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 םייאמצעל עויס קנעמ- םוריח תעש תונקת הרשיא הלשממה
 עויס קנעמ ,ףסה יאנתב םידמועה םייאמצע ולבקי ,תונקתה תרגסמב

 םיבורקה םימיב ₪ 6,000 דע לש הבוגב
 

 הבורקה העשב חתפת םיסמה תושר רתאב  קנעמל תושקבה תשגהל תורשפאה
  תומושרב תונקתה םוסרפ רחאל

 
 תאז ,)הנורוקה ףיגנ תוטשפתה לשב םייאמצעל עויס קנעמ( םוריח תעש תונקת םויה הרשיא הלשממה

  הלשממה ידעצמ קלחכו רצואה רשו הלשממה שאר ועידוה הילע תילכלכה עויסה תינכת תרגסמב

 הפוקתב תיתועמשמ הרוצב הדרי םתסנכהש םיאמצעה תייסולכואלו םיינוניבו םינטק םיקסעל עייסל

  .ןתלבק השקב שיגהל תורשפאה  םיסמה תושר רתאב חתפת תומושרב תונקתה םוסרפ רחאל .וז

 

 םיאכזה םיאמצעה תייסולכואל םיסמה תושר תועצמאב ןתניי עויסה קנעמ יכ עבקנ ורשואש תונקתב

 ספוט תועצמאב ,טושפ ךילהב העיבת שגות ,קנעמה תלבק ךרוצל .ועבקנש ףסה יאנתל ףופכב תאז ,ךכל

 םימי 60 ךותב שיגהל ןתינ קנעמה תלבקל תועיבתה תא .םיסמה תושר רתאב ישיאה רוזאב ,ןווקמ

 לע ועצובי קנעמה םוכס בושיחו תואכזה תקידב .)2020 לירפאב 2( תונקתה לש תמושרב ןמוסרפ םוימ

 יוכיז תועצמאב ,תואכזה תעיבק רחאל יאמצעל םלושי  קנעמה .ישיאה רוזאב וגצויו םיסמה תושר ידי

  .קנבה ןובשח

 

 קסעה םאו ,2018 תנשל יאמצעה לש שדוחל תעצוממה קסעמ ותסנכהמ 65% לע דומעי עויסה קנעמ

 הסנכהמ לחה יכ ,ןיוצי .₪ 6,000  לע הלעי אל ןמוכס ,ךא 2019 תנש ינותנל םאתהב  2019 תנשב חתפנ

 .₪ 3,000  לש ךסל דע הגרדהב תחפי קנעמה םוכס ₪ 16,000 לש תעצוממ תישדוח

 ונחביש ךכ םישרדנה םיאנתה ומאתוה  ,1.9.19 ל דעו 1.1.19 -מ לועפל לחה רשא יאמצעל יכ ןיוצי

 תשגה רחאל העיבת שיגהל ולכוי הלא םיאמצע .2018 תנש ינותנ םוקמב ,2019 תנש ינותנל םאתהב

  .חספה גח רחאל דימ ןחבית איה ךא העיבת שיגהל ןתינ ,שגוה רבכ חודהש לככ . 2019 תנשל חודה
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  :עויסה קנעמ תלבקל ףסה יאנת

 לכל ליעפ קסע לעב אוהשו םינש 20 ,2019 תנשב ול ואלמ רשא יאמצעל ןתניי עויסה קנעמ •

  .29.2.20 -ל 1.9.19 -ה ןיבש הפוקת לכב תוחפה

 יכ ןיוצי .ח"ש 240,000 לע הלוע הניא 2018 סמה תנשל יאמצעה לש תבייחה ותסנכה •

 זוזיק ינפלו הרוטפ הסנכה תפסותב הסנכה סמ תדוקפ יפל תורוקמה לכמ הסנכהב רבודמ

 .ולש ןיעקרקמה חבשו דיחיה לש ןוהה יחוור תא תללוכ הניא איה ךא ,יקסע דספה

 לע הלוע ,2018 סמה תנשל ,יאמצעה לש קסעמ ,תעצוממה  ,תישדוחה ,תבייחה ותסנכה •

2,000 ₪. 

 .₪ 340,000 לע הלוע הניא 2018 סמה תנשל וגוז ןבו יאמצעה לש תבייחה םתסנכה ףוריצ •

 ויתואקסע רוזחמל סחיב דרי ,2020  לירפא-ץרמ םישדוחב יאמצעה לש ויתואקסע רוזחמ •

 ותוליעפ תא לחה קסעהש לככ .25% לע הלוע רשא םוכסב ,2019 תנשב הליבקמה הפוקתב

 תואקסעה רוזחמ עצוממל סחיב הליבקמה הפוקתל רשאב יאנתה ןחבי 1.3.19 םוי רחאל

  .29.2.20 םויל דעו ותוליעפ תליחת םוימ

 חוד  , 2019 תנשב חתפנש קסע יבגלו ,2018 תנשל הסנכה סמל יתנש חוד  שיגה יאמצעה  •

 םאתהב מ"עמ יחוויד  ,ןכו )חוד תשגהב בייח היהש לוככ( 2019 סמה תנשל רומאכ

 .םישרדנה םידעומל

 ,הסנכה סמ תדוקפ יפל תונובשח יסקנפ לוהינ םוחתב תונוש תורפה יאמצעל ויה אל •

 .הדובע קנעמ קוחל א17 ףיעסב רומאכ

 ביוחי אלו ימואל חוטיבב ביוחי אל ךא ,הסנכה סמ תדוקפ ןיינעל הסנכהכ בשחי קנעמה •

 .מ"עמב
 

  

 

  


