
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2020 התומעה 

תכרעמב םירומש  םיאלמה  םיטרפה  .הז  ספוטב  םיעיפומ  אל  תותומעב  םיספטה  תונקתל  םאתהב  םמסרפל  ןתינ  אלש  םיטרפ 

: בל ומיש 

יוליממ ענמיהל  שי  ךכ  םושמ  טנרטניאה ; תשרב  םללכב  םינוש  םיעצמאב  ומסרופיו  ןכתייו  ירוביצ  עדימ  םיווהמ  הז  ספוטב  םיאלוממה  םיטרפה 
שי ןכו  טרפה  תענצב  העיגפל  ששחמ  תושרופמ , רבדה  שרדנ  םהבש  םיפיעסל  ץוחמ  םידיחי  לש  יוהיז  ירפסמו  תומש  הז  ללכבו  םיישיא , םיטרפ 

.ןיד יפל  םמסרפל  ןיאש  םיטרפ  יוליממ  ענמיהל 

בתכנ וליאכ  דעו " רבח   " בתכנ וב  םוקמ  לכו  הרבח "  " בתכנ וליאכ  התומע "  " בתכנ וב  םוקמ  לכ  תוארל  שי  "צ ) לח  ) רוביצה תלעותל  הרבחב 
" רוטקריד "

התומעה םע  תורשקתה  יטרפ 

התומעה לש  םושרה  ןעמה 

התומעה םע  תורחא  תורשקתה  יכרד 

ראוד חולשמל  תבותכ 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: ביבאריע :לת  :רנזואלקבוחר :16תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6901128דוקימ רבעשללצא תוצופתה  תיב  ונא - ןואיזומ 

:03-9505977ירלולס ףסונ :039565788לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

office@icom.org.il: https://www.icom.org.il/רתא

םושרה ןעמה  תועצמאב  םוקמב  ינורטקלאה  ראודה  תועצמאב  תותומעה  םשרמ  רוויד  לבקל  המיכסמ  התומעה 

: ופיריע ביבא -  :לת  : 39359.ד.ת .ד.ת 61392דוקימ 
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תירקיע תוליעפ 
אל םא  ןיבו  תיפסכ  האצוהב  תוכורכ  ויה  םא  ןיב  חודה , תנש  ךלהמב  תומושרה  היתורטמ  םודיק  ךרוצל  התומעה  העציבש  תוירקיעה  תולועפה 

םידעי
םידעי השימח  דע  דחא  ונייצ  אנ  םשומימ .) ךרוצל  עצבל  התומעה  תנווכבש   ) חודה תנש  רחאלש  הנשל  תומושרה  התומעה  תורטמ  תמשגהל  םייתנש  םידעי 

םייתנשה הידעי  שומימ  ךרוצל  האבה  חודה  תנשב  עצבל  התומעה  תנווכבש  תוירקיעה  תולועפה  תא  םדיצלו  תובישחה  רדס  יפל  םייזכרמ 

םינייפאמ
תוליעפ ימוחת 

רדס יפל  םיירקיע , תוליעפ  ימוחת  ינש  דע  ןמסל  ןתינ  םוחת , תת  ךכל  דעוימה  םוקמב  ןייצל  ודצלו  חודה , תנשב  התומעה  לש  ירקיעה  תוליעפה  םוחת  תא  ןמסל  שי 
.חודה תנשב  לעופב  התומעה  הקסע  םהבש  תוליעפ  ימוחת  קרו  ךא  ןמסל  שי  תובישחה ;

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח624,908הרוזחמ 

םינואיזומה1. תא  םדקלו  גצייל  ידכ  הנורוקה ) תדעוו  תואירבה  דרשמ  תוברתה , דרשמ   ) הלשממה ידרשמ  םע  תובר  לעפ  דוגיאה  ● 
םיקהו הנשה  ךרואל  םייעוצקמה  םימורופה  לכ  תא  ליעפה  דוגיאה  .הנורוקה ●  רבשמ  תעב  ווהתהש  תויעב  לשב  םהידבועו  לארשיב 

םינואיזומהו דוגיאה  ירבח  םע  הנורקה  תפוקת  לכ  ךרואל  ףיצר  רשק  לע  רמש  דוגיאה  .בוציעה  ● םוחת  םודיקל  ףסונ  יעוצקמ  םורופ 
ןכותו ןויע  ימי  ליעפהו  םזי  דוגיאה  .שרדנש  ● לככ  עויסו  יטנוולרו  יעוצקמ  עדימ  קפיס  ןכו  םייעוצקמה  םימורופה  םינושה , הידמה  יעצמאב 

םדקל ךישמה  דוגיאה  .דוגיאה ●  ירבח  תבוטל  םייעוצקמ  םינכת  קפיסו  הנורוקה  רבשמ  רואל  תילטיגיד  המרופטלפל  ורבעוהש  םיבר 
םייק דוגיאה  .םינואיזומל ●  תולע  אלל  יטפשמ  ץועיי  קפיס  דוגיאה  .םינואיזומה  ● דמעמ  קוזיחו  םודיקל  םינוש  םיפוג  םע  הלועפ  יפותיש 

הדובע תועצהו  םיארוק  תולוק  םסרפ  דוגיאה  .בחרנ ●  יתרושקת  רוקיסל  גאדו  ילטיגיד  טמרופב  ימואלניבה  םינואיזומה  םוי  תא 
.ןודנולב הריכמל  ודמעש  םאלסאה  ןואיזומ  ףסואמ  םיטירפ  לש 383  לארשיל  םתרזחהל  ירוביצ  קבאמ  .תונושה ●  תומרופטלפב 

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

םיפסונ םימורופ  תושיגנתמקה 4  םורופו  קוויש  םורופ  דוגיאה , יקיתוו  םורופ  תורצוא , םורופ 

דוגיאה ירבחל  יעוצקמ  עדי  ןתמו  תוליעפוםודיק  םיסנכ  יבגל  םינוכדע  ןויע , ימיו  םיסנכ  םויק  םימורופה , תוליעפ 
.םוחתב תויטנוולר 

.הלשממה ידרשמ  לומ  םינואיזומה  םוחת  .הפיחםודיק  תייריע  ידי  לע  הפיחב  םינואיזומ  ינשב  העיגפ  תעינמל  ירוביצ  קבאמ 

םינואיזומל יטפשמו  יעוצקמ  הנעמ  .םינואיזומהןתמ  ישנאל  םיטנוולר  עדימו  םינותנב  רתאה  ןוכדע 

םיימואלניבו םיימוקמ  םיטירק  חתפמ  ימרוג  םע  הלועפ  יפותיש  תבחרהו  םויק 
םינואיזומה םלועל 

םיימואלניבו םיימוקמ  םיטירק  חתפמ  ימרוג  םע  הלועפ  יפותיש  תבחרהו  םויק 
םינואיזומה םלועל 
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תוליעפה ירוזא 
; ןלהל תטרופמה  המישרה  ןיבמ  חודה  תנשב  התומעה  הלעפ  וב  רתוי  וא  דחא  רוזא  ןמסל  שי 

דעי להק 
( דחא דעי  להקמ  רתוי  רוחבל  ןתינ   ) חודה תנשב  התומעה  לש  דעי  ילהק  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

התומע ידי  לע  םיתורש  ןתמ 
.םולשתב ןתינ  תורישה  םאה  ןייצל  שי  ףסונב  .עויסה  וא  תורישה  ןתינ  םהבש  םיכרדה  תא  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

ןיעקרקמב תוכז 
(? תומדוק םינשבו  חודה  תנשב   ) לארשי יעקרקמ  תושרו  תימוקמ  תושר  הז  ללכבו  ירוביצ , ףוג  הל  ןתנש  ןיעקרקמב  שומיש  תוכז  התומעל  םאה 

תושיכרו תואקסע 
הרומתב אלש  םיסכנו  םיפסכ  תרבעה 

(? ןיעקרקמ יסכנ  םניאש   ) םיסכנו םיפסכ  ליגרה   םיקסעה  ךלהמב  אלשו  הרומת  אלל  חודה , תנשב  הריבעה  התומעה  םאה 

.רחא ףוגל  דויצ  המרת  רפס  תיב  לוהינב  תקסועה  התומע  המגודל : תיתרגש , אל  תוליעפ   

ןיעקרקמב תואקסע 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

תונמא וא  תונמואותוברת  תוברת  רחא - 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא

תיצרא1. הייסולכוא 

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

עדימ ןתמו  ץועיי  ןכאלאלגוציי ,

םידיחיל תיפסכ  הכימת  וא  ןכאלאלתוגלמ 

םיתוריש ןכאלאלןתמ 

אלןכ

אלןכ
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? חודה תנשב  ןיעקרקמב  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

ןיעקרקמב אלש  תואקסע 
? חודה תנשב  םירושק םידדצ  םע  ןיעקרקמב  אלש  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

םתריכמל וא  םיתוריש  תיינקל  תויורשקתהלו  תואוולהל  סחייתהל  שי  הז  ללכב 

תונורחאה םינשה  שולשמ  תחאב  םרתש  םרות  ( 4 ; ) התומעה דבוע  ( 3 ; ) התומעב הרשמ  אשונ  ( 2 ; ) התומעה רבח  ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  רושק – " דצ   "
ימש דיגאת  ( 6 (; ) 4  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ  ימ  לש  םהיבורקו  םגוז  ינב  ( 5 ; ) הנש התואב  הלש  רוזחמהמ  לע 20%  הלועה  םוכס  התומעל 

ןהכמ וא  וב  הרשמ  אשונ  שמשמ  אוהש  וא  וב  הרש  אשונ  תונמל  תוכז  ול  שיש  העבצהה , תויוכזמ  תוחפל  קיזחמ ב-25%  ( 5  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ 
; הרשמ אשונל  ליבקמ  דיקפתב  וב 

היתורטמ יפל  התומעה  יתורישמ  תונהל  םיאכזה  רוביצמ  דחאכ  רושק  דצ  ותואל  ןתינ  תורישה  םא  רושק  דצ  םע  תואקסע  טרפל  ךרוצ  ןיא  םיתוריש , תריכמ  ןיינעל   

םיעורא
םיגירח םיעורא 

? תיללכה הפיסאב  חודה  רושיא  דעו  חודה  תנש  רחאל  וא  חודה  תנשב  םייתוהמ  וא  םיגירח  םיעוריא  ויה  םאה 

תוליעפה רוזאב  וא  התומעה  לש  דעיה  להקב  יתועמשמ  יוניש  רחא , הרשמ  אשונ  וא  יללכה  להנמה  תורטפתה  התומעה , תודסוממ  דסומ  תורטפתה  אמגודל :  
יאשונמ ימ  דגנ  וא  התומעה  דגנ  םושיא  בתכ  תשגה  התומעב , ודיקפת  עוציב  םע  רשקב  הב  הרשמה  יאשונמ  ימ  וא  התומעה  דגנכ  תילילפ  הריקחב  החיתפ  הלש ,

.הלאב אצויכו  תרחא  "צ  לח וא  התומעמ  תיתועמשמ  תוליעפ  תטילק  התומעב , הליעמ  לש  יוליג  התומעב , ודיקפת  םע  רשקב  הב  הרשמה 

םייוקיל ןוקית 
? ירוביצ ףוג  םייוקיל ע"י  ןוקיתל  השירד  חודה  תנשב  התיה  םאה 

ןיד יפל  תכמסומה  תרחא  תושר  וא  תימוקמ  תושר  יתלשממ , דרשמ   

םיקסעומ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  3רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  5רפסמ 
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םירושק םימרוגל  תוגלמ 
? םהיבורקל וא  התומעה  ידבועל  התומעב , הרשמ  יאשונל  חודה  תנשב  תוגלמ  הקליח  התומעה  םאה 

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

תואצוה רזחהו  לומג 
ירבחל התומעה ,) לש  הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחב  ללכנ  אל  םא   ) יללכה להנמל  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , חודה  תנש  ךלהמב  המליש  התומעה  םאה 

? רקבמה ףוגהו  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה 

: רקבמה ףוגה  וא  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה  ירבחל  יללכה , להנמל  חודה , תנשב  רבטצמב  ומלושש  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , טרפל  אנ 

ינוציח םרוגמ  רכש 
? וקלח וא  ולוכ  התומעב , םדיקפת  עוציב  דעב  םרכש  תא  םלשמ  התומעל  ינוציח  םרוגש  התומעב  םידבוע  וא  הרשמ  יאשונ  שי  םאה 

החפשמ יבורק 
? התומעב הרשמ  יאשונ  לש  החפשמ  יבורק  התומעב  םיקסעומ  וא  םינהכמ  םאה 

.תחא םעפ  ונייצל  יד  ומצעב , הרשמ  אשונ  אוהש  הרשמ  אשונ  לש  בורקב  רבודמ  םא  הרעה :

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

םירושק םידיגאת 

םידיגאתב הטילש 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  1580רפסמ 

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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הרשמ אשונ  תונמל  תוכז  תלעב  איהש  וא  תיללכה  הפיסאב  העבצהה  תויוכזמ  תוחפל  הקיזחמ ב5%  םהב , הרבח  םהב , תטלוש  התומעהש  םידיגאת  שי  םאה 
? םהב

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

תומורת
םימרות תמישר 

לע הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  תיתנש  המורת  וא  לע 100,000 ,₪  הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  המורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 
? התומעה לש  יפסכה  רוזחמהמ  תוחפל 20%  הווהמה   ₪ 50,000

לעב תטילשב  וא  דיגאתה  תטילשב  יוצמה  רחא  דיגאת  ןכו  וב  הטילש  לעבו  דיגאת  ( 2) ונחלוש ; לע  םיכומסה  ותיב  ינבו  דיחי  ( 1) דחא : םרותכ  וארי  הז  ןיינעל   
.הטילשה

תומורת סויג 
? התומעה ידבוע  םניאש  ימ  תועצמאב  חודה  תנשב  תומורת  הסייג  התומעה  םאה 

הרז תינידמ  תושימ  המורת 
 ₪? לע 20,000 הלועה  רבטצמ  םוכסב  תורז תוינידמ  תויושימ  תומורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 

( תותומעה קוחל  ( 1 () ףיעס 36א(א  ) הרז הנידמל  רושקש  יתלשממ  ףוג  וא  הרז  הנידמ   

םידיקפת ילעב 
? םיאבה םידיקפתה  ילעבמ  רתוי  וא  דחא  חודה  תנשב  התומעב  ונהכ  םאה 

.המיאתמה הלבטב  דיקפת  לעב  יטרפ  ןכדעל  שי  ךרוצה  תדימב 

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

יללכ אלןכלהנמ 

רבזג / םיפסכ אלןכלהנמ 
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םינפ רקבמ  יונימב  תבייח  ןוילימ ש"ח  לעמ 10  יפסכ  רוזחמ  תלעב  התומע  קוח  יפ  לע  בל : תמושתל   

דעו ירבח 

רלסק הואנ  . 1

תבותכ יטרפ 

הרימס זר  . 2

תבותכ יטרפ 

ימינפ אלןכרקבמ 

חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  אלןכהאור 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

kessler@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)20/06/2013ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :23/06/2016ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא
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ינש הרואיל  . 3

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) לוק טרבור  . 4

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :23/06/2016ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

liora@bh.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

19/08/2020 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

הנוהכ םויס 
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רלמ 'י- צוגמי ריש  . 5

תבותכ יטרפ 

הירוא ןאיויו  . 6

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)23/06/2016ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)23/06/2016ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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ןרוג תירוד  . 7

תבותכ יטרפ 

יול תעפי  . 8

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/02/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)09/04/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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לצג הנילא  . 9

תבותכ יטרפ 

קוטשנווק הבוט (  ( רבנע . 10

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)15/03/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :30/05/2019ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)01/01/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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ןשג תירונ  . 11

תבותכ יטרפ 

ןבס לאכימ  . 12

תבותכ יטרפ 

רקבמ ןובשח  האור 
חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  האור 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

nurithgo@imj.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)01/09/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

miki@israntique.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/08/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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דדח המחנ  תור  . 1

תבותכ יטרפ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

גרבנזיו הנדרי  . 1

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :םילשוריריע יבצבוחר ףסוי  ץרה  :ברה  :35תיב :גהסינכ :38הריד המוק

: :9745921דוקימ לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

ruth@rozareich.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  17/06/2020ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  21/06/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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דלפ הליה  . 2

תבותכ יטרפ 

זרפ וסינ  ןסינ  . 3

תבותכ יטרפ 

םירחא םידיקפת  ילעב 
.ימינפ  רקבמו  תורישי  וילא  םיפופכה  םידיקפת  ילעבו  "ל  כנמ
חוודל ךמסומכ  תונמל  תניינועמ  התומעהש  םיפסונ  "ח  ור וא  "ד  וע

ספוטב ןזוה  אל 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  21/06/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  21/06/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  דעו  ירבח  םניאש  המיתח  ישרומ 

( םהל המיאתמה  הירוגטקב  המיתח  ישרומכ  ונמוסי  וללה  המיתחה  ישרומ  )

ספוטב ןזוה  אל 

התומעה תא  בייחל  ידכב  שרדנה  תומיתחה  בכרה 

תוצובק יפל  המיתחה  ישרומ  ןיבמ  םיפוריצב  וא  םינוש , םיאשונ  רובע  הנוש  בכרה  שרדנ  םא  וא  תומיתחהמ  קלחב  קפתסהל  ןתינ  םא  אמגודל :  

רכש ילבקמ  תשמח 
? רכשב םידבוע  הקיסעמ  התומעה  םאה 

התומעב הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמח  תמישר 
ונתינש םימולשתו  השירפ  יאנת  תוברל  התומעב , הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחמ  דחא  לכל  םלשל  הבייחתה  וא  התומעה  המלישש  םימולשתה  ללכ  תא  טרפל  שי 

םתקסעה לשב  רחאל 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל טרופמכ 

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  םיטקיורפרואת  לועפת  תזכר 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח156,042רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.2
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת30ףקיה  לועפתרואת  תלהנמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח695רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  1רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.3

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תוליעפברואת  ילועפת  עויס 
התומעה

"ח שב יתנש  וטורב  "ח30,128רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  6רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.4

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת50ףקיה  תוליעפברואת  ילועפת  עויס 
התומעה

"ח שב יתנש  וטורב  "ח11,939רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  4רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.5
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12 תוחפ מ - אוהש  לככ   

( יתומכו ילולימ  טוריפ   ) תרחא הבטה  לכו  השירפ  יאנת  תוילאיצוס , תושרפה  ףסכ , יווש  וא  ףסכ  ימוכס  תואוולה , הז  ללכב   

םייפסכ םינותנ 
"ח שב תוסנכה )  ) תוליעפה רוזחמ 

תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת65ףקיה  תוליעפברואת  ילועפת  עויס 
התומעה

"ח שב יתנש  וטורב  "ח10,625רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  3רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

תויושרמ99,995הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ0 99,995הס

תויושרל0הנידמל
תוימוקמ

"כ:6,510םירחאל0 6,510הס

"ל0ץראב "כ:0וחב הס

רבח רוקממ518,403ימדמ 
רחא

0
"כ: 518,403הס

( תוסנכה  ) תוליעפה רוזחמ  "כ  הס
"ח: שב

624,908
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"ח שב תואצוה 

תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

דעו ירבח  תומיתח 
תוארוהל םאתהבו  ןידכ  ולבקתה  הפיסאה  תוטלחה  יכו  םויב  תיללכה  הפיסאה  הרשיאשו  תנשל 2020  ילולימ  חוד  לש  ויטרפ  תא  תאזב  םירשאמ  הטמ  םימותחה  ונא 

ןונקתה

:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

םויב תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תותומעה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.תיתלשממ תוהדזה  םכח /  סיטרכ  תועצמאב  דדח  המחנ  תור  10/05/2021 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

תוולנו רכש  הלהנה37,306תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:81,196 118,502הס

תורחא "כ:526,846תואצוה  526,846הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  645,348הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )-20,440
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