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הינתנ םולשה טפשמ תיב

:תטפושה ינפב
ץיבומרבא-רדנלוק רדמס

- דגנ -

:םיעבות
יזרא ןהכ הלאירא .1
יזרא ןהכ לאירוא .2

ןורדק ד"וע

:עבתנ
ידרו ריאמ

ןיד קספ

:אובמ1 .

.הז ןינבב הריד השכר יזרא ןהכ תחפשמ םיעבותה .הינתנב סרגנוקה 'חרב ןינב הנב ידרו ריאמ

ןיב םתחנש רכמ םכסהל ךשמהב, םיעבותל ומרגנש םיקזנ ןיגב יוציפל העיבת הניה ינפבש העיבתה
.עבתנה ידי לע רפוה םיעבותה תנעטל רשא 22.2.11 םויב עבתנהו םיעבותה ,םידדצה

:וז העיבת תשגהל עקרה2 .

ריאמ עבתנהמ יזרא ןהכ לאירואו הלאירא םיעבותה ושכר ויפל , םידדצה ןיב םכסה םתחנ 22.2.11 םויב
סדנהמ ,םזיכ הנב עבתנהש ןינבב םירדח השימח תב הריד ,סרגנוקה בוחרב הינתנ ריעב הריד ידרו
.)העיבתה בתכל 'א חפסנכ ףרוצ םכסהה( .ןלבקו

36 ךותש עבתנה בייחתה םכסהל 4 ףיעסל םאתהב .2011 לירפא שדוחב הרידב הקזחה ולביק םיעבותה
תכשלב םמש לע הרידב תולעבה תוכז תא ריבעי אוה םינוקה םש לע הרידב הקזחה תלבק םוימ םישדוח
.ןיעקרקמה םושיר

.םישכורה םש לע ןינבב תורידה םושרל ןתינ ותלבק רחאל קר רשא , ןינבל 4 ספוט לכ לביק אל עבתנה
ןוילעה טפשמה תיבב םייקתהש ךילהה תרגסמב .ספוטה תלבק ךרוצל תויטופיש תואכרעל הנפ עבתנה
.4 ספוט תלבק ךרוצל ןינבב םימייקה םילדחמ רידסהלו לועפל עבתנה בייחתה

לכ לבקתה אלו ןיעקרקמה םושיר תכשלב םיעבותה םש לע הרידה המשרנ אל העיבתה תשגה םויל דע
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.4 ספוט

םייוקיל ןיגב תדרפנ העיבת ושיגה םיעבותהו םיבר הינב ייוקיל ךות ףא התנבנ הרידה םיעבותה תנעטל.3
תעד תווח םש ושיגה םידדצה .הז בתומ ינפב הלהנתה איה ףא רשא 18176-04-13 .א.ת תרגסמב הלא
ןיד קספ ןתינ םוי לש ופוסב .ורקחנ םידדצה םעטמ םיחמומה ףא רשאכ תוחכוה ךילה םייקתה ,םיחמומ
ןכ .הינבה ייוקיל ןיב םיפסכ םיעבותל םלשל עבתנה בייחו םיעבותה תונעט תא לביק רשא 19.1.16 םויב
רשאכ הרידל 4 ספוט תלבק יא ןיגב םיעבותל המרגנש שפנ תמגוע ₪ 3,000 ךס לע יוציפ עבקנ
.₪ 5,000 לש ךס ושקיב םש םיעבותה

.יזוחמה טפשמה תיבל רוערע עבתנה שיגה הז ןיד קספ לע

דגנכ 15542-10-14 .א.ת תרגסמב זכרמ זוחמ יזוחמה טפשמ תיבל תפסונ העיבת שיגה עבתנה.4
.הריד רכמ םכסה לוטיבל העיבתכ ותעיבת רידגה םש ,םיעבתנה

עבתנה ידי לע םכסהה תרפהמ האצותכ םהל ומרגנש םיקזנה םיעבותה םיטרפמ ינפבש העיבתה בתכב.5
םרטו רחאמ ךכ .עבתנה בייחתהש יפכ ןיעקרקמה םושיר תכשלב םמש לע המשרנ םרט הרידהש ךכב
םיוסמ בלשב .םימו למשח ןועשל הרבוח אל רשא הרידב ררוגתהל וצלאנ םה הרידל 4 ספוט לבקתה
ורבע הילא תרחא הריד ליבקמב רוכשלו הבזעל וצלאנ הרידב למשח רדעהבו םתרידמ למשחה קתונ
.15.1.14 םויב

.תיבה ךותב םהידלי לש םימוליצ םליצ ןכש םתויטרפב עגפ עבתנהש םיעבותה םינעוט דוע

םולשת ןיגב ₪ 47,860 לש ךס ,םכסהה תרפה ןיגב ₪ 180,000 לש ךס תללוכה םתעיבת ושיגה ךכשמ
םוכס תאז םע .תויטרפב העיגפ ₪ 150,000 לש ךס ןכו שפנ תמגוע ₪ 150,000 לש ךס ,תוריכש ימד
.₪ 230,000 הבוגב דמעוה העיבתה

םרוגש דרטמהו שערה לשב הרידה תא ובזע םיעבותהש ןעט ותנגה בתכב ןעט גצוימ אל רשא עבתנה.6
ןכ .עבתנה הנבש ןינבב לבוגה ןינבב אצמנה ןוראוב תחפשמל ךיישה םוקיש .ב.א תרבח לש לטסוה םהל
תא המיזמב ריבעהלו ותוא טוחסל תנמ לע ןוראוב תחפשמ םע תחא די ושע םיעבותהש עבתנה ןעט
.ןוראוב תחפשמ םש לע הרידה

הלתמ יאנתל ןעט דוע .יקוח וניא יכו השעמל לטוב םידדצה ןיב רכמה םכסהש הנעטה הניה תפסונ הנעט
.םכסהה ללכ רפה אל ותנעטל ךכשמו םכסהב

:הערכהו ןויד.7

:םידדצה ןיב רכמה םכסה תרפה

לע הרידה םושירל גואדל עבתנה לעש שרופמב וב עבקנו רורב וניה םידדצה ןיב םתחנש רכמה םכסה
.)םכסהל 4 ףיעס האר( .הקזחה תלבק םוימ םישדוח 36 ךות ןיעקרקמה םושיר תכשלב םיעבותה םש
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עבתנה לע היה 2014 תנש לירפא שדוחל דע ךכשמ ,2011 תנש לירפאב הרידב הקזחה ולביק םיעבותה
אל ןכש ,ןכ השע אל אוה םלוא ,ןיעקרקמה םושיר תכשלב םיעבותה םש לע הרידה םושירל גואדל
.ןיעקרקמה םושיר תכשלב םינוקה םש לע המשרנ הרידהש ךכל היאר לכ הגצוה

.םכסהה עבתנה רפה ךכשמ

וילע הלח אלו לטוב רכמה םכסה ךכשמו םידדצה ןיב םכסהה תא ורפהש םה םיעבותהש ןעוט עבתנה.8
.םושיר תבוח לכ

.םכסהב עובקל םאתהב םיעבותהמ םכסהה ןובשח לע םיפסכ לביק עבתנהש דמלמ םכסהב ןויע

םלשל םיעבותה לע היהש ןורחאה םולשתה היהש ,₪ 380,000 לש ךסש ומיכסה םידדצהש ינפב חכוה
ךרוצל היריע ירושיא תלבקו היריעהמ 4 ספוט תלבקל דע ןידלוג ד"וע לצא תונמאנב ראשיי ,עבתנל
ודיקפה ןכא םיעבותה .)םיעבותה ריהצתל חפסנכ ףרוצש 15 ףיעס – םכסהל חפסנה האר( .םושירה
.םכסהה יפ לע םתבוח ואלימ ךכשמו ףסכה

יפכ םימוכסה לכ תא ומליש םיעבותה .םיעבותה דצמ רכמה םכסה תרפה לכ עבתנה ידי לע החכוה אל
.םכסהל םאתהבו ושרדנש

לטבל לוכי וניא ותעד לע עבתנה .םיעבותל לוטיב תעדוה ןתמ ידי לע םכסהה לטיב אוה עבתנה תנעטל
.דעומב םימולשתה ומלישו םכסהה ורפה אל םיעבותה רשאכ ,לוטיב תעדוה ןתמב םכסהה

םא אלא םישדוח 36 ךות םינוקה םש לע הרידה םושרל בייחתמ רכומהש עבוק םכסהל 4 ףיעס.9
.ךכ הרובס יניא ? הלאכ תוביסנ ןניה 4 ספוט תלבק יא םאה .רכומב תויולת ןניאש תוביסנ ומייקתי
השע 2014 -2011 םינשה ןיב וא םיעבותל הרידה תריכמל דעו 2009 תנשמש ללכ חיכוה אל עבתנה
.םינוקה םש לע הרידה םושרל ותלוכיבש לככ

וימוכיסב םג .תיבה םושיר ךרוצל םינשה ךלהמב השעש תולועפ לכ עבתנה טריפ אל ללכ ותנגה בתכב
ומשרי הנבש ןינבב תורידהש ךכל גואדל תנמ לע םינשה לכ ךלהמב השעש תולועפ לע ללכ עיבצמ וניא
.ןהב תויוכזה ושכר רשא ,םינוקה םש לע ןיעקרקמה םושיר תכשלב

ןתינש םיפיעס לכ וב ועבקנ אלש דמלמ םכסהב ןויע -יקוח יתלב רכמה םכסהש עבתנה ןעוט דוע.10
.םייקוח יתלב םיפיעסכ םרידגהל

.הייריעהמ ןוישירה תלבקל עגונה לכב הלתמ יאנת םייק םכסהבש ןעוט עבתנה

םייק וא/ו יקוח וניא םכסהה תונעטל עודמ ללכ טרפמ וניא וימוכיסב םלוא ותנגה בתכב ונעטנ הלא תונעט
.הלתמ יאנת וב
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ירושיא תלבק ףיעס אל םגו ,עבתנה ןעוטש יפכ ,םכסהב הלתמ יאנת ףיעסכ עבקנ אל 4 ספוט תלבק ףיעס
.יאנתה םויק רדעהב עקפ רשא הלתמ יאנת םע םכסהב ןניקסעש עובקל ןתינ אל ךכשמ ,היריעה

עבתנה ןכש ,םלשוה השעמל רבכ ןינבה 2011 תנשב םיעבותל הרידה הרכמנ רשאכש ינפב חכוה דוע
עבתנהש עבותה תודעמ ררבוה ןכ .)21 הרוש 16 'מע האר( 2009 תנשב רבכ ןיינבה תינב םייסש דיעה
יניד קספב ףא .)8-9 תורוש 10 'מע האר( .בורקה ןמזב ןתניי םלוא הרידל 4 ספוט ןיא ןכאש ול רסמ
4 ספוט לבקיש עבתנה ירבד לע וכמתסה ןכש הרידל וסנכנ םיעבותהש יתעבק ,18176-04-13 העיבתב
.םדקהב

ןכש םיעבותל עגונה לכב יתנקסמ הנשמ הניא 4 ספוט תלבק םרט הרידל וסנכנ םיעבותהש הדבועה
לע ךמתסהל םיעבותה ויה םילוכי ןכלו תכראתמ היריעה ידי לע 4 ספוט תלבק םיתיעלש ריבסו ינויגה
36 ךות םמש לע הרידב תויוכזה םושרל םכסהל םאתהב ותובייחתהב םג ובוג רשא עבתנה ירבד
.םישדוח

.םכסהה תא רפה עבתנה ןכ השע אלשמ.11

םלוא תידוסי הרפה הווהמ 4 ףיעס תרפה יכ םכסהל חפסנה אוהש 9 ףיעסב ורידגה םנמוא םידדצה
יפכו והשלכ םוכס תעכ עובקל ןתינ אל ךכשמ .םכסומ יוציפ םוכס אוהש םוכס לכ ועבק אל םכסהב
אל רשאכו שרופמ םוכס עובקל םידדצה לע היה ןכש ,הזוחה ךרעמ 10% – עובקל םישקבמ םיעבותהש
.תעכ תאז תושעל ןתינ אל ןכ ושע

ןיא דוע לכ ,רכמה םכסה לוטיבל יזוחמה טפשמה תיבל םיעבותה דגנכ עבתנה שיגהש העיבתל רשאב.12
.ויפ לע םידדצה בייחל שיו רירשו ףקת רכמה םכסה ,תרחא הטלחה

:עבתנה י"ע רכמה םכסה תרפהמ םיעבותל םרגנש קזנה.13

.עבתנה ידי לע םכסהה תרפהמ האצותכ םיעבותל םרגנש קזנה המ ןוחבל שי ליעל יתעיבק רואל

תא קתינ עבתנה ןכש 2014 תנשב הרידה תא בוזעל וצלאנש ונעט םיעבותה – הריד רכש םולשת.14
.םתרידל ןתינש למשחה

םינשה ךלהמב םיעבותה ולביק יזא 4 ספוט לבקתה םרטו םשרנ םרט ןינבהו רחאמ עבותה תודעמ הלועכ
ןכשהמ ילמשח לבכ ורביח םיעבותה .ןינבהמ למשחה קתונ 2013 תנש טסוגואב .עבתנה ךרד ינמז למשח
וצלאנ ןכ לעו למשחהמ םתריד תא קתינ עבתנה ןכמ רחאל םלוא ,למשחב שמתשהל ולכויש תנמ לע ,
.)לוקוטורפל 9-21 תורוש 14 'מע האר( הרידה בוזעל
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םייקתהש ןוידב םשו 40611-11-13 .א.ת תרגסמב םידדצה ןיב ףסונ ךילה םייקתהש עבותה דיעה ןכ
אלש ומיכסה םה ,קתונ הב למשחהו רחאמ הרידה תא בוזעל וצלאנ םהש רחאל ךרענש 25.3.14 םויב
).םש ןוידה לוקוטורפ האר( .הרידל 4 ספוט היהי אלש דע הרידל רוזחל

היתחת תרחא הריד רוכשלו םתריד תא בוזעל וצלאנש ךכל הדיחיה הביסהש יתמשרתה עבותה תודעמ
הפוקת למשח םהל קפיס עבתנה .הרידב יאמצע למשח היה אל ןכלו 4 ספוט היה אל הרידלש הניה
לכ התיה אל ,עיגה אל םתרידל למשחהו למשחה תקפסה הקיספה למשח תרבח רשאכ םלוא הכורא
.תרחא הריד רוכשל תאצל אלא םהידיב הרירב

תאז םע .1.1.14 םוימ שדוחל ₪ 4,500 לש ךסב הריד ורכש ויפל תוריכש םכסה וגיצה םיעבותה
– תוריכש ישדוח 11 רובע ד"כש םהל קוספל םוקמ שי ןכ לעו 2014 רבמבונ שדוחב השגוה העיבתה
.₪ 49,500 לש ללוכ ךס

לטסוה םהל םרוגש דרטמהו שערה לשב קר הרידה ובזע םיעבותהש עבתנה תנעט לבקל שי םאה.15
?דיל יונבה

םיעבותהש יתמשרתה אל ללכ תיודעבו החיכוהל עבתנה לע היה רשאכ ,רקיעו ללכ החכוה אל וז הנעט
הריד בוזעל ופידעהש ךכ ידכ דע םהל עירפהש אוהשלכ שער לשב םפסכ בטימב ושכרש הרידה ובזע
.תוריכשב רוגל רובעלו ושכרש

הרידל 4 ספוט דוע ןיא םויה דע רשאכ הבר שפנ תמגוע םיעבותל המרגנש קפס ןיא – שפנ תמגוע.16
ךס ולביק םיעבותה תמדוקה העיבתב יתנייצש יפכ םלוא ,ןיעקרקמה םושיר תכשלב המשרנ םרט איהו

םוקמ לכ ןיא ןכ לעו 4 ספוט היה אל דוע הרידלש ךכמ םהל המרגנש שפנה תמגוע ןיגב ₪ 3,000 לש
םיימעפ דעס ותוא עובתל ןתינ אלו ,תמדוק העיבתב הז דעס עובתל ורחב םיעבותה ןכש לופכ בויחל
.קזנ שאר ותואל רשאב םינוש םימוכס לבקלו

– תויטרפב העיגפ.17

השולש ולגתה 18176-04-13 .א.ת תרגסמב טפשמה תיבל עבתנה שיגהש םיכמסמב םיעבותה תנעטל
תאז תיטרפה םרצחבו םתיבב םיאצמנ םידליה רשאכ עבתנה ידי לע ומלוצש םיעבותה ידלי לש םימוליצ
.םהיפלכ עבתנה עציבש םיבקעמ תרגסמב

.יוציפב עבתנה בייחל םוקמ שי קוחל םאתהבו םתויטרפב העיגפ םיווהמ עבתנה ישעמ

.א.תב העיבתל םיסחייתמה ודי לע ופרוצש םיכמסמהמ דומלל ןתינש ןעוט דגנמ עבתנה.18
טפשמה תיבל ךמסמה ושיגה ףאו ותעידי אלל עבתנה תא וטילקה םה ףא םיעבותה יכ 18176-04-13

.טפשמה תיב ןויזיבל םתשקב תרגסמב
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תונעט תחכוה התיה םתרטמש הלעמ םימוליצב ןויע ןכ .םימוליצה תא עבתנה םליצ דציכ רורב אל.19
ךכ ,רקיעו ללכ םהינפב ןיחבהל ןתינ אל השעמלו רורב ןפואב םימלוצמ םניא םידליה רשאכ עבתנה
.תויטרפה תנגה קוחל םאתהב יוציפל םוקמ שיש הרובס יניאש

קותינל םורגל ידכ ןינבב םימהו למשחה תונובשח תא םלשל ולדח םיעבותהש עבתנה תונעטל רשאב.20
וגצוה אל ןכ .תידגנה הריקחה תרגסמב עבתנה ידי לע רקיעו ללכ החכוה אל וז הדבוע יזא ,ןינבב למשחה
אוה םלוא ,עבתנל תונובשחה תא םלשל וכישמה םהימוכיסמ הלוע ךכ םיעבותה .הז ןינעב תויאר לכ
לע תולבק ולבקי אלש דע ןובשח םלשל םיעבותה ובריס ךכ .תודסומל םימולשתה ריבעה אל וימעטמ
למשח תחטבאל ןודקפל עבתנה תושירד ללוכ ןובשחהש םהימוכיסמ הלע ןכ .ומלישש םימדוק םימולשת
.םיעבותה לש תיתימאה הכירצה תא ףקשמ וניא יכו םינוקית ,תוילעמ ,םימו

.הז ןינעב אוהש םוכס לכב םיעבותה בויחל םוקמ לכ ןיא ךכשמו דגנכש העיבת לכ שיגה אל עבתנה

תשגה םוימ תיבירו הדמצה ישרפה ןכו ₪ 49,500 לש ךס םיעבותל םלשל עבתנה לע -רבד ףוס.21
ד"וע ט"כשו םיעבותה ידי לע המלושש יפכ טפשמה תיב תרגא םלשי ןכ .לעופב םולשתה דעו העיבתה
.₪ 6,000 הבוגב

.םידדצה רדעהב ,2016 רבמטפס 18 , לולאב ו"ט םויה ןתינ

ץבוק דרוה

םש תא לולכל השקבה לע .רתאב רשקה תריצי דומעב הרסה תיינפ תועצמאב רגאמהמ ךמסמה תרסה םישקבמה ןיד ילעב
תוטלחההו ןידה יקספ יכ רהבוי .הרסהה תביס תא ותשקבב ןידה לעב ןייצי ,ןכ ומכ .ךמסמל רושיקו ורפסמ ,ךילהל םידדצה
וב בצמב םלוא ,ךמסמה תרסה תא שקבל םיאשר םנמא ןיד ילעב .טפשמה יתב תלהנה רושיאבו ןידכ םימסרופמ ןיד קספ רתאב
תכרעמה תעד לוקישל הנותנ וריסהל הטלחהה ,םוסרפה תא רסואה וצ ןיא

Disclaimerהעדוה

םישמתשמה לע ,תאז םע .ינויח עדימו רמוח רתויב הבוטהו האנה הריהמה ךרדב ריבעהל םיבר םיצמאמ ועקשוה הז רתאב
רוקמה תא ףילחהל רמייתמ וניאו ןוויכו ךרד הארמ הווהמה רתאב עיפומה רמוחב קפתסהל אלו ומצע רוקמב ןייעל םישלוגהו
.יעוצקמ ץועי םוקמב אב וניאש םג ומכ

תונוכנלו קוידל יארחא וניא רתאה .עוצקמ לעבמ יטפשמ ץועי הטלחה וא הלועפ לכ ינפל לבקל שמתשמ לכל ץעיימ רתאה
םיקויד יא לופיל םילולע רתאל ותלעהל דעו םימייוסמ םיתוויעל הרמהה ךילהתב ףשחנ ירוקמה רמוחה .רתאב עיפומה רמוחה
לכ לש םיטרפ תותימאל וא םוסרפ םושל יארחא וניא רתאה .וב שומישה רחאל השעתש הלועפ םושל יארחא רתאה ןיא ןכלו
.רתאב עיפומה ףוג וא דיגאת ,םדא
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