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 ךרע תוריינ תונקתל 'ד38 הנקת יפל דרפנה םייניבה יפסכה עדימה תריקסל דחוימ חוד
 1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד(

 
 

 אובמ
 

 ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 'ד38 הנקת יפל אבומה דרפנה םייניבה יפסכה עדימה תא ונרקס
 םישדוח השולשו השיש לש תופוקתלו 2019 ינויב 30 םויל )הרבחה - ןלהל( מ"עב תוקזחא רורק לש 1970-ל"שתה
 .הרבחה לש הלהנההו ןוירוטקרידה תוירחאב וניה דרפנה םייניבה יפסכה עדימה .ךיראת ותואב ומייתסהש
 .ונתריקס לע ססבתהב וז םייניב תפוקתל דרפנה יפסכה עדימה לע הנקסמ עיבהל איה ונתוירחא
 
 
 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
 
 וניא ל"נה דרפנה םייניבה יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב
 ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 'ד38 הנקת תוארוהל םאתהב ,תויתוהמה תוניחבה לכמ ,ךורע
 .1970-ל"שתה
 
 
 
 
 
 

 רריסק תא יאבג ררופ טסוק  ,ביבא-לת
 ןובשח יאור  2019 ,טסוגואב 31



 

 3 

 
 
 
 
 
 

 
 

 'ד38 הנקת יפל דחוימ חוד
 

  םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודה ךותמ יפסכ עדימו םייפסכ םינותנ
  הרבחל םיסחוימה

 
 

 הצובקה לש םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודה ךותמ הרבחל םיסחוימה דרפנ יפסכ עדימו םייפסכ םינותנ ןלהל
 םאתהב םיגצומה ,)םידחואמ תוחוד - ןלהל( םייתפוקתה תוחודה תרגסמב םימסרופמה 2019 ,ינויב 30 םויל
 .1970-ל"שתה )םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 'ד38 הנקתל
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 הרבחל םיסחוימה יפסכה בצמה לע םידחואמה תוחודה ךותמ םייפסכ םינותנ
 

  ינויב 30 םויל  
 םויל

 רבמצדב 31
  2019  2018  2018 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
       םיפטוש םיסכנ
       
 18,005  785  6,276  םינמוזמ יוושו םינמוזמ
 584  314  335  הבוח תורתיו םיבייח
 1,000  13,349  1,000  תונמאנב תונודקפ
 1,750  1,750  791  סמ תומדקמ
 1,542  1,034  508  הריכמל קזחומה סכנ
       
 22,881  17,232  ,2988  םיפטוש םיסכנ כ"הס
       
       םיפטוש אל םיסכנ
       
 575,290  546,752  ,734573  תוקזחומ תורבחל םיסחוימה תויובייחתה יוכינב םיסכנ
 -   -  793  שומיש תוכז סכנ
 103  434  93  עובק שוכר
       
 575,393  547,186  ,620574  םיפטוש אל םיסכנ כ"הס
       

  918582,  564,418  598,274 
       
       תופטוש תויובייחתה
       
 -  7,500  -  םייאקנב םידיגאתמ יארשא
 -  -  796  הריכח ןיגב תובייחתה לש תפטוש תולח
 1,003  816  716  תוכז תורתיו םיאכז
 16,099  15,099  1,000  ןיעקרקממ תריכמ ןובשח לע תומדקמ
       
 17,102  23,415  2,512  תופטוש תויובייחתה כ"הס
       
       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
       
 581,172  541,003  ,406580  ןוה כ"הס
       
  918582,  564,418  598,274 
       
 .דרפנה יפסכה עדימהמו םייפסכה םינותנהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ףרוצמה ףסונה עדימה
 

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

  
 ןוירוטקרידה ר"וי

 
 ל"כנמ

 
 םוחתב הריכבהו תבשח

 םיפסכה
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 הרבחל םיסחוימה רחא ללוכ חוורו דספה וא חוור לע םידחואמה תוחודה ךותמ םייפסכ םינותנ
 
 

  
 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  
           
 1,263  316  215  629  529  תורחאו םיתוריש ןתממ תוסנכה
           
 1,263  316  215  629  529  תוסנכה ךס
           
 6,500  1,484  1,459  3,166  3,090  תויללכו הלהנה תואצוה
 87  87  -  87  -  תורחא תוסנכה
 -  -  13,517  -  13,517  עובק שוכר שומיממ חוור
           
 )5,150(  )1,081(  12,273  )2,450(  10,956  ילועפת )דספה( חוור
           
 -  -  4  -  13  ןומימ תוסנכה
 140  62  11  130  16  ןומימ תואצוה
           
 )5,290(  )1,143(  12,266  )2,580(  10,953  הסנכה לע םיסמ ינפל )דספה( חוור
           
 77  87  1,467  77  71,46  הסנכה לע םיסמ תואצוה
           
 5,367  )1,230(  10,799  )2,657(  869,4  הרבחל סחוימה )דספה( חוור
 תעפשה רחאל( תוקזחומ תורבחמ חוור

 78,181  18,030  19,798  35,581  ,74824  )סמה
           
 72,814  16,800  30,597  32,924  ,23434  הרבחה תוינמ ילעבל סחוימה יקנ חוור
           

 לש רחא ללוכ חוורב הרבחה קלח
 תעפשה רחאל( תוקזחומ תורבחה
 279  -  -  -  -  )סמה

           
 73,093  16,800  30,597  32,924  ,23434  הרבחל סחוימה ללוכ חוור כ"הס
           
           

 
 
 
 .דרפנה יפסכה עדימהמו םייפסכה םינותנהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ףרוצמה ףסונה עדימה
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 הרבחל םיסחוימה םינמוזמה ימירזת לע םידחואמה תוחודה ךותמ םייפסכ םינותנ
 
 

  
 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  
           
 לש תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

           הרבחה
           
 5,367  )1,230(  10,799  )2,657(  869,4  הרבחל סחוימה )דספה( חוור
           
 ימירזת תגצהל תושורדה תומאתה

 לש תפטוש תוליעפמ םינמוזמ
           :הרבחה

           
 לש דספהו חוור יפיעסל תומאתה

           :הרבחה
           
 34  8  203  14  409  תותחפהו תחפ
 -  -  3  -  6   ןומימ תואצוה
     )13,517(    )13,517(  עובק שוכר שומיממ חוור
 77  87  1,467  77  71,46  הסנכה לע םיסמ
           
  )3511,6(  91  )11,844(  95  111 
           
           

 לש תויובייחתהו םיסכנ יפיעסב םייוניש
           :הרבחה

           
 )240(  50  71  30   208  הבוח תורתיו םיבייחב )היילע( הדירי
 106  )76(  )603(  )81(  )794(  תוכז תורתיו םיאכזב )הדירי( היילע
           
  )586(  )51(  )532(  )26(  )134( 
           

 ךלהמב ולבקתהו ומלושש םינמוזמ
           :רובע הרבחב הנשה

           
 )222(  )87(  -  )222(  104  וטנ ,ולבקתהש )ומלושש( םיסמ
 -  -  )3(  -   )6(  המלושש תיביר
 31,877  17,536  -  17,536  26,304   לבקתהש דנדיביד
           
  26,402  17,314  )3(  17,449  31,655 
           

 ושמישש( תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ
 26,265  16,288  )1,580(  14,697  23,667  הרבחה לש תפטוש )תוליעפל

           
 
 
 .דרפנה יפסכה עדימהמו םייפסכה םינותנהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ףרוצמה ףסונה עדימה
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 הרבחל םיסחוימה םינמוזמה ימירזת לע םידחואמה תוחודה ךותמ םייפסכ םינותנ
 
 

  
 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  
           
           
 לש העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
           הרבחה
           
 13,349  -  -  -  -  וטנ ,עובק שוכר שומיממ הרומת
 )250(  )1(  -  )53(  )2(  עובק שוכר תשיכר
           

 ושמישש( תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ
 13,099  )1(  -  )53(  )2(  הרבחה לש העקשה )תוליעפל

           
 לש ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

           הרבחה
           
 )25,000(  )17,500(  -  )17,500(  -  םייאקנב םידיגאתמ יארשא ןוערפ
 -  -  )35,000(  -  )35,000(  םלושש דנדיביד
 -  -  )197(  -  )394(   הריכח ןיגב תובייחתה ןוערפ
           

 ןומימ תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
 )25,000(  )17,500(  )35,197(  )17,500(  )35,394(  הרבחה לש

           
 14,364  )1,213(  )36,777(  )2,856(  )11,729(  םינמוזמ יוושו םינמוזמב )הדירי( היילע
           
 תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 3,641  1,998  43,053  3,641  18,005  הפוקתה
           
 ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 18,005  785  6,276  785  6,276  הפוקתה
           

 
 
 
 .דרפנה יפסכה עדימהמו םייפסכה םינותנהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ףרוצמה ףסונה עדימה
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 יללכ .1
 

 םישדוח השולשו השיש לש תופוקתלו 2019 ,ינויב 30 םויל תתצמותמ תנוכתמב ךורע הז דרפנ יפסכ עדימ
 ,)םידיימו םייפסכ תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 'ד38 הנקת תוארוהל םאתהב ךיראת ותואב ומייתסהש
 31 םויל םייתנשה םייפסכה תוחודה לע יפסכה עדימל רשקהב הז דרפנ יפסכ עדימב ןייעל שי .1970-ל"שתה
 .םהילא הוולנ רשא ףסונה עדימלו ךיראת ותואב המייתסהש הנשלו 2018 ,רבמצדב

 
 
 תיאנובשחה תוינידמה ירקיע .2
 

 יפסכה עדימה תכירעב המשויש וזל תיבקע הז דרפנ יפסכ עדימ תכירעב המשויש תיאנובשחה תוינידמה
 ,תוריכח – 16 רפסמ ימואלניב יפסכ חוויד ןקת לש הנושארל םושיי טעמל .2018 ,רבמצדב 31 םויל דרפנה
 .םידחואמה םייפסכה תוחודב 2 רואב האר הבחרהב עדימל

 
 
 חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא .3
 

 םייפסכה תוחודב 5 רואב האר חווידה ךיראת רחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמה םיעוריאה טוריפל
 .םידחואמה

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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