
 

  

 

  2021 תנשל יבמופ חוד

הדובעה םוקמב רכש ירעפ  
 1996-ו"נשת ,דבועלו תדבועל הווש רכש קוחל )ד(ב6 ףיעס תוארוהל םאתהב

 
 םודיקבו ,תילארשיה הרבחב תויסולכואה ללכ רובע תינויווש הדובע תביבס תריציב הלודג תובישח האור היגרנא רפונ
 .וניתולועפ לכב ירדגמ ןויווש
 רכש ירעפל עגונב יבמופה חודה תא םסרפל םיאג ינא ,םיגהונ ונא הב תיתרבחה תוירחאה ךותמו קוחה תושירדל םאתהב
  .ירדגמ סיסב לע הדובעה םוקמב
 50% לש רעפ וניה ,תויעוצקמ תוקלחמל הקולח לע ססבתהב ,הרבחב רתויב יתועמשמה רעפה יכ תוארל ןתינ חודב
 .הקלחמל םאתהב ,27%-4% לש ףקיהב ישנה רדגמה תערל םירעפ םנשי ,תאז םע .ירבגה רדגמה תערל
  .תואבה םינשב םירעפה תא םצמצלו ךישמהל תביוחמ היגרנא רפונ תצובק

 
 

  :הדובעה םוקמ
 מ״עב היגרנא רפונ י״ע

  :חודה תאצוה ךיראת
31.05.2022 

 .תוצובק 8 ןנשי הז חוליפ יפ לע רשאכ תויעוצקמ תוקלחמ :יפל השענ הדובעה םוקמב םינותנה חוליפ
  ,תוקלחמהמ תחא לכ יפל בצמה תנומת תא גיצמ ןאכ טרופמה חודה

  .םישנה תבוטל רעפ ןמסמ )-( ןומיסהו םירבגה תבוטל רעפ למסמ )+( ןומיסה רשאכ
 

 תוצובק
 חוליפב

 עצוממה רכשה ירעפ זוחא
 תודבועה לכ ןיב שדוחל
 לצא תו.םיקסעומה םידבועל

 קיסעמה

 עצוממה רכשה ירעפ זוחא
 ןיב תיקלח הרשמל שדוחל

 םידבועל תודבועה
 קיסעמה לצא תו.םיקסעומה

 עצוממה רכשה ירעפ זוחא
 ןיב האלמ הרשמל שדוחל

 םידבועל תודבועה
 לצא תו.םיקסעומה

 קיסעמה

 הקסעה תויקלח
 תעצוממ
 הצובקב

  וטורב רכש :רבסה
 תושרפה ללוכ

  וטורב רכש
 תושרפה ללוכ

  וטורב רכש
תושרפה ללוכ  

 םידבועה לכ
 האלמ הרשמב

 100% 4% --- 4% א
 100% 2% --- 2% ב
 100% 0% --- 0% ג
 100% 0% --- 0% ד
 100% 50%- --- 50%- ה
 100% 27% --- 27% ו
 100% 9% --- 9% ז
 100% 24% --- 24% ח

 
  ,הדובעה םוקמב האלמ הרשמל שדוחל עצוממה רכשהמ ךומנ םרכשש תו.םידבועה זוחא .1

 :ןימ יפל ,רחבנש חוליפה יפל

 :׳ה ;71% םידבוע ;0% תודבוע :׳ד ;0% םידבוע ;67% תודבוע :׳ג ;0% םידבוע 33% תודבוע ׳ב ;27% םידבוע ;9% תודבוע :׳א
 .40% םידבוע ;7% תודבוע :׳ח ;44% םידבוע ;9%1 תודבוע :׳ז ;22% םידבוע ;22% תודבוע:׳ו ;60% םידבוע ;20% תודבוע
 

 .0%  :ןימ יפל ,רחבנש חוליפה יפל ,רדסה וא םכסה חוכמ םומינימה רכשל המלשה םהל תמלושמש תו.םידבועה זוחא .2

 תויעוצקמה תוקלחמהו הרבחה הנבמ יפ לע השענ חוליפה :ליעל 2 ףיעסב םיטרופמה םינותנה תא םיריבסמה םיפסונ םינותנ ןלהל .3

  .הרבחה תלהנה תייאר יפ לע ,הכותב תונושה

  


