
 

 025888123 סקפ 025888111 ןופל תיליע רתיב 38 אביקע יבר בוחר תילייע רתיב תייריע

 2023 תנשל תיתנש תינכת
 

 םיילהנמ םיטרפ
 תיליע רתיב תייריע :ןוגראה םש )1(
 . תינוניב :)תוביצנה רתאב םסרופש יפכ( 2021 תנשל םלוהה גוצייה דעיב הדימעה תדימ )2(
 . דעיב הדימעה תמרב היילע : 2020 תנשל סחיב סוטטס )3(
 .םידבוע 208 :)הרשמ תויקלחב וא םיינמז םידבוע ללוכ( םויכ ןוגראב םיקסעומה םידבוע רפסמ )4(
 10.4  :)םידבועה ללכמ 5%( דעיב האלמ הדימעל שרדנה תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע רפסמ )5(
  :ןוגראב תולבגומ םע םישנא תקוסעת הנוממ יטרפ )6(

   רפוסגינק יכלמ :אלמ םש

 םע םישנא תקוסעת לע תיארחאו שונא יבאשמ ףגא תדבוע :)דיקפת לע ףסונב םא( ןוגראב דיקפת
 .תושרב תולבגומ
 02-588816 :ןופלט malkik@betar-illit.muni.il :ליימ תבותכ

 2022 תפלוחה הנשב תולבגומ םע םישנא תקסעה םודיקל תוליעפ םוכיס
 תפלוחה הנשב ןוגראב התשענש תוליעפה תא דעתלו םכסל שרדנ תיתנשה תינכתה תרגסמב
 .תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע לש םתקסעה םודיקל

 )תיתועמשמ תולבגומ םע םידמעומל קר תודעוימה תורשמ( תורשמ דועיי )1(
 לש דועית ףרצל שי ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנל חלשיש ליימב - !בל ומיש
 םסרפל ןיא ,טרפה תענצ לע הרימש ךרוצל .ושיוא םאה ןייצלו ומסרופש תודעוימה תורשמה
  .רתאב תינכתה םוסרפמ קלחכ תאז

 עוציב דעי
 

 םישנאל קר( תוידועייה תורשמה רפסמ

 ןנכותש )תיתועמשמ תולבגומ םע

 לע ססבתהב ,תפלוחה הנשב שייאל

  :תמדוקה תיתנשה תינכותה

_____2_______ 

 
 33 :תפלוחה הנשב םסרפ ןוגראהש ללוכ תורשמ רפסמ

 תולבגומ םע םישנאל קר תוידועיי תורשמ ןכותמ המכ

 2 ?תיתועמשמ

 2:ושיואש תוידועייה תורשמה רפסמ

 תורשמ דועייל תילולימ תוסחייתה
 :)ושיוא אלו ומסרופ וא ףוסב ומסרופ אלו םסרפל םתננכתש תוידועיי תורשמ יבגל טרפל שי(

 תא ונעציב ןכאו ,תולבגומ םע םישנא רובע תוידועיי תורשמ יתש םסרפל התייה תינכתה
 .םתוא ונשייא ףאו םינקתה ינש תא ונמסרפ-תינכותה

   תנקתמ הפדעהב ושיואש תורשמ )2(
 ילעב םהש ,תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע וא םידמעומ לש םמודיק וא םתקסעה תפדעה(

 )םירחא םידבוע וא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ
 2 :תנקתמ הפדעהב ושיואש )תוידועיי ןניאש( תורשמה רפסמ

  



 
 
 
 
 
 

  ןוגראה ךותב תולבגומ םע םידבוע םודיק )3(
 :תפלוחה הנשב ןוגראב ומדוקש תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע רפסמ

 .תולבגומ םע םישנאכ ונל םיעודיה םידבועל םודיק עצבתה אל

 םע דמעומ דדומתה םהב םיזרכמב דמעומה תריחבל ןוגראב רדוסמ דועית םייק םאה ,ללככ )4(
 .ןכ  ?)תנקתמ הפדעה ןתמ לקשנ םהב םיליגר םיזרכמב( תיתועמשמ תולבגומ
 .רדוסמ דועית עצבל בושח ןכלו , תאז גיצהל ושרדתו ןכתיי – !בל ומיש

 :תיתועמשמ תולבגומ םע םידמעומ בולישו רותיא ךרוצל תוינפ ושענ םהילא םימרוגה טוריפ )5(
 היינפה תוהמ םרוגה םש

 ףגא ,םוקישו לופיטל התומע-'םח תיב'
 תכמתנ הקוסעת

 .םייטנוולר םידמעומ רותיא ךרוצל היינפ

-ידרחה רזגמהמ ה"שמל תרגסמ- 'דוס חיש'
 .הקוסעת ףגא

 .םייטנוולר םידמעומ רותיא ךרוצל היינפ

 .םייטנוולר םידמעומ רותיא ךרוצל היינפ 'םוקיש יתוריש-רשג'
 המיאתמ הרשמ תמאתה ךרוצל היינפ הקוסעת תוזכר-'ןיוולא'

 תיטנוולר ת/דמעומל

 :)םיהזמ םיטרפ ןויצמ ענמיהל שי( דבועל וא דמעומל ונתינש תומאתה )6(
 )הזב אצויכו הדובעה תועש ,דיקפתה תושירד תמאתה ,תיזיפ הדובע תביבס ,ןוימה ךילהתב(
 .הדובע תועש תמאתה .1

 .דויצ תמאתה .2

 .הדובעה תומישמו תויוכמסב יוניש .3

  :תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע תקסעה םודיקל ןוגראב ושענש תופסונ תולועפ )7(
 )הזב אצויכו םידחוימ םיטקיורפ ,הלהנה ישגפמ ,םידבוע תוכרדה(
 .םירווע רובע םישיגנל ,תעל תעמ םימסרפתמה ,הייריעה לש םדא חכ יזרכמ לכ תכיפה .1

 .תולבגומ םע םידבועל תנקתמ הפדעה ןתמבש תובישחה לע הניחבה תדעוו ירבחל רבסה .2

 :)יוניש-רופיש-רומיש( וקפוהש םיחקלה טוריפ )8(
 השענש המ ןיבל תמדוקה תיתנשה תינכתב חוודש המ ןיב םירעפל סחייתהל שי ,רתיה ןיב(

 ).לעופב
 וגשוהו ,תולבגומ םע םידבוע ןעמל םודיקו היישעב תכרובמ התייה ,תפלוחה הנשה ,יללכ ןפואב
 .תמדוקה תינכותב ובצוהש םידעיה לכ הב
 תיארחאה אצת הבורקה הנשב ןכלו ,זרכמל ושגנש םידמעומה ןוימב םיישק טעמ ויה ,תאז םע
 .אשונב תומלתשהל תולבגומ םע םישנא לע

  2023 תנשל תטרופמ תיתנש תינכת
 ןפוא ,ןוגראב תורשמ דועיי - )רבמצד-ראוני( הברקה הנשל סחייתהל שי תינכתה לש הז קלחב
 יכ םכבל תמושת .תונפל םכתנווכבש וא םתינפ רבכ םהילא םימרוגו ,תנקתמ הפדעה םושיי
 תינכתה עוציב ןפוא תא דעתל םכילעש ךכ ,תוביצנה ידי לע קדביהל יושע תינכתה םושיי
 .הנשה ךלהמב

  



 
 
 
 
 
 

 תוגרדו םידיקפת ןווגמב תורשמ דועיי )1(
 .תיתנשה תינכותה תרגסמב תאז ןייצלו תורשמ דעייל בייח דעיב דמע אלש קיסעמ
 )תורשמ דועיי תארקל "הווש הקוסעת" םע ץעייתהל ץלמומ בחר םידמעומ עציהל ןווכל ידכב(

 33-כ :2023 -ב םסרפתהל תוננכותמה ללוכה תורשמה רפסמ
 1 :תוננכותמה )תיתועמשמ תולבגומ םע םידמעומל קר( תוידועייה תורשמה רפסמ

 0.33% :םסרפתהל תוננכותמה תורשמה ךסמ ןפקיה
 :)עודיש לככ( תוידועייה תורשמה גוס טוריפ
 תינוריעה היירפסב ןרפס ת/רזוע לש הרשמ

 םידמעומ לש םודיקב וא/ו הלבקב תנקתמ הפדעה ןתמל ביוחמ קיסעמ ,תורשמ דועייל ףסונב )2(
  .דיקפתל םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ ילעב םהש תיתועמשמ תולבגומ םע
 תפסוה ,םיזרכמה תודעוול תוכרדה( וז הייחנה םושייל ןוגראב טוקנל םכתנווכבש תולועפה וטרפ אנ

 .)הזב אצויכו תנקתמ הפדעהל תעגונה זרכמה םוסרפב הארוה
  .םיזרכמב תנקתמ הפדעה לש הרוש שי וישכעל ןוכנ

 .תולבגומ םע םישנא םודיקב תונמדזההו תובישחה רבדב הניחבה תדעוו ירבחל הכרדה תננכותמ

 לש הקוסעתב םבולישב םיקסועה תונפל םכתנווכב וא/ו וזה תעב םתינפ םהילא םיפוגה טוריפ )3(
  יזכרמב ןכו תוביצנה רתאב העיפומה המישרב רזעיהל  ןתינ – תיתועמשמ תולבגומ םע םידמעומ
 ."הווש הקוסעת"

 םישנאל תכמותו תיעוצקמ תפטעמ ןתמל הינפ 'םח תיב' תתומע
 תולבגומ םע

 ןוימו רותיא אשונב תומלתשה ךרוצל הינפ 'הווש הקוסעת' זכרמ
 תולבגומ םע םידמעומ

 םע םישנא לע תיארחאל תומלתשה ךרוצל הינפ 'םח תיב' תתומע
 תולבגומ םע םידבוע תקסעה אשונב תולבגומ

 ןוגראב תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע תקסעה םודיקל םיאשונו תוננכותמ תולועפ טוריפ )4(
 תאלעהל קיסעמה ידי-לע ושעייש תולועפ ,הווש הקוסעת יזכרמ ידי לע יוויל תלבק – רתיה ןיב(

 הלבקה/םינוימה תודעוול הכרדה ,ןוגראה ילהנמ תכרדה ,הלהנה ישגפמ ,אשונה םודיקלו תועדומה
  )דועו ,שגנומ ןויאר תודוא

 .תולבגומ םע םידבוע םודיקו בוליש אשונב הייריעה תוקלחמ ילהנמל ןויע םוי .1
 .תולבגומ םע םישנא תלכהבש תובישחה לע הייריעה ידבועל ןויע םוי .2
 .תולבגומ םע םישנאל ןויאירה ןפוא לע הניחבה תדעוו ירבחל הכרדה .3

 
 23.10.22  :ךיראתב המייקתה ,הרשואו תינכתה הגצוה הב הלהנה תבישי )5(

 :תושרה שאר/שאר בשוי/ל"כנמ תמיתח
 _____________________________________:דיקפת   ________________ :אלמ םש

 _________________________ :המיתח


