונוש

 
 וליאו ,ח"ש יפלא 3,074 -כ לש ךס לע דמוע 2019 ,רבמצדב 31 םויל דע ולבקתהש םיקנעמה ךס
 .ח"ש יפלא 338-כ לש ךס לע דמוע 2019 ,רבמצדב 31 םויל דע ומלושש םיגולמתה ךס
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 )ךשמה( תושרפה -:22 רואב
 

 העיבתל השרפה )ב
 

 דניווגוא דגנכ העיבת ותולעבב הרבחו דניווגוא לש רבעשל ץעוי שיגה 2018 ,רבמבונב 20 םויב
 תואכז ול המק הרבחב ותדובע תפוקת ךלהמב ,עבותה תנעט יפל .ח"ש יפלא 800 -כ לש םוכסב
 שדוחב .עבתנה םוכסב הרבחב ותקסעה םע רשקב םיפסונ םימוכסו הריכמ תולמע תלבקל
 יכ עבקנ םכסהה תרגסמב .עבותה םע בייחמ רושיג םכסה לע דניווגוא המתח 2019 טסוגוא
  .2019 ,טסוגואב 7 םויב לעופב ומלוש רשא ,ח"ש יפלא 120 לש םוכס עבותל םלשת דניווגוא

 
 תוסנכה -:32 רואב

 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 530  ,7001  ,0966   תכרעמ תנקתהמ תוסנכה
 163  1,438  791  םיתורישמ תוסנכה
       
  8876,  3,138  693 

 
 

 תוסנכה לע ףסונ עדימ
 

 :תוחודב תוחוודמה תוסנכהה ךסמ הלעמו 10%-ל ,דחא לכ ,םיארחאה םיירקיע תוחוקלמ תוסנכה
 

  
 םויב המייתסהש הנשל

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 

 ח"ש יפלא  
   
 60  1,063  -  'א חוקל
 235  1,035  2,644  'ב חוקל
 -   314  -  'ג חוקל
 -  -  900  'ד חוקל
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 םיתורישהו תוריכמה תולע -:42 רואב
 

 םויב המייתסהש הנשל  
 רבמצדב 31

  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 -  472  2,514  הנש תליחתל יאלמ תרתי

 196  )** 602   822   )* תוולנו הדובע רכש
 527  2,509  2,222  םירמוח
 172  712  1,167  הנשמ ינלבק
 26  245  19  אובי תויולע
 204  193  172  תותחפהו תחפ
 )16(  183  637  תוירחאל השרפה
 )472(  )2,514(  )1,785(  הנשה ףוסב יאלמ יוכינב
       
  7685,  2,402 **(  637 

 
 .ח"ש יפלא 5 -כ לש ךסב תוינמ ססובמ םולשת תויולע תוללוכ רכשה תואצוה )*
 .שדחמ גווס     )**
 

 חותיפו רקחמ תואצוה -:25 רואב
 

 םויב המייתסהש הנשל  
 רבמצדב 31

  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       

 1,574  507  133  הכירצ ירצומו רזע םלג ירמוח
 901  713  132  תוולנ תואצוהו תורוכשמ רכש
 782  383  29  ץוח תודובע
 )263(  260  )254(  תונשדחה תושרל םיגולמתל ןדמוא יוניש
 5  -  -  תורחא חותיפו רקחמ תואצוה
       

 2,999  8631,  40  חותיפו רקחמ תויולע כ"הס
       
 )341(  )36(  -  םייתלשממ םיקנעמ יוכינב
 )86(  -  -  תואצוהב םירחא תופתתשה יוכינב
       
  40  1,827  5722, 

 
 
 קווישו הריכמ תואצוה -:26 רואב
 

 םויב המייתסהש הנשל  
 רבמצדב 31

  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       

 -  -  431  )* תוולנו הדובע רכש
 -  -  725  קוויש
 -  -  41  בכר תקזחא
       
  729  -  - 

 
 .ח"ש יפלא 151 -כ לש ךסב תוינמ ססובמ םולשת תויולע תוללוכ רכשה תואצוה  )*
 



 מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא
 )מ"עב םירדה וקידמויב – רבעשל(

 
 םידחואמה םייפסכה תוחודל םירואב
 

-   40   - 

 
 תויללכו הלהנה תואצוה -:27 רואב

 םויב המייתסהש הנשל  
 רבמצדב 31

  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       

 497  481  984  )* תוולנו תורוכשמ
 257  )** 140  146  תחפ ללוכ בכר תקזחא
 -  34  9  ל"וחל תועיסנ
 188  92  92  הקזחאו תוריכש ימד
 236  230  624  םייעוצקמ םיתוריש
 -  31  2  חוריאו תונתמ ,םידוביכ
 -  18  63  םיחוטיב
 22  22  6  תחפ תואצוה
 10  273  58  תונוש
       
  1,984  321,1 **(   101,2 

 
 .ח"ש יפלא 161 -כ לש ךסב תוינמ ססובמ םולשת תויולע תוללוכ רכשה תואצוה  )*
 .שדחמ גווס     )**
 

 ןומימ )תואצוה( תוסנכה -:28 רואב
 
 ןומימ תוסנכה
 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 42  -  188  רעש ישרפה

 
 
 ןומימ תואצוה

 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 7  72  108  תויאקנב תולמעו תיביר תואצוה
 תושרל םיגולמתל תובייחתהל ןומימ תואצוה
 460  תונשדחה

 
185 

 
114 

 -  101  -  רעש ישרפה
       
  568  358  121 
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 םירושק םידדצו ןיינע ילעב םע תורתיו תואקסע -.29 רואב
 

 :םירושק םידדצו ןיינע ילעב םע תורתי .א
 

 םויב המייתסהש הנשל  
 רבמצדב 31

  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 -  -  527  )* תוחוקל
       
 27  29  62  )** תוכז תורתיו םיאכז

 
 
 ילעבל המשרנש רתויב ההובגה הבוחה תרתי .ןזאמה ךיראת רחאל הערפנ הרתיה  )*

 תנשלו ח"ש יפלא 359 -כ 2018 תנשל( ח"ש יפלא 527 -כ – הנשה ךלהמב ןיינע
   .)ח"ש יפלא 362 -כ 2017

 
 .הרבחה ל"כנמכ ותדובע רובעב ,הרבחב הטילשה לעב ,בגוי רוא ר"דל הניה הרתיה )**

 יפלא 30 -כ – הנשה ךלהמב ןיינע ילעבל המשרנש רתויב ההובגה תוכזה תרתי
  .)ח"ש יפלא 140 -כ 2017 תנשלו ח"ש יפלא 128-כ - 2018 תנשל( .ח"ש

 
 םיילוהינ חתפמ ישנאו ןיינע ילעב ,םירושק םידדצל תובטה .ב
 

 םע דחי ,םיללכנה(KEY MANAGEMENT PERSONNEL)  הרבחה לש םיילוהינה חתפמה ישנא
 הריכבה הלהנהה ירבח תא םיללוכ ,IAS 24  הרומאה "םירושק םידדצ" תרדגהב םירחא םימרוג
 .ןוירוטקרידהו

 
  2019 ,רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל
 

  

 ןיינע ילעב
 תוברל(

 )םירוטקריד
 םיקסעומה

   הרבחב
 חתפמ ישנא

 םיילוהינ
 םירחא

 ח"ש יפלא  
      
 254   488  רצק ןמזל תובטה
 246   -  תוינמ ססובמ םולשת
      

 896   884  לכה ךס
      

 2   1  םישנא רפסמ
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 )ךשמה( םירושק םידדצו ןיינע ילעב םע תורתיו תואקסע         -.29 רואב

 
  2018 ,רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל
 

   

 ןיינע ילעב
 תוברל(

 )םירוטקריד
 םיקסעומה

  הרבחב
 חתפמ ישנא

 םיילוהינ
 םירחא

 ח"ש יפלא   
      

 310  457  רצק ןמזל תובטה 
      
 310  457  לכה ךס 
      
 1  1  םישנא רפסמ 

 
 
  2017 ,רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  םירושק םידדצו ןיינע ילעב םע תואקסע .ג

 
 תואקסע .סוחד ריווא תריגא תכרעמ שכרל דניווגוא םע ורשקתה הרבחב ןיינע ילעב ינש )1

 םינוש םירצומ תשיכרל םכסהב הרבחה הרשקתה ףסונב .קוש יאנתב ועצוב הריכמה
 .הרבחה ל"כנמו הטילשה לעב לש החפשמ בורק תולעבב הרבחמ
 :)א( ולא תואקסעמ הרבחה ירפסב ורכוהש תואצוההו תוסנכהה ןלהל

 
 םויב המייתסהש הנשל  

 רבמצדב 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש יפלא  
       
 295  350  527   תוסנכה
       
 24  7  8  םיתורישהו תוריכמה תולע - תואצוה

 35  22  -  חותיפו רקחמ - תואצוה

 
 
 
 
 
 

   

 ןיינע ילעב
 תוברל(

 )םירוטקריד
 םיקסעומה

   הרבחב
 חתפמ ישנא

 םיילוהינ
 םירחא

 ח"ש יפלא   
       

 280   453  רצק ןמזל תובטה 
 173   -  תוינמ ססובמ םולשת 

       
 453   453  לכה ךס 
       
 1   1  םישנא רפסמ 



 מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא
 )מ"עב םירדה וקידמויב – רבעשל(

 
 םידחואמה םייפסכה תוחודל םירואב
 

-   43   - 

 
 )ךשמה( םירושק םידדצו ןיינע ילעב םע תורתיו תואקסע        -:29 רואב
 
 

 .ליעל 'ב ףיעסב םיטרופמה םיילוהינ חתפמ ישנאו ןיינע ילעבל תובטהו לומגת טעמל )א(
 

 בורק םע םכסה לע דניווגוא המתח ,2017 ,רבוטקואב 17 םויב ,11 רואבב טרופמכ )2
 הרבחל דימעי הוולמה יכ עבקנ םכסהה תרגסמב .הרבחל רושק דצ לש החפשמ
 םיפסכה .ח"ש יפלא 400 ךסב ןועריפ דעומ אללו תיביר תאשונ הניאש האוולה
 .2020 ,ץרמב 3 םויב האולמב הערפנ האוולהה .2017 ,רבוטקואב 18 םויב ולבקתה

 
 ןיינע לעב םע ץועיי םכסהב תורשקתה )3

 
 .הרבחב ןיינע לעב םע ץועיי םכסהב דניווגוא הרשקתה 2018 ,רבוטקואב 1 םויב
 .םישדח םירצומ חותיפ םע רשקב םיתוריש ןיינעה לעב קינעי ,םכסהה תרגסמב
 הרבחה תוסנכהמ 5% הבוגב לומגתל ןיינעה לעב יאכז היהי ,ויתורישל הרומתב
  תדמועה היגולונכטה תא רוכמת הרבחהו לככ ,ףסונב .דיתעב ולא םירצומ תריכממ

 
 ,ןיינעה לעבל םלשל הילע היהי יאבצ ינוחטיבה םוחתל םירכמנה הירצומ סיסבב
 לש ךס וא רומאכ הריכמה דעומל דע ול המלושש הרומתהמ 200%-ל הוושה ךס

 םולשת עצוב אל ,םייפסכה תוחודה דעומל .םהיניבמ הובגה יפל ,ח"ש יפלא 1,000
   .ומיע ץועייה םכסה חוכמ ןיינעה לעבל םולשתל תויובייחתה ןיאו
 

 לעב לש החפשמ בורק תולעבב הרבחמ םירצומ תשיכרל םכסהב תורשקתה  )4
 הרבחב רוטקרידכ ןהיכ חווידה ךיראתל ןוכנ רשא ,הרבחה ל"כנמו הטילשה

 
 הרבחמ םינוש םירצומ תשיכרל םכסהב דניווגוא הרשקתה 2016-2019 םינשב 

 ,חווידה ךיראתל ןוכנ .הרבחה ל"כנמו הטילשה לעב לש החפשמ בורק תולעבב
 תא בורק ותוא םייס ןזאמה ךיראת רחאל .הרבחב רוטקרידכ ןהיכ החפשמה בורק
 .הגירח הקסע הניא הקסעה .הרבחב רוטקרידכ ותנוהכ

 
 ןיינע לעבמ תוברע .ד

 
 קלחכ 2013 תנשמ לחה השומישב אצמנ רשא התבטי ץוביקל ךומסב םייוסינ ןקתמ דניווגואל
 25 ךסב תיאקנב תוברע עבטה ןוה הדימעה ,תאז תרגסמב .עבטה ןוה תרבח םע התורשקתהמ
 היופצו התבטי ןקתמב םייוסינ תעצבמ הרבחה .לארשי יעקרקמל תושרה תבוטל ח"ש יפלא
  .ךרוצה תדימב דיתעב ןקתמב שמתשהל

 
 הינמל דספה -:03 רואב
 

 :הינמל יקנה דספהה בושיחב ושמישש דספההו תוינמה תומכ טורפ .א
 

 רבמצדב 31 םויל  
  2019  2018 *(   2017 *( 
 תומכ  

 תוינמ
  תללקושמ

  יקנ דספה
  )ח"ש יפלא(

 תומכ
 תוינמ

  תללקושמ
  יקנ דספה

  )ח"ש יפלא(

 תומכ
 תוינמ

  תללקושמ
  יקנ דספה

 )ח"ש יפלא(
             
  3,631,867  63,145  2,994,615  3,222  2,995,282  4,245 

 
 השיכרה תקסע םושיימ האצותכ שדחה תוינמה רפסמל הרמהה סחי יפל ללקושמה תוינמה רפסמ )*

  .ךפוהמב
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 חווידה ךיראת רחאל םיעוריא -:13 רואב
 

 תישארה המישרל רומישה תמישרמ הרבחה לש ךרעה תוריינ ורבעוה 2020 ,ראורבפב 17 םויב .א
 המישרב היתוינמב רחסמ שודיח ךרוצל פ"ומ תרבחמ םישרדנה םיאנתב התדימע רואל
  .תישארה

 

 תיטרפ האצקה םכסהב תורשקתה הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא 2020 ,לירפאב 23 םויב .ב
 יבתכ לש האצקה ןכו בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ תללוכה הליבח לש האצקהל םיעצינ 18 םע
 הליבחה תרומת ךסמ .ח"ש יפלא 30,000 הניה הליבחה תקפנה תרומת ךס .םיריחס אל היצפוא

 ח"ש יפלא 9,000 -ו ,הפיסאה רושיא רחאל ךומסב הרבחל רובעל םייופצ ח"ש יפלא 21,000
 תועצמאב תאזו ,האצקהה דעוממ הנשו הנש יצח ,םיווש םימולשת ינשב הרבחל רובעל םייופצ
  .יטמוטואו יופכ שומימ תועצמאב וא םיעצינ ינש ידי לע ןוצרמ תויצפוא שומימ

 
 

 ךסב שומימ תפסותל הרומתב תוינמל הרבחה לש תויצפוא 411,257 ורמוה ןזאמה ךיראת רחאל .ג
 ךיראת רחאל הרבחב לבקתהש יפכ תויצפוא תרמה רובעב לובקתה ךס .היצפואל ח"ש 3.94

  .ח"ש יפלא 1,620 -כ לש ךסל םכתסה ןזאמה
 

 463,517 לש הקנעה תוינמה ילעב תפיסאו הרבחה ןוירוטקריד רשיא ןזאמה ךיראת רחאל .ד
 237,360 ועקפ ,ןכ ומכ .הרבחה לש דבועו רוטקרידל 1:1 לש סחיב הרמהל תונתינה תויצפוא
 םישרדנה הלשבהה יאנת ומייקתה אלו הרבחב ותנוכה תא םייסש הרשמ אשונ לש תויצפוא
  .הקנעהה םכסה יפ לע

 

 הניאש תרגסמ תקסעב תורשקתה הרבחה לש תרוקיבה תדעו הרשיא 2020 ,לירפאב 26 םויב .ה
 לע הלעת אל רשא הרומתב הטילשה לעב לש בורק תולעבב הרבח םע הגירח הניאו תיתוהמ
 ךרעת השיכר לכ ינפל )1( :ןלהל םיטרופמה םיאנתב הנש לש הפוקתל ח"ש יפלא 50 יתנש ךס
 השיכרהש חיטבהל תנמ לע םימוד וא םיהז םירצומל ריחמ תועצה יתשל רשפאה לככ האוושה
 יאנת ,םירחא םי/קפסמ םימוד וא םיהז םירצומ שוכרת הצובקהש לככ )2( ;קוש יאנתב עצבתת
 קפס לש הלאמ רתוי םיבוט ויהי אל הטילשה לעב לש בורק תולעבב הרבחה םע תורשקתהה
 הגירח ןיאש אדוול תנמ לע הרבחה לש םיפסכה ל"כנמס לש ףטוש בקעמ עצבתי )3( ;רחא
 תואקסעה לכ לש הניחב הרבחה לש םיפסכה ל"כנמס ךורעי הנשל תחאו להונה תוארוהמ
 יבגל רומאכ םוכיס הרבחה לש תרוקיבה תדעול איצמיו ןפקיהו תרגסמה תקסע תחת ועצבתהש
 .תרגסמה תקסע יאנתל ושענש תואקסעה תמאתה

 

 יא תרצוי םלועה יבחרב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה ,הרבחה לש םייפסכה תוחודה רושיא דעומל .ו
 ןוכנ יכ הרובס הרבחה תלהנה .םלועבו לארשיב תידיתעב תילכלכה תוליעפל רשאב תואדוו
 ,הרגש ימיבכ שוקיב יפל הרבחה יאלמ תא רצייל התלוכיב םייפסכה תוחודה רושיא דעומל
 הרבחה ירצומל שוקיבה .הדובע תומוקמל העגה לע תולבגמל סחיב תולשממ תויחנהל ףופכב
 הפועתה תוליעפ לש הרגשל הרזח תוברל ,םלועבו לארשיב רוציי ילעפמב הרגשל הרזחב יולת
 הרבחה לש התלוכי לע תושקהל יושע ,העונת לע תולבגמ ללוכה ,יחכונה בצמה .תירחסמה
 תמלשהב םימיוסמ םיבוכיע לוחל םייושע יכ ,דבלב ןדמואכ ,הפוצ הרבחה .םיטקייורפ עצבל
 הלעפ ,הנורוקה רבשמ םע התודדומתהמ קלחכ .םישדח םיקסע חותיפב וא םיננכותמ םיטקיורפ
 טרופמכ ,תיטרפ האצקה לש ךרדב ןוה סויג תועצמאב הלש םינמוזמה םירזת קוזיחל הרבחה
 .הז רואבל 'ב ףיעסב

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 1 -ד 

 הרבחה לע םיפסונ םיטרפ – 'ד קרפ
  םיניינע ןכות

 רפסמ םיאשונה הנקת
 דומע

 2-ד ןועריפ ידעומ יפל תויובייחתה תבצמ חוד 'ד9

 2-ד  דספהו חוור תוחוד תיצמת א10

 2-ד ךרע תוריינ תרומתב שומיש ג10

 2-ד ןזאמה ךיראתל תולולכ תורבחבו תב תרבחב תועקשה תמישר 11

 2-ד חודה תפוקתב תולולכ תורבחבו תב תורבחב תועקשהב םייוניש 12

 2-ד ןזאמה ךיראתל ןהמ הרבחה תוסנכהו תולולכו תונב תורבח לש תוסנכה 13

20 

 
 2-ד רחסמ תקספה תוביסו ידעומ – רחסמל ומשרנש ע"ינ – הסרובב רחסמ

 3-ד הרבחב ןיינע ילעבלו הריכב הרשמ יאשונל םילומגת 21

 4-ד הרבחב הטילשה א21

 5-ד הטילש לעב םע תואקסע 22

 5-ד  הרבחב הריכב הרשמ יאשונו ןינע ילעב תוקזחה 24

 6-ד ערפנו קפנומ ,םושר ןוה א24

 6-ד הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמ ב24

 6-ד הרבחה לש היטרפו םושר ןעמ א25

 6-ד הרבחה לש םירוטקרידה 26

 12-ד הרבחה לש הריכב הרשמ יאשונ א26

 14-ד הרבחה לש המיתח השרומ ב26

 14-ד הרבחה לש רקבמה ןובשחה-האור 27

 14-ד ןונקתב וא ריכזתב יוניש 28

 14-ד תיללכ הפיסא רושיא תונועט ןניאש םירוטקריד תוטלחהו תוצלמה 29

 הרשמ אשונל יופישל תובייחתה וא חוטיב ,רוטפ רבדב הרבחה תוטלחה א29
 15-ד חודה ךיראתב ףקותבש



 2 -ד 

 ןועריפ ידעומ יפל תויובייחתה תבצמ חוד – ד9 הנקת

 )126 'ת ספוט( ינורטקלא חווידל הינפה לש ךרדב ףרוצמ ,ןועריפ ידעומ יפל תויובייחתהה תבצמ חוויד

 .הז חוד םע דבב דב שגומה

 דספהו חוור תוחוד תיצמת – א10 הנקת

  .הז יתפוקת חודל 'ב קרפ ,ןוירוטקרידה חודב טוריפ ואר ,ללוכה חוורה לע תוחוד תיצמתל

 ךרע תוריינ תרומתב שומיש – ג10 הנקת

 הסייג התרגסמב ,ףיקשתל םאתהב תויוכז לש ךרדב הקפנה הרבחה העציב ,2019 רבוטקואב 24 םויב

 )"תויוכז תקפנה"( )וטורב( ח"ש ןוילימ 2.167-כ לש ךס )תויצפוא שומימ אלל( ידיימ ןפואב הרבחה

 ךרד לע הללכהב אבומה ,)2019-01-090363 :אתכמסא( 24.10.2019 םוימ הרבחה חוויד ואר םיטרפל

 תמלשהל םילתמה םיאנתב הדימעל שרדנה הרבחה לש ןוה סויגמ קלח התייה ,תויוכזה תקפנה .היינפהה

 תקפנה חודב עבקנש יפכ .)הז חודל 'א קרפל 1.1.10 ףיעס ואר גוזימה תקסע תודוא טוריפל( גוזימה תקסע

 תבחרה הצובקה לש תפטושה תיקסעה התוליעפ ןומימל ,רתיה ןיב ,תשמשמ הקפנהה תרומת  תויוכזה

 ןוירוטקריד ידי לע ,תעל תעמ ,טלחויש יפכ לכהו ,םישדח םיקוושל הרידחו תוליעפה הבחרה ,ןוהה סיסב

 .הרבחה

  .תויוכזה תקפנהמ סויגה יפסכ לכב שומיש הרבחה התשע הז חוד דעומל ןוכנ

  2019 רבמצדב 31 םויל תולולכ תורבחבו תב תורבחב תועקשה תמישר – 11 הנקת

 םש
 הרבחה

  גוס
 תוינמה

 ךרע
 בוקנ

 ח"ש

 רפסמ
 תוינמה

 
 

 .נ.ע כ"הס
 ח"ש

 תילנימונ תולע
 ח"ש

 ינזאמ ךרע
 ח"ש יפלא

 םיחוודמ

 רועיש
 ןוהמ

 תוינמה
 קפנומה

 חוכמ רועיש
 העבצהה

 תוכמסהמו
 תונמל
 םילהנמ

 דניווגוא
 0.01 45,249 0.01 תוליגר מ"עב

 ינזאמה היוושב תגצומ הניא הרבחה
 .ךפוהמב השיכר תונורקע םושיי בקע
 ח"ודל 1 רואיב ואר םיפסונ םיטרפל
 יפסכה

100% 100% 

 
 

 

  חודה תפוקתב תולולכ תורבחבו תב תורבחב תועקשהב םייוניש – 12 הנקת

 חודל 'א קרפב 1.1.10 ףיעס ואר הרבחה לש תב הרבחל דניווגוא הכפה התרגסמב גוזימה תקסע ןיינעל

  .הז

  ןהמ הרבחה תוסנכהו תולולכ תורבחו תב תורבח לש תוסנכה – 13 הנקת

   .2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש יפסכה ח"ודב 'גי 1 רואיב ואר טוריפל
 חווידה תנשב רחסמ תקספה תוביסו ידעומ ;רחסמל ומשרנש ךרע תוריינ הסרובב רחסמ – 20 הנקת

 :חודה תנשב הסרובב רחסמל ומשרנ רשא הרבחה לש ךרעה תוריינ

 היצפוא יבתכו )'ג הרדס( היצפוא יבתכ ,)'א הרדס( היצפוא יבתכ הרבחה התצקה 11.8.2019 םויב .1

 הללכהב אבומה ,)2019-01-083152 אתכמסא( 11.8.2019 םוימ ידיימ חוויד ואר טוריפל .)'ד הרדס(

   .היינפהה ךרד לע

 803,260 דע תויוכזה תקפנה תרגסמב הרבחה לש ךרעה תוריינ ילעבל הרבחה העיצה 6.11.2019 םויב .2

 םויב הרבחה המסרפש ףיקשת ואר םיפסונ םיטרפל .)10 הרדס( היצפוא יבתכ 40,163-ו תוליגר תוינמ

 .)2019-01-090363 :אתכמסא( 24.10.2019
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 םוימ תיטרפ העצה חוד תובקעב )10 הרדס( היצפוא יבתכ הרבחה התצקה 11.12.2019 םויב .3

 הרדס( היצפואה יבתכ לש רחסמל םושירל הרבחה תשקבו )2019-01-098512 :אתכמסא( 23.9.2019

 ילעבלו דניווגוא יעיקשמל ,םיעיקשמל )2019-01-102432 :אתכמסא( 2019 רבמבונב 26 םוימ )10

-2019 :אתכמסא( 11.12.2019 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .דניווגוא תוינמ

01-108489(. 

 -ו )'ג הרדס( היצפוא יבתכ 526,184 ,)'א הרדס( היצפוא יבתכ 2,450,175 ושמומ 11.12.2019 םויב .4

 יעיקשמ ידי לע הרבחה לש תוליגר תוינמ 3,226,153 לש ללוכ ךסל )'ד הרדס( היצפוא יבתכ 249,794

 11.12.2019 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .םיפסונ םיעיקשמו דניווגוא

 .)2019-01-108492 :אתכמסא(

 יבתכ 3,147,085 ,ךרע תוריינל הסרובה רושיא תלבק רחאל ,הרבחה התצקה ,11.12.2019 םויב .5

 אל היצפוא יבתכ ףלח )10 הרדס( הריחסה היצפואה יבתכ תרדס ךותמ םיפסונ )10 הרדס( היצפוא

 ,31.7.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .)'ו-ו 'ב תורדס( םיריחס

-2019-01 ,2019-01-098512 ,2019-01-079381 :תואתכמסא( 11.12.2019-ו 26.11.2019 ,23.9.2019

 .)המאתהב ,2019-01-108489-ו 102432

 1'ה הרדס( םיריחס אל היצפוא יבתכ 53,109-ו תוינמ 10,078,621 הרבחה התצקה 12.12.2019 םויב .6

 :אתכמסא( 23.9.2019 םויב הרבחה המסרפש הקסע חודל םאתהב דניווגוא תוינמ ילעבל )2'ה הרדסו

 12.12.2019-ו 11.12.2019 םימימ םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .)2019-01-098512

 .)המאתהב ,2019-01-108720 -ו 2019-01-108495 :תואתכמסא(

 .הסרובב רחסמל םימושרה הרבחה לש ךרעה תוריינב רחסמ תקספה הלח אל חודה תפוקתב
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 הרבחב ןיינע ילעבלו הריכב הרשמ יאשונל םילומגת – 21 הנקת

 ןיבמ רתויב םיהובגה םילומגתה ילעב תשמחמ דחא לכל 2019 תנשב ונתינש םילומגתה טוריפ ןלהל )א(

 וא הרבחב ותנוהכ םע רשקב ול ונתינ רשאו ,התטילשב דיגאתב וא הרבחב הריכבה הרשמה יאשונ

 םילומגתה ילעב הריכבה הרשמה יאשונ תשולשמ דחא לכל ןכו )ןיינעה יפל( התטילשב דיגאתב

   :ל"נה השימחה םע הנמנ אלש ,הרבחב ותנוהכ םע רשקב ול ונתינ רשא ,רתויב םיהובגה

 טעמל ,ליעל )א( ףיעסב הנמנ וניאש ,הרבחב ןיינעה ילעב ןיבמ דחא לכל ונתינש םילומגתה טוריפ ןלהל

 דיקפת לעבכ ןתנש םיתוריש םע רשקב התטילשב דיגאת ידי לע וא הרבחה ידי לע ,הרבחה לש תב הרבח

 ןיינעה לעב םא ףאו ,ואל םא ןיבו דיבעמ-דבוע יסחי םימייקתמ םא ןיב ,התטילשב דיגאתב וא הרבחב

   :הריכב הרשמ אשונ וניא

  .הז חודל 'א קרפל 3.23 ףיעס ואר הרבחב ןיינע לעב היה רשא םלש לאונמע רמ םע ץועייה םכסה ןיינעל

 םייונימש םיינוציחה םירוטקרידה ללוכ ,הרבחב םינהכמה םירוטקרידה :םיינוציח םירוטקריד לומג

 תורבחה תונקתל םאתהב ,הבישיב תופתתשה לומגו יתנש לומגל םיאכז ,2019 ץרמב 18 םויב רשוא

 יפ לע הרבחה תגווסמ הב הגרדל םאתהב ,2000-ס"שת ,)ינוציח רוטקרידל תואצוהו לומג רבדב םיללכ(

 .םירוטקריד לומג ןיגב ח"ש יפלא 127 לש ללוכ ךס הרבחה המליש 2019 תנשב .הרבחה לש ימצעה  הנוה

 'א קרפל 3.14 ףיעס ואר ןמיוו רימתו רטכורפ יבג ,בגוי רוא ה"ה לש הקסעהה ימכסה תודוא םיטרפל

  .הז יתפוקת חודל

-2019-01 :'סמ אתכמסא( 23.9.2019 םוימ ידיימ חוויד ואר בקעי הנד 'בג םע םכסה תודוא םיטרפל

  .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה )985120

 

 
 .הרבחב הטילשה ילעבמ קלח .אלמ לולידב אל 931.12.201 םויל ןוכנ 1
 ,םידבועל תויצפוא תינכת תרגסמב הרבחה לש תוליגר תוינמ תשיכרל תויצפוא ןיגב 2019 תנשל הרבחה לש םייפסכה תוחודב ומשרנש וטורב תואצוה גציימ 2

 .הז חודל 'א קלח ,דיגאתה יקסע רואית קרפל 3.14 ףיעס םג ואר
 .ןופלטו בכר תקזחא ללוכ 3
  .2020 לירפאב 18 םויב הרבחב הרשמ אשונכ ותנוהכ תא םייס4
  .הרשמ אשונכ הרבחב ותנוהכ תא םייס 5

  31.12.2019 םויב המייתסנש םישדוח רשע םינש לש הפוקתל 

 
 םילומגתה לבקמ יטרפ

 םיתוריש רובעב םילומגת
 )ח"ש יפלאב הרבחל תיתנש תולע יחנומב( 

 םירחא םילומגת

 

 יפלא

 ח"ש

 ןימ דיקפת םש

 ףקיה

 הרשמ

 רועיש

 הקזחה

 ןוהב

 1הרבחה

 ללוכ רכש

 תוילאיצוס

 תואצוהו

 קנעמ תוולנ

 םולשת

 ססובמ

 2תוינמ

 ימד

 לוהינ

 ימד

 הלמע ץועיי

רחא
 תיביר 3

 ימד

 כ"הס רחא תוריכש

 487 - - - - - - - - - 487 9.51%1 100% רכז  ל"כנמ בגוי רוא

 יבג

  4רטכורפ

 ל"כנמס

 לועפת

 תוריכמו

 396 - - - - - - - 85 - 311 - 100% רכז

 רימת

  ןמיוו

 ל"כנמס

 םיפסכ
 302 - - - - - 41 - 161 - 101 - 100% רכז

 רימא

 5ינורצח

 ל"כנמס

 םיפסכ
 116 - - - - - 20 - - - 96 3.36% 100% רכז

 בקעי הנד
 ת"ילכנמס

 םיפסכ
 136 - - - - - - - - 40 96 - 50% הבקנ
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 הרבחב הטילשה – א21 הנקת

 לעב )ירוביצ דלשכ( הרבחב הטילשה תא שכר רשא הבושת רוטקיו רמ היה ,2018 רבמצדב 5 םויל דע

  .הרבחב הטילש

  .הטילש לעב היה אל הרבחל ,2019 רבמצדב 12  םויל דעו הז דעוממ לחה

 הטילשה ילעב ,2019 רבמצדב 12 םוימ לחה ,הז יתפוקת חודל 'א קרפב טרופמכ גוזימה תקסע תמלשה םע

 תוינמה ילעב ינש( ,AEG (USA) LLC-ו AAG (USA) LLC ,מ"עב עבטה ןוה ,בגוי רוא רמ םניה הרבחב

 .)"הטילשה ילעב"( )"םירזה םיעיקשמה" :ןלהל ונוכי םינורחאה

 הז םכסה דוע לכ יכ םידדצה ומיכסה ותרגסמב ,םכסה לע 2019 ינויב 18 םויב ומתח הטילשה ילעב

 עיבצי ,הרבחב םירוטקריד יונימ לע תוטלחה תלבק המוי רדס לע רשא הרבחה לש הפיסא לכב ,ףקותב

 לכ לש וירוטיפ דגנ וא רחאה דצה ידי לע וצלמויש םירוטקרידה יונימ דעב הז םכסהל םידדצהמ דחא לכ

 ויפלו תעל תעמ םידדצה ידי לע וקזחויש הרבחה לש ךרעה תוריינ לכ לע לוחי םכסהה .רומאכ רוטקריד

 וידחי םירזה םיעיקשמלו דחא לכ םירוטקריד )2( ינש לע ץילמהל תואכז היהת בגוי רואלו עבטה ןוהל

  .דחא רוטקריד לע ץילמהל תואכז היהת

  הטילש לעב םע תואקסע – 22 הנקת

 :תורבחה קוחל )4(270 ףיעסב תויונמה תואקסע

 תרוקיבה תדעו תצלמה רחאל ,2019 רבמטפסב 19 םוימ הרבחה תוינמ ילעב תפיסא רושיא ןיינעל .1

-ו 'ג ,'א תורדס( היצפוא יבתכ שומימל ןורחאה דעומה יוניש םע רשקב ,הרבחה ןוירוטקריד רושיאו

 2019-01-084166 :תואתכמסא( 19.9.2019-ו 13.8.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר ,)'ד

 .היינפהה ךרד לע הללכהב םיאבומה ,)המאתהב , 2019-01-097588-ו

 לומגתה תדעו רושיא תלבק רחאל ,2019 רבמטפסב 26 םוימ הרבחה תוינמ ילעב תפיסא רושיא ןיינעל .2

 תורשקתה םע רשקבו דניווגוא ןיבל הרבחה ןיב גוזימה תקסע רושיא םע רשקב ,הרבחה ןוירוטקרידו

 גוזימה תקסע םרט הרבחב ןיינע לעב היה רשא ,הבושת רוטקיו רממ יטפשמ ץועיי תלבקל םכסהב

 םוימ תוינמה ילעב תפיסא דעומל ןוכנ ,הב העבצהה תויוכזמו הרבחה ןוהמ 24.99%-ב ותקזחה רואל(

-2019 :תואתכמסא( 26.9.2019-ו 23.9.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר , )26.9.2019

  .היינפהה ךרד לע הללכהב םיאבומה )המאתהב ,2019-01-084234 -ו 01-098512

 לומגתה תדעו רושיא תלבק רחאל ,2019 רבמטפסב 26 םוימ הרבחה תוינמ ילעב תפיסא רושיא ןיינעל .3

 ןוירוטקריד ר"ויו ל"כנמ ,בגוי רוא לש ותקסעהו ותנוהכ יאנת םע רשקב ,הרבחה ןוירוטקרידו

-2019-01 :תואתכמסא( 26.9.2019-ו 23.9.2019 םימימ םיידיימ תוחודו ליעל 21 הנקת ואר ,הרבחה

 .היינפהה ךרד לע הללכהב םיאבומה ,)המאתהב ,2019-01-084234 -ו 098512

 יבתכ תקנעהו הב הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא חוטיב תסילופב הרבחה תויורשקתה ןיינעל .4

 .ןלהל א29 הנקת ואר ,הב הרשמ יאשונלו הרבחב םירוטקרידל יופיש

  .הז חודל 'א קרפל 3.15 ףיעס ואר אטז תרבח םע הגירח אלו תיתוהמ אל תרגסמ תקסע ןיינעל .5

 ןיינע שי הרבחב הטילשה ילעבל רשא םיעצינמ תוברל הרבחל ₪ ןוילימ 30 לש ךסב ןוה סויג ןיינעל .6

 םוימ ,)2020-01-018709 אתכמסא( 23.2.2020 םימימ םידיימ םיחוויד ואר ,םמיע הקסעב ישיא

 םוימ ,)2020-01-026527 אתכמסא( 26.3.2020 םוימ ,)2020-01-022120 אתכמסא( 17.3.2020

-2020-01 אתכמסא( 23.4.2020 םוימ ידיימ חוויד ןכו )2020-01-039111 אתכמסא( 19.4.2020

 .היינפהה ךרד לע הללכהב םיאבומה ,)041205
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  הרבחב הריכב הרשמ יאשונו ןינע ילעב תוקזחה – 24 הנקת

-2019-01 :אתכמסא( 16.12.2019 םוימ חוויד ואר ,הרבחב ןיינע ילעב תוקזחה תבצמ תודוא םיטרפל

 .הז חודב היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)110052

 ךומסב םסרפתמה חוויד ואר ,הז חוד דעומל ךומסב הרבחב ןיינע ילעב תוקזחה תבצמ תודוא טוריפל

   .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה  הז יתפוקת חודל

 ערפנו קפנומ ,םושר ןוה – א24 הנקת

 םייפסכה תוחודל 16 רואיב ואר ,הרבחה לש םירימהה ךרעה תוריינו קפנומה ןוהה ,םושרה ןוהה ןיינעל

  .הז יתפוקת חודל םיפרוצמה ,2019 תנשל הרבחה לש

  הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמ – ב24 הנקת

 ךרד לע הללכהב אבומה הז יתפוקת חודל ךומסב םסרפתמה  םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר םיטרפל
 .הינפהה

  הרבחה לש היטרפו םושר ןעמ – א25 הנקת

 .7414003 דוקימ ,הנויצ סנ ,8 ריפס סחנפ :תבותכ

 .054-2661310 :ןופלט

 .077-5109050 :סקפ

 .tamir@aug-wind.com :ינורטקלא ראוד
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  הרבחה לש םירוטקרידה – 62 הנקת

 בגוי רוא םש

 38563748 יוהיז רפסמ

 19.4.1976 הדיל ךיראת

 הרדג ,'ב7 רנסרק רזעילא 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 אל ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 אל

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא

  ;הרבחה ל"כנמ

 מ"עב דניווגוא תבה תרבחב רוטקרידו ל"כנמ

 12.12.2019 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,תונוכמ תסדנהב םיעדמל ךמסומ רגוב

 ;לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,תונוכמ תסדנה ךמסומ

 .לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,תונוכמ תסדנה רוטקוד

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 )םויה דעו 2012( מ"עב דניווגוא – רוטקרידו ל"כנמ

 )םויה דעו 2016( מ"עב בגוי רוא – רוטקריד

 

 ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב רחא
 אל

 תיאנובשח תויחמומ לעב

 רפסמב הדימע ךרוצל תיסנניפו

 לע ןוירוטקרידה עבקש ירעזמה

 תורבחה קוחל )12()א(92 ףיעס יפ

 אל

 

 לגס רוצ תנע םש

 22179915 יוהיז רפסמ

 24.6.1966 הדיל ךיראת

 ופי-ביבא לת ,6 ינולא םיסינ 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 אל ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 אל

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא
 הטילשה ילעבמ ,מ"עב עבטה ןוהב תירוטקרידו תיל"כנמ

 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת
12.12.2019 
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 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,לוהינו הלכלכ תרגוב

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,םיטפשמ תרגוב

 .הפיח תטיסרבינוא ,םיקסע להנמ תכמסומ

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 )םויה-2018( מ"עב עבטה ןוה – תירוטקרידו תיל"כנמ

 ;)2016-2003( מ"עב לטיפק ר'צנו הינסק – תיל"כנמ

  ; מ"עב סלריו ןוירטקלא - תירוטקריד

  Polypid 2008 – תירוטקריד

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל

 ףיעס יפ לע ןוירוטקרידה עבקש

 תורבחה קוחל )12()א(92

 ןכ

 

  יקסנילפק השמ םש

 054679550 יוהיז רפסמ

 20.01.1957 הדיל ךיראת

  ופי-ביבא לת ,6 ינולא םיסינ 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 אל ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 אל

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא
 דיגאתל ץועי םכסהב רשקתה

 12.04.2020 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 הלכשה

 ;ןליא רב תטיסרבינוא ,םיקסע להנמו הלכלכ רגוב

 ביבא לת תטיסרבינוא םיקסע להנמ ,A.B.M.E רגוב

 ןליא רב תטיסרבינואב םירוטקריד סרוק

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

  טלמ תוישעת רשנ ל"כנמ

 .מ"עב תוכרעמ טיבלאב ינוציח רוטקריד

  :תואבה תורבחב רוטקריד

  מ"עב תוקזחא הרובעת

 מ"עב רחסמו תועקשה – לש-בא

  מ"עב רשנב הבואש הריגא

  מ"עב תועקשהו םיטקיורפ-קפוא

  מ"עב פקלג

 מ"עב תולבוה םילעי
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  מ"עב )2014( הליבומ היגרנא םירשנ .ח מ"עב היגרנא באשמ

  מ"עב לא.יפ.ייק הנילפק .ט

 מ"עב רינ ירצומ תוישעת .י

 

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל

 תיאנובשח תויחמומ לעב

 רפסמב הדימע ךרוצל תיסנניפו

 לע ןוירוטקרידה עבקש ירעזמה

 תורבחה קוחל )12()א(92 ףיעס יפ

 ןכ

 

 קי'צבול יבא םש

 035886456 יוהיז רפסמ

 1.11.1978 הדיל ךיראת

 ןועבט תיירק ,49 םינולא 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 אל ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 אל

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא
  הטילשה ילעבמ ,מ"עב עבטה ןוהב יקסע חותיפ ל"כנמס

 12.12.2019 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;םילשורי הסדה תימדקאה הללכמה ,הביבסה יעדמו הקיזיפ רגוב

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,הקיזיפואג ךמסומ

 .Imperial College London ,היגרנאו הקיזיפ רוטקוד

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 ;)םויה דע-2019( מ"עב עבטה ןוה ,יקסע חותיפ ל"כנמס

 )2015-2019( תג תיירק לטניא ,הביבס תוכיא סדנהמ

 )2014-2015( רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ,היגרנא ץעוי

 

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל

 ףיעס יפ לע ןוירוטקרידה עבקש

 תורבחה קוחל )12()א(92

 אל

 

 

 



 10 -ד 

 רשיבא ןתנ םש

 059158865 יוהיז רפסמ

 25.12.1964 הדיל ךיראת

 ןג תמר ,66 חקור 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 אל ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 אל

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא

 הטילש לעב סורג יבא רמ תולעבב הרבח ,AGA Holdings LLC ל"כנמ

 הרבחב ןיינע לעבב

 12.12.2019 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,תואנובשחו הלכלכ רגוב

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,םיטפשמ רגוב

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 .)םויה דעו AGA Holdings LLC)2012  – ל"כנמ

 )םויה דעו Panda Home LTD )2018 – רוטקריד

 )םויה דעו Solace Sleep LTD )2018 - רוטקריד

 )םויה דעו FAS Ventures LLC )2017 - רוטקריד

 )םויה דעו NAP GA LLC )2018 - רוטקריד

 )םויה דעו Exensy LTD )2018 - רוטקריד

 )םויה דעו Tor Gaming LTD )2019 - רוטקריד

 )Elbit vision Systems LTD  )2013-2018 - רוטקריד

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל

 ףיעס יפ לע ןוירוטקרידה עבקש

 תורבחה קוחל )12()א(92

 ןכ

 

 ףדצ תרנכ םש

 037352606 יוהיז רפסמ

 24.12.1979 הדיל ךיראת

 ןמש ןב בשומ ,61 תיזה ךרד 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 םייפסכה תוחודה תניחבל הדעוה ,לומגת תדעו ,תרוקיב תדעו ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 תינוציח תירוטקריד

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא
 אל
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 18.3.2019 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;טפשמ ירעש תללכמ ,םיטפשמ תרגוב

 .טייגניו ןוכמ ,הארוהו ינפוג ךוניח תרגוב

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 )םויה דעו 2008( טרופס לוהינ לעופה זכרמ ,טרופס ףגא תלהנמ

 )םויה דעו 2009( לארשיב תולמעתהה דוגיא - תירוטקריד

 )םויה דעו 2012( לארשיב לסרודכה דוגיא - תירוטקריד

  )םויה דעו 2018( לארשיב ףערודכה דוגיא - תירוטקריד

 )םויה דעו 2018( לארשי קיפמילוא ליישייפס - תירוטקריד

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל

 ףיעס יפ לע ןוירוטקרידה עבקש

 תורבחה קוחל )12()א(92

 אל

 

 שיוק לאכימ םש

 037684735 יוהיז רפסמ

 4.11.1975 הדיל ךיראת

 אבס רפכ ,5 ךבנזיר 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 םייפסכה תוחודה תניחבל הדעוה ,לומגת תדעו ,תרוקיב תדעו ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 ינוציח רוטקריד

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא
 אל

 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 
18.3.2019 

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,לוהינו הלכלכ רגוב

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,הלכלכ ךמסומ

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 )םויה דעו 2017( הפועתה םוחתב יאמצע ,יקסעו יסנניפ ץועיי

 )2016( מ"עב לארשי ירט דלוג ,ל"כנמ

 )2015-2016( ביבא לת בל ילדגמ ,יקסע חותיפ להנמ

 )2014-2016( 1 תועקשה ידניג ,יקסע חותיפ להנמ

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל
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 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל

 ףיעס יפ לע ןוירוטקרידה עבקש

 תורבחה קוחל )12()א(92

 ןכ

 

 חספ יראנב עטנ םש

 028086635 יוהיז רפסמ

 13.1.1971 הדיל ךיראת

 ופי-ביבא לת ,2 ןותעג אובמ 'חר ןיד-יב יבתכ תאצמהל ןעמ

 תילארשי תוניתנ

 םייפסכה תוחודה תניחבל הדעוה ,לומגת תדעו ,תרוקיב תדעו ןוירוטקריד תודעווב תורבח

 וא יולת יתלב רוטקריד םאה

 החמומ ינוציח רוטקריד וא ינוציח
 היולת יתלב תירוטקריד

 תב הרבח ,דיגאתה לש דבוע םאה

 ןיינע לעב לש וא הרושק וא
 אל

 10.2.2020 רוטקרידכ הנוהכ תלחתה ךיראת

 םינשה שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה

 :הלכשה

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,הלכלכו תואנובשח תרגוב

 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,)MBA( םיקסע להנמ תכמסומ

 .לארשיב ןובשח יאור תצעומ ,ח"ור ןוישיר תלעב

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 )םויה דעו 2017( ןבא רגניז הזיג ,תושיכרו םיגוזימ םוחת תלהנמו הפתוש

VP Finance – DK Canada, קלד לש האלמ תולעבב תב הרבח US 

 רחא ןינע לעב לש החפשמ ןב םאה

 דיגאתב
 אל

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל

 ףיעס יפ לע ןוירוטקרידה עבקש

 תורבחה קוחל )12()א(92

 ןכ

 

 :חודה דעומל דע הירחאלש הפוקתבו חודה תפוקת ךלהמב המייתסה םתנוהכש םירוטקריד

 םיפסונ םיטרפל .הרבחה לש ינמז ןוירוטקריד ר"ויכ ןהכל ןמסורג דוד רמ לדח 2019 רבמצדב 12 םויב .1

 .)2019-01-108780 :אתכמסא( 12.12.2019 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחב רוטקרידכ ןהכל חוור השמ רמ לדח 2019 רבמצדב 12 םויב .2

 .)2019-01-108786 :אתכמסא( 12.12.2019 םוימ הרבחה לש

 ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחב יולת יתלב רוטקרידכ ןהכל וסור םייח רמ לדח 2020 ראורבפב 11 םויב .3

  .)2020-01-012751 :אתכמסא( 11.2.2020 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחב רוטקרידכ ןהכל בגוי קחצי רמ לדח 2020 לירפאב 13 םויב .4

 .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה )2020-01-038181 אתכמסא( 13.4.2020 םוימ הרבחה לש
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  םירוטקריד םניאש הרבחה לש הריכב הרשמ יאשונ – א26 הנקת
 

 ןולחכ בקעי םש

 22744338 יוהיז רפסמ

 07.01.1967 הדיל ךיראת

 תוריכמו לועפת יארחאו ל"כנמל הנשמ דיגאתב דיקפת

 8.3.2020 הנוהכ תלחתה ךיראת

 הרושק וא תב הרבחב דיקפת

 וב ןיינע לעבב וא דיגאתה לש
 אל

 ןב וא דיגאתב ןיינע לעב םאה

 הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ

 דיגאתב ןיינע לעב לש וא רחא

 אל

 שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה םינשה

 :הלכשה

 ;בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תימיכ הסדנה רגוב

 .בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,)MBA( םיקסע להנמ ךמסומ

 

 :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 םינשד ליכ ,ילבולגה טפסופה ךרעמב ריכב אישנ ןגס - לארשיל םילקימיכ

)2019-2014(. 

 
 ןמיוו רימת םש

 066623547 יוהיז רפסמ

 14.9.1984 הדיל ךיראת

 םיפסכ ל"כנמס דיגאתב דיקפת

 12.12.2019 הנוהכ תלחתה ךיראת

 הרושק וא תב הרבחב דיקפת

 וב ןיינע לעבב וא דיגאתה לש
 מ"עב דניווגוא ,תבה תרבחב םיפסכ ל"כנמס

 ןב וא דיגאתב ןיינע לעב םאה

 הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ

 דיגאתב ןיינע לעב לש וא רחא

 אל

 שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה םינשה

 :הלכשה

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תואנובשחו הלכלכ רגוב

 

 :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

 )םויה דעו-2019( מ"עב דניווגוא – םיפסכ ל"כנמס

 )םויה דעו-2012( החותפה הטיסרבינואה ,תיסנניפ תואנובשחל הצרמ

 )2018-2017( מ"עב ה'גנינ רפמוק ,םיפסכ להנמ

-2018( יארשא תקלחמ ,ןג תמר םיקסע זכרמ ,דוגא קנב ,יארשא טסילנא

2017(; 

 .)2017-2014( תובשחה ףגא ,ישאר ףינס ביבא לת ,דוגא קנב ,בשח

 ןהכ ןורוד םש

 028015592 יוהיז רפסמ

 10.10.1970 הדיל ךיראת



 14 -ד 

 ימינפ רקבמ דיגאתב דיקפת

 20.9.2007 הנוהכ תלחתה ךיראת

 הרושק וא תב הרבחב דיקפת

 וב ןיינע לעבב וא דיגאתה לש
 אל

 ןב וא דיגאתב ןיינע לעב םאה

 הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ

 דיגאתב ןיינע לעב לש וא רחא

 אל

 שמחב הקוסעתו הלכשה

 תונורחאה םינשה

 :הלכשה

 ;להנמל הללכמה ,םיקסע להנמ רגוב

 .ב"הראב םיימינפה םירקבמה תכשל ,)CIA( ךמסומ ימינפ רקבמ

 

  :תונורחאה םינשה שמחב הקוסעת

  תורבח רפסמב ימינפ רקבמ ,מ"עב הרקב לוהינ הנק ןהאפ ,ףתוש

 
 :חודה תפוקת ךלהמב המייתסה םתנוהכש הרשמ יאשונ

 םיפסונ םיטרפל .הרבחב םיפסכ תיל"כנמסו תיל"כנמכ ןהכל בקעי הנד 'בג הלדח 2019 רבמצדב 12 םויב

 .)2019-01-108777 :אתכמסא( 12.12.2019 םוימ הרבחה לש ידיימ חוויד ואר

  .הרבחב ל"כנמסכ ןהכל רטכורפ יבג רמ לדח 2020 לירפאב 13 םויב

 הרבחה לש המיתח השרומ – ב26 הנקת

  .הרבחב ,קוחה יפ לע ונבומכ ,יאמצע המיתח השרומ ןיא

 הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור – 72 הנקת

 .ןובשח יאור – )EY( רריסק תא יאבג ררופ טסוק דרשמ

 חודל ,הרבחה לש ןוירוטקרידה חוד ,'ב קרפב 10 ףיעס ואר ,הרבחה לש רקבמ ןובשח האור תפלחה ןיינעל

 .הז יתפוקת

  ןונקתב וא ריכזתב יוניש – 82 הנקת

 .הרבחה ןונקתל 31.2 ףיעס תקיחמ תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2019 טסוגואב 4 םויב .1

 15.8.2019-ו 4.8.2019 ,31.7.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 .)המאתהב ,2019-01-084955-ו 2019-01-080929 ,2019-01-079381 :תואתכמסא(

 ,שדח ןונקתב הרבחה ןונקת תפלחה תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2019 רבמטפסב 26 םויב .2

 ,23.9.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .גוזימה תקסע תמלשה תובקעב

 2019-01-108831-ו 2019-01-084234 ,2019-01-098512 :תואתכמסא( 12.12.2019-ו 26.9.2019

 .)המאתהב
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 תדחוימ תיללכ הפיסא תוטלחהו ןוירוטקרידה תוטלחהו תוצלמה – 92 הנקת

 .ליעל 20-ו ג10 תונקת ואר חווידה תנשב הסרובב הרבחה ךרעה תוריינ לש תוקפנה תודוא םיטרפל .1

 ןונקת תפלחהו יוניש םע רשקב הרבחה תוינמ ילעב לש תודחוימ תויללכ תופיסא תודוא םיטרפל .2

 .ליעל 28 הנקת ואר ,הרבחה

 ףיעס ואר ,גוזימה תקסע םע רשקב הרבחה תוינמ ילעב לש תודחוימ תויללכ תופיסא תודוא םיטרפל .3

 .הז יתפוקת חודל 'א קרפב 1.1.10

 ןובשחה האור תפלחה םע רשקב הרבחה תוינמ ילעב לש תדחוימ תויללכ תופיסא תודוא םיטרפל .4

 .הז יתפוקת חודל ,הרבחה לש ןוירוטקרידה חוד ,'ב קרפב 10 ףיעס ואר ,הרבחה לש רקבמה

 ,שיוק לאכימ רמו ףדצ תרנכ 'בג לש םייונימ תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,18.3.2019 םויב .5

 ילעב תפיסא הרשיא ,ןכ ומכ .םינש שולש לש הנושאר הנוהכ תפוקתל ,הרבחב םיינוציח םירוטקרידכ

 םיינוציח םירוטקרידכ םתנוהכ ןיגב שיוק לאכימ רמו ףדצ תרנכ 'בג לש לומגה ןתמ תא תוינמ

 18.3.2019-ו 10.2.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחב

 .)המאתהב ,2019-01-023599 -ו 2019-01-011686 :תואתכמסא(

 יבתכ שומימל ןורחאה דעומה יוניש תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2019 רבמטפסב 19 םויב .6

 םויל דע אהי םירומאה היצפואה יבתכ שומימל ןורחאה דעומהש ךכ ,)'ד-ו 'ב ,'א תורדס( היצפואה

 19.9.2019-ו 13.8.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .31.12.2019

 .)2019-01-097588-ו 2019-01-084175 :תואתכמסא(

 :ןלהל תוטלחהה תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2019 רבמטפסב 26 םויב .7

 תוברל ,גוזימה םכסהל תוולנה תוטלחההו מ"עב דניווגוא םע גוזימה םכסהב הרבחה תורשקתה .7.1

 הריכבה הרשמה יאשונל הנוהכ יאנת רושיאו הרבחב הרשמ יאשונל לומגת תוינידמ רושיא

  .גוזימה תקסע תמלשה רחאל םיסנכנה

 םיפסכה תיל"כנמסו תיל"כנמכ הנהיכש ,בקעי הנד 'בגל דחוימ קנעמ תקנעהו ישדוח לומגת ןתמ .7.2

 .גוזימה תקסע תמלשה דעומל דע הרבחה לש

 יאכז םהל לומגה יאנת ,הבושת רוטקיו רממ יטפשמ ץועיי יתוריש תלבקל םכסהב תורשקתה .7.3

 .גוזימה תקסעב לופיטה ןיגב םולשתו 8.9.2018 םוימ לחה ,הרבחה לש יטפשמה הצעויכ

-ו 2019-01-096781 :תואתכמסא( 26.9.2019-ו 23.9.2019 םידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 .)המאתהב ,2019-01-098512

 השמ רמ לש ותנוהכ יאנתו ויונימ תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2020 לירפאב 6 םויב .8

-ו 19.3.2020 םימימ םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחל ץעויו רוטקרידכ יקסנילפק

 .)המאתהב ,2020-01-036777-ו 2020-01-023719 :תואתכמסא( 7.4.2020

 ןולחכ בקעי רמ לש ותנוהכ יאנת תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2020 לירפאב 12 םויב .9

 םימיהמ םיידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .תוריכמו לועפת לע יארחאו ל"כנמל הנשמכ

 .)המאתהב ,2020-01-037971 -ו 2020-01-023725( 12.4.2020-ו 19.3.2020

 האצקה ימכסהב הרבחה תורשקתה תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2020 לירפאב 23 םויב .10

 תוריינ קוחל הנושארה תפסותה יפל םירישכ םיעיקשמ םניה םכותמ 8( םיעצינ 18 דע םע תיטרפ

 תוליגר תוינמ 1,000,000 דע לש האצקהל ,)הרבחה העציבש הקידבל םאתהב ,1968-ח"כשתה ,ךרע

 םינתינה )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 2,000,000 דע לש האצקה ןכו ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל
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 םיעצינל םיעצומה ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל

 םידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הז הפיסא ןומיז חודל 2 ףיעסב טרופמכ העצהה חוד יפל

 .)המאתהב ,2020-01-041205-ו 2020-01-026527( 2020 לירפאב 23-ו 26.3.2020 םידיימ

 ךיראתב ףקותבש הרשמ אשונל יופישל תובייחתה וא חוטיב ,רוטפ רבדב הרבחה תוטלחה – א29 הנקת

  חודה

 :הרשמ יאשונ חוטיב

 חוטיב תסילופב הרבחה תורשקתה תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,2019 יאמב 19 םויב .1

 לחה םינש שולש לש הפוקתל תרגסמ תקסעכ Going-On גוסמ הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא

 שוכרתש חוטיבה תסילופ ןיגב תיתנשה הימרפה :םיאבה םיאנתב ,תיללכה הפיסאה רושיא דעוממ

 ינוילימ 10 לש ךס לע ולעי אל תוירחאה תולובג ;ב"הרא רלוד יפלא 25 לש ךס לע הלעת אל הרבחה

 שכריתש הסילופ לכ תרגסמב ועבקייש תימצעה תופתתשהה ימוכס ;הפוקתלו הרקמל ב"הרא רלוד

 תורשקתהה דעומל ןוכנ הז ףקיהו גוסמ תוסילופל חוטיבה קושב לבוקמהמ וגרחי אל ,רומאכ

 הרשמ יאשונ תוברל ,הרבחב הרשמה יאשונו םירוטקרידה לכ תא הסכת חוטיבה תסילופ .הסילופב

 בקע םהילע לטותש תובח לשב תעל תעמ הרבחב ונהכיש וא/ו םינהכמה ,הרבחב הטילש ילעב םניהש

 לש ולא לע ולעי אל םניגב יוסיכה יאנתש דבלבו ,רומאכ הרשמ יאשונ םתויה ףקותב ושעש תולועפ

 ןומיז חוד ואר םיפסונ םיטרפל .העיבת תשגה סיסב לע היהת חוטיבה תסילופ .הרשמה יאשונ רתי

 ,2019-01-047941-ו 2019-01-046564 :תואתכמסא( 19.5.2019-ו 15.5.2019 םוימ הפיסאה

 .)המאתהב

 תורשקתה תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,גוזימה תקסעמ קלחכ ,2019 רבמטפסב 26 םויב .2

 תודכנ וא/ו תונב תורבח לשו הרבחה לש הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא חוטיב תסילופב הרבחה

 תעמ הרבחב ונהכי וא/ו םינהכמה ,הרבחב הטילשה ילעב לע םינמנה הרשמ יאשונ תוברל ,הרבחה לש

 ,"תרגסמ תקסע"כ תורשקתהה רושיאל הטלחה םג הווהתש ןפואב ,ןלהל םיטרופמה םיאנתב ,תעל

 ,)"תרגסמה תקסע"( 2000-ס"שת ,)ןיינע ילעב םע תואקסעב תולקה( תורבחה תונקתב התרדגהכ

 תמלשה דעוממ לחה ,םינש 3 לש תרבטצמ הפוקתל כ"הסבו ,הנש ידמ תיאשר היהת הרבחהש ןפואב

 חוטיבה תסילופ תא שדחל וא/ו ךיראהל ,הנש לכב ךכל לומגתה תדעו רושיאל ףופכבו ,גוזימה תקסע

 יאנתל םאתהב ,ל"וחב וא לארשיב ,רחא חטבמ םע וא חטבמה ותוא םע השדח הסילופב רשקתהל וא

 :ןלהל םיטרופמה תרגסמה תקסע
 רלוד יפלא 25 לש ךס לע הלעת אל הרבחה שוכרתש חוטיבה תסילופ ןיגב תיתנשה הימרפה -

 .ב"הרא
 .ב"הרא רלוד יפלא 60 לע הלעת אל תימצעה תופתתשהה -
 ב"הרא רלוד ןוילימ 15 לש ךס לע ולעי אל הרבחה שוכרתש חוטיבה תסילופ לש תוירחאה תולובג -

 .הפוקתלו הרקמל
 וא/ו הלש תונב תורבחב וא/ו הרבחב הרשמה יאשונו םירוטקרידה לכ תא הסכת חוטיבה תסילופ

 תעמ הרבחב ונהכיש וא/ו םינהכמה ,הרבחב הטילש ילעב םניהש הרשמ יאשונ תוברל ,הלש תודכנ

 יוסיכה יאנתש דבלבו ,הרשמ יאשונ םתויה ףקותמ ושעש תולועפ בקע םהילע לטותש תובח לשב ,תעל

 .העיבת תשגה סיסב לע הניה חוטיבה תסילופ .הרשמה יאשונ רתי לש ולא לע ולעי אל םניגב

 יקוח תרפה ןניינעש הרבחה דגנכ הנשגותש תויחרזא תועיבתל יוסיכ לולכל היושע חוטיבה תסילופ

  .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב םירחסנה הרבחה לש ךרעה תוריינ םע רשקב ךרע תוריינ
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 יאשונ וא/ו םירוטקרידה לש םתוכז םהיפל חוטיב ילומגת םולשת ירדס ועבקי רומאכ הרקמב

 .הרבחה תוכזל תמדוק הסילופ יפ לע חטבמהמ יופיש תלבקל הרשמה

 תוירחא חוטיב תסילופב הרבחה תורשקתה תא הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,ןכ ומכ

 םינהכמה וא/ו ונהיכש הרשמ יאשונו םירוטקריד רובע ,Run-Off גוסמ הרשמ יאשונו םירוטקריד

 גוזימה תקסע תמלשה דעומב המויסו 6.9.2018 םויב התליחתש הפוקתה ךלהמב הרבחב ונהכיש וא/ו

 וא םייתסת םיחטובמה הרשמה יאשונו םירוטקרידה לש םתנוהכ םא ףא ,12.12.2019 ,ונייהד(

 )6.9.2018 ינפל אל ךא( םייונימ דעוממ ועריאש םיעוריא ןיגב תאזו ,)המלשהה דעומ ינפל המייתסה

 אהתו גוזימה תקסע תמלשה דעוממ לחה הפקותל סנכית רשא ,גוזימה תקסע תמלשה דעומל דעו

 הסילופה תרגסמב :םיאבה םיאנתהמ ותחפי אלש םיפקיהבו םיאנתב ,םינש )7( עבש ךשמל הפקת

 60 לע הלעת אל תימצעה תופתתשהה ,הרקמל ב''הרא רלוד ןוילימ 5-מ תחפי אל יחוטיבה יוסיכה

 םייחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .ב''הרא רלוד יפלא 65 לש ךס לע הלעת אל הימרפהו ב"הרא רלוד יפלא

-2019-01-ו 2019-01-098512 :תואתכמסא( 26.9.2019-ו 23.9.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ

 .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)המאתהב ,084234

  יופישו רוטפ
 קינעהל הרבחה תוינמ ילעב תפיסא הרשיא ,גוזימה תקסעמ קלחכ ,2019 רבמטפסב 26 םויב .3

 הרשמ יאשונ הז ללכבו ,תעל תעמ הרבחב ונהכישו ,הרבחב םינהכמה הרשמ יאשונו םירוטקרידל

 לעב לש םידבוע וא/ו הטילשה לעבל םיבורק וא/ו הטילש ילעב וא/ו ןיינע ילעב םהש םירוטקריד וא/ו

 ואר םיפסונ םיטרפל .ןיד לכ תוארוהל ףופכב לכהו ,יופישו רוטפ יבתכ ,הקנעהה דעומב הטילשה

-ו 2019-01-098512 :תואתכמסא( 26.9.2019-ו 23.9.2019 םימימ הרבחה לש םיידיימ םייחוויד

 .היינפהה ךרד לע הללכהב אבומה ,)המאתהב ,2019-01-084234



 

 

 םילהנמ תרהצה

 )1()ד(ב9 הנקת יפל יללכ להנמ תרהצה )א(
 

 :יכ ריהצמ ,בגוי רוא ,ינא

 

 – ןלהל( 2019 תנשל )"דיגאתה" – ןלהל( מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא לש יתפוקתה חודה תא יתנחב .1
 ;)"תוחודה"

 הדבוע לש גצמ םהב רסח אלו תיתוהמ הדבוע לש ןוכנ אל גצמ לכ םיללוכ םניא תוחודה ,יתעידי יפל .2
 םיעטמ ויהי אל ,םיגצמ םתוא וללכנ ןהבש תוביסנה רואל ,םהב וללכנש םיגצמהש ידכ ץוחנה תיתוהמ
 ;תוחודה תפוקתל סחייתהב

 תוניחבה לכמ ,תואנ ןפואב םיפקשמ תוחודב לולכה רחא יפסכ עדימו םייפסכה תוחודה ,יתעידי יפל .3
 תופוקתלו םיכיראתל דיגאתה לש םינמוזמה ימירזתו תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה
 ;תוחודה םיסחייתמ םהילאש

 לכ ,דיגאתה ןוירוטקריד לש תרוקיבה תדעוולו ןוירוטקרידל ,דיגאתה לש רקבמה ןובשחה האורל יתיליג .4
 וא ןירשימב ול ףופכש ימ וא יללכה להנמה ברועמ הבש ,תיתוהמ הניאש ןיבו תיתוהמ ןיב ,תימרת
 .םהילע הרקבבו יוליגבו יפסכה חווידב יתועמשמ דיקפת םהל שיש םירחא םידבוע םיברועמ

 

 .ןיד לכ יפ לע ,רחא םדא לכ תוירחאמ וא יתוירחאמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________ 

 ל"כנמ ,בגוי רוא 2020 ,לירפאב 27 :ךיראת



 

 

 

 םילהנמ תרהצה

 )2()ד(ב9 הנקת יפל םיפסכה םוחתב רתויב ריכבה הרשמה אשונ תרהצה )ב(

 

 :יכ ריהצמ ,ןמיוו רימת ,ינא

 

 ןלהל( מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא לש תוחודב לולכה רחא יפסכ עדימו םייפסכה תוחודה תא יתנחב .1
 ;)"תוחודה" – ןלהל( 2019 תנשל )"דיגאתה" –

 לש ןוכנ אל גצמ לכ םיללוכ םניא תוחודב לולכה רחאה יפסכה עדימהו םייפסכה תוחודה ,יתעידי יפל .2
 תוביסנה רואל ,םהב וללכנש םיגצמהש ידכ ץוחנה תיתוהמ הדבוע לש גצמ םהב רסח אלו תיתוהמ הדבוע
 ;תוחודה תפוקתל סחייתהב םיעטמ ויהי אל ,םיגצמ םתוא וללכנ ןהבש

 תוניחבה לכמ ,תואנ ןפואב םיפקשמ תוחודב לולכה רחא יפסכ עדימו םייפסכה תוחודה ,יתעידי יפל .3
 תופוקתלו םיכיראתל דיגאתה לש םינמוזמה ימירזתו תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה
 ;תוחודה םיסחייתמ םהילאש

 לכ ,דיגאתה ןוירוטקריד לש תרוקיבה תדעוולו ןוירוטקרידל ,דיגאתה לש רקבמה ןובשחה האורל יתיליג .4
 וא ןירשימב ול ףופכש ימ וא יללכה להנמה ברועמ הבש ,תיתוהמ הניאש ןיבו תיתוהמ ןיב ,תימרת
 .םהילע הרקבבו יוליגבו יפסכה חווידב יתועמשמ דיקפת םהל שיש םירחא םידבוע םיברועמ

 

 

 .ןיד לכ יפ לע ,רחא םדא לכ תוירחאמ וא יתוירחאמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא
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