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 םינזאמ

רבמטפסב30םויל
20192018

ח"ש יפלארואב

 ףטוש שוכר

4057,6462,996 םינמוזמ יוושו םינמוזמ
16,33315,631םיריחס ךרע תוריינ
5100,4113,009 הבוח תורתיו םירחא םיבייח

391,9491,636

6  עובק שוכר
70220,14,714וטנ ,עובק שוכר
10,3652,953  עובק שוכרב העקשהל םידעוימה םינמוזמ

067,3117,667

845,125109,303םיסכנ כ"הס

.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 תויוליעפה לע תוחוד

 םויב המייתסהש הנשל
רבמטפסב30

20192018
ח"ש יפלארואב

 :תויוליעפה רוזחמ

13173,0987,016וטנ ,)ת"תו( בוצקתו ןונכתל הדעוהמתובצקה
427,75,323 תורחא תובצקה
142,5092,444תומורת
,15922,1526749םיטנדוטסמ תוסנכה
  ןומימותוגלמתקולחל ולבגוהש וטנ םיסכנמ וררחושש םימוכס

061,98,753 עובק שוכר תשיכרוםירקחמ
,165854,2095תורחא תוסנכה

677,165158,012
 :תויוליעפה תולע

17854,121115,526 רזע יתורי שורקחמ הארוה
18670,2221,640םיטנדוטסל םיתוריש
 )2,620( )2,706( תואצוהב םירחא תופתתשה יוכינב
1,6701,226תחפ תואצוה

488,314135,772

189,2222,240 תויוליעפמ וטנ תוסנכה

194798,9,764תויללכו הלהנה תואצוה
1,9201,507תומורת סויג תואצוה
8,1987,644 קווישו םוסרפ תואצוה
-1,200תורחא תואצוה

392,23,325ןומימ ינפל וטנ תוסנכה

203136וטנ ,ןומימתוסנכה

395,2461,3הנשלוטנ תוסנכה

.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 וטנ םיסכנב םייונישה לע תוחוד
הלבגה םהיבגל תמייק אלש וטנ םיסכנ

הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ  םיסכנ תויוליעפל שומישל
  ודעוי אלש

  ידי לע
 התומעה

  לעודעויש
 התומעה ידי

  ושמישש
  תשיכרל

עובק שוכרל

  יפוא תלעב
  תשיכרל ינמז

 עובק שוכר

  יפוא תלעב
  תקולחל ינמז

 תוגלמ

  יפוא תלעב
  עוציבל ינמז

 םירקחמ
  יפוא תלעב

 כ"הסעובק
 ח"ש יפלא

,38247*1,5036,810*,29,9308,4022,9531322)4,492(2017  ,רבוטקואב  1  םויל תורתי

 :הנשה ךלהמב תופסות
614,8 - -4,668946,3 - - -  תומורת
175,6 -9211,1864,068 - - - תובצקהו םיקנעמ
259263 -4 - - ןומימ
,6143 - - - - - -,6143 הנשל וטנ תוסנכה
 :הנשה ךלהמב תועירג
),1765()60( -),1165( - -)574(574 תולבגהמ וררחושש םימוכס
),4223( -)3,331( - - -)91( -  רקחמל וררחושש םימוכס
 - - - - - -3,115)3,115(התומעה ידי לע ודעויש םימוכס
 - - - -)5,589(5,744)155( - עובק שוכר תשיכרל ושמישש וררחושש םימוכס
: הלבגה  םהיבגל תמייק אלש םימוכס תרבעה
 - - - - -,9471 -),9471(  עובק שוכר תשיכרל ושמישש
 - - - - -)1,226( -1,226  תחפ תואצוה יוסיכ
,2,2407,00915357*,32,22514,7142,9531522)4,140(2018  ,רבמטפסב  30   םויל תורתי

 :הנשה ךלהמב תופסות
,10,1444,504,395263477617 - - -  תומורת
,7852 -9661,512100 - - - תובצקהו  םיקנעמ
5864 -6 - - - - ןומימ
2,395 - - - - - -2,395 הנשל וטנ תוסנכה
 :הנשה ךלהמב תועירג
)5,906()70( -)5,836( - -)2,707(2,707 תולבגהמ וררחושש םימוכס
)3,154( -)3,154( - - - - -  רקחמל וררחושש םימוכס
 - - - - - -4,141)4,141(התומעה   ידי  לע  ודעויש  םימוכס
 - - - -)3,698(5,487)1,789( - עובק שוכר תשיכרל ושמישש וררחושש םימוכס
 -:  הלבגה םהיבגל תמייק אלש םימוכס תרבעה
 - - - - -2,171 -)2,171(  עובק שוכר תשיכרל ושמישש
 - - - - -)1,670( -1,670  תחפ תואצוה יוסיכ
870,3120,70210,3652,3381,5817,63170,807)3,680(2019  , רבמטפסב  30   םויל   תורתי

 .שדחמ גווס*
.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה  םירואבה
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 םינמוזמה  ימירזת לע תוחוד

 םויב המייתסהש הנשל
רבמטפסב30

20192018
ח"ש יפלא

תפטושתוליעפמםינמוזמימירזת

,2,3956143וטנ תוסנכה
2,4552,575)א(תפטוש תוליעפמםינמוזמ התגצהל תושורדה תומאתה

,4,8500366תפטוש תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ

 העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

86522םיריחס ךרע תוריינ )תשיכר( ןוערפ
- )7,412( עובק שוכר תשיכרל םידעוימה םינמוזמ
 )7,538( )7,658( עובק שוכר תשיכר

 ),1607( )14,984( העקשה תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ

 ןומימ תוליעפמ ועבנש םינמוזמימירזת

-634 העובקהלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנל ופקזנש  תובצקהוםיקנעמ,תומורת
  תלעב הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנל ופקזנש  תובצקהוםיקנעמ,תומורת

11,1105,589עובק שוכר תשיכרל ינמז יפוא
  תלעב הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנל ופקזנש  תובצקהוםיקנעמ,תומורת

2,4954,068םירקחמ עוציבל ינמז יפוא
  תקולחלינמזיפואתלעבהלבגהםהיבגלתמייקשוטנםיסכנל ופקזנשתומורת

,6,0163935תוגלמ
 ),4223( )3,154(רקחמלוררחוששםימוכס
 )331,5( )5,906(תולבגהמ וררחושש םימוכס

11,195297,6 ןומימתוליעפל ושמיששוטנ םינמוזמ

1,0615,317םינמוזמ יוושוםינמוזמבהיילע

62,99657,679הנשה תליחתלםינמוזמ יוושוםינמוזמ תרתי

64,05762,996 הנשה ףוסלםינמוזמ יוושוםינמוזמ תרתי

.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 םינמוזמה ימירזת לע תוחוד

 םויב המייתסהש הנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

 תפטוש תוליעפמ םינמוזמה תגצהל תושורדה תומאתה)א(

:תויוליעפה לע חודל תומאתה

1,6701,226תחפתואצוה
 )479( )788( םיריחס ךרע תוריינ ךורעש
486276וטנ ,םידבוע תויוכזלשב תויובייחתהב)הדירי(היילע
64263וטנ ,ןומימתוסנכה

1,4322861,

 :םיפטוש תויובייחתהו שוכר יפיעסב םייוניש

 )2,955( )992( הבוח תורתיו םיבייחב היילע
1,045 )2,600(  )ת"תו(בוצקתלו ןונכתל הדעוה תרתיב יוניש
156 )212(םיתורישינתונו םיקפסב)הדירי(היילע
74,823,043שארמ תוסנכהו םידבוע ,םיאכזב היילע

1,0231,289

2,4552,575

.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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יללכ -:1רואב

וא "התומעה"–ןלהל( יח-לת תימדקאה הללכמה הרשואו המשרנ1996,סרמב19םויב.א
תנשב התוליעפ תא הלחה התומעה .580263572  -  תותומעה םשרב הרפסמ .התומעכ )"הללכמה"
 .ז"נשת םידומילה

  םהב ,םימוחת רפסמב ינשו ןושארראות קינעהל יאשרה יאמצע ימדקא דסומהניה התומעה.ב
  התומעה.דועו ךוניח ,היגולוכיספ,תילאיצוס הדובע ,בשחמה יעדמ ,הנוזת,היגולונכטויב
ידומילל הביטחורעונל ימדקא זכרמ,םיננוחמל רפס תיב ,תוימדקא םדק תוניכמ םגהליעפמ
םידומיל תנשב(םיטנדוטס3,495-כ ינשוןושאר ראותלודמלט "עשתםידומילה תנשב .ץוח
.)םיטנדוטס3,564-כח"עשת

,רבמטפסב30םוילדסומה ידי לע ודעוי אלשתויוליעפל שומישלוטנ םיסכנבןוערגהתומעל.ג
תוליעפמ םינמוזמה ימירזת יכ הכירעמ התומעה תלהנה .ח"שיפלא3,680 -כלש ךסב2019

  התומעה תלעפה ךשמה תא ורשפאי ,ןוערגהתא םינמממה םיפסונ תורוקמ םע דחי ,תפטוש
 .תיחכונה ביצקתה תרגסמב

יפואל םאתהבתאזורבמטפסב30םוילהנש לכבםיכרענ התומעה לש םייפסכהתוחודה.ד
רואב םג האר(  ההובג הלכשהל הצעומה תויחנה יפ-לעו םידומילה תנש תחיתפ ידעומו תוליעפה
2(.  

תיאנובשחהתוינידמה ירקיע -:2רואב

םייפסכה תוחודה תגצה סיסב.א

   -ןלהל( ההובג הלכשהל תודסומ לש םייפסכ תוחוד ,9  רפסמ תואנובשח ןקת לש היחנהל םאתהב
  תואנובשח יללכ69רפסמ תעד יוליגל םאתהב וכרענ הללכמהלש םייפסכה תוחודה.)9ןקת
  69  רפסמ תעד יוליגל תורהבהו םינוקית"  5  רפסמ תואנובשח ןקת ,םיר"כלמ ידי לע יפסכ חווידו
  תעד יוליג ןוקית"36רפסמ תואנובשח ןקתו "םיר"כלמ לע יפסכ חווידו תואנובשח יללכ רבדב

  םינוקית רבדב  5  רפסמ תואנובשח ןקתו םיר"כלמ ידי לע יפסכ חווידו תואנובשח יללכ רבדב  69
  ."69רפסמ תעד יוליגל תורהבהו

םייפסכהתוחודה תגצה תנוכתמ.ב

  תויובייחתהה ,םיסכנה לכ וז הטיש יפל .תינללוכה הטישה יפל םיכורע םייפסכה תוחודה
הדרפה אלל םהלש תוליזנה רדס יפ לע םיגצומו םייפוא יפ לע םיצבוקמו םיגווסמ ,וטנ םיסכנהו
  שומישב םילדבהה .וטנ םיסכנ לש תרחא וא וז הצובקל םיסחייתמה תויובייחתה וא םיסכנ ןיב
יפואל םאתהב ,דבלב וטנ םיסכנה תצובק תרגסמב םייוטיב תא םילבקמםינושה תורוקמב
  .תורוקמ םתוא לע תולטומה תולבגהה
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 )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -:2רואב

 )ךשמה( םייפסכה תוחודה לש הכירעה תנוכתמ.ב

 תויוליעפה לע חוד

  תפוקתב םיסכנה תוצובק לכב תואצוהה לכ תאו תוסנכהה לכ תא ללוכ תויוליעפה לע חודה
  תצובקל ורבעוהותוליעפל ולבגוהש וטנ םיסכנ לש תוצובקמ וררחושש םימוכס תוברל ,חווידה
לע ולטוהש םיאנתה לש לוטיב וא ,םויק תובקעבהלבגה םהיבגל תמייק אלש וטנ םיסכנה
.וטנ םיסכנ םתואב שומישה
   תואצוהל תוסנכה ןיב זוזיקאלל ןאולמב תוגצומ םירוגס םיביצקתב תולהונמה תויוליעפ
.תויוליעפה לע חודה תרגסמב
    

וטנ םיסכנב םייונישה לע חוד

  לכב ןובשחה תפוקתב םייונישה לכ תא ףקשמה ןפואב ךרענ וטנ םיסכנב םייונישה לע חודה
  אוהש יפכ ,ןובשחה תפוקתב )ןוערג( תואצוה לע תוסנכה ףדוע תוברל ,וטנ םיסכנה תוצובק
:ןלהלדכ תוצובקשמחלהדרפה ךות ,תויוליעפה לע חודב גצומ

 :ןלהלדכ תוצובק שולשל הנשמ תקולחב,הלבגה םהיבגל תמייק אלש וטנ םיסכנ)א
 . התומעה  ידי לע ודעוי אלש תויוליעפל שומישל  )1(
 .התומעהידי לע ודעויש תויוליעפל שומישל  )2(
 .עובק שוכר תשיכרל ושמישש   )3(

 .עובק שוכר תשיכרל-  ינמז יפוא תלעב הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנ)ב

.תוגלמתקולחל-  ינמז יפוא תלעבהלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנ)ג

.םירקחמעוציבל-  ינמז יפוא תלעב הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנ)ד

 .עובק יפוא תלעב הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנ )ה

  אוה הלבקהה דעומ -תומדוק םינש לש תוליעפ ןיגב ולבקתנש תומורת ןיגב םימוכס תלבקה
.הלבקהב דסומה תא תובייחמה  תומורתב הרכהה דעומ
  בשוחמה םוכסב תוגצומ וטנ ןומימ תוסנכה  -  הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנה ךרע תרימש
יבגלהללכמהתוינידמ תא וא םימרותה תוינתה תא םייקל תנמ לע םישורדה םימוכסש רחאל
.הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנל םיפקזנ ,םילבגומה םיסכנה

תוסנכה.ה

  ורכוי ,חודה ךיראתל דע ולבקתה םרט ךא וחטבוהש  ,תובצקה ו  תונתמ ,תומורת תוברל  ,תוסנכה
  רושיא דעומל עדימ םייק רשאכ הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנל תפסותכ וא תוסנכהכ
תסחייתמהו חודה ךיראתל ןוכנ םרותה לש החטבה הרצונ ויפל םוסרפל םייפסכה תוחודה
םייפסכה  תוחודה רושיאה דעומל דע  הללכמה  ידי לע לעופב  הלבקתה המורתהו חודה תפוקתל
םאתהב תוללכנ  ת"תומ  תובצקה  .םייוסמ ידיתע עוריא תורקב הנתומ וניא לובקתה ןכו םוסרפל
  .ורשואש םימוכסל
םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנב תורישי תורכומ ןמממה ףוגה י"ע ונתוהש תובצקהו תומורת
   .ולבקתנ ןמשל תורטמה עוציב דעומב תורכומ ןניגב תוסנכה .הלבגה

 תואצוה.ו
.תוריבצ סיסב לע םייפסכה תוחודב תוללכנ תואצוהה         

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ.ז

  הפוקתהש םיקנבב תונודקיפ תוברל ,ההובג ןתוליזנש תועקשה םיללוכ םינמוזמ יוושו םינמוזמ
םילבגומ םניא רשאו םישדוח השולשלע התלע אל םהב העקשהה תעב םנוידפ דעומל דע
  .דובעשב
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 )ךשמה(תיאנובשחהתוינידמה ירקיע -:2רואב

רצק ןמזלםיריחס ךרע תוריינ.ח

  םייווש יפל םיגצומ ידיימה חווטב שומימל םינתינו רצק ןמזל םיעקשומה םיריחס ךרע תוריינ
 .ןמוזמ ףיעסל תוליעפה לע חודל םיפקזנ םכרעב םייוניש.ןזאמה ךיראתל הסרובב

םיקפוסמ תובוחל השרפה.ט

  םייק הלהנהה תעדלש תובוח ןיגב יפיצפס ןפואב הקלחב תבשוחמ םיקפוסמ תובוחל השרפה
 .בוחה תרתימ םיוסמ רועיש יפל הקלחבו םתייבגב קפס

תחפו עובק שוכר.י

רבצנש תחפ יוכינב ,תורישי השיכר תויולע תפסותבתולעה יפל גצומ עובקה שוכרה.1
  תואצוה וליאו םיסכנה תולעל םיפקזנ םילולכשוםירופיש .ךרע תדירימ םידספה יוכינבו
תטיש יפל בשוחמ תחפה .ןתווהתה םע תויוליעפה לע חודל םיפקזנ םינוקיתו הקזחא
תפוקת ךשמב םיסכנה תתחפהל םיקיפסמכ םיבשחנה םייתנש םירועישב הוושה תחפה
  .םהב תרעושמה שומישה
  וניא וא שומיש רב וניא םיוסמ סכנו הדימב םיסכנ ךרע תדיריב ךרוצה תא תנחוב  הללכמה
.הללכמהתורטמ תא שמשמ

  םייחה תפוקת ךרואל רשיה וקה תטיש סיסב לע םיווש םייתנש םירועישב בשוחמ תחפה.2
:ןמקלדכ ,סכנב םיישומישה

%

2םינבמו עקרק
6-10 טוהירו דויצ
15 תודבעמ דויצו םיבשחמ
15בכר ילכ

םרטש עובק שוכרב תועקשהןומימל תולבקתמה תובצקהו תומורתמ םרוקמש םיפסכ.3
 .עובקה שוכרה תרגסמב דרפנ ףיעסב םיגצומ ועצוב

שארמ תוסנכה.אי

  ומשריי  פ"שת  םידומילה תנשל  תוסנכה  ןובשח לע  ט"עשת  םידומילה תנשב ולבקתהש  םילובקת
 .ולבקתה הרובע םידומילה תנשב תוסנכהכ

הגצהה עבטמו תוליעפה עבטמ.בי

.התומעה לש תוליעפה עבטמ ,םישדח םילקשב םיגצומ םייפסכה תוחודה

 םידבועתויוכזלשבתויובייחתה.גי

 :םידבועל תובטה יגוס רפסמ םימייק הללכמב

  רצק ןמזל דבוע תובטה.1
  12םות ינפל ןאולמב תוקלוסמתויהל תויוזח רשא תובטה ןניהרצק ןמזל םידבועל תובטה
תובטה  .םיסחייתמה םיתורישה תא םיקפסמ םידבועה הבש תיתנשה חווידה תפוקתמ שדוח
תורכומ ןהו ימואל חוטיבלקיסעמתודקפהו הארבה,השפוח ימי ,תורוכשמ תוללוכ ולא
.םיתורישה ןתמ םע האצוהכ

 הקסעהםויסרחאלתובטה.2
Shut-down( הריגסה לדומ יפל תבשוחמ םייוציפל תובייחתהה-םייוציפל תובייחתה.א

method(.רשא ותקסעה תפוקתו דבועה תרוכשמ לע ססובמםייוציפל תובייחתהבושיח
  .םייוציפ תלבקל תוכזה תא תורצוי
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 )ךשמה(תיאנובשחהתוינידמה ירקיע -:2רואב

 םידבוע תויוכזלשב תויובייחתה.גי

 הקסעהםויסרחאלתובטה.2

  ,הלחמימילוציניא ןיגבקנעמל תובייחתההתרתי -הלחמ ימילוצינ יאןיגבקנעמ.ב
לכל  םימי  8  וא  6  לש   יוציפ  ןתינ  ,םיקנעמל  תעבוק  הנורחא  תרוכשמ   יפל  תבשוחמ  איהשכ

 ימכסהל  םאתהבו  הדובעה  תפוקת  ךלהמב  הלחמ  ימי  לוצינ  רועישל  םאתהב  הריבצ  ימי  30
  .ךוראןמזלתויובייחתהתרגסמבןזאמבתגצומ.דסומבםיגוהנההדובע

םייפסכה תוחודה תכירעב םינדמואב שומיש -:3רואב

  תוכרעה,םינדמואב עייתסהלו תעד לוקיש ליעפהלהלהנהה תשרדנ,םייפסכה תוחודה תכירע תעב
  ,תויובייחתה  ,םיסכנ לש םיחוודמה  םימוכסה  לעו תיאנובשחה תוינידמה םושיי  לע םיעיפשמה  תוחנהו
םינדמואב םייונישה.הלא םינדמואמ תונוש תויהל תויושע לעופב תואצותה.תואצוהו תוסנכה
 .ןדמואה יוניש השענ הב הפוקתב םיפקזנ םייאנובשחה

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ -:4רואב
רבמטפסב30

20192018
ח"ש יפלא

61,37360,514 םילקשב
12,5455,011ץוח עבטמב
504424יארשאו תופוק

74,42265,949
 )2,953( )10,365( עובק שוכרב העקשהל םידעוימה םינמוזמ

64,05762,996

 הבוח תורתיו םיבייח -:5רואב

רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

:דומיל רכש ןיגב-םיטנדוטס
270273  *םיחותפתובוח
1,134956יארשא תורבח
8287,4,768לבקל תוסנכה
1,121757שארמ תואצוה
593520 **)ר"ע( תויונמואל הלכשה ינוכמ
148318םיאסדנהל רפסה תיב-הלכשהל זכרמה
277923הלשממ ידרשמ
6312,4,494םירחא

001,1413,009

444427םיטנדוטסןיגבםיקפוסמ תובוחל השרפה יוכינ רחאל*
הלכשה ינוכמןיגבםיקפוסמ תובוחל השרפה יוכינ רחאל **

332323)ר"ע( תויונמואל
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 עובק שוכר -:6רואב

:בכרה

שוכרב דרפנףיעס תרגסמב תוגצומ עובק שוכרב תועקשה ןומימל ונתוהו ולבקתהש תובצקהו תומורת
.עובק שוכרב העקשהל םידעוימה םינמוזמכ עובק

םידבוע -:7רואב

רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

8,2667,616רכש ןיגב תודסומו םידבוע
2,2961,880  השפוחל השרפה

562,109,496

 םיתורי ש ינתונו םיקפס -:8רואב

רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

018,45,119םיחותפ תובוח
97081  ןועריפל תורטש

4,9885,200

  עקרק
 טוהירו דויצםינבמו

  דויצו םיבשחמ
כ"הסבכר ילכתודבעמ
ח"ש יפלא

תולע

20183,8958,4654,33016116,851,רבמטפסב30  םויל הרתי
,6005,495271,0776587 הנשה ךשמב תופסות
,20194959,99,41575,323850924,רבמטפסב30  םויל הרתי

רבצנש תחפ
20181011,000998382,137,רבמטפסב30  םויל הרתי

,144824267306701 הנשה ךשמב תופסות
,201924541,82701,6688073,רבמטפסב30  םויל הרתי

  30םויל תתחפומ תולע תרתי
20199,2507,5953,68717020,702,רבמטפסב

  30םויל תתחפומ תולע תרתי
20183,7947,4653,33212314,714,רבמטפסב
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 תוכז תורתיו םיאכז -:9רואב

רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

3808,7,147   םלשל תואצוה
2,7732,287םירחא

153,119,434

)ת"תו( בוצקתו ןונכתל הדעוה - :10רואב

רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

 )1,670( )2,715( הנשה תליחתל )תוכז(הבוחתרתי

 :הנשה תובצקה
966921 עובק שוכר תשיכרל הבצקה
2220,987,016 תפטוש הבצקה
1261,1,018וטנ םיסכנל ופקזנש תורחא תובצקה

92,80088,955

 )90,000( )90,200(  לעופב םיפסכ תורבעה

 )2,715( )115( הנשה ףוסלתוכזתרתי

וטנ,םידבוע  תויוכזלשבתויובייחתה - :11רואב

:בכרה.א

רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

761,77,250 םירוטיפ ייוציפ
 )3,099( )815,3(םייוציפ תופוקב הדועי  -יוכינב

946,34,151

3,0462,355הלחמ ימי לוצינ יא ןיגב קנעמ

992,66,506
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 )ךשמה(וטנ,םידבוע  תויוכזלשבתויובייחתה - :11רואב

:ןמקלדכ םידבוע תויוכז ןיגב תויובייחתהב הריכמהללכמה.ב

  םירוטיפ ייוציפ.1

תעב דבועל םייוציפ םלשלהללכמהתא םיבייחמ לארשיב ןירוטיפ ייוציפ קוחו הדובעה יניד
  קוחל14ףיעס יפל תרדגומ הדקפה תוינכותב תופטוש תודקפה עצבל וא השירפ וא ןירוטיפ
  םויס רחאל הבטהכ תלפוטמ ךכ לשבהללכמהתובייחתה .ןלהל ראותמכ ןירוטיפ ייוציפ
  תפוקתו דבועה תרוכשמ לע ססובמ  םידבועל תובטה לשב  הללכמה  תובייחתה בושיח .הקסעה
 .םייוציפה תלבקל תוכזה תאתורצוירשא ותקסעה

  תוגווסמה תודקפה ידי לע ,ללכ ךרדב ,תונמוממ הקסעה םויס רחאל םידבועל תובטהה
.ןלהל טרופמכ תרדגומ הדקפהלתינכותכ וא תרדגומ הבטהלתינכותכ

תרדגומהדקפהלתוינכות
 -לע ,1963-ג"כשתה ,ןירוטיפ ייוציפ קוחל14ףיעס יאנת םילח ,םייוציפה ימולשתמ קלח יבגל
תורטופ ,חוטיב תורבחב תוסילופב וא/ו היסנפ תונרקב  הללכמה  לש תופטושה   היתודקפה  ויפ
ולא תודקפה .ליעל רומאכ םימוכסה ודקפוה םניגב ,םידבועל תפסונ תובייחתה לכמ התוא
.תרדגומ הדקפהלתוינכותתווהמםילומגתןיגבתודקפהןכו

תרדגומהבטהלתוינכות
רומאכ ,תרדגומ הדקפהל  תוינכותב תודקפה ידי לע הסוכמ וניאש םייוציפה ימולשת לש קלחה
  תובטה ןיגב תובייחתה תרכומ היפל תרדגומ הבטהלתינכותכהללכמהידי לע לפוטמ ,ליעל
.תומיאתמ חוטיב תוסילופבו  היסנפהו למגה  תופוקב םימוכס הדיקפמ  הללכמה  הניגבו םידבוע

  הכישמל םינתינו  וטנ ,ורבצנש  )םידספה(  םיחוור םיללוכ םייוציפ תופוקב  םידקפומה םיפסכה
 .הדובעה ימכסהו ןירוטיפ ייוציפ קוחל םאתהב

  הללכ ,הנשמ תורצקה תופוקתלהללכמבתיקלח הרשמב םידבועש ,ץוחה ןמ םיצרמיבגל
םיפסכ .תירשפאה תובייחתהה הבוג תא התכרעהל םאתהב ,תיללכ השרפההללכמה
.תיזכרמ םייוציפ תפוקב ודקפוה  ,ח"ש  יפלא  2,517  -כ  לש  ךסב  ,וז תובייחתה  יוסיכל םידעוימה

הלחמ ימי לוצינ יא ןיגב קנעמלתואכז.2

  םלושי ,יאכז םהל הלחמ ימי לכמ  36%-מ תוחפ הללכמב ותדובע תפוקת ךשמב לצנמה דבועל-
וחקליי הנומב רשאכ ,ןזאמה דעומל ימויה ףירעתה תא ןובשחב האיבמש החסונ ידי לע קנעמ
   .הדובע ימי8ןובשחב

   םלושי ,יאכז םהל הלחמה ימי לכמ  65%  דע  36%-מ ותדובע תפוקת לכ ךשמב לצנמש דבועל-
וחקליי הנומב רשאכ ,ןזאמה דעומל ימויה ףירעתה תא ןובשחב האיבמש החסונ ידי לע קנעמ
   .הדובע ימי6ןובשחב

.קנעמ לכ םלושי אל ,יאכז םהל הלחמה ימי לכמ  65%-מ רתוי לצנמש דבועל-

  עובקיפוא תלעב הלבגה םהיבגל תמייקש וטנ םיסכנ -:12רואב

  תוימדקא תוליעפלו  תוגלמ תקולחל םידעוימ דבלב  ןהיתוריפ  רשא  ,רקחמלו  תוגלמל  תולבגומ תומורת
  7,631הניה2018-ו2019,רבמטפסב30םימיל םתרתי רשא םידרפנתונודקיפבםידקפומ התומעהלש
.המאתהב ,ח"ש יפלא7,009-ו ח"ש יפלא
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 בוצקתלו ןונכתל הדעווהמ תובצקה -:13רואב

 םויב המייתסהשהנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

81,58580,053 הארוה ןיגב תובצקה
8,5886,963 תורחאתובצקה

90,17387,016

תומורת -:14רואב

 םויב המייתסהשהנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

509692לארשימ תומורת
2,0001,752לארשיל ץוחמתומורת

2,5092,444

םיטנדוטסמ תוסנכה -:15רואב

 םויב המייתסהשהנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

45,93543,529דומיל רכש
7543,3,529תונועמ
,2332,2092תורחא

922,1526749,

תורחאתוסנכה -:16רואב

 םויב המייתסהשהנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

3,7924,106םיתוריש תריכמ
470450םינוחביא
407225םיפתתשממ תוסנכה
428 )84(תורחא

5854,2095,
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 רזע יתורישו רקחמהארוה -:17רואב

 םויב המייתסהשהנשל
2019רבמטפסב30

רכש
 תוולנו

 תואצוה
כ"הס תופטוש

ח"ש יפלא

85,77119,704105,475 *ליגר ביצקת
,8,8943314,22513םירחא םיביצקת
  עוציבל ולבגוהש וטנ םיסכנמ וררחושש םימוכס

,1543,1543-םירקחמ

94,66527,189121,854

1,9574962,453תוניכמל םישמשמה םירוגס םיביצקת ללוכ*

 םויב המייתסהש הנשל
2018רבמטפסב30

רכש
 תוולנו

 תואצוה
כ"הס תופטוש

ח"ש יפלא

82,40617,04199,447 )*ליגר ביצקת
8,5133,98812,501םירחא םיביצקת
  עוציבל ולבגוהש וטנ םיסכנמ וררחושש םימוכס

3,5783,578-םירקחמ

919,0924,607115,526

2,3473682,715תוניכמלםישמשמהםירוגסםיביצקתללוכ*

םיטנדוטסל םיתוריש -:18רואב

 םויב המייתסהש הנשל
2019רבמטפסב30

רכש
 תוולנו

 תואצוה
כ"הס תופטוש
ח"ש יפלא

5,9935,15511,148 תונועמו הכימת זכרמ ,םיטנדוטסה ןקיד
5,6165,616-םיטנדוטסל תוגלמ
  תקולחל ולבגוהש וטנ םיסכנמ וררחושש םימוכס

5,9065,906-םיטנדוטסל תוגלמ

5,99316,67722,670

 םויב המייתסהש הנשל
2018רבמטפסב30

רכש
 תוולנו

 תואצוה
כ"הס תופטוש
ח"ש יפלא

5,9205,18211,102 תונועמו הכימת זכרמ ,םיטנדוטסה ןקיד
5,3635,363-םיטנדוטסל תוגלמ
  תקולחלולבגוהש וטנ םיסכנמוררחושש םימוכס

5,1755,175-םיטנדוטסל תוגלמ

5,92015,72021,640
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תויללכו הלהנה תואצוה -:19רואב

 םויב המייתסהשהנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

6,4246,109 תוולנו הדובע רכש
5861,393הקזחא
2239 תרושקתו ראוד
125166תוידרשמ
361753 יעוצקמ ץועיי
,9613041תורחא

8,4799,764

 וטנ ,ןומימ)תואצוה(תוסנכה -:20רואב

 םויב המייתסהשהנשל
רבמטפסב30
20192018

ח"ש יפלא

393474םיריחסךרע תוריינמ)דספה( חוור
414330םירחא

807804ןומימתוסנכה

 )97( )97(םיקנבתולמע
 )301( )298(יארשא יסיטרכ תולמע

 )398( )395( ןומימ תואצוה

 )270( )409(רעש ישרפה

3136 וטנ ,ןומימ)תואצוה(תוסנכה

דסומה  ידילע  ודעוישוטנםיסכנ -:21רואב

  יפלא4,141לש ךסודעוי2019תנשב,2020ץרמב24םוימ התומעה לש להנמה דעוה תטלחה יפלע
  יפלא4,000לשךס.התומעהידי לע ודעויש וטנ םיסכנל תפטוש תוליעפל ושמישש וטנ םיסכנמ ח"ש
.תויללכ תורטמל דעויח"שיפלא141לש ךסועובקשוכרב העקשהתרטמלדעויח"ש

םיסמ - :22רואב

  איה  הרוטפ  ךכיפל  ,הסנכה סמ תדוקפל )2(9  ףיעסב ותועמשמכ  "ירוביצ  דסומ"כ   הרכוה  התומעה.א
  .היתוסנכה לעהסנכהסמםולשתמ
 .2014סמ תנש דע תויפוסל תובשחנה תוימצע תומוש תוברל תויפוס סמ תומושהתומעל

   הילעהלחתאז רואל.חוורתנווכאללדסומכ התומעהתרדגומףסומ ךרעסמקוחלםאתהב.ב
 .הידבועלרכשהימולשת  ןיגברכשסמםולשתתבוח



 )ר"ע( יח- לת תימדקאה הללכמה
 םייפסכה תוחודל םירואב

19

 תויולתתויובייחתה  -:23רואב

  "הירנירטו הרפ"ל םיטנדוטס ידי לעח"ש ינוילימ20-כ לש ללוכ ךסבהעיבת השגוה2012ךלהמב.א
  הצעומה,םייתלשממםידרשמ,"ןמדור ש"ע הלכשהל זכרמה"-יח לת תיגולונכטה הללכמה דגנכ
  תוחודב תואנ יוטיב ןתינ ,הרשפבהעיבתה המייתסה הנשה ךלהמב.התומעהו ההובג הלכשהל
.םייפסכה

הללכמה יכ ,רתיה ןיב ,ןעטנ התרגסמב התומעה דגנכ ישילש דצל העדוה השגוה  2018  ראוני שדוחב.ב
  ךס לע  2017  יאמ שדוחב טנדוטס ידי לע השגוהש העיבת תרגסמב םיעבתנל ףסונב רושק דצ הניה

  תלבק ייוכיס ,םייטפשמה היצעוי לש תעד תווחל םאתהב ,הלהנהה תכרעהל .ח"ש יפלא259
  .םייפסכה תוחודב הניגב השרפה הללכנ אל ןכלו םיכומנ םניה התומעהדגנכ העיבתה

  )רקובמ יתלב( ביצקתל האוושה -:24רואב
 םויב המייתסהש הנשל

רבמטפסב30
  ביצקת
רשואמ

ט"עשתתנשל20192018
ח"ש יפלא

 :תויוליעפה רוזחמ

90,17387,0163790,2וטנ ,)ת"תו(בוצקתלו ןונכתל הדעווהמ תובצקה
7,4275,3237,573 תורחא תובצקה
2,5092,4442,172 )* תומורת
922,1526749,49,268םיטנדוטסמ תוסנכה
1,153-- עובק שוכר תשיכרל ושמישש וררחוששםימוכס
תקולחל ולבגוהש וטנ םיסכנמ וררחושש םימוכס

9,0618,7539,742םירקחמ ןומימותוגלמ
5854,5,2096,407תורחא תוסנכה

165,677158,012166,552
 :תויוליעפה תולע
121,854115,526122,511 רזע יתורי שורקחמ הארוה
22,67021,64024,127םיטנדוטסל םיתוריש
3,406--  עובק שוכר תשיכר
 )2,644( )2,620( )2,706(םירחא תופתתשה
-1,6701,226תחפ תואצוה

143,488135,772147,400

22,18922,24019,152 תויוליעפמ וטנ תוסנכה

8,4796479,8,656תויללכו הלהנה תואצוה
1,9201,5072,180תומורת סויג תואצוה
8,1987,6448,316 קווישו םוסרפ תואצוה
--1,200תורחא תואצוה

-2,3923,325ןומימ ינפל וטנ תוסנכה

-3136וטנ ,ןומימתוסנכה

-2,3953,461הנשל וטנ תוסנכה
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ןזאמה ךיראת רחאל םיעוריא -:25רואב

  לעכ תוריהמב טשפתמה הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה  2020  ,ראוני שדוחב
  ורקמו תויקסע תועפשה ףיגנה תוצרפתהל ,םדא ייח לע תועפשהל ליבקמב .ימלוע יתואירב םוריח בצמ
 .תולדגו תוכלוה תוכלשה םע ,תוימוקמו תוילבולג ,תויתועמשמ תוילכלכ

םאתהב תלעופו םלועבו לארשיב הנורוקה ףיגנ אשונב תויוחתפתהה רחא ףטוש ןפואב תבקוע הללכמה
תוברל ,הבר תואדו יאב ןייפואמה ימניד עוריאב רבודמ יכ הדבועה רואל .תונושה תויושרה לש תויחנהל
,לארשי תלשממ ידילע וטקניש םידעצהו תוטשפתהה ךשמ ,ףיגנה תוטשפתה בצקל רושקה לכב
.התוליעפ לע םירומאה םיעוריאה לש האלמה םתעפשה תא ךירעהל הלוכי הניא הללכמה

--  --  -- -  -- -  --  -- -  -  
--  --  -  


