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 לע עידוי ,הטיסרבינואל ותמשרה תא לטבל טילחמה הפיח תטיסרבינואב םידומילל דמעומ .א
 .המשרה תקלחמל )םושר ראודב( בתכב ךכ
 ראודבו( בתכב ךכ לע עידוי הב דומלל קיספהל טילחמהו הפיח תטיסרבינואב דמולה דימלת
 .םידימלתה להנימ ףגאבש דומיל רכשו דימלת יתוריש תקלחמל )םושר
 וא וידומיל תקספה םויכ ול בשחיי םידימלתה להנימ ףגאב דימלתה תעדוה לבקתת ובש םויה
 .ותמשרה לוטיב
 .םידומיל תקספה יבגל תעבוקכ בשחת אל הפ לעב וא/ו ןופלטב הרסמנש העדוה

 ותצקמ וא ולוכ דומיל רכש םולשתב ואשי םתמשרה תא םילטבמה םידמעומו םידימלת .ב
 :ןלהל טרופמכ הטיסרבינואה תעיבקל םאתהב
 אולמל יאכז היהי ,םידומיל תינכת ךרע אלו 15.08.2020 דע ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ
 .דומילה רכש ןובשח לע םלישש המדקמה
 םידומיל תינכת ךרע אלו 15.09.2020־ה דעו 16.08.2020־מ ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ
 .דומילה רכש ןובשח לע םלישש המדקמה תיצחמ רזחהל יאכז היהי

 אולמב בייוחי םידומיל תינכות ךרע אלו 15.09.2020־ה רחאל ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ
 .דומילה רכש ןובשח לע םלישש המדקמה
 רחאל וידומיל תקספה לע עידויו םידומיל תינכת ךרע אל ,ןושאר םולשת םליש רשא דמעומ

 .ןושארה םולשתה אולמב בייוחי ,16.09.2020
 אולמב בייוחי ,15.11.2020 דע םידומיל תקספה לע עידויו םידומיל תינכת ךרע רשא דימלת
 .ןושארה םולשתה
 רכשמ 35% ־ב בייוחי 13.12.2020 דעו 16.11.2020-מ םידומיל תקספה לע עידויש דימלת
 ןיב הובגה יפל ,ןושארה םולשתה אולמב וא ,םיוולנה םימולשתה לכ תפסותב ,ול עבקנש דומילה
 .םיינשה
 רכשמ 50% ־ב בייוחי 17.01.2021 דעו 14.12.2020־מ םידומיל תקספה לע עידויש דימלת
 ןיב הובגה יפל ,ןושארה םולשתה אולמב וא ,םיוולנה םימולשתה לכ תפסותב ול עבקנש דומילה
 .םיינשה
 רכשמ 75% ־ב בייוחי 14.03.2021 דעו 18.01.2021־מ םידומיל תקספה לע עידויש דימלת
 ןיב הובגה יפל ,ןושארה םולשתה אולמב וא ,םיוולנה םימולשתה לכ תפסותב ,ול עבקנש דומילה
 .םיינשה
 ול עבקנש דומילה רכש אולמב בייוחי 15.03.2021 -המ םידומיל תקספה לע עידויש דימלת
 .םיוולנה םימולשתה לכ תפסותב
 תחפי אל וב בייוחיש דומילה רכש םומינימ — ׳א רטסמס םותב וידומיל לטבמה דימלת :הרעה
 .העש/הדוקנל דומיל רכש זוחאב ותוכזל תומושרה תועש/תודוקנה ךס תלפכממ

 תקספה לע ועידוהו א"פשת ׳ב רטסמסב םהידומיל םיליחתמה םידימלתו םידמעומ .ג
 :ןלהל הטיסרבינואה תעיבקל םאתהב ,ותצקמ וא ולוכ ,דומיל רכש םולשתב ואשי םידומילה
 םישדח םילקש 1,000 ב בייוחי 24.01.2021 דע ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ
 םולשתה תיצחמב בייוחי 28.02.2021 דע 25.01.2021 -מ ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ
 ןושארה
 ןושארה םולשתה אולמ בייוחי 04.04.2021 דעו 01.03.2021 -מ וידומיל לוטיב לע עידויש דימלת
 דומיל רכשמ 50% ב בייוחי 07.06.2021 דעו 05.04.2021 -מ וידומיל לוטיב לע עידויש דימלת
 םיינשה ןיבמ הובגה יפל ,ןושארה םולשתה וא םיוולנ םימולשת תפסותב
 םימולשת תפסותב דומיל רכשמ 100% ב בייוחי 08.06.2021 -מ וידומיל לוטיב לע עידויש דימלת
 םיוולנ



 תקספה לע ועידוהו א"פשת ץיק רטסמסב םהידומיל םיליחתמה םידימלתו םידמעומ .ד
 : ןלהל הטיסרבינואה תעיבקל םאתהב ,ותצקמ וא ולוכ ,דומיל רכש םולשתב ואשיי םידומילה
 םלישש ןושארה םולשתה אולמל יאכז היהי 03.07.2021 דע ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ
 .דומילה רכש ןובשח לע
 ןושארה םולשתה אולמב בייוחי 10.07.2021 דעו 04.07.2021 -מ וידומיל לוטיב לע עידויש דימלת
 .םלישש
 ול עבקנש דומילה רכש אולמב ביוחי ךליאו 11.07.2021 -המ וידומיל לוטיב לע עידויש דימלת
 .םיוולנה םימולשתה לכ תפסותב

 ישילש ראות דימלת לש םידומיל תקספה .ה
 םלשי ,ןושארה רטסמסה םות דע ותמזויב וידומיל תא קיספמו םידומילל םושרה טרוטקוד דימלת
 .םיוולנה םימולשתה תא קר הטיסרבינואל
 םלשי — ןושארה רטסמסה םות רחאל ותמזויב וידומיל תא קיספמה טרוטקוד דימלת
 .ולש יתנשה דומילה רכשמ 50% הטיסרבינואל
 םלשי — וידומיל תא רטסמס ותוא תצורמב קיספהו ׳ב רטסמסב וידומיל לחהש טרוטקוד דימלת
 .םיוולנה םימולשתה תא קר
 םלשל שרדיי אל — תוימדקא תוביסמ דסומה ידי לע וקספוה טרוטקוד דימלת לש וידומיל םא
 .דומיל רכש

 תוימדקא תוביס וא תעמשמ תויעב בקע םידומיל תקספה .ו
 דומיל רכש םולשתב בייוחי ,תויתעמשמ וא/ו תוימדקא תוביסמ וקספוה וידומיל רשא דימלת
 .ליעל םינייוצמה םידעומל םאתהבו וידומיל תקספה םויל דע םיוולנה םימולשתהו

 םיתוריש תעינמ
 עונמל תיאשר הטיסרבינואה היהת ,הטיסרבינואל והשלכ בוח רבעשל דימלת וא דימלת םליש אל
 םיסרוק יוניש ,תוניחב ,םירושיא ,תודועת ,הירפס יתוריש תוברל ,םהשלכ םיתוריש ונממ
 .ובוח קלוסיש דע םיפסונ םיתורישו

 
 .18.10.2020 – א"פשת ירשתב ל ,'א םוי :א"פשת םידומילה תנש תחיתפ
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