
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

     

    

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    

 מ"עב למג תופוק רומ

 םייניב םייפסכ תוחוד

 2021 ץרמב 31 םויל



  
 

  
  

    
  

  
     

  
     
     

  
  
  

   
  

  
  

  
  
  

                                                                  

  

  

                                                            

                                                                     

                                                                       

                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                                                   

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 מ"עב למג תופוק רומ

 םייניב םייפסכ תוחוד
 2021,ץרמב 31 םויל

 םירקובמ יתלב

 םיניינעה ןכות

 דומע

2  םייניב תוחוד תריקס

3  יפסכה בצמה לע םייניב תוחוד

4  ללוכ דספה ו חוור םייניב תוחוד

5  ןוהב םייונישה לע םייניב תוחוד

6  םינמוזמה ימירזת לע םייניב תוחוד

 םייפסכ תוחודל םירואיב 7-12
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 מ"עב למג תופוק רומ לש תוינמה ילעבל םירקבמה ןובשחה יאור לש הריקס חוד

 אובמ

 חודה תא ללוכה )"תלהנמה הרבחה":ןלהל( מ"עב למג תופוק רומ תרבח לש ףרוצמה יפסכה עדימה תא ונתרקס

 ןוהב םייונישה ,ללוכ חוור לע םייתיצמתה תוחודה תאו 2021 ץרמב 31 םויל םייניב יפסכה בצמה לע יתיצמתה

 םיארחא הלהנההו ןוירוטקרידה .ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח השולש לש הפוקתל םינמוזמה ימירזתו

 יפסכ חוויד" IAS 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב הלא םייניב תופוקתל יפסכ עדימ לש הגצהלו הכירעל

 ןוהה קוש תושר תוארוהל םאתהב הלא םייניב תופוקתל יפסכ עדימ תכירעל םיארחא םה ןכו ",םייניב תופוקתל

 .ונתריקס לע ססבתהב הלא םייניב תופוקתל יפסכ עדימ לע הנקסמ עיבהל איה ונתוירחא ,ןוכסחו חוטיב

 הריקסה ףקיה

 יפסכ עדימ לש הריקס" לארשיב ןובשח יאור תכשל לש 2410)לארשי( הריקס ןקתל םאתהב ונתריקס תא ונכרע

 תבכרומ םייניב תופוקתל יפסכ עדימ לש הריקס ".תושיה לש רקבמה ןובשחה האור ידי לע תכרענה םייניב תופוקתל

 םייטילנא הריקס ילהנ םושיימו ,םייאנובשחהו םייפסכה םיניינעל םיארחאה םישנא םע רקיעב ,םירוריבמ

 םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב תכרענה תרוקיב רשאמ תרכינ הדימב הפקיהב תמצמוצמ הניה הריקס .םירחאו

 םיהוזמ תויהל םילוכי ויהש םייתועמשמה םיניינעה לכל עדווינש ןוחטיב גישהל ונל תרשפאמ הניא ךכיפלו לארשיב

 .תרוקיב לש תעד תווח םיווחמ ונא ןיא ,ךכל םאתהב .תרוקיבב

 הנקסמ

 תוניחבה לכמ ,ךורע וניא ל נ"ה יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב

IAS ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב ,תויתוהמה 34. 

 יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב ,תמדוקה הקספב רומאל ףסונב

 .ןוכסחו חוטיב ןוהה קוש תושר תוארוה רחא ,תויתוהמה תוניחבה לכמ ,אלממ וניא לנ"ה

 ,בר דובכב

 טפאה ויז

 ןובשח יאור

 2021 יאמב 25,ביבא-לת

--
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 מ"עב למג תופוק רומ יפסכה בצמה לע חודה לע םייניב תוחוד

 רבמצדב 31 םויל ץרמב 31 םויל
2020 2020 2021 

( רקובמ יתלב(  )רקובמ )
 ח"ש יפלא

 :םיסכנ
 םיישחומ יתלב םיסכנ
 שומישה תוכז סכנ
 םיחדנ םיסימ יסכנ

 תוחדנ השיכר תואצוה
 עובק שוכר
 הבוח תורתיו םיבייח
 םינמוזמ הוושו םינמוזמ
 םיסכנה לכ ךס

486 1,143 428 
2,186 2,748 2,105 
6,600 3,429 7,114 

39,432 2,289 56,013 
104 117 100 

8,010 1,399 12,216 
9,845 5,004 14,534 

66,663 16,129 92,510 

 :ןוה
 תוינמ ןוה
 ןוה תונרק
 םיתימצ ןוה ירטש
 ןועריג

 ןוה לכ ךס

10,000 
1,062 

19,128 
(20,532) 

10,000 
854 

8,719 
(11,748) 

10,000 
1,055 

28,060 
(23,039) 

9,658 7,825 16,076 

1,959 
20,038 
35,008 

2,576 
-

5,728 

1,975 
44,606 
29,853 

57,005 8,304 76,434 

66,663 16,129 92,510 

 :תויובייחתה
 הריכח ןיגב תובייחתה
 םאה תרבחמ האוולה
 תוכז תורתיו םיאכז

 תויובייחתהה לכ ךס

 תויובייחתההו ןוהה לכ ךס

 .הלא םייפסכ תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה

 ח"ור ,יול ןויס סוסיק ירוא שידירג ריאמ
 םיפסכה תלהנמ ל"כנמ ןוירוטקרידה ר"וי

 2021. יאמב 25:םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת

- 3 -



  
                                                    

  

 
 

 

  
 

    
  
   

   
  

  
       

       
           

         
         

    
          

           
         
         

                
           
          

           
       

            
         

          
         

           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

מ"עב למג תופוק רומ  דספהו חוורה לע חודה לע םייניב תוחוד

הנשל  השולש לש הפוקתל
םויב המייתסהש  המייתסהש םישדוח

 רבמצדב 31 ץרמב 31 םויב
2020 2020 2021 

רקובמ( )  )רקובמ יתלב(
ח"ש יפלא  ח"ש יפלא

 תופוקמ לוהינ ימדמ תוסנכה
 21,240 996 24,213 וטנ,למג

 21,240 996 24,213 תוסנכהה לכ ךס

 10,027 303 11,322 השיכרו קוויש תואצוה ,תולמע
 תויללכו הלהנה תואצוה
 ןומימ תואצוה
 תואצוהה לכ ךס

 הסנכהה לע םיסמ ינפל דספה

 סמ תבטה

 הפוקתל ללוכ דספה

28,045 4,132 13,954 
267 27 280 

39,634 4,462 24,261 

(15,421) (3,466) (3,021) 

3,920 749 514 

(11,501) (2,717) (2,507) 

 .הלא םייפסכ תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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 מ"עב למג תופוק רומ ןוהב םייונישה לע םייניב תוחוד

כ"הס  ןועריג

 ןיגב ןוה ןרק
 םע תואקסע
הטילש לעב  ןוה רטש

 ןוה ןרק
 ןיגב

 םולשת
 ססובמ

תוינמ  תוינמ ןוה
 ח"ש יפלא

 םישדוח השולש לש העונת
 ץרמב 31-ב ומייתסהש
 ):רקובמ יתלב(

2021 

 םויל הרתי
 )רקובמ(

 2021 ראוניב 1

 הפוקתל ללוכ דספה
 תוינמ ססובמ םולשת
 תימצ ןוה רטש תקפנה

9,658 (20,532) 641 19,128 421 10,000 
(2,507) (2,507) - - - -

(7) - - - (7) -
8,932 - - 8,932 - -

 2021 ץרמב 31 םויל הרתי 10,000 414 28,060 641 (23,039) 16,076

 םישדוח השולש לש העונת
 ץרמב 31-ב המייתסהש
 ):רקובמ יתלב(

2020 

 םויל הרתי
 )רקובמ(

 2020 ראוניב 1

 הפוקתל ללוכ דספה
 תוינמ ססובמ םולשת
 תימצ ןוה רטש תקפנה

9,491 (9,031) 641 7,705 176 10,000 
(2,717) (2,717) - - -

37 - - - 37 -
1,014 - - 1,014 - -

 םויל הרתי

 הנשל העונת

 2020 ץרמב 31

 רבמצדב 31-ב המייתסהש
 ):רקובמ(

7,825 (11,748) 641 8,719 213 10,000 

2020 

 2020 ראוניב 1 םויל הרתי
 הנשל ללוכ דספה
 תוינמ ססובמ םולשת
 תימצ ןוה רטש תקפנה

9,491 (9,031) 641 7,705 176 10,000 
(11,501) (11,501) - - - -

245 - - - 245 -
11,423 - - 11,423 - -

 10,000 421 19,128 641 (20,532) 9,658 2020 רבמצדב 31 םויל הרתי

 .הלא םייפסכ תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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 מ"עב למג תופוק רומ םינמוזמה ימירזת לע םייניב תוחוד

 הנשל
המייתסהש  השולש לש הפוקתל

םויב  המייתסהש םישדוח
 רבמצדב 31 ץרמב 31 םויב

2020 2020 2021 
 רקובמ רקובמ יתלב

 ח"ש יפלא

 תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

 הפוקתל דספה

 :םינמוזמ ימירזתב םיכורכ םניאש םיטירפ
 תוינמ ססובמ םולשת ןיגב תואצוה

(11,501) (2,717) (2,507) 

245 37 (7) 
 תותחפהו תחפ
 עובק שוכר

: 
18 5 4 

 שומישה יסכנ תחפ
 םיישחומ יתלב םיסכנ

 םאה הרבחהמ האוולה ןיגב תיביר
 ןומימ תואצוה

 תויובייחתהו םיסכנ יפיעסב םייוניש

321 90 81 
719 62 58 

196 - 264 
121 26 16 

1,620 220 416 

: 
 (39,203) וטנ,תוחדנ תואצוהב לודיג

(5,905) 
32,053 
(3,920) 

(16,975) 

(2,060) 
706 

2,773 
(749) 

670 

(16,581) 
(4,206) 
(5,155) 

(514) 
(26,456) 

(26,856) (1,827) (28,547) 

(700) 
(700) 

(700) 
(700) 

-

-

11,423 
19,842 

(381) 
30,884 

1,014 
-
-

1,014 

8,932 
24,304 

-

33,236 

3,328 (1,513) 4,689 

6,517 6,517 9,845 

9,845 5,004 14,534 

 הבוח תורתיו םיבייחב )הילע( הדירי
 תוכז תורתיו םיאכזב )הדירי( הילע
 םיחדנ םיסימב לודיג

 תפטוש תוליעפל ושמישש ,וטנ םינמוזמ

 ושמיש( ועבנש ,וטנ םינמוזמ

 העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 ישחומ יתלב סכנ תשיכר

 העקשה תוליעפמ )

 ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 םיתימצ ןוה ירטש תקפנה
 םאה הרבחהמ האוולה תלבק
 הריכח ןיגב תובייחתה ןועריפ
 ןומימ תוליעפמ ועבנש ,וטנ םינמוזמ

 ) הילע

 יוושו םינמוזמ תרתי

 םינמוזמ יוושו םינמוזמב

 ,םינמוזמ

 הדירי(

 הפוקתה תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 הפוקתה ףוסל וטנ

 .הלא םייפסכ תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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 מ"עב למג תופוק רומ םייפסכה תוחודל םירואיב

 יללכ-1 רואב

 :התוליעפו הרבחה לש יללכ רואית .א

( מ"עב למג תופוק למגרטניא רבעשל( מ"עב למג תופוק רומ  הדגאתה ")הרבחה":ןלהל)

 הלביקש ןוישירל םאתהב למג תופוק לוהינב קוסעל הרטמב 2013 טסוגואב 12 םויב לארשיב

 .ןג תמר 2 ןוירוג ןב תבותכב תלעופו לארשי תבשותכ תרדגומ הרבחה .ןוהה קוש לע הנוממהמ

 םכסה לע ")םאה תרבח":ןלהל( מ"עב תועקשה רומ ד.י המתח ,2017 רבמבונב 15 םויב

 הקיזחהש ")ייא.וא.סא":ןלהל("מ"עב תוקזחא .ייא.וא.סא" תרבחב הטילשה תשיכרל

 ,2018 טסוגואב 26 םויב ".ייא.וא .סאב הטילשה לעב יניס בד רממ הרבחב האלמ תולעבב

 הטילש יעצמא תקזחהלו תפתושמ הטילשל רתיה ןוכסחו חוטיב ןוהה קוש תושר הקינעה

 תופוק לוהינל ןוישיר הרבחה הלביק ןכ ומכ .ליעל רומאהמ השיכרה םכסהל םאתהב הרבחב

 םיקהל הרבחל רשפאמו הרבחה לש םדוקה הנוישיר תא ףילחמה הנתומ יתלבו ןכדועמ למג

 םע הרבחה תשיכר תקסע המלשוה ,2018 רבמטפסב 25 םויב .יביטקא לוהינב העקשה ילולסמ

 ,2019,לירפאב 28 םויב .בוקנה ןכרע דגנכ םאה הרבחל הרבחה לש היתוינמ אולמ תרבעה

 הקסעה תמלשה דעומל דע רשא( םאה תרבחמ ,הרבחה תוינממ 15% תריכמל הקסע המלשוה

 תועקשהה להנמו ל"כנמסכ שמשמ רשא ,ןרק ירוא רמל ),הרבחה תוינממ 100% הקיזחה

 .בוקנה ןייווש תרומת הרבחה לש ישארה

 :הרבחה לוהינבש למגה תופוק .ב

 :ןלהל למגה תופוק תא תלהנמ הרבחה ,חודה דעומל

 'סמ
רושיא לולסמ  הפוקה גוס

ביבא לת תוינמ דדמ- 35 םילומגת רומ אפלא 8695  למג תפוק

םינש לש חווטל דדמ דומצ ,לארשי תלשממ ח"גא- 5-10 םילומגת רומ אפלא 8696
 םילומגתל
 םייוציפלו

העובק תיבירב ילקש יתלשממ ח"גא- םילומגת רומ אפלא 8697  למג תפוקו

דנוב לת דדמ- 20 םילומגת רומ אפלא 8698
 ןוכסיחל

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ לולסמ- םילומגת רומ אפלא 8699

 דדמ תוינמ- S&P500 םילומגת רומ אפלא 9452

 םידדמ הקחמ ברועמ- םילומגת רומ אפלא 9677

 תוינמ-םילומגת רומ אפלא 12531

 דע תוגרדמ- 50 םילומגת רומ אפלא 12532

 תוגרדמ- 50-60םילומגת רומ אפלא 12533

 הלעמו תוגרדמ- 60 םילומגת רומ אפלא 12534

 תוינמב דע ח"גא- 25% םילומגת רומ אפלא 12957

ביבא לת תוינמ דדמ- 35 תומלתשה רומ 8701  ןרק

דדמ דומצ ,לארשי תלשממ ח"גא-תומלתשה רומ 8702
 תומלתשה

 העובק תיבירב ילקש יתלשממ ח"גא תומלתשה רומ 8703

 דנוב לת דדמ- 20 תומלתשה רומ" 8704

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ לולסמ- תומלתשה רומ 8705

 תוינמ- S&P500 תומלתשה רומ 9451

- 7 -



                                                   
 

   
    

  
        

  
       

  
      

  
      

   
  

       

     

    

  

  

  

            

      
   

  
  

          

         

           

           
     

           
   

       

       

       

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

      
   

   
  

      

      

         

         

         

  

  

  

  

  

   

       

        

      

             

  

          

          

                

 מ"עב למג תופוק רומ םייפסכה תוחודל םירואיב

 )ךשמה( יללכ-1 רואב

 :)ךשמה( הרבחה לוהינבש למגה תופוק .ב

 'סמ לולסמ הפוקה םש
 רושיא

 9676 םידדמ הקחמ ברועמ-תומלתשה למג רומ תומלתשה ןרק
 )ךשמה(

 12535 יללכ-תומלתשה רומ

 12536 תוינמ-תומלתשה רומ

 12956 תוינמב 25% דע ח"גא- תומלתשה רומ

 35 7957 א"ת דדמ הקחמ לולסמ-העקשהל למג תפוק רומ למג תפוק רומ
 העקשהל

 S&P500 7958 דדמ הקחמ לולסמ-העקשהל למג תפוק רומ

 20 7960 דנוב לת דדמ הקחמ לולסמ-העקשהל למג תפוק רומ

 7961 דדמ תודומצ ,יתלשממ ח"גא דדמ הקחמ לולסמ-העקשהל למג תפוק רומ
 םינש 5-10 חווטל יתלשממ

 7962 תודומצ אל ,יתלשממ ח"גא דדמ הקחמ לולסמ-העקשהל למג תפוק רומ
 העובק תיבירב

7963  יפסכ לולסמ-העקשהל למג תפוק רומ

 11938 יביסאפ יללכ-העקשהל למג תופוק רומ

 12537 תוינמ-העקשהל למג תופוק רומ

 12538 יללכ- העקשהל למג תופוק רומ

 12955 תוינמב 25% דע ח"גא-העקשהל למג תפוק רומ

 9113 הכלה- דליל ןוכסיח רומ למג תפוק רומ
 דלי לכל ןוכסיח

 9303 העירש- דליל ןוכסיח רומ

 9414 ינוניב ןוכיס םיפידעמה םיכסוח- דליל ןוכסיח רומ

 9420 רבגומ ןוכיס םיפידעמה םיכסוח- דליל ןוכסיח רומ

 9421 טעומ ןוכיס םיפידעמה םיכסוח- דליל ןוכסיח רומ

 :תורדגה .ג

 .מ"עב למג תופוק רומ- הרבחה

 .מ"עב תועקשה רומ .ד.י- םאה הרבחה

 . IAS24-ב םתרדגהכ- םירושק םידדצ

-ע"שתה ),םייתנש םייפסכ תוחוד( ךרע תוריינ תונקתב םתרדגהכ- הטילש לעבו ןיינע ילעב

.2010 

 .ןוכסחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר- ןוהה קוש תושר

 .ןוכסחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר לע הנוממה- הנוממה

 . 2005- ה"סשתה ),למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח- למגה לע חוקיפה קוח
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 מ"עב למג תופוק רומ םייפסכה תוחודל םירואיב

 )ךשמה( יללכ-1 רואב

 :)ךשמה( תורדגה .ג

 שרדנה ירעזמ ימצע ןוה()למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת- ןוהה תונקת

 .2012 ב"עשתה ),היסנפ ןרק וא למג תפוק לש תלהנמ הרבחמ

(למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת- העקשהה יללכ  לע םילחה העקשה יללכ )

 לע םסרופש "םיידסומ םיפוג לע םילחה העקשה יללכ" רזוחו 2012-ב"עשתה ),םיידסומ םיפוג

 .הנוממה ידי

 תיאנובשח תוינידמ-2 רואב

 :םייפסכה תוחודה תכירע תנוכתמ

 השולש לש הפוקתלו 2021,ץרמב 31 םויל תתצמותמ תנוכתמב וכרענ הלא םייפסכ תוחוד .א

 הלא תוחודב ןייעל שי ").םייניב םייפסכ תוחוד":ןלהל( ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח

 המייתסהש הנשלו 2020,רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה תוחודל רשקהב

 ").םייתנשה םייפסכה תוחודה":ןלהל( םהילא וולנ רשא םירואיבלו ךיראת ותואב

 יפסכ חוויד 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב םיכורע ולא םייניב םייפסכה תוחודה .ב

 למגה לע חוקיפה קוחל םאתהב הנוממה י"ע ועבקנש יולגה תושירדל םאתהבו םייניב תופוקתל

 .וחוכמ ונקתוהש תונקתהו

 תשרדנ, IFRS)( םיימואלניב יפסכ חוויד ינקתל םאתהב םייפסכה תוחודה תיצמת תכירעב .ג

 םושיי לע םיעיפשמ רשא תוחנהו םינדמוא ,תוכרעהב תעד לוקישב שמתשהל הרבחה תלהנה

 לעופב תואצותהש רהבוי .תואצוהו תוסנכה ,תויובייחתהו םיסכנ לש םימוכסה לעו תוינידמה

 תוינידמה םושיי תעב ,הלהנהה לש תעדה לוקיש .הלא םינדמואמ תונוש תויהל תולולע

 םניה ,תואדוו יאב תוכורכה תוכרעהב ושמישש תוירקיעה תוחנההו הרבחה לש תיאנובשחה

 .םייתנשה םייפסכה תוחודב ושמישש ולא םע םייבקע

 תוליעפ ירזגמ-3 רואב

 םילולכה למגה ירצומ .למג תופוק לוהינ ללוכה למגה רזגמ וניהש דיחי תוליעפ רזגמ הרבחב

 :םניה רזגמב

 תפוקו העקשהל למג תפוק ,תומלתשה ןרק ,ןוכסיחל למג תפוקו םייוציפלו םילומגתל למג תפוק

 .הז רזגמל תוסחוימ הרבחה לש תואצוההו תוסנכהה לכ .דיל חווט ךורא ןוכסיחל למג
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 מ"עב למג תופוק רומ םייפסכה תוחודל םירואיב

 ןוה תושירדו ימצע ןוה-4 רואב

 תוינמה ןוה בכרה .א

 ץרמב 31
2020 2021 

 ערפנו קפנומ
 ח"ש יפלא

 10,000 10,000 א"כ .נ.ע ח"ש 1 תונב תוליגר תוינמ

 ןוה תושירדו לוהינ.ב

 הרבחה תלוכי תא רמשל הרטמב ןתיא ןוה סיסב קיזחהל איה ,הלהנהה תוינידמ .1

 תנמ לע ןכו היתוינמ ילעבל האושת דיתעב בינהל לכותש ידכ התוליעפ תא ךישמהל

 ידי לע תועבקנה ןוה תושירדל הפופכ הרבחה .תידיתע תיקסע תוליעפב ךומתל

 .הנוממה

 תויחנהו ןוהה תונקתל םאתהב הרבחה לש םייקהו שרדנה ןוהה רבדב םינותנ ןלהל .2

 :הנוממה

 הנשל
 המייתסהש

 םויב ץרמב 31 םויל
 רבמצדב 31

2020 2020 2021 
 רקובמ רקובמ יתלב

 ח"ש יפלא

-10 -

תקנות"פעהנדרשהסכום
 18,590 10,000 28,608 (*)ההון

 9,658 7,825 16,076קייםעצמיהון
)8,932()2,175()12,532(הדיווחלמועדבהוןגרעון

 :הדיווחתאריךלאחרפעולות
(ראהצמיתהוןשטרהנפקת

 8,932 3,480 12,532)להלן 3סעיף

לאחרבפעולותבהתחשבעודף
- 1,305- הדוחתאריך

הנדרשהעצמיההוןסכום
העומדיםנכסים כנגדושאין

---וההשקעההנזילותבכללי



                                                   
 

   
     

  
          

  

             

   

         

   
  

     
            

           
              

             
              

           
           

           
  

      

     

           
  

              

             

         

              

            

           

          

                 

 
        

  

               
  

  

          
  

                  

       

          

             

            

              

              

            

       

 מ"עב למג תופוק רומ םייפסכה תוחודל םירואיב

 )ךשמה( ןוה תושירדו ימצע ןוה-4 רואב

 תויחנהו ןוהה תונקתל םאתהב הרבחה לש םייקהו שרדנה ןוהה רבדב םינותנ ןלהל .2

 :)ךשמה( הנוממה

 :ןיגב ןוה תושירד ללוכ שרדנה םוכסה (*)

 :ןיבמ הובגה

ילמינימ יתלחתה ןוה  .א
 תלהנמ הרבחל 10,000 10,000 10,000

:לש ףוריצ  .ב
 םילהונמ םיסכנ ףקיה 15,189 1,046 9,552
 תויתנש תואצוה 13,419 3,277 9,038

 שרדנה םוכסה לכ ךס

28,608 4,323 18,590 

28,608 10,000 18,590 

 :ןיבמ הובגה היהי ימצעה ןוהה

 .ח"ש ינוילימ 10.א

 .ןוהה תונקתל )2)(א(3 הנקת תארוה יפ לע בשוחמה םוכסה .ב

 העקשהכ ח"ש יפלא 12,532 לש ךס חווידה ךיראת רחאל וריבעה הרבחב תוינמה ילעב .2

 ןוה ירטש תקפנה תודוא םיפסונ םיטרפל .תימצ ןוה רטש תקפנה דגנכ הרבחה ןוהב

 .ןלהל 7 רואב האר ,חווידה ךיראת רחאל

 ןכו ח"ש יפלא 23,039 ךסב התוליעפמ רבצנ דספה הרבחל ,תוחודה ךיראתל ןוכנ.3

 יבלשב למג תופוק לוהינ תרבחל םייופצ ולא םינותנ.תפטוש תוליעפמ ילילש םירזת

 ךשמה םשל .הרבחה תלהנה לש תיקסעה תינכתל םייבקע םנהו םייתלחתהה התוליעפ

 םיפסכהו ןוהה תמרזהל תוינמה ילעב לש תוביוחמ תמייק תפטושה התוליעפ

 .שרדיי דוע לכ הרבחה לש תפטושה התוליעפו קוחה תוארוהב הדימע םשל םישרדנה

 תויולת ות יובייחתה-5 רואב

 םיכילה הרבחה םעטמ וא דגנכ תולהנתמ אל ,חווידה ךיראתל ןוכנ,הרבחה תלהנהל עודיה יפ לע
 .םייטפשמ

 חווידה תפוקת ךלהמב םייתוהמ םיעוריא-6 רואב

 ךרוצל ח"ש יפלא 8,932 לש ךס ,היתוינמ ילעבל תימצ ןוה רטש הקיפנה הרבחה ,חודה תפוקתב .א

 .תלהנמ הרבחמ שרדנה ירעזמה ןוהב הדימע

 ")הנורוקה רבשמ(" הנורוקה ףיגנ תוטשפתה רבשמ יעוריא תועפשה .ב

 ,םינוסיח ךילהתב לחה )ולוכ םלועהו( ילארשיה קשמה וב ,2021 לש ןושארה ןועברה ךלהמב

 ךלהמב .םלועבו לארשיב הלכלכה לש תיתגרדה החיתפו הרגשל הרזח ךילהתל ךשמה וויה

 רואל םלועה תולכלכ לש דוקפתה תופיצר יטביה לע תוכלשה יטביה ויה ןיידע ןושארה ןועברה

 תוילעב וביגה םיימלועה ןוהה יקווש ,תולבגמה ףא לע .תונוש תויוליעפ לעו העונתה לע תולבגמ

 האיציבו )תוינרצנוקה בוחה תורגא קושו תוינמה יקוש( םיירקיעה ןוכיסה יסכנב םיאנ םירעש

 ).בהז ,ב"הרא ח"גא("םיחטבמ יפוח"מ
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 מ"עב למג תופוק רומ םייפסכה תוחודל םירואיב

 )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םייתוהמ םיעוריא-6 רואב

 וכישמה , 2020 תנש תישארב ץרפש ףירחה ילכלכה רבשמלו תוצרפתהל הבוגתל ךשמהב

 ,תיביר תודרוה ללוכה םידקת תורסח הכימת תולועפב םלועב םייזכרמ םיקנבו תולשממ

 הארנ,חודה תביתכ דעומל ןוכנ.דועו םילטבומל םיקנעמ ,תועוגפ תוישעתל םיפסכ תומרזה

 ורשפאו ,2021 ךלהמב םיסנניפה םיקוושב העיגפה תמצועב הדיריל ואיבה הלא תולועפש

 תואבצקל וכזו םתדובעמ ורטופש םיחרזא םג רתיה ןיב ,ןיקת דוקפתב ראשיהל םיבר םיקסעל

 .םיכורא הלטבא ימדו

 תויזכרמ תוסרובבו ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב ךרעה תוריינ יריחמ תוששואתהל םאתהב

 ותוללכב תומלתשההו למגה קוש רזח , 2021 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב םלועה יבחרב

 לע תומלתשההו למגה תופוקב םילהונמה םיסכנה יוושב היילעל ליבוה רבדה המאתהבו ,סייגל

 .הרבחה ידי

 םידבוע תוחכונ םוצמצ ךות קוחרמ הדובעל תומיאתמה הדובע תורגש הצמיא הרבחה יכ רהבוי

 הבילה יתוריש אולמ תא קינעהל הרבחל רשפאמש רבד ,הנורוק רבשמ תפוקתב םידרשמב

 דודיב וא/ו םירגס תושירד לשב םא ןיב( םוריח תופוקתכ תורדגומה תופוקתב קוחרמ היתימעל

 דעומל .)2021 תנשל ינשה ןועברב לארשיב ינוחטיבה בצמה לשב םא ןיבו 2020 תנש תא ונייפאש

 .הרבחה ידרשממ םידבוע םידבועה תיברמ ,הז

 ,תועקשהה תוינידמב תומאתה עוציבב ךרוצה תא ,ףטוש ןפואב ןחוב ןכו ,ךרענ תועקשהה ךרעמ

 תנמתסמה תוימיטפואה דצל .תקפסמ תוליזנ תמר לע הרימשו העקשה תויונמדזה רותיא

 םידיעמה םלועה יבחרב םייבקע םינמיס רואל ,ל"וחבו ץראב ,חודה םוסרפ דעומל ,םיקוושב

 תונידמו תולשממ דצמ תובר תוירוטלוגר תולקה רואל ןכו ,ימלועה הנורוקה רבשממ האיצי לע

 הנשמב להנתהל שיש הרובס הרבחה ,תאז םע ..םיקוושב תוששואתה תרכינ,םלועה יבחרב

 םישיחרתל םג בל םישלו ,תועקשהה םוחתב םינוכיסה לוהינ תניחבמ הריהז השיגבו תוריהז

 .הרגשל הרזחה םע דיתעב םיקוושב עיפוהל םילולעש ,םיימיטפוא תוחפ

 ףופכב ,הרבחה ל"כנמל סוסיק ירוא רמ הרבחה ןוירוטקריד הנ ימ 2021,ראוניב 14 םויב .ג

 ואר יונימה תודוא טוריפל 2021,ראורבפב 14 םויב הלבקתהש ,תושרהמ תודגנתה יא תעדוהל

 לביק 2021 לירפאב 28 םויב ,םש רומאל ךשמהב .2020 תנשל םייפסכה תוחודל 19 רואיב

 ,2021 םיעצינל תויצפוא יבתכ וא/ו תוינמ תקנעה תינכת ץומיא לע הטלחה הרבחה ןוירוטקריד

 .םיסמה תושר רושיאל הפופכ רשא

 הדימעה םאה תרבח ויפל םאה הרבחל הרבחה ןיב ףסונ תרגסמ םכסה םתחנ חווידה תפוקתב .ד

 םינש שולש לש הפוקתל ח"ש ןוילימ 20 לש ללוכ ךסב תואוולה תליטנל תרגסמ הרבחה תושרל

 הדומצ אל תילקש תיביר אשית םכסהה תרגסמב ןתניתש האוולה לכ .םכסהה תמיתח דעוממ

 .מ"עמ תפסותב הנשל 4.5% לש רועישב

 חווידה תפוקת רחאל םיעוריא-7 רואב

 יפלא 12,532 לש ךסב היתוינמ ילעבל תימצ ןוה רטש הקיפנה הרבחה חווידה תפוקת רחאל

 .הרבחהמ שרדנה ירעזמה ןוהב הדימע ךרוצל ח"ש
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