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  רקבמה ןובשחה האור לש הריקס חוד
 

  לש תוינמה ילעבל
 

 מ"עב תוקזחא רורק
 
 

 אובמ
 

 חודה תא ללוכה ,)הצובקה - ןלהל( תונב תורבחו מ"עב תוקזחא רורק לש ףרוצמה יפסכה עדימה תא ונרקס
 ,דספהו חוור לע םידחואמה םייתיצמתה תוחודה תאו 2019 ינויב 30 םויל יפסכה בצמה לע דחואמה יתיצמתה
 .ךיראת ותואב ומייתסהש םישדוח השולשו השיש לש תופוקתל םינמוזמה ימירזתו ןוהב םייונישה ,ללוכה חוורה
 תואנובשח ןקתל םאתהב וז םייניב תפוקתל יפסכ עדימ לש הגצהלו הכירעל םיארחא הלהנההו ןוירוטקרידה
 יפל וז םייניב תפוקתל יפסכ עדימ תכירעל םיארחא םה ןכו ,"םייניב תופוקתל יפסכ חוויד" - IAS 34 ימואלניב
 עדימ לע הנקסמ עיבהל איה ונתוירחא .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקת לש 'ד קרפ
 .ונתריקס לע ססבתהב הלא םייניב תופוקתל יפסכ
 
 
 הריקסה ףקיה
 
 תופוקתל יפסכ עדימ לש הריקס" - לארשיב ןובשח יאור תכשל לש 1 הריקס ןקתל םאתהב ונתריקס תא ונכרע
 תבכרומ םייניב תופוקתל יפסכ עדימ לש הריקס ."תושיה לש רקבמה ןובשחה האור ידי לע תכרענה םייניב
 םייטילנא הריקס ילהונ םושיימו ,םייאנובשחהו םייפסכה םיניינעל םיארחאה םישנא םע רקיעב ,םירוריבמ
 םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב תכרענה תרוקיב רשאמ תרכינ הדימב הפקיהב תמצמוצמ הניה הריקס .םירחאו
 תויהל םילוכי ויהש םייתועמשמה םיניינעה לכל עדווינש ןוחטיב גישהל ונל תרשפאמ הניא ךכיפלו לארשיב
 .תרוקיב לש תעד תווח םיווחמ ונא ןיא ,ךכל םאתהב .תרוקיבב םיהוזמ
 
 

 הנקסמ
 
 לכמ ,ךורע וניא ל"נה יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ונתריקס לע ססבתהב
 .IAS 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב ,תויתוהמה תוניחבה
 
 עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ונתריקס לע ססבתהב ,תמדוקה הקספב רומאל ףסונב
 תוחוד( ךרע תוריינ תונקת לש 'ד קרפ יפל יוליגה תוארוה רחא ,תויתוהמה תוניחבה לכמ ,אלממ וניא ל"נה יפסכה
 .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת
 
 
 
 

 רריסק תא יאבג ררופ טסוק  ,ביבא-לת
 ןובשח יאור  2019 ,טסוגואב 31
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 יפסכה בצמה לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

 
 

  ינויב 30 םויל
 םויל

 רבמצדב 31
  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
       
       םיפטוש םיסכנ
       
 464,541  421,584  446,736  םינמוזמ יוושו םינמוזמ
 21,903  21,892  21,929  רצק ןמזל תונודקפ
 141,516  194,265  180,794  תוחוקל
 9,419  8,277  6,526  הבוח תורתיו םיבייח
 )*  49,785  )*50,822  60,093  יאלמ
 1,000  13,349  1,000  תונמאנב תונודקפ
 1,750  1,750  179  לבקל סמ
 1,542  1,034  508  הריכמל קזחומ סכנ
       
  765717,  712,973*(  691,456 *( 
       םיפטוש אל םיסכנ
       
 68,246  80,685  ,28865  ינזאמה יוושה תטיש יפל תולפוטמה תורבחב העקשה
 )* 208,000  )*187,177  214,200  עובק שוכר
 -  -  75,642  שומיש תוכז יסכנ
 10,149  10,021  10,428  םיישחומ יתלב םיסכנ
 22,098  22,098  22,098  ןיטינומ
       
  388,250  299,981*(  308,493 *( 
       
  015,61,10  1,012,954  999,949 
       
       
       
 
 שדחמ גווס )*
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 יפסכה בצמה לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

 
 

  ינויב 30 םויל
 םויל

 רבמצדב 31
  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
       
       תופטוש תויובייחתה
       
 -  7,500  -  םייאקנב םידיגאתמ יארשא
 88,813  150,075  136,597  םיתוריש ינתונלו םיקפסל תויובייחתה
 -  -  13,385  תוריכח ןיגב תויובייחתה לש תפטוש תולח
 69,093  73,189  67,156  תוכז תורתיו םיאכז
 16,099  15,099  1,000  ןיעקרקמ תריכמ ןובשח לע תומדקמ
       
  218,138  245,863  174,005 
       תופטוש אל תויובייחתה
       
 3,539  3,144  3,905  םידבועל תובטה לשב תויובייחתה
 -  -  61,756  תוריכח ןיגב תויובייחתה
 13,775  13,481  13,301   םיחדנ םיסמ
       
  78,962  16,625  17,314 
       
       
       הרבחה תוינמ ילעבל סחוימה ןוה
       
 84,741  84,741  84,741   תוינמ ןוה
 8,269  8,269  8,269  תוינמ לע הימרפ
 525,192  485,023  ,426524  חוור תרתי
 )37,030(  )37,030(  )37,030(  הטילש תונקמ ןניאש תויוכז תשיכר ןיגב ןרק
       
  406580,  541,003  581,172 
       
 227,458  209,463  228,509   הטילש תונקמ ןניאש תויוכז
       
 808,630  750,466  ,915808  ןוה כ"הס
       
  015,61,10  1,012,954  999,949 
       
       
       
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
 
 
 
 
 

       2019 ,טסוגואב 31
 יזרח ןהכ תירמש  רגיטש ןורוד  בדור המלש  םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת

  
 ןוירוטקרידה ר"וי

 
 ל"כנמ

 
 הריכבהו תבשח
 םיפסכה םוחתב
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  דספהו חוור לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

  
 ומייתסהש םישדוחה 6-ל

  ינויב 30 םויב
 ומייתסהש םישדוחה 3-ל

  ינויב 30 םויב 

 הנשל
 המייתסהש

 םויב
 רבמצדב 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  

  
 ח"ש יפלא

 )הינמל יקנ חוור ינותנ טעמל(
           
 958,457  262,220  250,761  474,368  432,902  תוריכממ תוסנכה
 1,263  316  215  629  529  תורחאו םיתוריש ןתממ תוסנכה
           
 959,720  262,536  250,976  474,997  433,431  תוסנכה כ"הס
           
 524,770  138,504  132,525  256,005  237,300  םיתורישהו תוריכמה תולע
           
 434,950  124,032  118,451  218,992  196,131  ימלוג חוור
           
 253,753  73,896  70,347  132,478  126,168  קווישו הריכמ תואצוה
 44,512  10,998  10,162  20,963  20,461  תויללכו הלהנה תואצוה
 8,019  8,019  )300(  8,019  )300(  תורחא )תוסנכה( תואצוה
 2,152  427  14,000  1,556  14,956  וטנ ,עובק שוכר שומיממ חוור
           
  131,373  159,904  66,209  92,486  304,132 
           
 130,818  31,546  52,242  59,088  64,758  ילועפת חוור
           
 656  215  447  463  1,015  ןומימ תוסנכה
 1,177  222  1,631  432  3,247  ןומימ תואצוה
 תורבח )ידספה( יחוורב הרבחה קלח

 ,ינזאמה יוושה תטיש יפל תולפוטמה
 וטנ

 

)3642,( 

 

2,477 

 

)623( 

 

215  6,366 
           
 136,663  31,754  50,435  61,596  ,16260  הסנכהה לע םיסמ ינפל חוור
 31,594  7,554  10,397  14,291  6513,3  הסנכהה לע םיסמ
           
 105,069  24,200  40,038  47,305  ,79746  יקנ חוור
           

           :ל סחוימ
           
 72,814  16,800  30,597  32,924  ,23434  הרבחה תוינמ ילעב
 32,255  7,400  9,441  14,381  12,563  הטילש תונקמ ןניאש תויוכז
           
  79746,  47,305  40,038  24,200  105,069 
 תוינמ ילעבל סחוימה הינמל יקנ חוור

 )ח"שב( הרבחה
 

 
 

 
 
 

 
  

 

           
 5.79  1.34  2.43  2.62  22.7   הינמל ללודמו יסיסב יקנ חוור

 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 ללוכה חוורה לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

  
 ומייתסהש םישדוחה 6-ל

  ינויב 30 םויב
 ומייתסהש םישדוחה 3-ל

  ינויב 30 םויב 

 הנשל
 המייתסהש

 םויב
 רבמצדב 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
           
 105,069  24,200  40,038  47,305  46,797  יקנ חוור
           
           :)סמה תעפשה רחאל( רחא ללוכ חוור
           
 ןכמ רחאל שדחמ וגווסי אלש םימוכס

 :דספה וא חוורל
 

         
 תוינכות ןיגב שדחמ הדידממ חוור

 תרדגומ הבטהל
 

-  -  -  -  387 
 לש וטנ ,רחא ללוכ חוורב הרבחה קלח

 יוושה תטיש יפל תולפוטמה תורבח
 ינזאמה

 

-  -  -  -  13 
           

 רחאל שדחמ וגווסי אלש םיביכר כ"הס
 דספה וא חוורל ןכמ

 
-  -  -  -  400 

           
 105,469  24,200  40,038  47,305  46,797  ללוכ חוור כ"הס
           

           :ל סחוימ
           
 73,093  16,800  30,597  32,924  34,234  הרבחה תוינמ ילעב
 32,376  7,400  9,441  14,381  12,563  הטילש תונקמ ןניאש תויוכז
           
  46,797  47,305  40,038  24,200  105,469 
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 ןוהב םייונישה לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

     הרבחה תוינמ ילעבל סחוימ  

  
 ןוה
  תוינמ

 לע הימרפ
  תוינמ

 תרתי
  חוור

 ןיגב ןרק
 תשיכר
 תויוכז

 ןניאש
 תונקמ
  כ"הס  הטילש

 תויוכז
 ןניאש
 תונקמ
  הטילש

  כ"הס
  ןוה

 רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
               
 808,630  227,458  581,172  )37,030(  525,192  8,269  84,741  )רקובמ( 2019 ,ראוניב 1 םויל הרתי
               
 46,797  12,563  34,234  -  34,234  -  -   יקנ חוור
               

 46,797  12,563  34,234  -  34,234  -  -  ללוכ חוור כ"הס
               
 )35,000(  -  )35,000(  -  )35,000(  -  -  זרכוהש דנדיביד
 ןניאש תויוכז ילעבל זרכוהש דנדיביד

 )11,512(  )11,512(  -  -  -  -  -  הטילש תונקמ
               
 808,915  228,509  580,406  )37,030(  524,426   8,269  84,741  2019 ,ינויב 30 םויל הרתי

 
 

     הרבחה תוינמ ילעבל סחוימ  

  
 ןוה
  תוינמ

 לע הימרפ
  תוינמ

 תרתי
  חוור

 ןיגב ןרק
 תשיכר
 תויוכז

 ןניאש
 תונקמ
  כ"הס  הטילש

 תויוכז
 ןניאש
 תונקמ
  הטילש

  כ"הס
  ןוה

 רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
               
 710,836  202,757  508,079  )37,030(  452,099  8,269  84,741  )רקובמ( 2018 ,ראוניב 1 םויל הרתי
               
 47,305  14,381    32,924  -    32,924    -  -   יקנ חוור
               

 47,305  14,381  32,924  -  32,924  -  -  ללוכ חוור כ"הס
               
 ןניאש תויוכז ילעבל זרכוהש דנדיביד
 )7,675(  )7,675(  -  -  -  -  -  הטילש תונקמ
               
 750,466  209,463  541,003  )37,030(  485,023  8,269  84,741  2018 ,ינויב 30 םויל הרתי

 
 
 
 
 
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 ןוהב םייונישה לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

     הרבחה תוינמ ילעבל סחוימ  

  
 ןוה
  תוינמ

 לע הימרפ
  תוינמ

 תרתי
  חוור

 ןיגב ןרק
 תשיכר
 תויוכז

 ןניאש
 תונקמ
  כ"הס  הטילש

 תויוכז
 ןניאש
 תונקמ
  הטילש

  כ"הס
  ןוה

 רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
               
 768,877  219,068  549,809  )37,030(  493,829  8,269  84,741  2019 ,לירפאב 1 םויל הרתי
               
 40,038  9,441    30,597  -    30,597  -  -   יקנ חוור
               

 40,038  9,441  30,597  -  30,597  -  -  ללוכ חוור כ"הס
               
 808,915  228,509  580,406  )37,030(  524,426   8,269  84,741  2019 ,ינויב 30 םויל הרתי

 
 

     הרבחה תוינמ ילעבל סחוימ  

  
 ןוה
  תוינמ

 לע הימרפ
  תוינמ

 תרתי
  חוור

 ןיגב ןרק
 תשיכר
 תויוכז

 ןניאש
 תונקמ
  כ"הס  הטילש

 תויוכז
 ןניאש
 תונקמ
  הטילש

  כ"הס
  ןוה

 רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
               
 733,941  209,738  524,203  )37,030(  468,223  8,269  84,741  2018 ,לירפאב 1 םויל הרתי
               
 24,200  7,400  16,800  -  16,800  -  -   יקנ חוור
               

 24,200  7,400  16,800  -  16,800  -  -  ללוכ חוור כ"הס
               
 ןניאש תויוכז ילעבל זרכוהש דנדיביד
 )7,675(  )7,675(  -  -  -  -  -  הטילש תונקמ
               
 750,466  209,463  541,003  )37,030(  485,023  8,269  84,741  2018 ,ינויב 30 םויל הרתי

 
 
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 ןוהב םייונישה לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד

 
 

     הרבחה תוינמ ילעבל סחוימ  

  
 ןוה
  תוינמ

 לע הימרפ
  תוינמ

 תרתי
  חוור

 ןיגב ןרק
 תשיכר
 תויוכז

 ןניאש
 תונקמ
  כ"הס  הטילש

 תויוכז
 ןניאש
 תונקמ
  הטילש

  כ"הס
  ןוה

 רקובמ  
 ח"ש יפלא  
               
 710,836  202,757  508,079  )37,030(  452,099  8,269  84,741  2017 ,רבמצדב 31 םויל הרתי
               
 105,069  32,255  72,814  -  72,814  -  -   יקנ חוור
 400  121  279  -  279  -  -  רחא ללוכ חוור
               
 105,469  32,376  73,093  -  73,093  -  -  ללוכ חוור כ"הס
               
 ןניאש תויוכז ילעבל זרכוהש דנדיביד

 )7,675(  )7,675(  -  -  -  -  -  הטילש תונקמ
               
 808,630  227,458  581,172  )37,030(  525,192  8,269  84,741  2018 ,רבמצדב 31 םויל הרתי
               
 
 
 
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 םינמוזמה ימירזת לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

  
 ומייתסהש םישדוחה 6-ל

  ינויב 30 םויב
 ומייתסהש םישדוחה 3-ל

  ינויב 30 םויב 

 הנשל
 המייתסהש

 םויב
 רבמצדב 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
           תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
           
 105,069  24,200  40,038  47,305  ,79746  יקנ חוור
           
 ימירזת תגצהל תושורדה תומאתה

           :תפטוש תוליעפמ םינמוזמ
           
           :דספה וא חוור יפיעסל תומאתה
           
 38,325  9,607  13,024  18,969  26,986  תותחפהו תחפ
 )2,152(  )427(  )14,000(  )1,556(  )14,956(  וטנ ,עובק שוכר שומיממ חוור
 תולפוטמה תורבח )יחוור( ידספהב קלח

 )6,366(  )215(  623  )2,477(  ,3642   וטנ ,ינזאמה יוושה תטיש יפל
 31,594  7,554  10,397  14,291  6513,3   הסנכהה לע םיסמ
 תובטה לשב תויובייחתהו םיסכנב יוניש

 461  )697(  201  )436(  366  וטנ ,םידבועל
 507  -  783  -  1,580  ןומימ תואצוה
 )18(  )4(  )13(  )7(  )26(  רצק ןמזל תונודקפ ךורעשמ חוור
           
  67929,  28,784  11,015  15,818  62,351 
           

           :תויובייחתהו םיסכנ יפיעסב םייוניש
           
 )949(  )35,392(  )49,750(  )53,698(  )39,278(  תוחוקלב )היילע( הדירי
 )506(  248  6,125  )334(  )326(  הבוח תורתיו םיבייחב היילע
 )16,900(  )6,906(  )1,295(  )17,291(  )10,308(  יאלמב היילע
 ינתונלו םיקפסל תויובייחתהב היילע

 17,553  25,641  36,253  82,382  49,514  םיתוריש
 12,456  9,379  )1,678(  10,831  )2,714(  תוכז תורתיו םיאכזב )הדירי( היילע
           
  )3,112(  21,890  )10,345(  )7,030(  11,654 
           

 ךלהמב ולבקתהו ומלושש םינמוזמ
            :רובע הנשה

           
 18,341  -  -  4,000  2,000   לבקתהש דנדיביד
 -  -  )564(  -  )738(  המלושש תיביר
 )13,590(  14,129  )7,956(  8,732  )12,292(  וטנ ,ומלושש םיסמ
           
  )11,030(  12,732  )8,520(  14,129  4,751 
           

 183,825  47,117  32,188  110,711  62,334  תפטוש תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ
           
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 םינמוזמה ימירזת לע םידחואמ םייתיצמת תוחוד
 
 

  
 ומייתסהש םישדוחה 6-ל

  ינויב 30 םויב
 ומייתסהש םישדוחה 3-ל

  ינויב 30 םויב 

 הנשל
 המייתסהש

 םויב
 רבמצדב 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
           העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
           
 )62,044(  )11,085(  )22,971(  )25,828(  )27,545(  עובק שוכר תשיכר
 )497(  )81(  )44(  )81(  )594(  םיישחומ יתלב םיסכנ תשיכר
 15,894  488  519  1,919  1,491  וטנ ,עובק שוכר שומיממ הרומת
           

 )46,647(  )10,678(  )22,496(  )23,990(  )26,648(  העקשה תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
           

           ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
           
 )25,000(  )17,500(  -  )17,500(  -   םייאקנב םידיגאתמ יארשא ןוערפ
 -  -  )3,350(  -  )6,979(  תוריכח ןיגב תויובייחתה ןוערפ
 -  -  )35,000(  -  )35,000(  םלושש דנדיביד
 ןניאש תויוכז ילעבל םלושש דנדיביד

 )7,675(  )7,675(  -  )7,675(  )11,512(  תדחואמ הרבחב הטילש תונקמ
           

 )32,675(  )25,175(  )38,350(  )25,175(  )53,491(  ןומימ תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
           
 104,503  11,264  )28,658(  61,546  )17,805(  םינמוזמ יוושו םינמוזמב )הדירי( היילע
           
 תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 360,038  410,320  475,394  360,038  464,541  הנשה
           
 ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 464,541  421,584  446,736  421,584  446,736  הנשה
           
           ןמוזמב אלש תויתוהמ תולועפ
           
 6,628  3,061  4,055  3,061  4,055  יארשאב עובק שוכר תשיכר
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 יללכ - :1 רואב

 
 השולשו השיש לש תופוקתלו 2019 ,ינויב 30 םויל תתצמותמ תנוכתמב וכרענ הלא םייפסכ תוחוד
 הלא תוחודב ןייעל שי .)םידחואמ םייניב םייפסכ תוחוד - ןלהל( ךיראת ותואב ומייתסהש םישדוח
 ותואב המייתסהש הנשלו 2018 ,רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה תוחודל רשקהב
 .)םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודה - ןלהל( םהילא וולנ רשא םירואבלו ךיראת

 
 תיאנובשחה תוינידמה ירקיע - :2 רואב

 
 םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודה לש הכירעה תנוכתמ .א

 
 יפסכ חוויד 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב םיכורע םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודה
 תוחוד( ךרע תוריינ תונקת לש 'ד קרפ יפל יוליגה תוארוהל םאתהב ןכו ,םייניב תופוקתל
 .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת
 וזל תיבקע םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודה תכירעב המשוי רשא תיאנובשחה תוינידמה
 :ןלהל רומאה טעמל ,םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודה תכירעב המשויש

 
 תוריכח  .ב

 
 תוריכח – 16 רפסמ ימואלניב יפסכ חוויד ןקת לש הנושארל םושיי רבדב 1'ג2 רואבב טרופמכ
 לש שדחמ הגצה אלל( יקלח ערפמל ןקתה תוארוה תא םשייל הרחב הרבחה ,)"ןקתה" ןלהל(

 .)האוושה ירפסמ
 

 :ןמקלדכ הניה תוריכח ןיגב 2018 ,רבמצדב 31 םויל דע המשויש 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 הצובקה
 
 תינומימ הריכח .1

 
 ,הצובקל ורבעוה סכנה לע תולעבל םירושקה תובטההו םינוכיסה לכ רשא םיסכנ
 ןיבמ ךומנה יפל הריכחה תפוקת תליחתב דדמנ רוכחה סכנה .תינומימ הריכחכ םיגווסמ
 .םיילמינימה הריכחה ימולשת לש יחכונה ךרעה וא רוכחה סכנה לש ןגוהה יוושה
 
 ךומנכ הריכחה תפוקת וא ,ולש םיישומישה םייחה תפוקת ךרואל תחפומ הריכחב סכנה
 .םהבש

 
 תילועפת הריכח .2

 
 לע תולעבב םימולגה תובטההו םינוכיסה לכ ישממ ןפואב םירבעומ אל רשא םיסכנ
 וא חוורב האצוהכ םירכומ הריכחה ימולשת .תילועפת הריכחכ םיגווסמ ,רוכחה סכנה
 .הריכחה תפוקת ינפ לע רשי וקב דספה

 
 :ןמקלדכ הניה תוריכח ןיגב 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
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע - :2 רואב

 
 רכוחכ הצובקה .1

 
 תוכז סכנב הריכחב הליחתה דעומב הריכמ איה רכוח הווהמ הרבחה ןהב תואקסעה רובע
 םישדוח 12 דע לש הפוקתל הריכח תואקסע טעמל תאזו הריכח ןיגב תובייחתה דגנכ שומיש
 הריכחה ימולשתב ריכהל הרבחה הרחב ןהב ,ךומנ ךרע לעב סיסבה סכנ ןהב הריכח תואקסעו
 .הריכחה תפוקת ינפ לע רשי וקב דספה וא חוורב האצוהכ
 
 תואקסעב הרבחה תלפטמ ,ותקסעה יאנתמ קלחכ הרבחהמ בכרל דבועה יאכז ןהב תואקסעב
 .הנשמ תריכח תקסעכ אלו IAS 19 תוארוהל םאתהב דבוע תובטהכ הלא
 
 םינווהמ ומלוש םרטש הריכחה ימולשת לכ תא תללוכ הריכח ןיגב תובייחתה הליחתה דעומב
 תיבירה רועישב וא לקנב העיבקל תנתינ איה רשאכ הריכחב המולגה תיבירה רועישב
 הריכח ןיגב תובייחתהה תא הרבחה תדדומ הליחתה דעומ רחאל .הרבחה לש יתפסותה
 .תיביטקפאה תיבירה תטישב
 
 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
 ךרע תדירי הרבחה תנחוב ,ךרע תדיריל םינמיס םימייקתמ רשאכ .םהבש רצקה יפל הריכחה
 .IAS 36 תוארוהל םאתהב שומישה תוכז סכנל
 
 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
 סנכנ הריכחה ימולשתל םואיתה ובש דעומב ,רמולכ( דדמב יונישמ עבונה םינמוזמה ימירזתב
  .)ףקותל
 
 הריכח תפוקת לש לוטיבו הכראהל תויצפוא .3
 

 ךיראהל היצפוא ידי לע תוסוכמה תופוקת םג תללוכ לוטיבל תנתינ הניאש הריכחה תפוקת
 לע 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
 תדדומ ,לוטיב תייצפוא שומימ יאל וא הכראה תייצפוא שומימל יפצב יוניש לח וב הרקמב
 יפל ,תנכדועמה הריכחה תפוקתל םאתהב הריכחה ןיגב תובייחתהה תרתי תא שדחמ הרבחה
 שומישה תוכז סכנ תרתיל ףקזנ יונישה ךס רשאכ ,יפצב יונישה םויב ןכדועמה ןוויהה רועיש
 .דספה וא חוורל ךכל רבעמו וסופיאל דע
 
 הריכח ינוקית .4
 
 תקסעכ לפוטמ וניאו הריכחה ףקיה תא ןיטקמ וניא רשא הריכחה יאנתל ןוקית עצובמ רשאכ
 יאנתל םאתהב הריכח ןיגב תובייחתהה תרתי תא שדחמ הרבחה תדדומ ,תדרפנ הריכח
 תרתיב יונישה ךס תא תפקוזו ןוקיתה םויב ןכדועמה ןוויהה רועיש יפל ,םינקותמה הריכחה
 .שומישה תוכז סכנ תרתיל הריכחה ןיגב תובייחתהה
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע - :2 רואב
 
 חוורב הרבחה הריכמ ,הריכחה ףקיהב ןוטיקל איבמ רשא הריכחה יאנתל ןוקית עצובמ רשאכ
 תובייחתההו שומישה תוכז סכנ תרתי לש האלמה וא תיקלחה העירגהמ עבונה דספהב וא
 םאתהב הריכח ןיגב תובייחתהה תרתי תא שדחמ הרבחה תדדומ ,ןכמ רחאל .הריכחה ןיגב
 יונישה ךס תא תפקוזו ןוקיתה דעומב ןכדועמה ןוויהה רועיש יפל ,םינקותמה הריכחה יאנתל
 .שומישה תוכז סכנ תרתיל הריכחה ןיגב תובייחתהה תרתיב
 

 םימייק תואנובשח ינקתל םינוקיתו םישדח יפסכ חוויד ינקת לש הנושארל םושיי  .ג
 

  תוריכח - IFRS 16 לש הנושארל םושיי    .1
 

 תוריכח – 16 ימואלניב יפסכ חוויד ןקת IASB -ה ידי לע םסרופ 2016 ראוני שדוחב
 ןקתה" – ןלהל( 17 ימואלניב תואנובשח ןקת תא ףילחמ ןקתה .)"ןקתה" – ןלהל(
 הדעווה לש 15 רפסמ תונשרפ תאו תויונשרפל הדעווה לש 4 רפסמ תונשרפ תא ,)"ןשיה
 רשא ,הזוחמ קלח וא ,הזוחכ תרדגומ הריכח ,ןקתל םאתהב .תויונשרפל תדמתמה
 .ןמז תפוקתל סכנב שומישה תוכז תא םולשתל הרומתב ריבעמ
 
 :הרבחל תויטנוולרה ןקתה תועפשה רקיע ןלהל

 
 םיגירחל טרפ( יפסכה בצמה לע חודב תוריכחה לכב ריכהל םירכוחמ שרוד ןקתה -

 דגנמו הריכחה ימולשת ןיגב תובייחתהב וריכי םירכוח .)ןלהל האר ,םימיוסמ
 תינומימ הריכחב יאנובשחה לופיטל המוד ןפואב ,שומיש תוכז סכנב וריכי
 תיביר תואצוהב וריכי םירכוחה ,ןכ ומכ .תוריכח IAS 17 -לטובש ןקתל םאתהב
 .דרפנב תחפ תואצוהבו

 ךירעהל רכוחה לע ,דדמל םידומצה םינתשמ הריכח ימולשתב יוניש לש הרקמב -
-תוכז סכנל ףקזית יונישה תעפשה רשאכ הריכחה ןיגב תובייחתהה תא שדחמ
 .שומישה

 לופיטל םאתהב תוריכחב לפטל םיאשר םירכוחה םהבש םיגירח ינש ללוכ ןקתה -
 תוריכח לש הרקמב תאזו ,תוילועפת תוריכחל סחייתהב םייקה יאנובשחה
 .הנש דע לש הפוקתל תוריכח לש הרקמב וא ךומנ יפסכ ךרע ילעב םיסכנ

 
 תא ץמאל הרבחה הרחב ןקתה יפ לע רשפאתמכ .הלא םייפסכ תוחודב הנושארל םשוימ ןקתה
 תרתי הבוגב םניה שומישה תוכז יסכנ תרתי רשאכ יקלח ערפמל םושיי תשיג יפל ןקתה
  .הריכח ןיגב תובייחתהה
 
 דעומל תובייחתהה תרתי .האוושהה ירפסמ לש שדחמ הגצה תשרדנ אל וז השיגל םאתהב
 תמייקה הרבחה לש יתפסותה תיבירה רועישב שומיש ךות תבשוחמ ,הנושארל ןקתה םושיי
 .הנושארל ןקתה םושיי דעומב

 
 האר ,ןקתה לש הנושארל ץומיאה דעוממ לחה תמשוימה תיאנובשחה תוינידמה רבדב טוריפל
 .ליעל 'ב2 רואב

 
 הרבחה ןהב םימייק הריכח יזוחל סחייתהב הניה הנושארל ןקתה םושיי לש העפשהה רקיע
 לכ ןיגב הרבחה הריכמ ,םיגירח טעמל ,ליעל 'ב2 רואבב רומאכ ,ןקתה יפ לע .רכוח הווהמ
 הנושב תאזו שומיש תוכז סכנ תרתי דגנכ תובייחתה תרתיב רכוח הווהמ איה הב הריכח הזוח
 ישממ ןפואב ורבעוה אל ןהב הריכח יזוחב ויפל ןשיה ןקתה תוארוה תחת המשויש תוינידמהמ
 האצוהכ הריכחה ימולשת ורכוה ,רוכחה סכנה לע תולעבב םימולגה תובטההו םינוכיסה לכ
  .הריכחה תפוקת ינפ לע רשי וקב דספה וא חוורב
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע - :2 רואב
 

 )ךשמה( םימייק תואנובשח ינקתל םינוקיתו םישדח יפסכ חוויד ינקת לש הנושארל םושיי  .ג
 

 )ךשמה( תוריכח - IFRS 16 לש הנושארל םושיי    .1
 

 הריכח יזוח ןיגב 2019 ראוניב 1 םויל ןקתה לש הנושארל םושייל םיסחייתמה םינותנ ןלהל
 :הנושארל םושייה דעומב ףקותב רשא
 

 1 םויב הרבחה לש םייפסכה תוחודה לע ןקתה לש הנושארל םושייה תועפשה זוכיר .א
 :2019 ראוניב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ילנימונה תיבירה רועיש תעיבק ךרוצל ינוציח יווש ךירעמב הרזענ הצובקה .ב
 םאתהב ,תורבחה לש ינומימה ןוכיסל םאתהב תאז ,הריכחה יזוח ןוויהל המיאתמה
 תיבירה ירועיש .םירחא םיילכלכ םינתשמל םאתהב ןכו הריכחה יזוח מ"חמל
 םיידיתעה הריכחה ימולשת ןוויהל ושמישש ללקושמה עצוממה םייתפסותה
 םניה ןקתה לש הנושארל םושייה דעומב הריכח ןיגב תובייחתהה תרתי בושיחב
  .3.5%-1.4% ןיבש חווטב
 

  

 
 םאתהב
 תוינידמל
 תמדוקה

  יונישה 
 גצומש יפכ
 -ל םאתהב

IFRS16 
  ח"ש יפלא 
      2019 ,ראוניב 1 םויל
      
      םיפטוש םיסכנ
      
 ,3278   )1,092(  9,419  הבוח תורתיו םיבייח
      
      םיפטוש אל םיסכנ
      
  ,47479   ,47479  -  שומיש תוכז יסכנ
      
      תופטוש תויובייחתה
      
 ןיגב תובייחתה לש תפטוש תולח
 13,197  13,197  -  הריכח
      
      תופטוש אל תויובייחתה
      
 65,185  65,185  -  הריכח ןיגב תובייחתה
      
 525,192   -   525,192  חוור תרתי
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע - :2 רואב
 

 )ךשמה( םימייק תואנובשח ינקתל םינוקיתו םישדח יפסכ חוויד ינקת לש הנושארל םושיי  .ג
 

 )ךשמה( תוריכח - IFRS 16 לש הנושארל םושיי    .1
 

 :ןקתה לש הנושארל םושיי תעב ומשוי רשא תולקה .ג
 

 םינייפאמ םיללוכה הריכח יזוח רובע דיחי ןוויה רועישב שמתשהל הרחב הרבחה .1
 .םימוד

 שומיש תוכז סכנ תרתיו הריכח ןיגב תובייחתה תרתיב ריכהל אלש הרחב הרבחה .2
 12 -מ הרצק הניה הריכחה תפוקת הנושארל םושייה דעומל רשא תוריכח ןיגב
 .רצק חווטל תוריכחכ תולפוטמ ולא תוריכח .םישדוח
 

 הסנכהה לע םיסמל הרושקה תואדו-יאב לופיט – IFRIC 23    .ד
 

 לע םיסמל הרושקה תואדו-יאב לופיט – IFRIC 23 תא IASB -ה םסרפ 2017 ינוי שדוחב
 וא םיסכנ לש הדידמהו הרכהה יללכ תא הריהבמ תונשרפה .)תונשרפה - ןלהל( הסנכהה
 תואדו-יא תמייק םהב םיבצמב הסנכהה לע םיסמ IAS 12 תוארוהל םאתהב תויובייחתה
 לש םירקמ ץוביק תניחבל תויחנה תקפסמו תסחייתמ תונשרפה .הסנכהה לע םיסמל הרושקה
 תוכלשה תדידמ ,סמה תויושר לש תוסחייתה תניחב ,הסנכה לע םיסמל םיסחייתמה תואדו-יא
 תודבועב םייונישב לופיט ןכו םייפסכה תוחודה לע הסנכה לע םיסמל הרושקה תואדוה-יא
 .תואדוה-יא לש תוביסנבו
 
 .הרבחה לש םייפסכה תוחודה לע תיתוהמ העפשה התייה אל הנושארל תונשרפה םושייל

 
 תויתנוע - :4 רואב

 
 ינשה םינועברב ןכ לע ,תויתנועמ םיעפשומ הנשה ךלהמב תוסנכהו ןוזמה םוחתב תוריכמה ףקיה
 תוריכמה ףקיה עפשומ ,ןכ ומכ .יעיברהו ןושארה םינועברה תמועל רתוי תוהובג תוריכמה ישילשהו

 .תורבגומ תוריכמה םתארקל ,חספו הנשה שאר ,םיגחה יותיעמ םילק תואקשמ לש
 

 חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא - :5 רואב
 

 ןיבש תועיבתה ןיינעב םינורחאה םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודל 'גי24 רואבל ךשמהב .א
 ,סרמב 17 םויב )"הרוא-פי" ןלהל( מ"עב הרוא-פי ,תבה הרבחב םירחאה תוינמה ילעבל הרבחה

 מ"עב הקפסהו תונפסל תילארשי הרבח ,הרוא-פי ,)"ש"תכ"( מ"עב תוישעת ללכ ועיגה ,2019
 :יכ עבקנ ותרגסמב ,הרשפ םכסהל הרבחהו )"תונפס"(
 לטב ,)"םכסהה"( ש"תכו תונפס ,רורק ,הרוא-פי ןיב 16.12.1993 םויב םתחנ רשא םכסהה   .1

 ;רזוח יתלב ןפואב
 רשקב )הדמעש לככ( םהל הדמעש הנעט וא העיבת לכ לע תידדה הרוצב םירתוומ םידדצה   .2

 םידיגאתה ,הרוא-פי תולהנתהבו הרוא-פיב תוינמ ילעבכ םידדצה תולהנתהב טביה לכל
 םכסה תמיתח דעומל דע הליע לכ ןיגב תאזו ,םהב ןגרוא לכו הב הרשמ יאשונו התטילשבש
 .הרשפה

 
 םכסה לע הרבחהו )"תואקשמ"( מ"עב תואקשמו תוישעת ללכ ומתח םכסהה תמיתחל ליבקמב
 :וירקיע רשאו םכסהה םוקמב אובי רשא ,)"תוינמה ילעב םכסה"( תוינמ ילעב
 מ"עב ירובת הרואפיבו הרוא-פיב םירוטקריד יונימל תואקשמ תויוכזל עגונב תומכסה    .1

 תויללכה תופיסאב הרבחהו תואקשמ הנעבצת םהב םיניינע יבגל תומכסה ןכו )"תפי"(
 ;ךרדה התואב ףתושמב

 ;ש"תכו הרבחה תוקזחא רועישל םאתהב םכסהה תעיקפ יבגל תומכסה    .2
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 )ךשמה( חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא - :5 רואב
 

 ןהכי תפיבו הרוא-פי ןוירוטקרידבש ךכל תיאכז היהת תואקשמ ,םכסהה עקפיש לככ    .3
 הל תונקמ תואקשמ םע דחיב הרבחה לש היתוקזחה דוע לכ תאזו( המעטמ דחא רוטקריד
 ;וז תוכז עקפת הירחאלש 2022 תנש םותמ רחואי אל דע )םירוטקריד תונמל תלוכיה תא

 דצל וא ול הדמעש הנעטו העיבת לכ לע תידדה םירתוומ תוינמה ילעב םכסהל םידדצה   .4
 תוינמה ילעב םכסהל םידדצה תולהנתהב טביה לכל רשקב )הדמעש לככ( וילא רושק
 ,םהב ןגרוא לכו התטילשבש םידיגאת ,הרואפי תולהנתהבו הרואפיב תוינמה ילעבכ ירוקמה
 .תוינמה ילעב םכסה תמיתח דעומל דע הדלונש הליע לכ ןיגב תאזו

 
 .ןהיניב ולהנתהש םייטפשמה םיכילהה לוטיב לע ומיכסה ש"תכו תואקשמ ,הרבחה ,םאתהב
 .םיכילהה תקיחמל תפתושמה השקבה תא לבקמה ןיד קספ ןתינ ,2019 ,סרמב 18 םויב
 
 יפ לע ,ןיפיקעב הרוא-פיב ש"תכ לש היתוקזחה רועיש יכ תואקשמ החוויד 2019 ,יאמב 29 םויב
 הרבחה ןיב םתחנש הרוא-פיב תוינמה ילעב םכסה ןכ לעו 15.92%-מ תחפ ,תולפכמה תטיש
  .רזוח יתלבו ידיימ ןפואב 2019 ,יאמב 29 םויב עקפ  תואקשמל
 הרוא-פיב דחא רוטקריד תונמל תוכזה תואקשמל ,רומאכ תוינמה ילעב םכסה תעיקפ דעוממ
 תא הל תונקמ תואקשמ םע דחיב הרבחה לש היתוקזחה דוע לכ תאזו( מ"עב ירובת-הרואפיבו
 .2022 ,רבמצדב 31 םוימ רחואי אל עקפת רשא ,)םירוטקריד תונמל תלוכיה
 

 29 םויב ,הרבחה לש םינורחאה םייתנשה םידחואמה םייפסכה תוחודב 'ו24 רואבל ךשמהב .ב
 עשומב  סכנב הרבחה תויוכז תרבעה לע לארשי יעקרקמ תושר רושיא לבקתה 2019 ,לירפאב
 .םייפסכה היתוחודב חוורב הריכה הרבחה ןכ לעו שכורה תבוטל
 

 וא הרבחל רושק וניאש ישילש דצ םע רכמ םכסהב הרבחה הרשקתה ,2018 ,רבמצדב 25 םויב .ג
 רשנב התושרבש ןיעקרקמ סכנב היתויוכז תרתי תריכמל ,)"שכורה" :ןלהל( הב הטילשה תלעבל
 ,הז קלח תריכמ תרומת .םימנוד 9.648 -כ אוה ללוכה וחטש רשא ,)"ןיעקרקמה סכנ" :ןלהל(
 עבקנ ,ןכ ומכ .ןידכ מ"עמ תפסותב ח"ש יפלא 5,000 לש ללוכ ךס הרבחל םלשל שכורה בייחתה
 ךסב יקנ חוורב םייפסכה היתוחודב ריכת הרבחה ,הלתמה יאנתה םייקתהב .הלתמ יאנת םכסהב
 .הריכמה ןיגב ח"ש ןוילימ 4 -כ לש

 קזחומכ גווס הז סכנ .הרבחה לש ןידה יכרוע םש לע תונמאנ ןובשחל ורבעוה ח"ש יפלא 1,000
 .הריכמל
 היתוחודב חוורב הריכה םרט הרבחה ןכ לעו הלתמה יאנתה םייקתה אל חווידה דעומל ןוכנ
  .םייפסכה
 

 ןיינעב ,הרבחה לש םינורחאה םייתנשה םידחואמה םייפסכה תוחודב 'ח24 רואבל ךשמהב .ד
 "דע שומישל" ןומיסב הרבחה ירצומ ןומיס בקע ,ירובת-הרואפי דגנכ השגוהש תיגוציי העיבת
 .תונקתב שרדנכ "ינפל שומישל ףידע" ןומיסה םוקמב
 
 העיבתה תא להנל יזוחמה טפשמה תיב תטלחה לע רוערע תושר תשקב השיגה ירובת-הרואפי
 .ירובת-הרואפי לש הרוערע תא תוחדל ןוילעה טפשמה תיב טילחה 2019 ,ילויב 1 םויב ,תיגוצייכ
 
 ךילהל תונפל םידדצה ומכיס ויתובקעב ,ףסונ טפשמ םדק ןויד םייקתה 2019 ,ילויב 10 םויב
 .2019 ,רבמבונב 12 םויב ףסונ טפשמ םדק ןוידל עבקנ קיתה .רושיג
 
 אל יכ הנעטה תוברל ,קזנה ףקיה רבדב תונעטה יכ ,טפשמה תיב תעיבק חכונו יחכונה בלשב
 תא ךירעהל םילוכי אל הרבחה לש םייטפשמה םיצעויה ,המצע הנעבותב וררובי ,קזנ םרגנ
  .הנעבותה תואצות
 
 הפישחה תא התואנ הרוצב תפקשמ םייפסכה תוחודב הלולכה השרפהה יכ העדב  הרבחה
 .ליעל ראותמה ךילהה תואצותל
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 )ךשמה( חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא - :5 רואב

 
 תרימשל ןרקל םלשל הביבסה תנגהל דרשמהמ השירד ירובת-הרואפי הלביק 2018 ,ינויב 21 םויב .ה

  לשו ירובת-הרואפי לש הדימע יא ןיגב ,ח"ש ןוילימ 12.9-כ לש ללכ םוכסב יפסכ םוציע ןויקינה
 הקשמ ילכימ לש יתנשה רוזחימה דעיבו יתנשה ףוסיאה דעיב ,מ"עב םיילרנימ םימ ידג ןיע
 תנשב )"דיגאתה" :ןלהל(  מ"עב ה"לא רוזחימה דיגאת תרבח ידי לע הרובע ועצובש ,םילודג

2016. 
 םינרציהמ קלח םג םיגציימה ,דיגאתה לש םייטפשמה םיצעויה תועצמאב ,ירובת-הרואפי
 לעו השירדה תלטה םצע לע ,הביבסה תנגהל דרשמב קוחה לע הנוממל הגשה ושיגה ,םינאוביהו
 יכ ,דיגאתה לש םייטפשמה םיצעויל הנוממה עידוה 2019 ,לירפאב 15 םויב .השירדה םוכס
 תיפסכה השירדה תאו ,ףוסיאה ידעיב הדימעה יא רבדב ותטלחה תא הנכ לע ריתוהל טילחה
 תטלחה תובקעב .רוזחימה ידעיב הדימעה יא ןיגב יפסכה םוציעה תא תיקלח ןיטקהלו ,הניגב
 הנוממה תטלחה לע רוערע םינאוביו םינרצי רפסמ ושיגה 2019 ,טסוגואב 12 םויב ,הנוממה
     .םילשוריב טפשמה תיבל
 הפישחה תא התואנ הרוצב תפקשמ םייפסכה תוחודב הלולכה השרפהה יכ העדב הרבחה
   .ליעל תראותמה
 

 הסינכב תרצות ןוסחאל ןסחמ לקח ןיכי תרבחמ ירובת-הרואפי תרכוש הנש םירשעמ הלעמל .ו
   .הנביל
 ,תובוחרב םולשה טפשמ תיבב םושיא בתכ ,"תוקרוש" תימוקמה הדעווה השיגה 2017 ראוניב
 .תיאלקח עקרקב גרוח שומיש ןיגב הלש םירוטקרידהו ירובת-הרואפי דגנ ,ןיכי דגנ
 ,רדסהל עיגהל הרטמב תעבותה םע תוחיש ומייקתה 2017 תנש לש ישילשה ןועברה ךלהמב
 שומישל רושיא שקבל הנש ךשמל הכרוא ןתניתו העיבתה ןמ םירוטקרידה וקחמי  ותרגסמב
 ,רבמטפסב 12 םויו ,העיבתה בתכ תא הנקיתו ,םכסהה תא הרשיא תוטילקרפה .חטשב גרוח

  .ןיד קספ לש ףקות לביק אוה 2017
  .ןקותמה םושיאה בתכ יפ לע העשרוה ירובת-הרואפי
  .ח"ש 450,000 לש סנק ןיכי לעו ,ח"ש 150,000 לש סנק לטוה ירובת-הרואפי לע
 רושיא זא דע ןתניי םא אלא ,2018 ,רבמטפסב 12 םוימ לחה ,חטשב שומיש תקספה וצ ןתינ
  .םיאתמ
 ,םינש שולשל ףקותב ח"ש 200,000 לש םוכסב תובייחתה לע םותחת תומשאנהמ תחא לכ
 רתיה תלבקל לועפל הלחה ,ןיכי תרבח ,הריכשמה .היינבהו ןונכתה קוח לע תוריבעמ ענמיהל
 השקבהו ,םינש 3 -ל גרוח שומישל ןיכי לש השקבה תא הרשיא תימוקמה הדעווה .לעופב שומיש
 הטילחהו ,השקבב ןויד הדעווה המייק 2018 ,ינויב 25 םויב .תיזוחמה הדעווה רושיאל הרבעוה
  .גרוח שומישל השקבה תא תוחדל
 
 תא תוחדל תיזוחמה הדעוה תטלחה דגנכ תילהנמ הריתע ןיכי השיגה 2018 ,רבוטקוא שדוחב
 השיגה 2019 ,ראורבפב .וז הריתעל הבישמכ הפרוצ ירובת-הרואפי .גרוח שומישל השקבה
  .תופסונ תונעט הפיסוהו ןיכי תונעט םע המיכסה התרגסמב ,התבוגת תא ירובת-הרואפי
 
 תמכסהב ,טפשמה תיב עיצה ותרגסמב ,הריתעב םדקומ ןויד םייקתה 2019 ,סרמב 3 םויב
 .תולהנתהה ךשמהל תופולח רפסמ ,םידדצה
 
 לע תפדעומה הפולחה יבגל ותדמע ןתמל םוי 14 לש הכרוא שקיב תיזוחמה הדעווה גיצנ
 .2019 ,סרמב 19 םויל הטלחה ןתמל ןמוז קיתה  .הרשוא ותשקבו ,הדעווה
 לש התודגנתה רואל .לקח ןיכי ידי לע התחדנש העצה תיזוחמה הדעווה גיצנ עיצה ןוידה תארקל
 .2019 ,רבמבונב 10 םויב ןוידל דעומ טפשמה תיב עבק ,העצהל לקח ןיכי
 
 תובוחרב טפשמה תיב רושיא תלבקל תימוקמה הדעווה םע םואתב ולעפ ירובת-הרואפיו ןיכי
 הלבקתנ 2018 ,טסוגואב 21 םויב ,ןסחמב גרוחה שומישה תקספה דעומ יבגל הכרוא תלבקל
 םויל דע ירק ,וצה לש ףקותל ותסינכ דעומ תא םישדוח השישב הכיראמה טפשמה תיב תטלחה
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 )ךשמה( חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא - :5 רואב
 

  הכיראמה ,טפשמה תיב לש תפסונ הטלחה הלבקתנ 2019 ,ראורבפב 18 םויבו ,2019 ,סרמב 12
 .2019 ,רבמטפסב 12 םויל דע ירק ,וצה לש ףקותל ותסינכ דעומ תא םיפסונ םישדוח השישב
 תלבקל השקבב תובוחרב טפשמה תיבל היינפ ירובת-הרואפי השיגה 2019 ,טסוגואב 14 םויב
 .תפסונ הכרא
 
 .ןיכי לש ןסחמה יוניפ הל ורשפאיש ,תומיאתמ ןוסחא תופולח תנחוב ירובת-הרואפי ליבקמב
 

 ח"ש יפלא 37,816 לש ללוכ ךסב דנדיביד תקולח לע תבה הרבחה הזירכה 9201 ,סרמב 17 םויב .ז
 .ח"ש יפלא 26,304-כ הניה וז הקולחב הרבחה לש הקלח .2019 ,סרמב 24 םויב םלוש רשא

 
 ,ח"ש יפלא 35,000 לש ללוכ ךסב דנדיביד תקולח לע הרבחה הזירכה 2019 ,סרמב 17 םויב .ח

 .2019 ,לירפאב 7 םויב םלוש דנדיבידה ,הרבחה לש הינמ לכל ח"ש 2.78-כ הוהמה
 

 הקולחו דוחיאה תינכת ןיינעב םינורחאה םייתנשה םייפסכה תוחודל 1'ב18 רואבב רומאכ .ט
 דגנכ םייטפשמ םיכילה 2011 תנש זאמ ומייקתה .תובוחרב הרוא-פי תדחואמה הרבחה םחתמב
 שיגה ,2018 ךלהמב .שרגמב רחאה תויוכזה לעב לש תונוש תוריתע ןכו ,ררעה תדעו תוטלחה
 הנעט רקיעב התלעוה תנקותמה הריתעה תרגסמב רשאכ ,תנקותמ הריתע רחאה תויוכזה לעב
 הרתע ל"נה תויוכזה לעב לש ותשורג םגו ,הקולחו דוחיא תינכת הניא תינכתה היפל השדח תחא
  .תינכותה דגנכ
 יתש תייחד לע ,2019 ,סרמב 31 םויב טפשמה תיב קספ ,2018 ךלהמב ולהנתהש םינויד רחאל
 .רומאכ תוריתעה
– יזוחמה טפשמה תיב תטלחה דגנכ ןוילעה טפשמה תיבל רוערע שיגה ,רחאה תויוכזה לעב
 .ליעל טרופמכ תוריתעה יתש תא תוחדל ,זכרמ
 דע תינכותה םושיר תא עונמל ,ינמז דעסל השקב רחאה תויוכזה לעב שיגה רוערעה םע דבב דב
 .ינמז דעסל השקבה תא ןוילעה טפשמה תיב החד 2019 ,ינויב 2 םויב .רוערעב ןוידל
 .ליעל ראותמכ שגוהש רוערעה ןיינעב ןוילעה טפשמה תיבב הטלחה הלבקתה םרט
 

 ,)"דיגאתה" :ןלהל( מ"עב בויבו םימ דיגאת תישילשה ראבה תרבח השיגה 2019 ,לירפאב 1 םויב .י
-הרואפי דגנכ ,ח"ש יפלא 3,173 -כ לש  ךס לע דול זכרמ יזוחמה טפשמה תיבל תיפסכ העיבת
 תושרה יפירעת יפ לע בויב יתוריש רובע םולשת יאמ הרואכל עבונה בוח ןיגב ,ירובת
  .)"םימה תושר" :ןלהל( בויבלו םימל תיתלשממה
 םכסה לש ופקותל סחיב דיגאתה ןיבל ירובת-הרואפי ןיב תועד יקוליחמ תעבונ דיגאתה תעיבת
  .םכסומ בויב ףירעת עבקנ ותרגסמב ,ןיד קספ לש ףקות לביקש הרשפ
 בויב יתוריש רובע ירובת-הרואפי המליש ,2016 יאמב תובוחרב םימה דיגאת תמקה םרטו ,רבעב
 .ןיד קספ לש ףקות לביקש ,תובוחר תייריע ןיבל הניב םכסה יפ לע
 ףירעתה יפל דיגאתה יתוריש רובע םלשל ירובת-הרואפימ דיגאתה שרד ,דיגאתה םקוהשמ
 לעו ,דבלב םכסומה ףירעתה יפ לע דיגאתל םלשל הכישמה ירובת-הרואפי .םימה תושר העבקש
 ןיבל םימה תושר ידי לע ועבקנש םימה יפירעת ןיב שרפהה לע תדמוע דיגאתה תעיבת ןכ
 .םכסומה ףירעתה
 ןכו ,דיגאתל ירובת-הרואפי ןיב תובותכת ופלחוה ,דיגאתה קיפנהש בויחה תועדוה עקר לע
 .םימה תושרל ירובת-הרואפי ןיב תובותכת
 הרטמב ,עדימה שפוח קוח יפ לע תושקבב ירובת-הרואפי התנפ ,2019 ,סרמב 12 םויב ,ןכ ומכ
 דיגאתה ידי לע דבוכמ וניא ,תובוחר תייריעל ירובת-הרואפי ןיב םכסהה עודמ ,רבסה לבקל
 ויפל הנעמ םימה תושרמו תישילשה ראבהמ ירובת-הרואפי הלביק הינפה תובקעב .םימה תושרו
 .ירובת-הרואפי לש התיינפ םע רשקב םתושרב יוצמה עדימה ללכ תא ירובת-הרואפיל ורסמ
 תנווכב דעומ ותואב .2019 ,רבמטפסב 8 םויל דע המעטמ הנגה בתכ שיגהל ירובת-הרואפי לע
 .תובוחר תייריע דגנכ 'ג דצ תעדוה שיגהל ירובת-הרואפי
 .2019 ,רבוטקואב 10 םויל עובק ךילהב טפשמ םדק ןויד
  .הנעבותה תואצות תא ךירעהל םילוכי אל הרבחה לש םייטפשמה םיצעויה הז ימדקמ בלשב
 
 

 )ךשמה( חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא - :5 רואב
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 .ליעל ראותמה ךילהה תואצותל
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