
ד ,זפ-רינ .ר ׳פורפ ,ץכ .נ ׳פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר ׳פורפ ,תיזג .ד ׳פורפ ,יזנכשא .י ׳פורפ גניב .מ רמ ,זפ-רינ .ר 'פורפ ,ץכ .נ 'פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר 'פורפ ,תיזג .ד 'פורפ ,יזנכשא .י 'פורפ

Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021
0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

.המוד הדיריהתקימניד ,יחכונה לגב תוהובגה האולחתה תומר תורמל .םדוקה רגסב התפצנש הדיריל םאתהב תדרל ךישממ הקבדהה םדקמ
.הדיריה תצאהל ליבוהל היושעו תשגרומ ןוסיחה תעפשה

.ריהמטנאיראו תוטלתשה בקע הדיריב הריצע– הז בלשב ירקיעה ששחה

רבמטפס לש רגסה ךלהמב תוחתפתהל ההז לארשיב הפיגמה תוחתפתה

 )רצק עוצימ-קד רוחש ,רופאב תואדו יא םוחת ,רוחש( םירתואמ יפל  הקבדה םדקמ
)לוחכ(השק+ינוניב בצמב םילוח יפל הקבדה םדקמ
)ריהב לוחכ( רבמטפס לש רגסבהשק+ינוניב בצמב םילוח יפל הקבדה םדקמ
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םימי110 ב זזומ רבמטפס לש רגסב הקבדהה םדקמ
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םישדח םירתואמ רפסמ
35% ב לדגומ  ,םימי110 ב זזומ םירתואמ רפסמ

םישדח השק םילוח רפסמ
םימי110 ב זזומ םישדח  השק םילוח רפסמ
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 .תוחפל שדוחה ףוס דע ךשמיו ,יופצכ ךשמנ םילוחה יתב לע סמועה
27/1 :ןוכדע

.ח״היתבב סמועה בקע הארנה לככ ,ראוני תליחתמ לחה ,עצוממב30%כב רבעל סחיב תרבגומ תימויה התומתה
.םיבורקה םימיב הריהמ הדיריל יפצ– השקה האולחתה לדומל המאתה ךשמה

 , רוחש-  תיפצת(- תימוי התומת
 שדוח ינפל םג ומכ ,םימי10 ינפל וגצוהש םילדומל המאתה ךשמה).30% בהובג– לוחכ ,ינש לג דע– םודא חווט רצק לדומ

)17/1-ב גצוהש ףקש(

םויה ינותנ

םויה ינותנ

 התומתה ,ינשה לגה אישב
15% יפל העבקנ תימויה
 םישדחה םיזפשואמה רפסממ
 ינוניב בצמב
ןכ ינפל םימי10 השקו

 העבקנ תימויה התומתה םויכ
 רפסממ22% יפל
 בצמב םישדחה םיזפשואמה
ןכ ינפל םימי10 השקו ינוניב
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60 ליגל תחתמ םילוחל 60 ליג לעמ םילוח ןיב סחי

יטירק+השק םילוח

ינוניב םילוח

.60 ליג דע םישדח םילוח +60 יאליגב םישדח םילוח ןיב סחי
ינוניב בצמב םילוח לוחכב , יטירק +השק םילוח– םותכב

 עיפשמ ןוסיחהו הדימב השקה האולחתב הדיריב הצאהל יפצ
27/1 :ןוכדע

.ןוסיחה לש תירשפא העפשה םאות םישדחה השק םילוחה יאליג תוגלפתהב יוניש
.האולחתב הדיריב הצאהל ליבוהל היופצ ןוסיחה תעפשה

ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
יחכונ בצמ

22/9 : ןוכדע
ןוחטב ילוש ריתומ וניא םילוחה יתב לע הובגה סמועה

27/1 :ןוכדע

תועמשמ

תוצלמה

 הדימב תבקוע םיתמואמבו האולחתב הדיריה .8.1.2021-ב לחהש קודהה רגסה תובקעב ,האולחתב הדיריל םינמיס
 .)7.10.2020-ה ךיראתב בצמל ךרעב םיליבקמ ונחנא( םדוקה רגסב הקימנידה ירחא הבר
.ימוי בר עוצימל קר אלא– םיימוי םיכרעל תיתיפצת תועמשמ ןיא
 .השקה האולחתב הדירי תובקעב ,בורקה עובשב תדרל יופצ םילוחה יתב לע ברה סמועה
.אישב הקימנידל המיאתמו התפצנ זופשאב השק םילוח1200  כ לע תועבקתהה
 .30%כב ולע התומתה ייוכיס רשאכ הנורחאל דאמ ץיאה התומתה בצק

 .םידדמה לכב האולחתב תיפצנ הדיריל ליבומ םינוסיחה בולישב רגסה
.האולחתה לש הדיריה בצק לע רגסהו ןוסיחה לש העפשהה תדימררבבתת בורקה עובשה ךלהמב קר– תאז םע
 יתבב סמועה הלע הלקהה תא בכעיו ,םדוקה רגסב רשאמ רתוי תיטיא הדיריל םורגי יטירבהטנאירוהש אוה ששחה
.תויועטל ןוחטב ילוש ריתומ וניא םילוחה יתבב בצמה .םילוחה

  .האולחת תדרוה חיטביש ךילהת ךישמהל שי
  םישק םילוח לש תודדוב תורשעל הדיריו1000 מ ןטק םישדח םיקבדנ רפסמל ליבוי האיציה ךילהתש אדוול ץלמומ
.השק האולחתב הילעו ,םיקבדנב תוצרפתה יוהיזל רוטינ לע תינכותה סוסיב  .)ראורבפ עצמאב- יפצ(
 ךשמה רשפאתש םיירוזא ןוסיחו האולחת תמר יפל החיתפ םידדועמה ,האולחתב םיילפיצינומו םיירזגמ םילדבה םירכינ
  .אלמ רגסל תוקקדזה אלל האולחת תדרוה
 לע הנטק תיפצנ העפשה רואל הובג ןוסיחו הכומנ האולחת ילעב םירוזאב םדקומ בלשב ךוניח תלעפה בלשל ץלמומ
.םידימלתה ברקב הקבדהה םדקמ


