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)2020 ילוי( הרבעש הנשל האוושהב זופשאב םילוח ,ימוי םיתמואמ

 .הרבעש הנשה תמועל הז לגב זופשאבהשק+תינוניבה האולחתה תמגמ יונישב הז לגב יתועמשמ בוכיע רכינ
 .המשנהל םתורדרדיה ענומ םגש המ ,השק+ינוניב בצמב םינסוחמ םילוח לש תרבגומ המלחה ידי לע תאז ריבסהל ןתינ

.ולא תומגמ אדוול ידכ דוע תוכחל שי

יחכונה לגה– םיפוצר םיוק
)םימי379-ב הזזה(2020 ילוי לג– תודוקנ

ימוי םיתמואמ– רוחש

זופשאבםימשנומ םילוח– לוחכ

ימוי םיתמואמ– רוחש
זופשאבהשק+ינוניב םילוח– לוחכ
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םימדוקה םילגה תמועל הזה לגב הכ דע םיכומנ זופשאמ התומתה רועיש

10%-כ הזה לגב םה ,20%-כ ויה הז לג דע רשא ,השק בצמב זופשאמ התומתה ייוכיס יכ רכינ ,ןכ לע רתי .דאמ הכומנ הדוע הזה לגב התומתה )א(
.םימדוקה םילגב התומתה יזוחא לש ןותחתה ףסב איההשק+ינוניב בצממ התומתהש הדבועב םג רכינ הז ןיינע )ב( .דבלב

 ,ךשמהב ךעדת רשא ,תרבגומ התומת המיגדמה היטהמ עבנ הפצנש  םיתמה רפסמש ךכל דשח תררועמ םימשנומה רפסמבתיטיאההילעה )ג(
 .הכ דע הז לגב םיתמה ןיבמ ןוסיחיאכודמ יובירמ תעבונה היטה ,אמגודל

תיעובש התומת
)םימי11 לש החסה( תיעובש השק תינוניב האולחתמ10%
)םימי11 לש החסה( תיעובש השק תינוניב האולחתמ15%

 םישק םילוח לש )הכ דע( התומת רועיש
םינורחאה םייעובשב םישק םילוח לש התומת רועיש
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ההובג תואדו יא
ילוי תליחת דע

יחכונה לגה– םיפוצר םיוק
)םימי379-ב הזזה(2020 ילוי לג– תודוקנ

ימוי םיתמואמ– רוחש

לגב תרבטצמ התומת– לוחכ
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ודירוהל ךרדהו הקבדהה םדקמ

 ןתרמחה םע קר הרצענש הריהמ הילעל הליבוה דנלוהב תולבגמ תתחפה .)המוד תולבגמה תמר הב ץיוושל המודב(1.4 ביבס ,הקבדהה םדקמ
 .תיחכונה תולבגמה תמרב ,1-ל תחתמ לא הקבדהה םדקמ תדרוהל עייסל היושע םיפסונ ןוילימ דע ןוילימ יצח לש תונסחתה .שדחמ

ץיוושודנלוה ,לארשי

םיימוי םיתמואמ

הקבדה םדקמ

תולבגמה תמצוע
ןוסיח סוטטס
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)תואדו יא חווט– רופא ,רצק עוצימ– קד( םיתמואמ יפל הקבדה םדקמ– רוחש
השקו ינוניב םיימוי םיזופשא יפל הקבדהה םדקמ תכרעה- לוחכ
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הפיגמה לע תויפצתה תועמשמ

 לגב השקה האולחתה ןיב םילדבה םירכינ ,תאז םע  .םיקבדנבהילעה בצקל םאתהבו יפצל םאתהב תולעל הכישממ השקה האולחתה
 הז לגב תיטירקו השק ,תינוניבה האולחתה תמגמב יתועמשמ בוכיע רכינ.תונסחתהה לש העפשהכ םישרפמ ונאש ,םימדוקה םילגל הזה
 דחוימבו ,הלחמה לש ינילקה ךלהמה יונישב תאטבתמ תונסחתהה תעפשהש ירה ,וכישמי ולא םילדבה ןכא םא .הרבעש הנשה תמועל
 .התומתו המשנהל השק/ינוניבמ תורדרדה בוכיעו העינמב

.ול תרדגומה ןוכיסה תמר תאו םינושה םיבצמב הלוחל תוסחייתהה ןפוא תא תונשל םילוכיש ,ולא םייוניש רחא בוקעל שי
.ךשמהב תורמשנ ולא תונקסמ יכ אדוול שיו ,דאמ םינטק םימשנומה רפסמו התומתה ,עגרכ

 איה תועמשמה ,הקבדה תעינמב תיקלחה תוליעיה ףא לע .1.4 תוביבסב אוה ,תולבגמ אלל טעמכ לארשיש תורמל ,הקבדהה םדקמ
 תכרוא םדא תונסחתה ךא .הפגמה תמילבו1-ל תחתמ לא הקבדהה םדקמ תא תיחפהל היושע םיפסונ ןוילימ דע ןוילימ יצח לש תונסחתהש
 .תועובש4-כ
 םייקל היהי ןתינ אל ,הזכ הרקמב .יביטקפאה הקבדהה םדקמב ההובג הילעל ליבוהל לולע תולבגמ םוצמצש המיגדמ ,ץיוושו דנלוהל האוושה
.)םייחרכההםידודיבה רואל קר ולו( דאמ הבחר הצופת רואל םייח תרגש

 תנש תחיתפב עייסת ,הקבדהה םדקמ תדרוה רשפאתש ,םתונסחתה .12-40 יאליגב תורענו םירענו םיריעצ םירוה םה םינסוחמ אלה רקיע
.הרדסכ םידומילה

 תנש תחיתפ תארקל ,הנורוקה דצל רידס םייח חרוא לש תובצייתה רשפאל לאיצנטופ שי ןוסיחה לש תיתועמשמ הרבגהל ,תאז רואל
 .קורי ות ןוגכ ,תוכר תולבגמ לש הרבגה דצל,תנסוחמ הניאשהיסולכואה לש הריהמ תונסחתה דדועל שי ,ןכל .םידומילה
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