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 יללכ

 סמב תולקה תלבקלו םולשתל קוחב תומייקה תופולחה תא םכינפב גיצהל דעונ הז ךירדמב אבומה עדימה 

.לארשיב םירוגמל הריד תרכשהמ םהיתוסנכה לע םידיחיל

 :סמב תולקהלו םולשתל יוסימה ילולסמ ןלהל

)יקלח וא אלמ( סממ רוטפ .1

10% לש רועישב תחפומ סמב בויח .2

סמה תוגרדמ יפל סמב בויח .3

.ותושרבש תורידהמ תחא לכ רובע םילולסמהמ דחא לכב רוחבל ריכשמה יאשר ,ןלהל םיאנתל ףופכב

 )יקלח וא אלמ( סממ רוטפה לולסמ .1

 םירבטצמ םיאנת רפסמ ועבקנ 1990 – ן"שתה ,)םירוגמל הריד רכשמ הסנכה לע סממ רוטפ( הסנכה סמ קוחב 

:לארשיב םירוגמל הריד רכשמ הסנכה לע סממ רוטפ ןתמל

;הביט יפל םירוגמל  שמשל תדעוימ הרידה ✦

;רומאכ םושירב תבייח הנניא וא ריכשמה לש קסעה ירפסב המושר הנניא הרידה ✦

 ינב רבח לש ותוליעפ רקיע  יכ שרדנ ךא ,םדא ינב רבחל ריכשהל םג ןתינ .דיחי אוהש רכושל תרכשומ הרידה ✦

 אוה םדאה

 יכרוצל הניא םתוליעפו דעסלו תואירבל ,הילע תטילקל ,יוניבה דרשמ עבקש םיאכזל רויד ןתמ לש תורטמל     

 חוור

 .רכושה םדאה ינב רבחל םיסמה תושר להנמ רושיא לבקתהש דבלבו     

 הזוח ןיפוליחל וא  ךכ לע בתכב הרהצה הנשי ריכשמה לש ותושרב ,דבלב םירוגמל רכושל תשמשמ הרידה ✦

 ויפל תוריכש

.דבלב םירוגמל רכושל תשמשמ הרידה יכ רורב     

 וגוז ןב ,ריכשמה  ידי לע תורכשומה םירוגמה תוריד לכמ תוסנכהה תא תללוכ הריד רכשמ תישדוח הסנכה

 ןוגכ( תיקסע הרטמל םא ןיבו ,םירוגמל תרכשומ הרידה םא ןיב .הרשע הנומש ליג דע ודלי לש וא ומע ררוגתמה

.)ד"ועל תרכשומה םירוגמ תריד

:רוטפה בושיח
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 לש םוכס לע הנשה ךלהמב שדוח לכב הלוע וניא הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכס םא :אלמ רוטפ .1

5,080 ₪ 

 תדמועה םירוגמל הריד תרכשהמ הסנכה לע אלמ רוטפ לוחי ,)"רוטפה תרקת" ןלהל( 2014 תנשב    

 .ליעל םיאנתב

 לע הלוע וניא םלוא )₪ 5,080( רוטפה תרקתמ הובג הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכס רשאכ :יקלח רוטפ .2

 לפכ

:אבה ןפואב רוטפה תא בשחל שי , )₪ 10,160( וז הרקת   

 שרפהה ,רוטפה תרקת םוכס תא לעופב הלבקתהש הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכסמ םיתיחפמ .א   

 בשחי םהיניב

.ףדוע םוכסכ       

.רוטפה םוכסה אוה לבקתמה שרפהה .ףדועה םוכסה תא רוטפה תרקת םוכסמ םיתיחפמ .ב   

 שרפהה .רוטפה םוכסה תא םיתיחפמ לעופב לבקתהש םירוגמל הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכסמ .ג   

 אוה לבקתמה

 .סמב בייחה םוכסה       

:המגודל

 ךומנ ךא רוטפה תרקתמ הובג ,₪ 6,000 היה לעופב לבקתהש םירוגמל הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכס

.הרקתה לפכמ

םוכס רואית 

  לעופב םירוגמל הריד רכשמ הסנכהה םוכס .א

 רוטפה תרקת

      הרקתה לע ףדועה םוכס

6,000 ₪

)5,080 ₪( 

920 ₪  

 רוטפה תרקת .ב

הרקתה לע ףדועה םוכס

 רוטפה םוכסה

5,080 ₪ 

)920 ₪( 

4,160 ₪ 

לעופב םירוגמל הריד רכשמ הסנכהה םוכס.ג

רוטפה םוכסה

 סמב בייחה םוכסה

6,000 ₪

)4,160 ₪( 

1,840  ₪ 

 ,ד"כשמ תוסנכה יבגל( .ויתוסנכה לולכמב בשחתהב ריכשמה לש ילושה סמה רועיש לוחי סמב בייחה םוכסה לע

 הנושארה סמה תגרדמ ויבגלש ,הנש םישש סמה תנשב ול ואלמש ימ טעמל ,31% איה הנושארה סמה תגרדמ

 .)10% איה

 :ןוגכ הריד רכשמ הסנכהה תקפהל תורושקה תופטוש תואצוה סמב בייחה םוכסה דגנכ תוכנל יאשר ריכשמה

 לש רועישב תחפ ןכו סמה תנשב ריכשמה םלישש םיפטוש םינוקית ,תוריכשה הזוח תא ךרעש ד"וע תחרט רכש

 תוארוהמ תונהיל לכוי אל  יקלחה וא אלמה רוטפה לולסמב רחבש דיחי  ( רכשומה הנבמה תשיכר תולעמ 2%

 תחפ תוכנל לכוי אל ונייהד ," 1989 - ט"משתה ,)םירוגמל תרכשומ הרידל תחפ רועיש( הסנכה סמ תונקת"

 . )עקרקה תולע אלל(  .)הנש התואמ הרידה תרכשהב ותסנכהמ )הרידה יוושמ םיוסמ רועיש(

 .הריד רכשמ הסנכהה ךס ןיבל ,הריד רכשמ סמב בייחה הסנכהה םוכס ןיבש סחיכ ורתוי תואצוהה

 תחפה ,השיכרה יוושמ הכוני ,חבש סמב בויח לוחי רוטפה לולסמ רחבנ היבגל םירוגמה תריד תריכמ תעב םא

  .הריד רכשמ תבייח /הרוטפה הסנכהה דגנכ שורדל ןתינ היה ותואש

 חווידל דעוימה ,קית חותפל םכילע היהי "יקלח רוטפ" לש הרקמב סמה םולשת תא רידסהל תנמ לע ,םכתעידיל

 .םכירוגמ רוזאל בורקה המושה דרשמב םיסכנ תרכשה לע
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 לכ לוחי אל ,)₪ 10,160( רוטפה תרקת לפכ לע הלוע הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכס רשאכ :רוטפ רדעיה

 סמב בויח לולסמב רוחבל היהי ןתינ ,הז הרקמב .סמב בייח היהי הריד רכשמ תישדוחה הסנכהה םוכס לכו רוטפ

.)ןלהל האר( סמה תוגרדמ לולסמב וא 10% לש רועישב תחפומ

10% לש רועישב תחפומ סמב בויח לולסמ .2

 סמ םלשל ןתינ ,הסנכה סמ תדוקפל 122 ףיעס יפ לע :10% לש רועישב תחפומ סמב בויח לולסמ

 .לארשיב םירוגמ תריד תרכשהמ הסנכה לשב 10% לש רועישב תחפומ

 :םיאבה םיאנתב לוחי הז לולסמ

.לארשיב םירוגמל תשמשמ הרידה ✦

.הסנכה סמ תדוקפל )1(2 ףיעסב התועמשמכ קסעמ הסנכה הנניא תוריכשה ימדמ הסנכהה ✦

 וא ,הריד רכשמ הסנכה רוצייב ואצוהש תואצוה תוכנל םיאכז םכניא הזה לולסמב םתרחב םא ,םכבל תמושתל

 רכשמ הסנכהה ןיגב )רוטפה לולסמב רוטפה תוברל( רוטפ וא יוכיז ,זוזיקל םיאכז ויהת אלו הרידה לשב תחפ

 ,חבש סמב תבייח היהת תחפומה סמה לולסמ רחבנ היבגל םירוגמה תריד תריכמ םא .הילע לחה סמהמ וא הריד

.תחפומה סמה רועישב הסנכהה דגנכ שורדל ןתינ היה ותוא תחפה השיכרה יוושמ הכוני

 הסנכהה הלבקתה הבש סמה תנש םותמ םוי 30 ךות רחואמה לכל סמה תא םלשל שי הז לולסמב יכ ,שגדוי

 .סמה בוח לע הדמצהו תיביר םולשתב ריכשמה תא בייחי ליעל דעומה רחאל םולשת .הריד רכשמ

 .הסנכה סמ ימולשת םושייב תושרה לש טנרטניאה רתאב םלשל םילוכי ,הסנכה סמב קית שי םהל ,םיריכשמ 

 תודחוימ תוסנכהו 10% הריד רכש ןובשח לע םולשת תורשפאה תא רוחבל שי םושייל הסינכה ךסמב

 .תורחא

 הסנכה לע סמ םולשתל השקב" רצוקמ חוויד רבוש תועצמאב  ומלשי ,הסנכה סמב קית ןיא םהל ,םיריכשמ

 תוטרופמ רבושה בגב .ראודה קנבב םלשל שי ותואו םהירוגמ רוזאב המושה דרשמב ןתנייש "הריד תרכשהמ

.רבושה יולימל תויחנה

 לע הלוע הניא 10% רועישב תחפומ סמ םתמליש הניגב ,הריד רכשמ תיתנשה םכתסנכה םא ,םכתעידיל

 ללכ לע יתנש ח"וד שיגהל ושרדית אל ,הסנכה סמל יתנש ח"וד תשגהב םיבייח םכניאו 2014 תנשב ₪ 337,000

.םכמ תאז שורדי המושה דיקפ ןכ םא אלא ,םכיתוסנכה

 ,)םירוגמל הריד רכשמ הסנכה לע סממ רוטפ( הסנכה סמ קוח" חוכמ רוטפ שורדל ןתינ אל ,קפס רסה ןעמל

. םירוגמ תריד התואמ ד"כש תסנכה לע 10% לש תחפומ רועיש םגו "1990 - ן"שתה

 סמה תוגרדמ יפל סמב בויח .3

 ,הריד רכשמ תוסנכה יבגל יכ ריכזנ .ויתוסנכה לולכמב בשחתהב ריכשמה לש ילושה סמה רועיש לוחי הז לולסמב 

 הנושארה סמה תגרדמ ויבגלש ,הנש םישש סמה תנשב ול ואלמש ימ טעמל ,31% איה הנושארה סמה תגרדמ

  .הסנכהה רוצייב ואצוהש תופטוש תואצוה שורדל ןתינ הז לולסמב .10% איה

 ותואש תחפה השיכרה יוושמ הכוני ,חבש סמב תבייח היהת הז לולסמ רחבנ היבגל םירוגמה תריד תריכמ םא

  .הריד רכשמ תבייחה הסנכהה דגנכ ונשרד
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.הסנכה סמל יתנש ח"וד תשגהב םכתא בייחת הז לולסמב הריחב ,םכתעידיל

.תונקתהו קוחה חסונ תא םהב תוארל ןיאו םייללכ םה ןאכ םיאבומה רבסהה ירבד

.2015 ראוני ,הרבסהו תורבודל הדיחיהו תרוקיבו המוש תביטח תאצוהב
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