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 יללכ
  ?"הווש ךרד" תכיפהמ יהמ.1

 רפסמ יפל םולשתמ .תירוביצה הרובחתב העיסנה יפירעתבו סוטרכה תטישב יונישל תסחייתמ  "הווש ךרד" תכיפהמ
 ,שארמ סוטרכה יעצמא תריחבב ישוק -יללכ ןפואבו העיסנ לכ לע עסונ לכל םיבכרומ סוטרכ יעצמא ,םירוזא לש בר
 מ"ק 225 לעמו מ"ק 225 דע ,מ"ק 120 דע ,מ"ק 40 דע ,מ"ק 15 דע( ץראה לכב םידיחא קחרמ יחווט 5 יפל סוטרכל
 .)הרובחתה יעצמאל היילעה( ףוקיתה תדוקנמ םירדגומש ,*)יריווא וקב םיקחרמה לכ –

 ?תונשל המל.2

 דחוימב םימלתשמה ,ץראה לכב םינגוהו םידיחא םיינויווש ,םירורב םיפירעתו סוטרכ יעצמא תריצי איה יונישה תרטמ
 .הירפירפה יבשותלו םיעובק םיעסונל

  ?תדדוב העיסנל םיפירעתה םהמ.3

 הנקמה ליפורפ אלל םיעסונו תועסונל( תדדוב העיסנ גוסמ סוטרכ יעצמאל םיסחייתמ םיגצומה םיפירעתה
 םיפירעתה ,ףסונב .)ימואל חוטיב יאכז ,רעונו םידלי ,תיטנדוטס ,קיתו חרזא :ומכ תדחוימ תואכז וא ,החנה
  .הלק תבכרו תילמרכ ,תינורטמ ,תילבכר ,םיסובוטואב העיסנ תוכז םינקמ הטמ םיגצומה

 ₪ 5.5 -מ"ק 15 דע •

 ח"ש 12 -מ"ק 15-40 •

 ח"ש16 -מ"ק 40-120 •

 ₪ 27 -מ"ק 120 -מ •

 ₪ 68.5 -מ"ק 225 לעמ •

 ןובשחמב קודבל שיו דעי תנחתו אצומ תנחת יפל םיעבקנו םינוש םניה םיפירעתה ,לארשי תבכרב תועיסנ רובע
 לע קחרמה תא ונקליח ,םתעיסנ ןונכתל םיאתמה קחרמה תריחבב םיעסונהו תועסונה רוביצ לע לקהל ידכב
 :אבה ןפואב ,םינושה ףוקיתה ירישכמב םג םיעיפומ רשא ,םיעבצ יפ
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 םיפירעת השימח םג שי תבכרל .תבכר טעמל ,תירוביצה הרובחתה יעצמאה ללכב העיסנה יקחרמ םה ולא*
 .ךשמהב םיטרופמה

 ?םיפירעתב יוניש לח המל ?םיבושייהמ קלחב הלע תדדוב העיסנ ףירעת המל .4

 ומלשי ימוימוי ןפואב תירוביצה הרובחתב םישמתשמש ימ לבא ,םיעסונהמ קלח רובע הלעי תדדוב העיסנ לש ףירעת
 ישדוח ישפוח וא יצרא ישדוח ישפוח סיטרכ תועצמאב ,וישכעמ ,ףסונבו !תוחפ וליפא וא - רבדה ותוא םירקמה בורב
  .ןובשח תושעל ילב ,וצרתש המכ ,וצרתש ןאל עוסנל ולכות ):)הפמב 1 רוזא ואר(( 1 רוזא

 - יבחור ןפואב םיפירעתה תא תולעהלש ונטלחהו ,םיריחמ תוילע ינפב ונדמע )'וכו קלד( העיסנה תויולע תיילע לשב
 םיריחמה תיילע לש ץוליאה תא "ונלצינ" ,ןכלו .םימייקה םירעפה תא קימעתו תועט היהת יתימא יוניש תושעל ילב
 היהת אלו ,םידיחאו םירורב םיללכ יפ לע ונתניי תוחנההש ,םירורבו םיינויגה ,םיטושפ ויהיש הככ םיפירעתה לש יונישל
 הלעת המכ תעדל לכוי דחא לכש .ול ךומס בושיי תמועל דחא בושייב העיסנה יפירעת ןיב םיזוחא תורשע לש תונוש
  .תוחפ ומלשי םיעובקה םיעסונהש -רקיעבו העיסנה ול

 ה.לוכי ,מ"ק 15 דע לש העיסנ חווטב תדדוב העיסנל סיטרכ ףקתמה ת.עסונ תעכ ,רבעבמ הנושבש ,ןייצל בושח
 !ץראה לכב - ףסונ בויח אלל ,)תבכר טעמל( הרובחתה יעצמא לכב ,'קד 90 ךשמב תופסונ רבעמ תועיסנ עצבל

 עגרמ תוקד 90 ךשמב ,מ"ק 15 דע לש חווטב העיסנ םינוש םיווק השולשב ףקתמה ,םחוריל הנומידמ עסונ ,המגודל
 .)םילקש 5.5( תחא תדדוב העיסנ ףירעתב ביוחי - ןושארה סובוטואב ףוקיתה

 ?ימוי ישפוחל ףירעתה והמו ?"הווש ךרד" תרגסמב ישדוח - ישפוח יונמל םיפירעתה םהמ .5

 תואכז וא ,תוחנה הנקמה ליפורפ אלל םיעסונו תועסונל( ישדוח ישפוח יונמל םיסחייתמ םיגצומה םיפירעתה
 הרובחתה יעצמא לכב העיסנ םיללוכ הטמ םיגצומה םיפירעתה ,ףסונב .)רעונ ,קיתוו חרזא :ומכ תדחוימ
  :)תבכר טעמל(

   40 לש קחרמ דע תועיסנל יונמ :)הפמב 1 רוזא ואר( םירחבנ םירוזאל הבטה :1 רוזא ישדוח-ישפוח יונמ    ·
 )49.5 רעונו םידלילו 75 ליגל תחתמ םיקיתוו םיחרזאל( דבלב ₪ 99-ב 1 רוזאב מ"ק

 סיטרכ לש ריחמב ,שדוחה לכ ,)תליא טעמל( ץראה לכב ,םוקמ לכל עוסנל רשפא ."יצרא ישדוח ישפוח" יונמ     ·
 )112.5 רעונו םידימלתלו 75 ליגל תחתמ םיקיתוו םיחרזאל( ₪ 225 – דחא ישדוח

 :הטמ הלבטב גצומכ ,םינוש םייונמה יפירעת ,תבכר תובלשמ תועיסנהו הדימב

 העיסנ קחרמ
 -תדדוב
 טעמל
 תבכר

 -תדדוב העיסנ
 דבלב תבכר

 ימוי ישפוח
 טעמל
 תבכר

 בולישב ימוי ישפוח
 תבכר

 ישפוח
 ישדוח
 יצרא
 טעמל
 תבכר

 ישדוח ישפוח
 בולישב יצרא
 תבכר

 ימוקמ
 )רטמוליק 15 דע(

 225 ח"ש 18 ח"ש 12.5 ח"ש 9 ח"ש 5.5
 ח"ש

 תפסות( ח"ש 255
 )30 לש

 15-40( ירוזא
 )רטמוליק

 225 ח"ש 28 ח"ש 24 ח"ש 18 ח"ש 12
 ח"ש

 תפסות( ח"ש 255
 )30 לש

 40-75( ינוריעניב
 )רטמוליק

 225 ח"ש 37 ח"ש 32 ח"ש 24 ח"ש 16
 ח"ש

 תפסות( ח"ש 410
 ח"ש 185 לש
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 קחורמ ינוריעניב
 )רטמוליק 75-120(

ח"ש 16  225 ח"ש 42 ח"ש 32 ח"ש 27 
 ח"ש

 לש תפסות( 610
 )ח"ש 385

 120( יצרא ללכ
 )הלעמו מ"ק

 225 ח"ש 74 ח"ש 54 ח"ש 48 ח"ש 27
 ח"ש

 לש תפסות( 610
 )ח"ש 385

מ"ק 225 לעמ  1500 ח"ש 610 ח"ש 74 ח"ש 68.5  
 

 רבעמ לש תוקד 90 םילבקמו
 !מ"ק 15 דע תועיסנב ישפוח

 המכ םיעסונו
 ותואב םיצורש
 !םויה לכ ,קחרמה

 אלל םיעסונו  
 לכ ,הלבגה
 !שדוחה

 

 ?ףקותל תסנכנ "הווש ךרד" תכיפהמ יתמ.6

 .םינומושייב םולשת לע 25/7-בו וק-ברב םולשת לע ,2022 טסוגואב 1-ב הפקותל סנכית "הווש ךרד"

 ?תולבגומ םע תועסונו םיעסונב תבשחתמ "הווש ךרד" םאה .7

 סובוטואה יווק לכב 50%-ל 33%-מ הלדג תויולבגומ םע םישנאלו ימואל חוטיב יאכזל החנהה ,טלחהב
  .תבכרהו

 ןועטה רובצה ךרעל סחייתמה ,רובצה ךרעב וא ןומושייב דבלב תדדובה העיסנל הפקת וז החנה !בל ומיש
 )םויה ומכ( וק-ברה סיטרכב

 ?םירגובמה היעסונב תבשחתמ "הווש ךרד" םאה.8

 לע 50% הבוגב החנהמ תונהל םיכישממ )67 ליגמ םירבגו 62 ליגמ םישנ( םיקיתוו םיחרזא ,טלחהב 
 הלעמו 75 ינב - םיקיתוו .םיחרזא הנושארל .)םייונמ םגו תדדוב העיסנ םג( סוטרכה יעצמא לכב םהיתועיסנ
 )ןאכ ךלהמה לע דוע דומלל ןתינ( םניח םיעסונ

  ?"הווש ךרד" תרגסמב םינומושייב םיפירעתל וק ברב םיפירעתה ןיב לדבה שי.9

 םיריחמ – העיסנ התוא .וק-ברה ישמתשמל ףירעתמ הנוש היה םינומושייב םימלשמל העיסנה ריחמ םויה דע
 ןיב ףירעתב לדבה ןיא תעכו םולשתה תומרופטלפ יתשב םיפירעתה ןיב הוושמ "הווש ךרד" וליאו .םינוש
  .םינומושייל וק ברה

 :םילדבהה תאז לכב המ

 ךרע( סיטרכל ףסכ םיניעטמ וא ישדוח ישפוח ,ימוי ישפוח( יוצרה העיסנה הזוח תא  שארמ םישכור וק-ברב     .1
 ))רובצ

 .ועצובש תועיסנה רובע ריחמה לש )יביטקאורטר( דבעידב בושיח עצבתמ שדוח ףוס לכב – ןומושייב     .2

 

 ?רתוי רקי אוה תבכר םע יונמ המל ?לארשי תבכר תא םיללוכ אל םילזומה םיישדוחה םייונמה עודמ .10



 

4 
 

 העיסנ תייווח תקפסמ םגו לועפתל רתוי הרקי תבכרה יכ ,סובוטואב העיסנמ רתוי הרקי התייה דימת תבכרב העיסנ
 הז ,השענ הזו ,תושעל ןתינ ןכש המ .תבכרהו סובוטואה יריחמ תא תוושהל היה רשפא יא .רתוי הריהמו רתוי החונ
 תא הריאשמ השדחה הטישהש ולגי םוי לכ תבכרב םיעסונש ימו - םהינש לש םיריחמה תא יסחי ןפואב ליזוהל
 !םרובע םיריחמה תא הליזומ וליפא םימיוסמ םירקמבו יוניש אלל םרובע ףירעתה

 ?ימוי ישפוח ?יעובש ישפוח שי ןיידע.11

 .וב ךומנה שומישה לשב תאז .רתוי רכמיי אל אוה ילוי שדוחמ לחה רבכו ולטבל טלחוהש הזוח אוה יעובש ישפוח
 תישפוח העיסנ רשפאמ ימוי ישפוח הזוח ."הווש ךרד" תרגסמב םייקתהל ךישממ ןיידע ימוי ישפוח ,תאז תמועל
 )תבכר טעמל( הרובחתה יעצמא לכב העיסנל "ימוי ישפוח" ףירעת םייק .םויה לכ ךרואל הרובחתה יעצמא לכב
 תימינפ העיסנ עצבל תנווכתמש תעסונ ,אמגודל .)תבכר תוברל( הרובחתה יעצמא לכב "ימוי ישפוח" ףירעת םייקו

 ותואב הרזח םג עצבל לולסמה ותוא תאו - ביבא לתב תימינפ העיסנ דועו ביבא לתל אבס רפכמ העיסנ ,אבס רפכב
 םא .דבלב ₪ 24 לש תולעב )מ"ק 40 לש חווטל(  קוריה יונמה היהי שוכרת איהש ימוי ישפוחה יונמ זא ,םויה
 - םייטנוולרה םיקחרמה יפל השעית "ימוי-ישפוח" תשיכר .₪ 37 הלעי הלש יונמה תבכרב תועיסנ בלשת תעסונה
  .דעיה תנחתל דע היילע תנחתמ קחרמ יפל

 ?ןילופורטמל סנכיהל ךירצ "1 רוזא-ישפוח" יונמ רשאכ הרוק המ .12

 אל .םינילופורטמה 3-ל ץוחמ םיאצמנ םהלש דעיהו אצומה תדוקנש תועיסנב קר 1 רוזא ישפוחב שמתשהל ןתינ
 דרוי עסונה םא אלא ,ןילופורטמב םייתסמו 1 רוזאל ךייתשמה בושיימ תאצויש העיסנ רובע יונמב שמתשהל ןתינ
  .דרפנב סוטרכ יעצמא שוכרל שי ,ןילופורטמל הסינכ לש הרקמב .הפמב ןיוצמכ ,ןילופורטמל הסינכה ינפל ונממ

 דע( מ"ק 40 קחרמל ןופצה רוזא לכבו ריעב "1 רוזא ישדוח ישפוח" יונמ םע עוסנל לוכי הירהנ בשות :המגודל
 המגוד”ימוי-ישפוח" וא תדדוב העיסנל סיטרכ שוכרל וילע הפיחל סנכיהל ונוצרב םא ךא ,)לשמל תולעמו לאימרכ
 ,רוזאב היתועיסנ לכ תא .ביבא לתל תעסונ איה םעפ ידמ ךא ,עבש ראבל םוי לכב תעסונ תורדש תבשות :תפסונ
 דרפנ סיטרכ דרפנב שוכרל ךרטצת איה ביבא לתל ךא ,1 רוזא ישפוח תועצמאב השעת איה ,עבש ראבל ללוכ
 .)מ"ק 120מ תוחפו מ"ק 40ל לעמ אוה קחרמהש םושמ( לוחכ ימוי-ישפוח וא תדדוב העיסנל

 ?רובצה ךרעה תא םתלטיב המל ?רובצ ךרע םע המו.13

 ליפורפו ףסכה ימוכסל םאתהב םינוש םיכרע תניעט רשפאמה הזוח אוה רובצ ךרע .לטוב אל רובצה ךרעה
 חוטיב( תדחוימ תואכז אלל םג ,תפרוג החנה התייה רבעב .תודדוב תועיסנ ףוקיתל ןכמ רחאל שמשמש  ,עסונה
 תא דדועל תנמ לע רבעב הנתינ רובצה ךרעה תחנה .)רעונו םידליו טנדוטס ,קיתו חרזא ,תולבגומ ,ימואל
 סיטרכב םיקיזחמ םיעסונהמ 95% -מ הלעמל םויכ .וק ברה סיטרכל ןמוזמב םולשתמ רובעל תועסונהו םיעסונה
 ,דיחא תוחנה ךרעמב תפלחומו ,תלטובמ ןכא רובצ ךרע תשיכר לע תפרוגה החנהה  .וב םישמתשמו וק ברה
 השדחה הטישב .השיכרה ךרדל וא םולשתה יעצמאל רשק אלל ,החנהל יאכזש ימ לכל קנעומה ,ןגוהו ינויווש
 דסומה יאכז ,רעונ ינבו םידלי ,םיקיתו םיחרזא ומכ ,תמאב םהל יאכזש ימל ונתניי תוחנהה ,ליבומ דרשמהש
 יונמל םתנעטש רובצה ךרעה תא רימהל םג ולכות בורקב תוי.םיטנדוטסו תויולבגומ םע םישנא ,ימואל חוטיבל
  .סיטרכב םכל שיש הרתיל םאתהבו םכתריחבל

-מ תולעל רומא היה תירוביצה הרובחתב סיסבה ףירעת :יוניש טעמכ ןיא ,ת.עסונל יביטקפאה ףירעתב יכ ןייצל שי
 רובע תלטובמ "רובצה ךרע" תחנה םנמא .₪ 5.5 לע ףירעתה תא תעבוק הווש ךרד .₪ 6.5ל הנידמה בורב ₪ 6
 ,דבלב תורוגא 30-ב רקייתי תדדובה העיסנה ףירעת לעופב ,םרובעב םג ךא ,החנה הנקמ וניאש ליפורפ םע םיעסונ
 תויורשפא תאו העיסנה חווט תלדגה תא םיללקשמ םא .הנורחאל ןיזנב רטיל ריחמב תורקייתההמ תוחפ הברה
 .רתוי םלתשמ היהי ךלהמה םיעסונהו תועסונהמ םיברל – העיסנה
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 תועיסנל ,תאז םעו ,לובלב תוחפש המכו םיפירעת תוחפש המכ ויהיש איה "הווש ךרד"ב הרטמהש םתרמא .14
 ?המל !קחרמל םאתהב ,םינוש םיפירעת שי תבכר תובלשמה

 השימח יפל השענ בושיחה ,תבכרב םגו םירקמה בורב םיישדוחה םייונמב תבכרה יריחמב הלזוה התשענ ,תישאר
 םיישדוחה םייונמה רובעו .ולאכ השימח קר שיו דעיה תנחתל היילעה תנחת ןיב םיקחרמה י"פע ,דבלב םיפירעת
 דעיה תנחתו אצומה תנחת יפל ול םיאתמה הזוחה תא תעדל לוכי עסונ לכ ,רמולכ !ולאכ השולש לכה ךסב שי תבכרב
 ינומושייב םישמתשמה םיעסונו תועסונ .דעיהו אצומה תודוקנ יפל תועיסנה יפירעת יבגל גשומ לבקל רשפא ןובשחמב
 לכ תשיכר יכ שיגדהל בושח .דעי תנחתו אצומ תנחת יפל תו.םיעסונל םיאתמה ףירעתה תא םיגיצמ םינושה םולשתה
 .הרובחתה יעצמא לכב העיסנ תורשפא תללוכ תבכר בולישב ישדוח-ישפוח

 לש החנהמ ונהיי ימואלה חוטיבה יאכזו תולבגומ םע םישנא ,םיקיתו םיחרזא ,רעונו תודלי ,םידלי -תבכרב םג ,ףסונב
 .33% לש החנהמ ונהיי יונמ אלל םיטנדוטס .ילאיטנדוטס-ישפוח יונמ ילעב םיטנדוטס ןכו ,50%

 םירחא הרובחת יעצמאל בלושמ וניא תבכרב תדדוב העיסנל סיטרכה

 :ישדוח ישפוחו ימוי ישפוח ,תדדוב העיסנ רובע םיפירעתה תשמח

 קחרמ
 ןיב
 םיבושיי

 העיסנ דעיל תואמגוד אצומל תואמגוד
-ישדוח ישפוח ימוי-ישפוח תדדוב

 תבכר יצרא

 בל ,ןיעה שאר ,הפיח ,הילצרה 15
 ץרפמה

 255 16 9 ביבא לת

40 
 ,הינתנ ,עושוהי תיב ,תובוחר ביבא לת

 דודשא  ,הרדח ,אבס רפכ
18 28 255 

 255 28 18 לאימרכ הפיח

80 
 ,הרדח ,ןולקשא ,םילשורי

 הנימינב
 420 37 24 ביבא לת

 420 37 24 דודשא עבש ראב
 610 42 27 ביבא לת הירהנ ,עבש ראב ,לאימרכ ,הפיח 120

120+ 
 610 74 54 הפיח עבש ראב
 610 74 54 דודשא וכע

 

 ?יצרא ישפוח םע דחא ףירעתב ץראב םוקמ לכל עוסנל לכוא תמאב ינא .15

 יעסונל יצרא ישפוח( )תליא ישפוח רחס רוזאל טרפ( סובוטוא לכ םע םיעסונו םילוע טושפ ,המרופרה עצובתש ירחא !ןכ
 .)ועצבת ןתוא תבכרב תועיסנל םאתהב ,רתוי טעמ הלעי תבכרה

 ?וק-ברב יל שיש רובצה ךרעה םע השעא המ .16

 .ףקותל המרופרה תסינכ רחאל םג הרתיב שמתשהל היהי ןתינ

 

 תנחתל הילעה תנחת ןיב קחרמה המ תעדוי ינא ךיא ?תונקל סיטרכ הזיא שארמ טילחהל הרומא ינא ךיא .17
 ?הדיריה

 תירוביצה הרובחתב עסונל עדימ רתאב עיפומש ןובשחמב ךל םיאתמה העיסנה הזוח והמ תוארל  ןתינ
www.pti.org.il, יזוח תא גיצמ ןובשחמה ,ךלש הדיריהו היילעה תנחת יפ לע .העיסנה יכרצב בשחתמ ןובשחמה 
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 שדוח ךשמב תוימוימוי תועיסנ וא םויב תועיסנ המכ ,תדדוב העיסנ( ךיכרצ יפ לע ךל םיאתהל םילוכיש םינושה העיסנה
 ינומושיימ דחאב שמתשהל ןתינ ?בייחתהל הצור אל וא ,ךל םלתשמ המ החוטב אל .)דעיו אצומ תודוקנ ןתוא ןיב
 .בויחה רוזחמ םותב ריחמה תא םיבשחמש ,םולשתה

 ?יונישה ירחא םלשא המכ .18

-מ רתוי י.םלשת אל - םינילופורטמה ירוזאב םיסובוטואב קר ת.עסונ ה.תא םא לבא ,ךלש תועובקה תועיסנב יולת הז
 מ"ק 40 דע לש קחרמב )1 רוזא( היתוביבסו הירפירפה ירוזאב םיסובוטואב קר עסונ תא םא .שדוחב ח"ש 225

 תולע לש קיודמ בושיח לבקל ולכות ,הרקמ לכב .שדוחב ח"ש 99-מ רתוי םלשת אל ,ךתעיסנב ףוקיתה תדוקנמ
 וא ,תונתשמ ךלש תועיסנה םא . pti.org.il/new-reform ונלש רתאב עיפומש ןובשחמב םכרובע השדחה העיסנה
  .םולשתל םינומושייהמ דחאב שמתשהל ןתינ ,רתויב םלתשמ המ ה.חוטב ךניאש

 ?ץראה לכב תועיסנ ומכ ריחמ ותוא ןיידע הז ,תמיוסמ ריעב קר ישדוח ישפוח הצור ינא םא .19

 ,ץראה לכב שדוחה לכ הלבגה אלל העיסנ רשפאמו םיבושייה ללכל ףקת אוהש "יצרא-ישדוח ישפוח" שוכרל ולכות
 .תליא טעמל

 –- מ"עמ 17% תוחפ תליאבו( ₪ 99 לש לזומ ריחמב )מ"ק 40 דע תועיסנב( 1 רוזא ישדוח ישפוח שוכרל ולכות
84.62 ₪(. 

 שרדנה לככ םיסובוטוא תופלחה ללוכ )יריווא וקב מ"ק 15 דע לש קחרמב( הבוהצ העיסנ ףירעת התעמ יכ ,בל ומיש
 !)םילקש 5.5( ץראה לכב תחא הבוהצ העיסנ ףירעת וניה תוקד 90 ךשמב

 ?םילודגה םינילופורטמל ץוחמש םיבשותל זכרמה יבשות ןיב תונוש תמייק המל .20

 םע ביטיהל תנמ לע .אל קלחו תולודג תוחנהמ ונהנ ןילופורטמהמ םיקחורמ םירוזאב םיבושייהמ קלח - םייקה בצמב
 - "1 רוזא ישפוח" ,םילודגה םינילופורטמה תשולשמ םיקחורמה םירוזאל שדח סיטרכ ונרצי ,ינויווש ןפואב םלוכ
 םינהנ הז רוזאב םיבושייהמ קלח קר אל ,ךכ .הז סיטרכב העיסנה חווט תא ונלדגה ףאו ,דבלב ח"ש 99 לש ףירעתב
 .םיבושייה ללכ אלא הז סיטרכמ

 ?תי.טנדוטס רותב ירובע הנתשה והשמ .21

 ישפוח שכר טנדוטס םא ;טנדוטסל תדדובה העיסנהמ החנה 33% - ונתשה אל םיטנדוטסל םויכ תומייקה תוחנהה
 .50% לש החנהל יאכז היהי אוה סיטרכה לע רובצ ךרע ןועטל הצרי אוה רשאכ ,ילאירטסמיס וא יתנש

 ?"הווש ךרד" תרגסמב תירשפא ?גהנהמ ןמוזמב השיכר םע המ .22

 ונהיי המרופרה עוציבמ לחה – תרדהנ הרושב דצל תאזו ,לטובת גהנה לצא ןמוזמב העיסנ סיטרכ שוכרל תורשפאה
  .תבכרהו סובוטואה יווק לכב םולשת אלל העיסנמ 75 ליגמ םיקיתו םיחרזא

 לכמ היילע ליבקמבו גהנה לצא ןמוזמב םולשתה לוטיב לש בושח ךלהמ הרובחתה דרשמ םדיק תונורחאה םינשב
 םיקיתווה םיחרזאל ,הכ דע .רתוי החוטבו הריהמ העיסנ רציילו העיסנב דקמתהל גהנל רשפאל תנמ לע ,תותלדה
 השדחה הרושבה םע ,  .ךרוצה םייק ןיידע הז רוביצל יכ הנבה ךותמ ,גהנה לצא ןמוזמב םולשתל תורשפאה הרתונ
 :םירתאבו וקה לע תודמעב תולקב שדח וק בר סיטרכ קיפנהל היהי ןתינ ומוקמבו גהנה לצא ןמוזמב שומישה לטובי

hopon.co.il ו-ravkavonline.co.il ינומושייבו ravkavonline  וא hopon. וניעטהל שי ,סיטרכה תקפנה רחאל 
 לע" תוריש תודמעב עצבל ןתינ הנעטהה תא .)רובצ ךרע ,ימוי ישפוח ,ישדוח ישפוח( ךל םיאתמה העיסנה הזוחב
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 קסע יתב יפלא תועצמאבו )ravkav ןומושייבו סקובייפ ןומושייבו ( ליעל וטרופש םינומושייהו םירתאה תועצמאב ,"וקה
 דקומל וגייח וא הלעמ וטרופש םירתאל י.סנכיה ,ךסיטרכ תנעטהל רתויב הבורקה הדמעה רותיאל .הבורקה ךתביבסב
 הלאש לכבו הבורק הניעט תדמע רותיאב םכל עייסל וחמשי ונלש תורישה יגיצנו תוגיצנ םש ,*8787 יצראה עדימה
 תא דימצהלו סובוטואה לע תולעל רשפא ,םיאתמ הזוחב סיטרכה תנעטה רחאל .תירוביצ הרובחת אשונב תרחא
  .םיסובוטואה יבג לע ףוקיתה ירישכמ לא סיטרכה

 ?רעונו םידליו תויולבגומ ילעב ,ימואל חוטיב יאכזל תוחנהה ונתשה םאה .23

 ,וישכעמו ,תבכרהו סובוטואה יווק לכב 50% לע תדמועו התייהש יפכ הרתונ 18 ליג דע רעונו םידליל החנהה •
 תחתמ ףסונ דלי .םניחב העיסנמ תונהל ךישמי רגובמ הוולמ יווילב 5 ליג דע דלי .רעונ ישדוח ישפוח יונמב םג
 .21 ליג דע רעונ תחנהמ ונהיי דחוימה ךוניחה ידימלת ,50% לש החנהב ףסונב םולשתב שרדיי 5 ליגל

 החנה !בל ומיש .תבכרהו סובוטואה יווק לכב 50% -ל 33% -מ הלדגוה ימואל חוטיבל דסומה יאכזל החנהה •
 .)םויה ומכ( רובצה ךרעב דבלב תדדובה העיסנל הפקת וז

 לכב 50%-ל 33%-מ הלדגוה ,ימואל חוטיבל דסומה יאכזל החנהל המודב ,תויולבגומ םע םישנאל החנהה •
 .)םויה ומכ( רובצה ךרעב דבלב תדדובה העיסנל הפקת וז החנה !בל ומיש .תבכרהו סובוטואה יווק

 ?01/08ה ינפל םייוניש ולוחי םאה.24

 ויהי אל ולא םירצומש ןוויכמ ?עודמ .רעונל יתנש יונמ וא תויסיטרכ גוסמ העיסנ רדסה שוכרל ןתינ אל םויהמ רבכ .ןכ
 תלבק םע קסעתהל ךרוצה תא ונלש תועסונלו םיעסונל ״ךוסחל״ םיצור ונחנאו ,ףקותל המרופרה תסינכ רחאל ףקותב
  ."רובצ ךרע"ל םירצומה תרמה וא םירזחה

 רחאל םג ישומיש היהי "רובצה ךרע"ה ."רובצ ךרע" העיסנה רדסהב שמתשהלו שוכרל ךישמהל ןתינ ,תאז תורמל
 .ףקותל המרופרה תסינכ

 ?עודמ ."יעובש יונמ" וא "שימג ישדוח יונמ" גוסמ העיסנ רדסה שוכרל היהי ןתינ אל ,ילויב 1-ה םוימ לחה יכ ,בל ומיש
 אלש יונמ לע ומלשת אלש ידכ ,ןכל .ףקותל "הווש ךרד" תסינכ רחאל ״םינשי״ םייונמב שמתשהל היהי רשפא יא יכ
 .ילויב 1-ב רבכ הריכמה קספית ,הפוקתה אולמל םכתא שמשי

 

 ?הנתשמ המ ?םינומושייב םולשת םע המ .26

 לכב .HOPONו וגנפ-טיבומ  לש םולשת תויצקילפא תועצמאב ףקתל תורשפא םויה תדמוע םיעסונה תושרל
 .תורישהמ תונהל תנמ לע תויחנהל םאתהב יארשא יטרפו עסונ ליפורפ ןיזהלו םשריהל שי תויצקילפאה

 ,)קורי וא בוהצ ימוי-ישפוח ,לשמל( ףדעומה יונמה לש שארמ הניעט בייחמה ,וק-בר סיטרכב םולשתל דוגינב
 ,לשמל םא .לעופב םתעציבש תועיסנל סחייתהב ריחמה בשוחמ שדוחה ףוסבו – םיעסונו םיקרוס טושפ תויצקילפאב
 .₪ 225 – יצרא ישדוח ישפוח לש ףירעתב יביוחת שדוחה ףוסב ,סובוטואב ביבא לתל דודשאמ הדובעל םוי לכ תעסנ
    .₪ 96 רמולכ קורי ימוי ישפוח העברא לע שדוחה ףוסב ימלשת זא ,עובשב םוי ללכב תעסנ םא

 סנכית "הווש ךרד"ש ירחא היהי המ .שימג ישדוח ישפוחו ירדנלק ישדוח ישפוח שוכרל יל רשפאתמ םויה .27
 ישדוח ישפוח – דחא רצומב רבודמ השעמל ,הז לע םיבשוח םא לבא םירצומ ינש לעופב ויה םויה דע ,ןוכנ ?ףקותל
 לכ ךלהמל ףקותב היהי יונמה ,שדוחה תליחתב תעגה םאש ןוויכמ .השיכרה עוציב םוימ בורקה שדוחה ךלהמל שימג
 ךרד"שכ ,ןכל ?ומצע יונמב לעופב ספספל המל ,םימי המכ תספספ םא לבא .ירדנלק ישדוח ישפוחל המודב שדוחה
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 ישפוח ,ותוא שוכרל ואוביש תחאו דחא לכ םע ביטייש דחא רצומ שוכרל ולכות 01/08 -מ לחה ,הפקותל סנכית "הווש
  .השיכרה עוציב דעוממ םימי שדוחל ףקתה ישדוח

 םיפירעתב שימג ישדוח ישפוח שוכרל היהי ןתינ אל ,הפקותל המרופרה סנכיתש דע "וק רושיי" ךרוצלש בל ומיש
  .םימי שדוחל שימג היהי ישדוח ישפוח לכ ןכמ רחאלש ךכ .שדוח ךשמל תאזו 01/07 םוימ ,םימייקה

 ?שדחה ףירעתב ישדוח ישפוח שוכרל לכוא ךיראת הזיאמ לחה .28

 25-ה םויב לחה( שדוחה תליחת ינפל םימי רפסמ ירדנלק ישדוח ישפוח שוכרל ןתינ וב ,המרופרה םרט בצמל המודב
 הניעטה תודמעב 25/07/22-ב לחה רבכ שדחה ףירעתב ישדוח -ישפוח יונמ שוכרל היהי ןתינ ,ןאכ םג ,)ינפלש שדוחב
 )םינומושייו םירתא( םינווקמה םיעצמאבו תונושה

 ?הנתשמ תירוביצה הרובחתב ףוקיתה ירישכמב שומישה ןפוא םאה .29

 ןיא -)הבוהצ העיסנ( דעיהו אצומה ןיב מ"ק 15 דע לש קחרמב ,רובצ ךרע םע םג ,םינושה העיסנה ייונמב םיעסונל
  .יוניש

 "םיפסונ םיקחרמ" לש תורשפא לע ךסמב ץוחלל לכוא ,רתוי הכורא העיסנב תניינועמ ינאו רובצ ךרע יתנעט ינא םא
 .ילש העיסנל םיאתמש קחרמה/עבצה תא רוחבל םשו

 יתסנכנ העיסנה ךלהמבו שדוחל ₪ 99 אוה ופירעתש 1 רוזא ישדוח ישפוח ןועט ילש וק ברה סיטרכ לע םא .30
 )?םילודגה םינילופורטמה תשולשמ דחא( 2 רוזאל

 ךתורשפאב שי ףוקיתה רישכמב .עוסנל ךנוצרבש רוזאל ףקת ךתושרבש יונמה םא סובוטואל ךתיילעב בל םישל אנא
 ישדוח ישפוח יונמ קר אלא רובצ ךרע ןועט אל ךלש וק ברה סיטרכב םא .ךתעיסנל יטנוולרה עבצב/קחרמב רוחבל
 םלשל םג ץלמומ .םיאתמה ףירעתה תא ףוקיתה רישכמב רוחבלו רובצ ךרע ךלש וק ברה סיטרכל ןועטל ךילע ,1 רוזא
 .ךיתועיסנ לע םלשל הריהמ המשרה רחאל ,םירשפאמ רשא ,םולשת ינומושיי תועצמאב

 

 

 

 

 

 

 

 קיתוו ,+75 ,טנדוטס :רצומ יפל םיידועייה םידומעל תולאשה תמישר תא שי הטמ םיפדב

 םיטנדוטס
 ?ףקותל תסנכנ "הווש ךרד" תכיפהמ יתמ.1
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 .םינומושייב םולשת לע 25/7-בו וק-ברב םולשת לע ,2022 טסוגואב 1-ב הפקותל סנכית "הווש ךרד"

 ?תי.טנדוטס רותב ירובע הנתשה והשמ .2

   .תדדוב העיסנו רובצ ךרע :העיסנה יזוח תשיכרב החנה 33% - ונתשה אל תו.םיטנדוטסל םויכ תומייקה תוחנהה .אל

 יונמ יבגל םג ךכ .המרופרה תסינכ רחאל םג ףקותב היהי אוה -וק ברה סיטרכב םייק יתנש יונמ םכל שי םא ,ףסונב
 .2022 יאמב 10-ה םוי דע שוכרל היה ןתינש ,'ב רטסמס

 .האבה םידומילה תנש תארקל ורכמיי םישדח םיטנדוטס ייונמ 

 ?הנתשה והשמ -יתנש/ילאירטסמס ישפוח יונמ םע יתעסנ םויה דע .3

 רבעב התיהש יפכ החנה התואב ורכמי 2022/2023 האבה םידומילה תנשל ורכמיש םישדחה םילאיטנדוטסה םייונמה
 .השדחה םיפירעתה תטישל םאתהב ךא

 ילאירטסמס טנדוטס יונמ

 תועיסנ( ישפוח ןפואב עוסנל לוכי טנדוטסה .רטסמסה תפוקתל "בחרומ טנדוטס" ליפורפ ןתינ ,הז יונמ שכרש ימל 
 לע םולשתל שמשמה ,)רובצ ךרע( סיטרכל ףסכ תנעטהב 50% לש החנה לבקי ףסונבו ,)שכרש יונמה תא תומאותש
 םיצורו הדימב רטסמסה םות רחאל ,רמולכ .דבלב דחא רטסמסל ףקת ילאירטסמס טנדוטס יונמ .תדדוב העיסנ
 שארמ השיכרב .'ב רטסמסל ילאירטסמס הזוח שוכרל שי ,בקועה 'ב רטסמסב םג תוישפוח תועיסנמ תונהיל ךישמהל
 החנה 45%-מ תונהיל ןתינ ,ולוכ רטסמסה ךשמל )תבכר בלושמ וא 1 רוזא ,יצרא( "ישדוח-ישפוח" יונמ לש

  :יתנש ישפוח ילאיטנדוטס יונמ

 תועיסנ( ישפוח ןפואב עוסנל לוכי טנדוטסה .הזוחה תפוקתל "בחרומ טנדוטס" ליפורפ ןתינ הז יונמ שכרש ימל 
 העיסנל שמשמה ,)רובצ ךרע( סיטרכל ףסכ תנעטהב 50% לש החנה לבקי ףסונבו )שכרש יונמה תא תומאותש
  .תדדוב

 ?ןומושייבו וק ברה סיטרכב תוחנהל יאכז ינא םאה -ילאירטסמס/יתנש-ישפוח יונמ שוכרל ןיינועמ יניא םא .4

 )םידומילה דסומ ךרד( יתנש/ילאירטסמסה יונמה תרגסמב אלש – ילאיטנדוטסה ליפורפה תחנהל תואכז לבקל תנמ לע
 ravkavonline.co.il-ו hopon.co.il :םירתאבו "וקה לע" לש תורישה תודמעב וק ברה סיטרכב ליפורפ ןוכדע עצבל שי
          .ליעל וניוצש תומרופטלפ ןתואב וקיפנהל ןתינ ,וק בר סיטרכ ןיאו הדימב .HOPON וא  ravkavonline ינומושייבו

 לע 33% לש החנה םילבקמ )יתנש/ילאירטסמס ישפוח יונמ אלל( ליגר טנדוטס ליפורפב וק-ברה סיטרכ תנעטהב
 לכב .₪ 45 ל ךרע הווש היהי סיטרכב רובצה םוכסה ,₪ 30 תנעטהב ,רמולכ .)רובצ ךרע( סיטרכל ףסכ תנעטה
     .סיטרכב רובצה םוכסהמ דרת העיסנה תולע ,העיסנ

-ב סיטרכה תא ןיעטהל שי  )ןואפוהו ןיילנוא וק-בר ןומושיי/רתא ךרד( ןווקמ ןפואב טנדוטס ליפורפ תלבקל השקבב
 םוכס םומינימ לש תנעטה תבוח ןיא "וקה לע"  תוריש תודמעב טנדוטס ליפורפ תלבקל השקבב .תוחפל ח"ש 30

 .סיטרכה לע ףסכ

 .יתנשה וא ילאירטסמיסה םייונמה אל םלוא ,טנדוטסה לש החנהה ליפורפ ףקת היהי םינומושייב שומישב ,בל ומיש
 םינומושייב תויתנשו תוילאירטסמיס תוחנהמ תונהיל תורשפאה םג סנכיהל היופצ היהת ד"פשת םידומילה תנשב
  .וק ברה סיטרכב םויכ םייקל המודב
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 ?תירוביצה הרובחתב יאכז ינא תוחנה וליאל ,החותפה הטיסרבינואב ת.דמול ינא .5

 ךשמל "בחרומ טנדוטס" ליפורפ וא "טנדוטס" ליפורפ תלבקל םיאכז החותפה הטיסרבינואב םידמולה םיטנדוטס
  .רושיאה ןתינ היבגלש הנשב תוחפל םיניקת םיסרוק ינשל םימושר םהש יאנתב ,דבלב תובקוע םינש עברא

 שיגהל לכוי הנש התואב סרוק דועל תוחפל םשריהל ןווכתמ ךא ,'א רטסמסב דבלב דחא סרוקל םושרה טנדוטס
 רטסמסב ףסונ סרוקל םשריו הדימבו ,דבלב 'א רטסמסל היהי ליפורפה לש ףקותה  .טנדוטס ליפורפ תלבקל השקב
 יכ יתנש ילאיטנדוטס הזוח שוכרל לכוי אל הז הרקמב טנדוטסהש איה תועמשמה .ליפורפה לש ףקותה ךראוי אבה
 .דבלב דחא רטסמסל אוה ולש ליפורפה ףקות

 .האבה הנשב םיסרוק ינשל המשרההֵ יאנתב הדימעב םג תינתומ היהת תבקועה הנשב רושיאה תלבקל תואכזה

  .החותפה הטיסרבינואה רתאב אוצמל ןתינ ףסונ עדימ

  ?"הווש ךרד" תרגסמב םינומושייב םיפירעתל וק ברב םיפירעתה ןיב לדבה שי.6

 םיריחמ – העיסנ התוא .וק-ברה ישמתשמל ףירעתמ הנוש היה םינומושייב םימלשמל העיסנה ריחמ םויה דע
 ןיב ףירעתב לדבה ןיא תעכו םולשתה תומרופטלפ יתשב םיפירעתה ןיב הוושמ "הווש ךרד" וליאו .םינוש
  .םינומושייל וק ברה

 :םילדבהה תאז לכב המ

 ךרע( סיטרכל ףסכ םיניעטמ וא ישדוח ישפוח ,ימוי ישפוח( יוצרה העיסנה הזוח תא  שארמ םישכור וק-ברב     .1
 ))רובצ

 .ועצובש תועיסנה רובע ריחמה לש )יביטקאורטר( דבעידב בושיח עצבתמ שדוח ףוס לכב – ןומושייב     .2

 

 ?רתוי רקי אוה תבכר םע יונמ המל ?לארשי תבכר תא םיללוכ אל םילזומה םיישדוחה םייונמה עודמ .7

 העיסנ תייווח תקפסמ םגו לועפתל רתוי הרקי תבכרה יכ ,סובוטואב העיסנמ רתוי הרקי התייה דימת תבכרב העיסנ
 הז ,השענ הזו ,תושעל ןתינ ןכש המ .תבכרהו סובוטואה יריחמ תא תוושהל היה רשפא יא .רתוי הריהמו רתוי החונ
 תא הליזומ וליפא השדחה הטישהש ולגי םוי לכ תבכרב םיעסונש ימו - םהינש לש םיריחמה תא יסחי ןפואב ליזוהל
 !םרובע םיריחמה

 ?ימוי ישפוח ?יעובש ישפוח שי ןיידע.8

 ךישממ ןיידע ימוי ישפוח וליאו .וב ךומנה שומישה לשב  ילויב לחה רבכ ולטבל טלחוהש הזוח אוה יעובש ישפוח
 .םויה לכ ךרואל תובכרבו םיסובוטואב תישפוח העיסנ רשפאמ ימוי ישפוח הזוח ."הווש ךרד" תרגסמב םייקתהל
 סובוטואה יווקב תועיסנ בלשמה "ימוי ישפוח" ףירעת םייקו סובוטואה יווקב העיסנל "ימוי ישפוח" ףירעת םייק
 העיסנ דועו ביבא לתל אבס רפכמ העיסנ ,אבס רפכב תימינפ העיסנ עצבל תנווכתמש תעסונ ,אמגודל .תבכרבו

 היהי )מ"ק 40 לש חווטל( 2 ימוי ישפוח זא ,םויה ותואב הרזח םג עצבל לולסמה ותוא תאו - ביבא לתב תימינפ
 יפל - םייטנוולרה םיקחרמה יפל השעית "ימוי-ישפוח" תשיכר .₪ 24 קר הלעיו רתויב םלתשמה סיטרכה הרובע
 ישפוח תונקל וק ברה לע ךל שיש ףסכב שמתשהל ןתינ וישכעמ -ףסונ שודיח .דעיל דע היילעה תדוקנמ קחרמ
 .ימוי
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 ?ןילופורטמל סנכיהל ךירצ "1 רוזא-ישפוח" יונמ רשאכ הרוק המ .9

 ןתינ אל .םינילופורטמה 3-ל ץוחמ םיאצמנ םהלש דעיהו אצומה תדוקנש םיווקב קר ירוזא יונמב שמתשהל ןתינ
 הסינכה ינפל ונממ דרוי עסונה םא אלא ,ןילופורטמב םייתסמו הירפירפב בושיימ אצויש וקב יונמב שמתשהל
  .דרפנב סיטרכ שוכרל שי ,ןילופורטמל הסינכ לש הרקמב .הפמב ןיוצמכ ,ןילופורטמל

 דע( מ"ק 40 קחרמל ןופצה רוזא לכבו ריעב "ירוזא ישדוח-ישפוח" יונמ םע עוסנל לוכי הירהנ בשות :המגודל
 "ימוי-ישפוח" וא תדדוב העיסנל סיטרכ שוכרל וילע הפיחל סנכיהל ונוצרב םא ךא ,)לשמל תולעמו לאימרכ

 היתועיסנ לכ תא .ביבא לתל תעסונ איה םעפ ידמ ךא ,עבש ראבל םוי לכב תעסונ תורדש תבשות :תפסונ המגוד
 דרפנב שוכרל ךרטצת איה ביבא לתל ךא ,ירוזא ישדוח-ישפוח תועצמאב השעת איה ,עבש ראבל ללוכ ,רוזאב
 .ינוריע-ןיב ימוי-ישפוח וא דרפנ סיטרכ

 

 ?רובצה ךרעה תא םתלטיב המל ?רובצ ךרע םע המו.10

 ןכמ רחאל שמשמש םיוסמ ףסכ םוכס וק ברה סיטרכל םיניעטמ ובש הזוח אוה רובצ ךרע .לטוב אל רובצה ךרעה
 רבעב .תו.םיעסונה ליפורפל םאתהב החנה תנתינ ,םירחא םיזוחב ומכ קוידב ,הז הזוח לע .תודדוב תועיסנל
 טנדוטס ,קיתוו חרזא ,תולבגומ ,ימואל חוטיב( תדחוימ תואכז אלל םג ,םיליפורפה לכל ,תפרוג החנה התייה
 ןמוזמב םולשתמ רובעל תועסונהו םיעסונה תא דדועל תנמ לע רבעב הנתינ רובצה ךרעה תחנה )םידימלתו
 לע תפרוגה החנהה  .וב םישמתשמו וק ברה סיטרכב םיקיזחמ םיעסונהמ 95% -מ הלעמל םויכ .וק ברה סיטרכל
 אלל ,החנהל יאכזש ימ לכל קנעומה ,ןגוהו ינויווש ,דיחא תוחנה ךרעמב תפלחומו ,תלטובמ ןכא רובצ ךרע תשיכר
 םהל יאכזש ימל ונתניי תוחנהה ,ליבומ דרשמהש השדחה הטישב .השיכרה ךרדל וא םולשתה יעצמאל רשק
 םיטנדוטסו תויולבגומ םע םישנא ,ימואל חוטיבל דסומה יאכז ,רעונ ינבו םידלי ,םיקיתו םיחרזא – תמאב

-מ תולעל רומא היה תירוביצה הרובחתב סיסבה ףירעת :יוניש טעמכ ןיא ,ת.עסונל יביטקפאה ריחמב יכ ןייצל שי
 רובע תלטובמ "רובצה ךרע" תחנה םנמא .₪ 5.5 לע ףירעתה תא תעבוק הווש ךרד .₪ 6.5ל הנידמה בורב ₪ 6
 תורקייתההמ תוחפ הברה ,דבלב תורוגא 30-ב רקייתת תדדובה העיסנה לעופב ,םרובעב םג ךא ,םינמדזמ םיעסונ
 תועסונהמ םיברל – העיסנה תויורשפא תאו העיסנה חווט תלדגה תא םיללקשמ םא .ןיזנב רטיל ריחמב שדוחה קר
 .רתוי םלתשמ היהי ךלהמה םיעסונהו

 תועיסנל ,תאז םעו ,לובלב תוחפש המכו םיפירעת תוחפש המכ ויהיש איה "הווש ךרד"ב הרטמהש םתרמא .11
 ?המל !קחרמל םאתהב םינוש םיפירעת שי תבכר תובלשמה

 השימח יפל השענ בושיחה ,תבכרב םגו םירקמה בורב םיישדוחה םייונמב תבכרה יריחמב הלזוה התשענ ,תישאר
 תנחת יפל ול םיאתמה הזוחה תא תעדל לוכי עסונ לכ ,רמולכ .ולאכ השימח קר שיו -םיקחרמה י"פע ,דבלב םיפירעת
 .דעיהו אצומה תודוקנ יפל תועיסנה תולע יבגל גשומ לבקל רשפא ןובשחמב ןהיניב קחרמהו דעיה תנחתו אצומה
 בושח םיקחרמ יפל תו.םיעסונל םיאתמה ףירעתה תא םיגיצמ םינושה םולשתה ינומושייב םישמתשמה םיעסונו תועסונ
 .םיסובוטואב "יצרא ישפוח" םג תללוכ תבכרב ישדוח-ישפוח לכ תשיכר יכ שיגדהל

 םיטנדוטס ןכו ,50% לש החנהמ ונהיי ימואלה חוטיבה יאכזו םיקיתו םיחרזא ,רעונו תודלי ,םידלי -תבכרב םג ,ףסונב
 .33% לש החנהמ ונהיי יונמ אלל םיטנדוטס .ילאיטנדוטס-ישפוח יונמ ילעב

 סובוטואל בלושמ וניא תבכרב תדדוב העיסנל סיטרכה
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 :)טנדוטס תחנה אלל סיסב ריחמ( הזוחה תולע בושיח ךרוצל םיקחרמה תשמח

 תואמגוד
 םיקחרמל
 ןיב
 םיבושיי

 העיסנ דעיל תואמגוד אצומל תואמגוד
 יצרא-ישפוח ימוי-ישפוח תדדוב

 תבכר

 בל ,ןיעה שאר ,הפיח ,הילצרה 15
 ץרפמה

 255 16 9 ביבא לת

40 
 ,הינתנ ,עושוהי תיב ,תובוחר ביבא לת

 דודשא  ,הרדח ,אבס רפכ
18 28 255 

 255 28 18 לאימרכ הפיח

80 
 ,הרדח ,ןולקשא ,םילשורי

 הנימינב
 420 37 24 ביבא לת

 420 37 24 דודשא עבש ראב
 ,עבש ראב ,לאימרכ ,הפיח 120

 הירהנ
 610 42 27 ביבא לת

120+ 
 610 74 54 הפיח עבש ראב
 610 74 54 דודשא וכע

 ?וק-ברב יל שיש ףסכה לכ םע השעא המ .16

 .ףקותל המרופרה תסינכ רחאל םג הרתיב שמתשהל היהי ןתינ

 ?תונקל סיטרכ הזיא שארמ טילחהל הרומא ינא ךיא .17

 עיפומש ןובשחמבבו םינושה םולשתה ינומושייב ימלשת המכ תוארל ילכות .01/08/22ב הפקותל סנכית המרופרה
 .ךלש העיסנה יכרצב בשחתמ ןובשחמה ,www.pti.org.il תירוביצה הרובחתב עסונל עדימ רתא -ונלש רתאב

 ?יונישה ירחא םלשא המכ .18

 225-מ רתוי י.םלשת אל - םינילופורטמה ירוזאב םיסובוטואב ת.עסונ ה.תא םא לבא ,ךלש תועובקה תועיסנב יולת הז
 תדוקנמ מ"ק 40 דע לש קחרמב היתוביבסו הירפירפה ירוזאב םיימוקמ םיסובוטואב ת.עסונ ה.תא םא .שדוחב ח"ש
 העיסנה תולע לש קיודמ בושיח לבקל ולכות ,הרקמ לכב .שדוחב ח"ש 99-מ רתוי י.םלשת אל ,ךתעיסנב אצומה
 .םינושה םולשתה ינומושייבו pti.org.il/new-reform ונלש רתאב עיפומש ןובשחמב םכרובע השדחה

 ?ץראה לכב תועיסנ ומכ ריחמ ותוא ןיידע הז ,תמיוסמ ריעב קר ישדוח ישפוח הצור ינא םא .19

 טעמל ,ץראה לכב שדוחה לכ הלבגה אלל העיסנ רשפאמו םיבושייה ללכל ףקת אוהש "יצרא-ישפוח" שוכרל ולכות
 .תליא

 17% תוחפ תליאבו( ₪ 99 לש לזומ ריחמב )מ"ק 40 דע תועיסנב( 1 רוזא רדגומה רוזיאב ישדוח יונמ שוכרל ולכות
 )₪ 84 - מ"עמ

 ?הירפירפה יבשותל זכרמה יבשות ןיב תונוש תמייק המל .20

 ,ינויווש ןפואב םלוכ םע ביטיהל תנמ לע .אל קלחו תולודג תוחנהמ ונהנ הירפירפב םיבושייהמ קלח - םייקה בצמב
 חווט תא ונלדגה ףאו ,דבלב ח"ש 99 לש תולעב- "1 רוזא ישפוח" - היתוביבסו הירפירפה רוזאל שדח סיטרכ ונרצי

 .םיבושייה ללכ אלא הז סיטרכמ םינהנ הירפירפב םיבושייהמ קלח קר אל ,ךכ .הז סיטרכב העיסנה

 ?01/08ה ינפל םייוניש ולוחי םאה.21
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 ויהי אל ולא םירצומש ןוויכמ ?עודמ .רעונל יתנש יונמ וא תויסיטרכ גוסמ העיסנ רדסה שוכרל ןתינ אל םויהמ רבכ .ןכ
 תלבק םע קסעתהל ךרוצה תא ונלש תועסונלו םיעסונל ״ךוסחל״ םיצור ונחנאו ,ףקותל המרופרה תסינכ רחאל ףקותב
  .)וק-ברה סיטרכב ןועט ףסכ( "רובצ ךרע"ל םירצומה תרמה וא םירזחה

 ךרע"ה .)וק-ברה סיטרכל ףסכ תנעטה( "רובצ ךרע" העיסנה רדסהב שמתשהלו שוכרל ךישמהל ןתינ ,תאז תורמל
 .ףקותל המרופרה תסינכ רחאל םג ישומיש היהי "רובצה

 ?עודמ ."יעובש יונמ" וא "שימג ישדוח יונמ" גוסמ העיסנ רדסה שוכרל היהי ןתינ אל ,ילויב 1-ה םוימ לחה יכ ,בל ומיש
 אלש יונמ לע ומלשת אלש ידכ ,ןכל .ףקותל "הווש ךרד" תסינכ רחאל ״םינשי״ םייונמב שמתשהל היהי רשפא יא יכ
 .ילויב 1-ב רבכ הריכמה קספית ,הפוקתה אולמל םכתא שמשי

  ?תליאב הרוק םצעב המ - תליאל תועיסנ טעמל סובוטואה יווק לכב ףקת יצראה ישפוחה םא .22

 העיסנה חווטב( תליאב תובוהצ תועיסנ .מ"עמ יוכינב העיסנה קחרמ יפל הלעת - הנממו הילא ,תליאב תדדוב העיסנ
 ,מ"עמ יוכינב ויהי  "1 רוזא ישפוח"ו בוהצ "ימוי ישפוח"ב .)מ"עמ יוכינב ח"ש 5.5( ח"ש  ₪ 4.56 - )מ"ק 15 דע ןושארה
  .)מ"עמ יוכינב ח"ש 99( ח"ש 82.17 -ו )מ"עמ יוכינב ח"ש 12.5( ח"ש 10.38 רמולכ

 ?הנתשמ המ ?םינומושייב םולשת םע המ.23

 תויצקילפאה לכב ., ןואפוה ,טיבומ  לש םולשת תויצקילפא תועצמאב ףקתל תורשפא םויה תדמוע םיעסונה תושרל
 .תורישהמ תונהל תנמ לע תויחנהל םאתהב יארשא יטרפו עסונ ליפורפ ןיזהלו םשריהל שי

 תויצקילפאב ,)ירוזא ימוי-ישפוח ,לשמל( ףדעומה יונמה לש שארמ הניעט בייחמה ,וק-בר סיטרכב םולשתל דוגינב
 םוי לכ תעסנ ,לשמל םא .לעופב םתעציבש תועיסנל סחייתהב ריחמה בשוחמ שדוחה ףוסבו – םיעסונו םיקרוס טושפ
  תעסנ םא .₪ 225 – יצרא ישדוח ישפוח לש תולעב יביוחת שדוחה ףוסב ,סובוטואב ביבא לתל דודשאמ הדובעל

    .₪ 96 רמולכ ימוי ישפוח העברא לע שדוחה ףוסב ימלשת זא ,עובשב םוי ללכב

 

 

 

 

 

 

 קיתוו חרזא
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 ?םיקיתו םיחרזאל החנהה הבוג המ. .1

 יווק לכב 50% לע תדמועו התייהש יפכ הרתונ )67 ליגמ םירבג ,62 ליגמ םישנ( םיקיתו תו/םיחרזאל החנהה

 םיאכז -הלעמו 75 תו.ינב תו.םיקיתוו תו.םיחרזא ,הנושארל ,םלוא .םייונמה יגוס לכבו תבכרהו םיסובוטואה

 .םניחב תועיסנל
 םיעסונ םלוכו ןלוכ התעמ :75 ליג לעמ םיחרזאו תויחרזאל הלודג הרושב הווהמ "בהז הווש ךרד" ארקנה ,הז ךלהמ
  !תבכרהו סובוטואה יווק לכב םניח

 הרובחתל םולשת אלל תולעל םהל רשפאיש דחוימ בהז בר ליפורפ םיעסונל קפנוי םניח תועיסנמ תונהיל ידכ

 תנוכמב היצקילפאה וא וק-ברה תא ריבעהל ,ףקתל ךרטצי םניח עסייש ימ םג – רוכזל בושח .תירוביצה

 ןאכ ץחל – בהז הווש ךרד לע ףסונ עדימל !םולשתה
 

 ?יילא תיטנוולר איה ךיאו ?ללכב וזה המרופרה וז המ ,עגר .2
 רפסמ יפל םולשתמ .תירוביצה הרובחתב העיסנה ריחמ בושיח תטישב יונישל תסחייתמ  "הווש ךרד" תכיפהמ

 ,העיסנה ריחמ תא שארמ ךירעהל ישוק -יללכ ןפואבו העיסנ לכ לע עסונ לכל םיבכרומ םיבושיח ,םירוזא לש בר

 לעמו מ"ק 225 דע ,מ"ק 120 דע ,מ"ק 40 דע ,מ"ק 15 דע( ץראה לכב םידיחא קחרמ ירוזא 5 יפל םולשתל

 החנהה ,רומאכ .ךלש העיסנה קחרמ יפל הדיריה תנחת דעו היילעה תנחתמ םיבשוחמש ,*)מ"ק 225

 יווק לכב 50% לע תדמועו התייהש יפכ הרתונ )67 ליגמ םירבג ,62 ליגמ םישנ( םיקיתו תו/םיחרזאל

 םיאכז -הלעמו 75 תו.ינב תו.םיקיתוו תו.םיחרזא ,הנושארל ,םלוא .םייונמה יגוס לכבו תבכרהו םיסובוטואה

 .םניחב תועיסנל
 

 ?תונשל המל .3
 םיעסונל דחוימב םימלתשמה ,ץראה לכב םינגוהו םידיחא םיינויווש ,םירורב םיפירעת תריצי איה יונישה תרטמ

 םיעובק

 .הירפירפה יבשותלו 

  ?תדדוב העיסנל םיריחמה םהמ.3

 םיגצומה םיריחמה ,ףסונב .75 ליג דע ה.קיתו ת.חרזאל תדדוב העיסנ תולעל םיסחייתמ םיגצומה םיריחמה
 העיסנ תובלשמ תועיסנהו הדימב .הלק תבכרו תילמרכ ,תינורטמ ,תילבכר ,םיסובוטואב העיסנ םיללוכ הטמ
  ןובשחמב קודבל שיו םינוש םיריחמה ,לארשי תבכרב

 ₪ 2.75 –מ"ק 15 דע •

 ח"ש 6 –מ"ק 15-40 •

 ח"ש 8 –מ"ק 40-120 •

 ₪ 13.5 – מ"ק 120 -מ •

 ₪ 34.25 -מ"ק 225 לעמ •
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 לע קחרמה תא ונקליח ,םתעיסנ ןונכתל םיאתמה קחרמה תריחבב םיעסונהו תועסונה רוביצ לע לקהל ידכב
 :אבה ןפואב ,םינושה ףוקיתה ירישכמב םג םיעיפומ רשא ,םיעבצ יפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םיפירעת השימח םג שי תבכרל .תבכר טעמל ,תירוביצה הרובחתה יעצמאה ללכב העיסנה יקחרמ םה ולא*
 .ךשמהב םיטרופמה

 ?םיפירעתב יוניש לח המל ?םיבושייהמ קלחב הלע תדדוב העיסנ ריחמ המל .4

 ומלשי ימוימוי ןפואב תירוביצה הרובחתב םישמתשמש ימ לבא ,םיעסונהמ קלח רובע הלעת תדדוב העיסנ לש תולע
 1 רוזא ישפוח וא יצרא ישדוח ישפוח סיטרכ תועצמאב ,וישכעמ ,ףסונבו !תוחפ וליפא וא - רבדה ותוא םירקמה בורב
  .ןובשח תושעל ילב ,וצרתש המכ ,וצרתש ןאל עוסנל ולכות):)הפמב 1 רוזא ואר((

 ילב - יבחור ןפואב םיריחמה תא תולעהלש ונטלחהו ,םיריחמ תוילע ינפב ונדמע )'וכו קלד( העיסנה תויולע תיילע לשב
 יונישל םיריחמה תיילע לש ץוליאה תא "ונלצינ" ,ןכלו .םימייקה םירעפה תא קימעתו תועט היהת יתימא יוניש תושעל
 אלו ,םידיחאו םירורב םיללכ יפ לע ונתניי תונתינש תוחנההש ,םירורבו םיינויגה ,םיטושפ ויהיש הככ םיפירעתה לש
 ול הלעת המכ תעדל לכוי דחא לכש .ול ךומס בושיי תמועל דחא בושייב העיסנ ןיב םיזוחא תורשע לש תונוש היהת
  .תוחפ ומלשי םיעובקה םיעסונהש -רקיעבו העיסנה

 עוסנלו ךישמהל ה.לוכי ,תדדוב תימוקמ העיסנל סיטרכ ת.שכורה ת.עסונ תעכ ,רבעבמ הנושבש ,ןייצל בושח
 !ץראה לכב -)מ"ק 15 דע( תפסונ תולע אלל 'קד 90 ךשמב םיפסונ םיווק רפסמב

 ןושארה סובוטואל היילעה עגרמ יצחו העש ךשמב םיווק השולשב םחוריל הנומידמ קיתוו חרזא אוהש עסונ ,המגודל
 .)םילקש 2.75( דחא סיטרכ לע קר םלשמ –

 ?"הווש ךרד" תרגסמב ישדוח - ישפוח יונמל םיריחמה םהמ.5

  .75 ליגל תחתמ םיקיתוו םיחרזאל ישדוח ישפוח יונמ תולעל םיסחייתמ םיגצומה םיריחמה

 

   40 לש קחרמ דע תועיסנל יונמ :)הפמב 1 רוזא ואר( םירחבנ םירוזאל הבטה :1 רוזא ישדוח-ישפוח יונמ       ·
  דבלב ₪ 49.5-ב רוזאב מ"ק

 מ"ק 15 דע

 

 מ"ק 40 דע
 מ"ק

 

 מ"ק 120 דע
 מ"ק

 
מ"ק 225-120  

מ"ק 225 לעמ  
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 לש ריחמב ,שדוחה לכ ,)תליא טעמל( ץראה לכב ,םוקמ לכל עוסנל רשפא .םיסובוטואב "יצרא ישפוח"      ·
  ₪ 112.5 – דחא ישדוח סיטרכ

 ?ףקותל תסנכנ "הווש ךרד" תכיפהמ יתמ.6

 םינומושייב םולשת לע 25/7-בו וק-ברב םולשת לע ,2022 טסוגואב 1-ב הפקותל סנכית "הווש ךרד"

  ?"הווש ךרד" תרגסמב םינומושייב םולשתל וק ברב םולשתה ןיב לדבה שי.7

 םיריחמ – העיסנ התוא .וק-ברה ישמתשמל תולעהמ הנוש  התייה םינומושייב םימלשמל העיסנה תולע םויה דע
 ןיא תעכו םולשתה תומרופטלפ יתשב םיפירעתהו בושיחה תוטיש ןיב הוושמ "הווש ךרד" וליאו .םינוש
  .םינומושייל וק ברה ןיב ףירעתבו בושיחה תטישב לדבה
 :םילדבהה תאז לכב המ

 .תונקל יאדכ הזוח/סיטרכ הזיא העיסנה ינפל םיטילחמ וק-ברב     .1

 .ועצובש תועיסנה רובע רתויב םלתשמה לולסמה לש דבעידב בושיח עצבתמ שדוח ףוס לכב – ןומושייב     .2

 ?רתוי רקי אוה תבכר םע יונמ המל ?לארשי תבכר תא םיללוכ אל םילזומה םיישדוחה םייונמה עודמ .8

 העיסנ תייווח תקפסמ םגו לועפתל רתוי הרקי תבכרה יכ ,סובוטואב העיסנמ רתוי הרקי התייה דימת תבכרב העיסנ
 הז ,השענ הזו ,תושעל ןתינ ןכש המ .תבכרהו סובוטואה יריחמ תא תוושהל היה רשפא יא .רתוי הריהמו רתוי החונ
 תא הריאשמ השדחה הטישהש ולגי םוי לכ תבכרב םיעסונש ימו - םהינש לש םיריחמה תא יסחי ןפואב ליזוהל
 !םרובע םיריחמה תא הליזומ וליפא םימיוסמ םירקמבו יוניש אלל םרובע ףירעתה

 ?ימוי ישפוח ?יעובש ישפוח שי ןיידע.9

 .וב ךומנה שומישה לשב תאז .רתוי רכמיי אל אוה ילוי שדוחמ לחה רבכו ולטבל טלחוהש הזוח אוה יעובש ישפוח
 תישפוח העיסנ רשפאמ ימוי ישפוח הזוח ."הווש ךרד" תרגסמב םייקתהל ךישממ ןיידע ימוי ישפוח ,תאז תמועל
 "ימוי ישפוח" ףירעת םייקו סובוטואה יווקב העיסנל "ימוי ישפוח" ףירעת םייק .םויה לכ ךרואל תובכרבו םיסובוטואב
 רפכמ העיסנ ,אבס רפכב תימינפ העיסנ עצבל תנווכתמש תעסונ ,אמגודל .תבכרבו סובוטואה יווקב תועיסנ בלשמה
 ישפוחה יונמ זא ,םויה ותואב הרזח םג עצבל לולסמה ותוא תאו - ביבא לתב תימינפ העיסנ דועו ביבא לתל אבס
 ליגל תחתמ םיקיתוו םיחרזאל דבלב ₪ 12 לש תולעב )מ"ק 40 לש חווטל(  קוריה יונמה היהי שוכרת איהש ימוי

  .דעיל דע היילעה תדוקנמ קחרמ יפל - םייטנוולרה םיקחרמה יפל השעית "ימוי-ישפוח" תשיכר .75

 ?ןילופורטמל סנכיהל ךירצ "1 רוזא-ישפוח" יונמ רשאכ הרוק המ .10

 3-ל ץוחמ םיאצמנ םהלש דעיהו אצומה תדוקנש תועיסנב קר 1 רוזא ישדוח ישפוחב שמתשהל ןתינ
 ,ןילופורטמב םייתסמו 1 רוזאל ךייתשמה בושיימ תאצויש העיסנ רובע יונמב שמתשהל ןתינ אל .םינילופורטמה
 שוכרל שי ,ןילופורטמל הסינכ לש הרקמב .הפמב ןיוצמכ ,ןילופורטמל הסינכה ינפל ונממ דרוי עסונה םא אלא
  .דרפנב סיטרכ

 לאימרכ דע( מ"ק 40 קחרמל ןופצה רוזא לכבו ריעב "1 רוזא ישפוח" יונמ םע עוסנל לוכי הירהנ בשות :המגודל
 "ימוי-ישפוח" וא תדדוב העיסנל סיטרכ שוכרל וילע הפיחל סנכיהל ונוצרב םא ךא ,)לשמל תולעמו
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 היתועיסנ לכ תא .ביבא לתל תעסונ איה םעפ ידמ ךא ,עבש ראבל םוי לכב תעסונ תורדש תבשות :תפסונ המגוד
 סיטרכ דרפנב שוכרל ךרטצת איה ביבא לתל ךא ,1 רוזא ישפוח תועצמאב השעת איה ,עבש ראבל ללוכ ,רוזאב
 .)מ"ק 120מ תוחפו מ"ק 40ל לעמ אוה קחרמהש םושמ( לוחכ ימוי-ישפוח וא דרפנ

 ?רובצה ךרעה תא םתלטיב המל ?רובצ ךרע םע המו.11

 ןכמ רחאל שמשמש םיוסמ ףסכ םוכס וק ברה סיטרכל םיניעטמ ובש הזוח אוה רובצ ךרע .לטוב אל רובצה ךרעה
 לש החנהה ליפורפל םאתהב החנה תנתינ ,םירחא םיזוחב ומכ קוידב ,הז הזוח לע .תודדוב תועיסנל
 טנדוטס ,קיתו חרזא ,תולבגומ ,ימואל חוטיב( תדחוימ תואכז אלל םג ,תפרוג החנה התייה רבעב .תו.םיעסונה
 ןמוזמב םולשתמ רובעל תועסונהו םיעסונה תא דדועל תנמ לע רבעב הנתינ רובצה ךרעה תחנה .)רעונו םידליו
 לע תפרוגה החנהה  .וב םישמתשמו וק ברה סיטרכב םיקיזחמ םיעסונהמ 95% -מ הלעמל םויכ .וק ברה סיטרכל
 אלל ,החנהל יאכזש ימ לכל קנעומה ,ןגוהו ינויווש ,דיחא תוחנה ךרעמב תפלחומו ,תלטובמ ןכא רובצ ךרע תשיכר
 םהל יאכזש ימל ונתניי תוחנהה ,ליבומ דרשמהש השדחה הטישב .השיכרה ךרדל וא םולשתה יעצמאל רשק
 תוי.םיטנדוטסו תויולבגומ םע םישנא ,ימואל חוטיבל דסומה יאכז ,רעונ ינבו םידלי ,םיקיתו םיחרזא ומכ ,תמאב
  .סיטרכב םכל שיש הרתיל םאתהבו םכתריחבל יונמ סיטרכב םתנעטש םוכסה םע שוכרל םג ולכות בורקב

-מ תולעל רומא היה תירוביצה הרובחתב סיסבה ףירעת :יוניש טעמכ ןיא ,ת.עסונל יביטקפאה ריחמב יכ ןייצל שי
 2.75 וניה ףירעתה תו.םיקיתוו תו.םיחרזאלו ₪ 5.5 לע ףירעתה תא תעבוק הווש ךרד .₪ 6.5ל הנידמה בורב ₪ 6
 היהי ךלהמה םיעסונהו תועסונהמ םיברל – העיסנה תויורשפא תאו העיסנה חווט תלדגה תא םיללקשמ םא .₪
 .רתוי םלתשמ

 תועיסנל ,תאז םעו ,לובלב תוחפש המכו םיפירעת תוחפש המכ ויהיש איה "הווש ךרד"ב הרטמהש םתרמא .12
 ?המל !םירחאה תירוביצה הרובחתה יעצמא יפירעתמ םירקיו םינוש םיפירעת שי תבכר תובלשמה

 השימח יפל השענ בושיחה ,תבכרב םגו םירקמה בורב םיישדוחה םייונמב תבכרה יריחמב הלזוה התשענ ,תישאר
 !ולאכ השולש לכה ךסב שי תבכרב םיישדוחה םייונמה רובעו .ולאכ השימח קר שיו -םיקחרמה י"פע ,דבלב םיפירעת
 רשפא ןובשחמב ןהיניב קחרמהו דעיה תנחתו אצומה תנחת יפל ול םיאתמה הזוחה תא תעדל לוכי עסונ לכ ,רמולכ
 םינושה םולשתה ינומושייב םישמתשמה םיעסונו תועסונ .דעיהו אצומה תודוקנ יפל תועיסנה תולע יבגל גשומ לבקל
 םג תללוכ תבכרב ישדוח-ישפוח לכ תשיכר יכ שיגדהל בושח .םיקחרמ יפל תו.םיעסונל םיאתמה ףירעתה תא םיגיצמ
 .םיסובוטואב "יצרא ישפוח"

 סובוטואל בלושמ וניא תבכרב תדדוב העיסנל סיטרכה .50% לש החנהמ ונהיי םיקיתו םיחרזא ,תבכרב םג ,ףסונב
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 :)75 ליג דע תו.םיקיתוו תו.םיחרזאל( הזוחה תולע בושיח ךרוצל םיקחרמה תשמח

 -תדדוב העיסנ  -תדדוב העיסנ קחרמ
 תבכר

 ישפוח
 ימוי

 ימוי ישפוח
 תבכר

 + יצרא ישפוח  יצרא ישפוח
 תבכר

 ימוקמ
 15 דע(

 )רטמוליק

 6.25 ח"ש 4.5 ח"ש 2.75
 ח"ש

 ח"ש 127.5 ח"ש 112.5 ח"ש 9
 )15 לש תפסות(

 15-40( ירוזא
 )רטמוליק

 127.5 ח"ש 112.5 ח"ש 14 ח"ש 12 ח"ש 9 ח"ש 6
 )15 לש תפסות(

 

 רבעמ לש תוקד 90 םילבקמו
 !מ"ק 15 דע תועיסנב ישפוח

 המכ םיעסונו
 ותואב םיצורש
 לכ ,קחרמה
 !םויה

 אלל םיעסונו  
 לכ ,הלבגה
 !שדוחה

 

 ?יצרא ישפוח םע דחא ריחמב ץראב םוקמ לכל עוסנל לכוא תמאב ינא .13

  )תליאל טרפ( סובוטוא לכ םע םיעסונו םילוע טושפ ,המרופרה עצובתש ירחא !ןכ

 .)ושמתשת ןהבש תובכרל םאתהב ,רתוי טעמ הלעי תבכרה יעסונל יצרא ישפוח(

 ?וק-ברב יל שיש ףסכה לכ םע השעא המ .14

 .ףקותל המרופרה תסינכ רחאל םג הרתיב שמתשהל היהי ןתינ

 ?תונקל סיטרכ הזיא שארמ טילחהל הרומא ינא ךיא .15

 הרובחתב עסונל עדימה רתאב עיפומש ןובשחמב ימלשת המכ תוארל ילכות .01/08/22ב הפקותל סנכית המרופרה
 הצור אל וא ,ךל םלתשמ המ החוטב אל .ךלש העיסנה יכרצב בשחתמ ןובשחמה ,www.pti.org.il תירוביצה
 .העיסנה םויסב ילמיטפואה ריחמה תא םיבשחמש ,םולשתה ינומושיימ דחאב שמתשהל ןתינ ?בייחתהל

 

 ?יונישה ירחא םלשא המכ .16

-מ רתוי י.םלשת אל - םינילופורטמה ירוזאב םיסובוטואב קר ת.עסונ ה.תא םא לבא ,ךלש תועובקה תועיסנב יולת הז
 40 דע לש קחרמב )1 רוזא( היתוביבסו הירפירפה ירוזאב םיסובוטואב קר ת.עסונ ה.תא םא .שדוחב ח"ש 112.5

 לש קיודמ בושיח לבקל ולכות ,הרקמ לכב .שדוחב ח"ש 49.5-מ רתוי י.םלשת אל ,ךתעיסנב אצומה תדוקנמ מ"ק
 ,תונתשמ ךלש תועיסנה םא . pti.org.il/new-reform ונלש רתאב עיפומש ןובשחמב םכרובע השדחה העיסנה תולע
 יפל בושחת תישדוחה תולעה .םולשתל םינומושייהמ דחאב שמתשהל ןתינ ,רתויב םלתשמ המ ה.חוטב ךניאש וא
 .רתויב ךל םייאדכה םיפירעתה
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 ?ץראה לכב תועיסנ ומכ ריחמ ותוא ןיידע הז ,תמיוסמ ריעב קר ישדוח ישפוח הצור ינא םא .17

 ,ץראה לכב שדוחה לכ הלבגה אלל העיסנ רשפאמו םיבושייה ללכל ףקת אוהש "יצרא-ישפוח" שוכרל ולכות •
 .תליא טעמל

 17% תוחפ תליאבו( ₪ 49.5 לש לזומ ריחמב )מ"ק 40 דע תועיסנב( 1 רוזא ישדוח ישפוח שוכרל ולכות •
 .)₪ 42 - מ"עמ

 שרדנה לככ םיסובוטוא תופלחה ללוכ )יריווא וקב מ"ק 15 דע לש קחרמב( הבוהצ העיסנ ריחמ התעמ יכ ,בל ומיש
 !)םילקש 5.5( ץראה לכב תחא הבוהצ העיסנ ריחמ וניה תוקד 90 ךשמב

 ?םילודגה םינילופורטמל ץוחמש םיבשותל זכרמה יבשות ןיב תונוש תמייק המל .18

 םע ביטיהל תנמ לע .אל קלחו תולודג תוחנהמ ונהנ ןילופורטמהמ םיקחורמ םירוזאב םיבושייהמ קלח - םייקה בצמב
 תולעב - "1 רוזא ישפוח"  ,םילודגה םינילופורטמה תשולשמ םיקחורמה םירוזאל שדח סיטרכ ונרצי ,ינויווש ןפואב םלוכ
 קלח קר אל ,ךכ .הז סיטרכב העיסנה חווט תא ונלדגה ףאו ,75 ליגל תחתמ ה.קיתוו תי.חרזאל דבלב ח"ש 49.5 לש
 .םיבושייה ללכ אלא הז סיטרכמ םינהנ הז רוזאב םיבושייהמ

 ?"הווש ךרד" תרגסמב תירשפא ?גהנהמ ןמוזמב השיכר םע המ .19

 ונהיי המרופרה עוציבמ לחה – תרדהנ הרושב דצל תאזו ,לטובת גהנה לצא ןמוזמב העיסנ סיטרכ שוכרל תורשפאה
 תוכרעיהב ולא םיעסונ לע לקהל תנמ לע תבכרהו סובוטואה יווק לכב םולשת אלל העיסנמ 75 ליג לעמ םיקיתו םיחרזא
 ןועטלו ימינונא וא ישיא וק בר סיטרכ קיפנהל התעמ לוכי ,גהנה לצא ןמוזמב וישכע דע םלשל גהנש ימ !תועיסנ תארקל
 ומיש קר .התועצמאב םלשלו םולשתה תויצקילפאמ תחא תא דירוהל ןתינ ,ןיפוליחל .הצריש סיטרכב וא םוכסב ותוא
  .םיאכז םתא םהל תוחנההמ תונהיל ולכות אל ימינונא וק בר סיטרכ תשיכרבש בל

 לכמ היילע ליבקמבו גהנה לצא ןמוזמב םולשתה לוטיב לש בושח ךלהמ הרובחתה דרשמ םדיק תונורחאה םינשב
 םיקיתווה םיחרזאל ,הכ דע .רתוי החוטבו הריהמ העיסנ רציילו העיסנב דקמתהל גהנל רשפאל תנמ לע ,תותלדה
 השדחה הרושבה םע ,תעכ .ךרוצה םייק ןיידע הז רוביצל יכ הנבה ךותמ ,גהנה לצא ןמוזמב םולשתל תורשפאה הרתונ
 :םירתאבו וקה לע תודמעב תולקב שדח וק בר סיטרכ קיפנהל היהי ןתינ ומוקמבו גהנה לצא ןמוזמב שומישה לטובי

hopon.co.il ו-ravkavonline.co.il ינומושייבו ravkavonline  וא hopon. וניעטהל שי ,סיטרכה תקפנה רחאל 
 לע" תוריש תודמעב עצבל ןתינ הנעטהה תא .)רובצ ךרע ,ימוי ישפוח ,ישדוח ישפוח( ךל םיאתמה העיסנה הזוחב
 קסע יתב יפלא תועצמאבו )ravkav ןומושייבו סקובייפ ןומושייבו ( ליעל וטרופש םינומושייהו םירתאה תועצמאב ,"וקה
 דקומל וגייח וא הלעמ וטרופש םירתאל י.סנכיה ,ךסיטרכ תנעטהל רתויב הבורקה הדמעה רותיאל .הבורקה ךתביבסב
 הלאש לכבו הבורק הניעט תדמע רותיאב םכל עייסל וחמשי ונלש תורישה יגיצנו תוגיצנ םש ,*8787 יצראה עדימה
 תא דימצהלו סובוטואה לע תולעל רשפא ,םיאתמ הזוחב סיטרכה תנעטה רחאל .תירוביצ הרובחת אשונב תרחא
 .םיסובוטואה יבג לע ףוקיתה ירישכמ לא סיטרכה

 ?01/08ה ינפל םייוניש ולוחי םאה.20

 תסינכ רחאל ףקותב ויהי אל ולא םירצומש ןוויכמ ?עודמ .תויסיטרכ גוסמ העיסנ רדסה שוכרל ןתינ אל םויהמ רבכ .ןכ
 תרמה וא םירזחה תלבק םע קסעתהל ךרוצה תא ונלש תועסונלו םיעסונל ״ךוסחל״ םיצור ונחנאו ,ףקותל המרופרה
  .)וק-ברה סיטרכב ןועט ףסכ( "רובצ ךרע"ל םירצומה
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 ךרע"ה .)וק-ברה סיטרכל ףסכ תנעטה( "רובצ ךרע" העיסנה רדסהב שמתשהלו שוכרל ךישמהל ןתינ ,תאז תורמל
 .ףקותל המרופרה תסינכ רחאל םג ישומיש היהי "רובצה

 ?עודמ ."יעובש יונמ" וא "שימג ישדוח יונמ" גוסמ העיסנ רדסה שוכרל היהי ןתינ אל ,ילויב 1-ה םוימ לחה יכ ,בל ומיש
 אלש יונמ לע ומלשת אלש ידכ ,ןכל .ףקותל "הווש ךרד" תסינכ רחאל ״םינשי״ םייונמב שמתשהל היהי רשפא יא יכ
 .ילויב 1-ב רבכ הריכמה קספית ,הפוקתה אולמל םכתא שמשי

  ?תליאב הרוק םצעב המ - תליאל תועיסנ טעמל סובוטואה יווק לכב ףקת יצראה ישפוחה םא .21

 העיסנה חווטב( תליאב תובוהצ תועיסנ .מ"עמ יוכינב העיסנה קחרמ יפל הלעת - הנממו הילא ,תליאב תדדוב העיסנ
 יוכינב ויהי  "1 רוזא ישפוח"ו בוהצ "ימוי ישפוח"ב .)מ"עמ יוכינב ח"ש 2.75( ח"ש  ₪ 2.28 - )מ"ק 15 דע ןושארה
  .)מ"עמ יוכינב ח"ש 49.5( ח"ש 41.085 -ו )מ"עמ יוכינב ח"ש 6.25( ח"ש 5.19 רמולכ ,מ"עמ

 ?הנתשמ המ ?םינומושייב םולשת םע המ.22

 לכב .וגנפו קראפולס , ןואפוה ,טיבומ  לש םולשת תויצקילפא תועצמאב ףקתל תורשפא םויה תדמוע םיעסונה תושרל
 .תורישהמ תונהל תנמ לע תויחנהל םאתהב יארשא יטרפו עסונ ליפורפ ןיזהלו םשריהל שי תויצקילפאה

 ,)קורי וא בוהצ ימוי-ישפוח ,לשמל( ףדעומה יונמה לש שארמ הניעט בייחמה ,וק-בר סיטרכב םולשתל דוגינב
 ,לשמל םא .לעופב םתעציבש תועיסנל סחייתהב ריחמה בשוחמ שדוחה ףוסבו – םיעסונו םיקרוס טושפ תויצקילפאב
 112.5 – יצרא ישדוח ישפוח לש תולעב יביוחת שדוחה ףוסב ,סובוטואב ביבא לתל דודשאמ הדובעל םוי לכ תעסנ

    .₪ 48 רמולכ קורי ימוי ישפוח העברא לע שדוחה ףוסב ימלשת זא ,עובשב םוי ללכב תעסנ םא .₪

 ?ףקותל סנכית "הווש ךרד"ש ירחא היהי המ .שימג ישדוח ישפוחו ירדנלק ישדוח ישפוח שוכרל יל רשפאתמ םויה
 שימג ישדוח ישפוח – דחא רצומב רבודמ השעמל ,הז לע םיבשוח םא לבא םירצומ ינש לעופב ויה םויה דע ,ןוכנ
 שדוחה לכ ךלהמל ףקותב היהי יונמה ,שדוחה תליחתב תעגה םאש ןוויכמ .השיכרה עוציב םוימ בורקה שדוחה ךלהמל
 "הווש ךרד"שכ ,ןכל ?ומצע יונמב לעופב ספספל המל ,םימי המכ תספספ םא לבא .ירדנלק ישדוח ישפוחל המודב
 ישדוח ישפוח ,ותוא שוכרל ואוביש תחאו דחא לכ םע ביטייש דחא רצומ שוכרל ולכות 01/08 -מ לחה ,הפקותל סנכית
  .השיכרה עוציב דעוממ םימי שדוחל ףקתה

 םיפירעתב שימג ישדוח ישפוח שוכרל היהי ןתינ אל ,הפקותל המרופרה סנכיתש דע "וק רושיי" ךרוצלש בל ומיש
  .םימי שדוחל שימג היהי ישדוח ישפוח לכ ןכמ רחאלש ךכ .שדוח ךשמל תאזו 01/07 םוימ ,םימייקה
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 +75 :וק-בהז

 
  ?םניחב עסא םאה ?"וק בהז" והמ ,"בהז הווש ךרד" יהמ.1
 .םניחב תועיסנל םיאכז -הלעמו 75.ינב םיקיתוו .םיחרזא ,הנושארל

 םלוכו ןלוכ התעמ :75 ליג לעמ םיחרזאו תויחרזאל הלודג הרושב הווהמ "בהז הווש ךרד" ארקנה ,הז ךלהמ

  !תבכרהו סובוטואה יווק לכב םניח םיעסונ

 

 ?םיעסונו תירוביצה הרובחתה יעצמא לע םילוע טושפ זא.2
 דחוימ בהז בר ליפורפ לש הנעטה עצבל שי ךכל תואכזה תא לבקל ידכב ךא ,תישפוח איה העיסנה םנמא

 .תירוביצה הרובחתב םניחב תועיסנמ תונהל רשפאיש םולשתה ינומושייב וא )וק בהז ליפורפ( וק ברה סיטרכב

 םינווקמ םיעצמאב שדח סיטרכ קיפנהל ןתינ ,םניחב תועיסנמ תונהיל הצור ךניהו וק בר סיטרכ ךתושרב ןיא םא

 ףקתלו םינושה םולשתה ינומושייב םג בהז ליפורפ לבקל ןתינ ,ףסונב .ךשמהב טרופיש יפכ ,וקה לע תודמעבו

 ףוקיתה ירישכמב ופקתל שי -םיאתמה ליפורפב ןומושייה/וק ברה סיטרכ תניעט רחאל .םתועצמאב העיסנה תא

 תירוביצה הרובחתב םינושה

 
 ?השוע ינא המ ,החנהל תיאכז ינאו וק בר סיטרכ יל ןיא ,רורב שממ אל הז ,עגר.3
 

  .הלעמו 75 תו.ינבל ימניחו ידועיי ליפורפ ובו שדח סיטרכ קיפנהל שי ,וק בר סיטרכ ן.םכתושרב ןיא םא

 :תואבה םיכרדה תשלשמ תחאב בהז-ברה סיטרכ תא קיפנהל רשפא

 )*8787 גייחל שי הבורק הדמע רותיאל ( שדח סיטרכ ךרובע קיפני.ת  ה.גיצנ םש ,"וקה לע" תדמעל תשגל .1

 וא  ravkavonline ינומושייבו ravkavonline.co.il רתאב וא   hopon.co.il :רתאב ןווקמ ספוט אלמל .2

hopon תויחנהה יפ לע לועפלו. 

 עיגיש סיטרכ תשקבל ןווקמ ספוט יולימב עייסי  ה.גיצנו ,ךירוגמ רוזאב תורחבנ תותשרו תויונחל תשגל .3

 )*8787 גייחל שי ךתיבל בורקה ףינסה רותיאל( םימי רפסמ רחאל ךתיבל

 גיצנל הגיצהלו ההזמ הדועתב דייטצהל שי ימניח +75 ליפורפ ןועט ובש סיטרכ תקפנה רובע :בל םישל אנא*
 )חכ הפוימ תועצמאב הקפנה עצבל תורשפא תמייק( םינווקמה םיעצמאב הלש םוליצ תולעהל/תורישה

 
 לש החנהל תיטמוטוא ןכדעתמ הז ?השוע ינא המ ?קיתוו חרזא ליפורפ ובו וק בר סיטרכ יל שי םאו.4

100%? 
 תבטהמ תונהל תנמ לע הלעמו 75 תו.ינבל ימניחו ידועיי הזוח וב ןועטל שי ,וק בר סיטרכ ן.םכתושרב שי םא 

 :ולאה םיכרדהמ תחאב ידועייה הזוחה תא ןועטל ןתינ ."בהז הווש ךרד"

 תועצמאב ךתיבל הבורקה הדמעה תא רתאל ןתינ( ךסיטרכב ליפורפה תא ןעטי םש ,"וקה לע" תדמעל תשגל .1

 )8787* דקומל גויח
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 ףינסה תא רתאל ןתינ( ךסיטרכב ליפורפה תא ןעטי םש ,ךירוגמ רוזאב תורחבנ תותשרו תויונחל תשגל .2

 )8787* דקומל גויח תועצמאב ךתיבל בורקה

 ravkavonline.co.il רתאב וא   hopon.co.il :רתאב ןווקמ ספוט אלמל .3

 תויחנהה יפ לע לועפלו hopon וא  ravkavonline ינומושייבו

 גיצנל הגיצהלו ההזמ הדועתב דייטצהל שי ימניח +75 ליפורפ ןועט ובש סיטרכ תקפנה רובע :בל םישל אנא*
 )חכ הפוימ תועצמאב הקפנה עצבל תורשפא תמייק( םינווקמה םיעצמאב הלש םוליצ תולעהל/תורישה
 

 ?ףקותל המרופרה תסינכ רחאל התוא יל וריזחי םאה ,ילש וק ברה סיטרכב ףסכ תרתי יל שי.5
 
 ,)רובצ ךרע הזוחב סיטרכב ןעטוהש ףסכ םוכס( הרתי ךלש וק ברה סיטרכב שיו הלעמו 75 ת.ןב ךניה םא .ןכ
 תויונחבו תוידועיי לויד תודמעב יארשאל רזחהו וקה לע תודמעב ןמוזמבו קנבה ןובשחל יפסכ רזחה לבקל רשפא
 .24/07-ב לחה ןתניי רזחה -תורחבנ תותשרו
 

 ?ףקתל ךירצ המל ?וק בר סיטרכ ךירצ המל ?םניחב ת.עסונ ינא םא .6
 
 תירוביצה הרובחתב ףוקיתה ירישכמב וק ברה סיטרכ תא ףקתל תוחוקלה תו.םישרדנ ,ימניחה רדסהה תורמל
 .םינמזה תוחולו תועיסנ ןונכת בויטו םישוקיב תדידמ ,םיליעפמה לומ לא תונבשחתה :םימעט המכמ תאזו
 ךרד" תבטהל םיאכזה תועסונו םיעסונ יפלא תואמב רבודמו תויה .ה.עסנ אלו וליאכ ,ה.פקית ה.וניאש ת.עסונ

 תוחוקלבו ויליעפמב ,הרובחתה דרשמב תיתועמשמ עגפת -הזכ לדוג רדסב ףוקית יא תועמשמ ,"בהז הווש
 .תירוביצה הרובחתה
 

 יתקפסה אל דועו ,ףקותל המרופרה תסינכ ירחא יסיטרכבש רובצה ךרעה םע עוסנל יתכשמה ינא םא .7
 ?וק-בהז ליפורפ תושעל
 

 ךניה יכ "תעדל" תורשפא ןיא ףוקיתה ירישכמל ,ןומושייב וא ,וק ברה סיטרכב וק-בהז ליפורפ ךתועצמאב ןיא םא
 המרופרה תסינכ רחאל םג ,תועיסנ תבוטל ביוחי ךסיטרכב ןועטה ףסכה םוכס ,ןכ לעו ,םניחב העיסנל יאכז
  .ףקותל
 24/07ב לחה( הפקותל המרופרה לש התסינכ ינפל תורחבנ תותשרו תויונחל ,וקה לע תודמעל תשגל םיצילממ
 .)ךסיטרכב הרתיה רובע רזחה ןתניי


