
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2018 התומעה 

: בל ומיש 

יוליממ ענמיהל  שי  ךכ  םושמ  טנרטניאה ; תשרב  םללכב  םינוש  םיעצמאב  ומסרופיו  ןכתייו  ירוביצ  עדימ  םיווהמ  הז  ספוטב  םיאלוממה  םיטרפה 
שי ןכו  טרפה  תענצב  העיגפל  ששחמ  תושרופמ , רבדה  שרדנ  םהבש  םיפיעסל  ץוחמ  םידיחי  לש  יוהיז  ירפסמו  תומש  הז  ללכבו  םיישיא , םיטרפ 

.ןיד יפל  םמסרפל  ןיאש  םיטרפ  יוליממ  ענמיהל 

בתכנ וליאכ  דעו " רבח   " בתכנ וב  םוקמ  לכו  הרבח "  " בתכנ וליאכ  התומע "  " בתכנ וב  םוקמ  לכ  תוארל  שי  "צ ) לח  ) רוביצה תלעותל  הרבחב 
" רוטקריד "

התומעה םע  תורשקתה  יטרפ 

התומעה לש  םושרה  ןעמה 

התומעה םע  תורחא  תורשקתה  יכרד 

ראוד חולשמל  תבותכ 

תימשרה תבותכל  ההז  חולשמל  תבותכ 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: ופיריע ביבא -  :לת  ךלמהבוחר דוד  :דש ' :1תיב :הסינכ :הריד 4המוק

: :6495301דוקימ לצא

:03-5669457ירלולס ףסונ :לט ' 03-5602374סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

םושרה ןעמה  תועצמאב  םוקמב  ינורטקלאה  ראודה  תועצמאב  תותומעה  םשרמ  רוויד  לבקל  המיכסמ  התומעה 

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח710,427הרוזחמ 
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תירקיע תוליעפ 
אל םא  ןיבו  תיפסכ  האצוהב  תוכורכ  ויה  םא  ןיב  חודה , תנש  ךלהמב  תומושרה  היתורטמ  םודיק  ךרוצל  התומעה  העציבש  תוירקיעה  תולועפה 

םהידעצב1. תואטירסתל  םיטנדוטס  תכרדהו  ויתורטמו  דוגיאה  תוליעפ  תגצה  םידומילה : םויס  ירחאש  םויה  לע  םיטנדוטס  םע  החיש 
.היישעתב בולישל  םינושארה 

"פ2. תש .יקסבומוחרפ  טרמ  לש  ותקפהב  רנצרק , הקיבצ  ריכב –  עונלוק  יאטירסת  םע  ןויאר  לארשיב : עונלוקה  תויודע  רגאמ  םע  "פ  תש
.תילארשיה הריציה  תא  חיצנהלו  יאטירסתה  דמעמ  תא  םדקמ  רגאמב  ןויארה 

יבחרב3. םיאטירסתו  םיקיפמ  ןיב  םירשק  לש  תשר  הווהמה  , Blacklist ידוחייו : םסרופמ  ימואלניב  רגאמל  םיטירסת  תשגהב  הרזע 
https://blcklst.com תבותכב : םלועה ,

.4, עונלוק תונרקו  רודיש  יפוגמ  ןומימ  ול  סייגל  תנמ  לע  טירסת  חותינל  ףסונ  ילכ  תיינקהל  הדעונ  הנדסה  טרסל :" דרוב  - ירוטסמ  " הנדס
.ןמלביטש באויו  ןמדוג  ינוי  תופתתשהב 

תוליעפבו5. תונרקה  תוליעפב  רודיש , יפוגו  םיקיפמ  לומ  תולהנתהב  םיאטירסת  תכרדה  החמומה :" תא  הכה   " תיעוצקמ הנווכה  שגפמ 
.דוגיאה

יפוגל6. תורדסל  תועצה  תשגהב  םיאטירסתל  הרשכהב  תקסוע  הנדסה  .בקעי  ןב  ןרע  תייחנהב  היזיוולט : תרדסל  העצה  תביתכ  תנדס 
.רודיש

האגה7. עונלוקה  לביטספ  תרגסמבו  יאלוזא  דהוא  תייחנהב  טירסתה , קווישו  תגצהב  םיאטירסתל  הרשכה  תנדס  ": Pitch your way"
.TLV Fest

ותשגהל8. טרפבו  הריכמה  ךילהל  יתיישעתה  חנומה  וניה  גני  ' ציפ  ) גני ' ציפל הנכה  תנדס  הפיח : עונלוק  לביטספב  " Pitch Seminar"
(, Black and White יאמב  ) ולגסיוב טמהא  ןמדרא ,)" ינוט   " הקיפמ  ) ןומולוס הדע  תופתתשהב  םינמממ .) םיפוגל  רופיסה  לש  "פ  עב

.דולו רד  ןאו  ןיבוק  ג' 'ה , גאפ יבליס 

תוירוטקלה9. תופתתשהב  יתלחתה , בלשב  טירסתל  חותיפ  קנעמ  רובע  דבלב  םישנ  תורצויל  ארוק  לוק  הנומתב :" םישנ   " ארוק לוק 
.סילקיר יבצ  הנידו  גינו  ןילרמ  קיניו , לכימ 

תייחנהב10. םלועהמו  ץראהמ  םייעוצקמ  םינעונלוק  לש  להק  ינפב  ורחבנש  םיטקייורפ  לש  גני  ' ציפ תורחת  הפיח : עונלוק  לביטספב  גני  ' ציפ
תא גיצהל  לארשיב  םיאטירסתל  הבושח  תונמדזה  הווהמ  תינכתה  .ליזרבמו  היכ  ' צמ לארשימ  םינעונלוק  תופתתשהבו  ירא , בל  תור 

.תויצקודורפ - וקב העקשה  דדועלו  תורז  תונידמ  יגיצנ  ינפב  םתלוכרמ 

חותינל11. םילכ  היפתתשמל  תקפסמ  הנדסה  .םייעוצקמ  טירסת  יכרועו  םירוטקל  רישכהל  הדעונש  תידוחיי  הנדס  ": Scriptwise  " תנדס
תוברה ויתונש  ךלהמב  הטישה  תא  חתיפש  ןולפק  קירא  יאטירסתהו  יאמבה  תייחנהב  תוקיודמ , תוסחייתה  תודוקנ  יפל  טירסת 

לש חותיפב  םיטירסתל  םיידדה  םיבושמו  וקפוהש  םיטירסתב  יתרוקיב  ןויד  טירסת , חותינל  םילכה  תשיכרב  וקסע  הנדסב  .רוטקלכ 
.וירבחל תופתתשהה  ימד  תא  דסבס  דוגיאה  .הנדסה  יפתתשמ 

תימע12. דוגיאה  יגיצנ  תופתתשהב  תונושה , תוגוסל  הביתכ  ףירעת  ילהנ  עיצמה  הזוח  תריצי  ידוגיאה : הזוחל  הדובע  יאנת  שוביגל  הנדס 
.ןיפל לאינדו  ןצינ  - דמלמ ינש  ןוירוג , ןדע  יקסנימק , הרואיל  ןמרליג , רואמ  רואיל ,

.13, ןמרליג רואמ  ןוא , רמות  דוגיאה  יגיצנ  תייחנהב  חותיפ  ךילהתב  םיטירסת  בותכשב  תקסוע  הנדסה  יעובש : - וד םיבתוכ  רדח  תנדס 
קולחל םיצורש  דוגיאה  ירבח  לכל  םיחותפ  הביתכ  ישגפמ  םייקמ  דוגיאה  הכלהמב  .שארמ  המשרהב  תישפוח  הסינכה  .ךורב  הריש 

םידבוע םה  םהילע  םיטקייורפה  תא  םירבח  הרשעכ  םיגיצמ  שגפמ  לכב  .םהיתימעמ  יעוצקמ  קבדיפ  לבקלו  םהלש  תוריציה  תא 
.םהירבחמ רופישל  תועצהו  תורעה  םיקבדיפ , םילבקמו 
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.14 – טוגנימ קזיא  גיצנה  םעטמ  םיאטירסתה , דוגיא  ירבח  יכרצל  תמאתומ  ינויסנפ  חוטיב  תינכת  תעצה  ינטרפ : חוטיב  ץועיו  ינויסנפ  ץועי 
.מ " עב חוטיבל  תויונכוס  ןומיס  חטבמ 

תולהנתהבו15. םירצוי  תויוכזב  דוגיאה  ירבח  תא  תנווכמה  רד  תאיל  "ד  וע םע  ךרוצה  תדימב  תושיגפ  םואית  ינטרפ : יטפשמ  ץועי 
.הקפה תורבח  לומ  םיאטירסת 

ךרכב16. תלייא  תקפהב  היישעתהמ , טירסת  ךרוע  ידי  לע  יווילל  דבלב , תויולבגומ  םע  םירצויל  ארוק  לוק  יוניש :" לש  םיערז   " ארוק לוק 
.בקעי ילטו  רלימ  לט  רנע , ןתיא  םיסונמה  םירוטקלה  תופתתשהבו 

ירבוד17. .םוסרפו  ביטייאירק  ואדיו , תכירעו  הקפה  ןכותב , טרפבו  תושדחה  תוידמב  תוקסועה  רעונ  ינבל  תואצרה  ": Plugged  " סנכ
.בוריומ גרס ' ןלוג , רפוע  גרבדלוג , לט  הזרוטק , לארשי  יממח , דדלא  רכששי , ןולא  סנכה :

סנכה18. .םהלש  יתנשה  סנכה  תרגסמב  םיקיפמה  דוגיא  םע  הלועפ  דוגיאה  ףתשמ  הב  רשע  םיינשה  הנשה  וז  םיקיפמה : דוגיא  סנכ 
רוצילו תימואלניבה  הקפהה  תיישעת  תא  בורקמ  ריכהל  וכז  דוגיאה  יאטירסת  .דעיכ  אלו  הלועפ  ךרדכ  החלצה  אשונב  קסע  הנשה 

.םתריצי תא  םדקל  תנמ  לע  "ל  וחב הקפה  ימרוג  םע  םייתונמאו  םייעוצקמ  םירשק 

ידוגיאל19. "ל  ניבה גגה  ןוגרא  , IAWG לש ה -  יתנשה  סנכה  םייקתה  תנשב 2018  : IAWG םיאטירסתה ידוגיא  תייצרדפ  סנכ 
םינויד ללכ  סנכה  .יקצנימק  הרואיל  הלהנהה  תרבחו  רואיל  תימע  דוגיאה  "ר  וי דוגיאהמ , םיגיצנ  ופתתשה  סנכב  .ןילרבב  םיאטירסת ,

.דועו םיימואלניב  הלועפ  יפותיש  ילטיגידה , ןדיעב  םירצוי  תויוכז  םיגולמת , תורבח  ומכ  םינושה  םידוגיאה  תוליעפל  םיפתושמה  םיאשונב 

החנה20. ולביק  דוגיאה  ירבחו  דוגיאה  יניינע  תא  םדקל  תנמ  לע  סנכב  ופתתשה  דוגיאה  תלהנה  יגיצנ   – INTV תשק לש  היזיוולטה  סנכ 
.וב תופתתשה  רובע  תדחוימ 

םיטנדוטסה21. יטרס  לביטספ  םע  הלועפ  דוגיאה  ףתיש  הנשה  םג  ביבא : לת  תטיסרבינוא  לש  ימואלניבה  םיטנדוטסה  לביטספ 
יאטירסתכ וכרד  תא  לחהש  יתפרצה , ראידוא  קא  דובכה ז' חרוא  תופתתשהב  ןמא  תתיכ  ךרעו  ביבא  לת  תטיסרבינוא  לש  ימואלניבה 

םדענמ חותיפו  םתובכרומ  תויומד , תביתכב  ברה  ונויסינ  האמה ה21 . לש  רתויב  םילודגה  עונלוקה  ירטואמ  דחאל  םויכ  בשחנו  חילצמ 
תא .םייתמצועה  ויטרס  תריציל  ךרדב  יומיבהו  הביתכה  ךילהת  לע  ראידוא  רפיס  ןמאה  תתכ  ךלהמב  .רצויכ  לודגה  וחוכ  אוה  ישגרה 

תרגסמב חותיפ  קנעמל  גני  ' ציפ תורחתב  הלועפ  ףתיש  דוגיאה  ןכ  ומכ  .טיבש  רנבא  עונלוקה ד"ר  רקבמ  החנה  ןמאה  תתיכ 
.לביטספה

דוגיאל22. דוגיאה  רבח  הציקס , - טפארד טקיורפ  לש  תוחלצומ  םייתנש  רחאל  תשלושמה :" הציפקה   " גני ' ציפה עוריאב  תופתתשה 
רודישל םידעוימה  תילארשי  הקפהב  םיירחסמ  היצמינא  יטרסו  תורדסל  חותיפ  לולסמ  תמקהל  םילשורי , םזימלו  היצמינאה  תועוצקמ 

הקפהה יקית  תא  גיצהל  וכזו  היצמינא , יטרסו  תורדס  חותיפ  לע  הנש  ךלהמב  ולמע  היצמינא  יאמבו  םיאטירסת  לש  םיתווצ  .ל  " וחב
ךסב 40,000 חותיפ  יקנעמב  וכז  םינייטצמה  םיטקיורפה  ...דועו  לסרבינוי  ינוס   DHX ומכ תוימואלניב  הקפה  תורבח  יגיצנ  לומ  םהלש 

.ל " וחמ םיניינעתמה  םימרוגה  םע  םהלש  רשקה  תא  םיכישממו  םילשורי  םזימ  םעטמ  ₪ כ"א 

רואמ23. תייחנהב  ןאומ , ןגרומ  תרצויה  הקיפמהו  ירשת  ידע  תיאטירסתהו  תרצויה  םע  החיש  ": Firstlove  " תשרה תרדס  תורצוי  לנאפ 
לומ תולהנתהבו  םיטבלב  קסע  לנאפה  .תיתפרצה  זליפקאלב  לש  לארשיב  הקפהה  תרבח  תיארחא  םיכח  הנבל  תופתתשהבו  ןמרליג 

.םיכח הנבל  לש  הביתכה  תממחב  ידע  לש  ןויסנה  ךותמ  םיבתוכ  תווצב  הדובעל  םיפיטבו  הקפהה  תרבח 

"ם,24. חש  ) םירצויה ידוגיאל  םיאטירסתה  דוגיא  רבח  הנשה  םג  ןוכנ :" הז  תא  םישוע  ךיא  ילארשיה –  עונלוקב  סקס  תוניצס   " ןויע םוי 
םוי תקפהב  לארשיב ,) היזיוולטה  תורצויו  תוינעונלוקה  םורופו  םיכרועה  דוגיא  ירטנמוקודה , םירצויה  םורופ  םיאמבהו , תויאמבה  טקא ,

לע תוחיתפבו  ץמואב  עיבמש  חיש  בר  ללכ  ןויעה  םוי  .היזיוולטהו  עונלוקה  תיישעתב  תוינימ  תודרטה  תעינמל  הנמאה  םודיקל  ןויע 
הליג תופתתשהב : .החוטב  הדובע  תביבס  םודיקל  הריציל , םיפתושה  ללכ  דובכ  תרימש  לע  שגדב  הריציה  תווצב  הדובעה  ךילהת 

, םואבנזור קראמ  קיפמה  םימעפ ,)" שש   )" לקניפרוג ןתנויו  לגס  הנור  סרפסקא ,)" הלופע   )" םייהקז יתסא  שיבכה ,)" תכלמ   )" רוגמלא
בוסחנפ רומיל  תייחנהב  .דועו  תדבוע ,)" השא   )" שולש - ןב ןורילו  יונ  השנמ  דעיבא , לכימ  התייבה ,)" תרזוחש  איהה   )" סופיירד הימ 

םורופ ףותישב  הנמאה  לש  תינכדע  הסרג  ןכ  ומכו  הצפהל  םירטסופ  תואמ  רואל  איצוה  דוגיאה  עוריאה  דובכל  ףסונב  .ינייק  ןימסיו 
.הנשה הילא  ףרטצהש  תוינעונלוקה 

3/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



םיפירעתה25. תרדסה  אשונב   WIPO ינחור –  ןיינקל  ימלועה  ןוגראה  םע  ףותישב  םיטפשמה  דרשמ  םעטמ  ימואלניב  רנימס  : WIPO סנכ
תויושר לומ  םירצויה  לש  דצה  תא  עימשהל  ידכ  ועיגה  דוגיאה  יגיצנ  .לארשיב  יביטקלוק  ןפואב  תולהונמה  תוריציב  םירצויה  תויוכז  לש 

.היצלוגרה

יתשב26. הלועפ  ףתיש  דוגיאה  ותרגסמב  .הקיתעה  ופיב  הנשה  םייקתה  המיאו  היזטנפ  ינוידב , עדמ  יטרסל  לביטספה  היפוטוא : לביטספ 
דחא ריהטלא ," ללחה  תנחת   " החירבה רדח  בצעמו  םיקחשמ , בצעמ  סונגמ  הרדנוק  תופתתשהב  רופיסה " דיתע  : " תחאה תויוליעפ ,

ןדיעב ללכבו )  ) תיתורפס הביתכב  ליבומ  איבל  זעוב  םיקחשמ , בצעמ  תומרבא  יעור  לארשיב , םיחילצמהו  םיקיתוה  החירבה  ירדחמ 
וב תונולשכ ," ברע   " חיש - בר התייה  היינשה  תוליעפה  . VR/AR תוינכותו ןכות  לש  רצויו  רצוא  גנירה  לטו  תיתוכאלמה , היצנגיליטניאה 

.ךכ לשב  ודמל  םה  תובושח  תונבות  וליאו  הקפהה  בלשל  ועיגה  אלש  םיטקייורפה  לע  םירפסמ  םיליבומ  םירצוי 

ידכ27. .תינוידבו  תינויע  תורפס  תביתכב  םג  תיאטירסתה  םתביתכל  ףסונב  םיקסוע  םיבר  דוגיא  תורבחו  ירבח  דוגיאה : לש  םירפסה  תונח 
תונחב םירכמנ  הלאל , ףסונב  .דוגיאה  לש  טנרטניאה  רתא  תועצמאב  הריכמ  תמרופטלפ  םרובע  ונחתפ  םהירפס , תריכמב  םהל  עייסל 
 – עונלוקב םירועיש   " רפסה תונחב , רתויב  םירכמנה  םירפסה  ןיב  .דוגיאה  ירבח  תבוטל  לזומ  ריחמב  םילארשי  עונלוק  ירפס  דוגיאה 

.ןיטוא ולבפ  לש ד"ר  םיילארשי " תורצוי  םירצוי  םע  תוחיש 

םינכת28. ופסונ  עובשל  עובשמ  דוגיאה , לש  טנרטניאה  רתא  לועפתו  רופישב  ונכשמה  יעוצקמ : םירבח  רתאל  תפטוש  הקוזחתו  גותימ 
.דוגיאה ירבח  תבוטל  שדח  עדימו  םייעוצקמ 

םילביטספ29. ץראה , יבחרב  םיקטמניסב  תופלחתמו : תועובק  תובטה  לש  הרוש  וירבחל  קינעהל  ךישממ  דוגיאה  דוגיא : ירבחל  תובטה 
, םימוגרת הביתכ , יסרוק  םירחבנ , םירפס  לע  תוחנה  המבה , תואנדסב  הדובע  ללח  תרכשה  סופד , יתוריש  יקפס  ןווגמ  עונלוקל ,

.םייעוצקמ םיסנכו  םירצוי  םע  םישגפמ  טירסת , תביתכ  תנכות 

םיקיפמ30. לומ  תולהנתה  ןוגכ  תויעוצקמ  תויגוסב  דוגיאל  םינופה  דוגיא  תרבחו  רבח  לכל  ףטוש  הנעמ  קפסמ  דוגיאה  ףטוש : יעוצקמ  ץועי 
.םירצוי ןיבו 

דוגיאה31. "ל  כנמ לש  ותרזעב  םירצוי , תויוכז  יניינעבו  םייעוצקמ  םיאשונב  יטפשמ  ץועיי  דוגיאה  קינעמ  הנשה  םג  יאנובשחו : יטפשמ  ץועי 
דוגיאה ירבחל  יאנובשח  ץועיי  קינעהלו  ןובשח  תייאר  יתוריש  דוגיאל  קפסל  ךישממ  קלפמייוב  לארשי  "ח  ור דרשמ  .םאמת  רואיל  "ד  וע

.דוגיאה דוסבסב  ךרוצה  יפל 

ומויקל32. חרכהב  םיעדומ  םניא  רשא  םיקיתווכ  םיליחתמ  םיאטירסתל  תונפל  ךישממ  דוגיאה  תויתרבח : תותשרו  טנרטניא  רתא  גותימ ,
רתא תועצמאב  ויתורישו  ויתויוליעפ  לכ  תא  םסרפמ  דוגיאה  הנש  לכבכ  .ותועצמאב  לבקל  םתורשפאבש  םיתורישלו  דוגיאה , לש 
תותשרב ותוליעפ  תאו  טנרטניאה  רתא  תא  לעפתל  ךישממ  דוגיאה  . Google Adwords- בו דוגיאה  לש  קובסייפה  ףד  טנרטניאה ,

רחא בקעמ  רשפאמה  הנש  חול  תוברל : תיברימ , תוחונבו  תמדקתמ  המרב  םיתורישו  ןכות  דוגיאה  ירבחל  השגה  ךות  תויתרבחה 
ילכ םיאטירסתה , תריירקב  םייעוצקמ  םיטביה  לוהינל  םיכירדמ  יעוצקמ , עדי  לש  םיפסונ  םירגאמ  םירצויל , םיעוריאו  השגה  ידעומ 

, הביתכ יאשונב  םינכת  םוסרפ  רובע  דוגיאה  ירבחל  המרופטלפ  דוגיאה , ירבחל  תונתינה  תובטה  לע  עדימ  םירמאמ , םיישומיש , הביתכ 
.דועו םישורד  חול 

תויוכזל33. הייארכ  תוריצי  יכמסמ  תרימש  לש  תוריש  קינעהל  ךישממ  דוגיאה  יאקירמאה , םיאטירסתה  דוגיאל  םאתהב  הריצי : תרימש 
.םירצוי

ירימ34. תוברתה  תרש  לש  עונלוקל  קוחה  תעצה  דגנ  קבאמה  תיזחב  ודמע  רואיל  תימע  דוגיאה  "ר  ויו םיאטירסתה  דוגיא  עונלוקה : קוח 
תרגסמב תירוקמ  תילארשי  הריציב  םיעקשומה  םיביצקתה  תלדגהלו  ללכב , תיעונלוקה  הריציבו  טרפב  םירצויב  העיגפ  תעינמל  בגר ,
תנגפהב םייתסהו  תודעוהמ , יח  רודישב  רשקותש  יבמופו  ידוגיא  - ללכ קבאמ  לש  ואישבו  תובר  תודעווב  הנייפוא  תנש 2018  .קוחה 

.םירצויה ידוגיא  ונגראש  תוברתב " תונמאנ  "

םילביטספב35. םיאטירסת  לש  םגוציי  רופישל  לועפל  דוגיאה  ךישמה  הנשה  םג  עונלוק : תודסומו  םילביטספב  יאטירסתה  דמעמ  םודיק 
םינתינה םיאנתה  רופיש  דצל  םיסרפבו , םיספדומה  םיגולטקב  טופישהו , חוריאה  יכרעמב  םהל  יוארה  םוקמה  תלבק  ומכ  עונלוקל ,

.לביטספב יעוצקמ  להקכ  דוגיאה  ירבחל 
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םיאטירסתל36. ןתניתש  חיטבהל  ידכ  עונלוקה  תונרק  יגיצנ  םע  תושיגפ  םייקמו  ףטושה  רשקב  ךישממ  דוגיאה  עונלוק : תונרק  םע  רשק 
.םיבאשמל השיגבו  תושגהב  הרוטקלב , תנגוה  תונמדזה  תויאטירסתו 

ךא37. ןאכ  ירוביצה  רודישה  דיגאת  רקיעב   ) רודיש יפוג  ידי  לע  םיאצומה  םיארוק  תולוק  וידיל  לבקמ  דוגיאה  םיארוק : תולוק  ןוקיתו  תקידב 
וירבח תא  החנמ  ןיפולחל  וא  םנקתל  תנמ  לע  ףוגה  לומ  לעופ  דוגיאה  קושב , םילבוקמה  םיטרדנטסב  םידמוע  םניא  וב  םוקמבו  קר ) אל 

.לועפל םהילע  דציכ 

.38, םיאטירסת לש  רוחסמהו  תולעבה  תויוכזו  הדובעה  יאנת  לע  בכרומה  ןוידה  רודיש : יפוג  םעו  םיאמבהו  םיקיפמה  ידוגיא  םע  "מ  ומ
תא רפהל  אלש  םיפאוש  ונאש  םושמ  רתיה  ןיב  תאזו  םירושימ  המכב  םייקתמ  הריציה , קוש  תרדסהל  יתועמשמו  בושח  דעצ  הווהמה 

.הלא םיקוח  רפהל  ילבמ  ונרבח  תויוכז  לע  הרימשל  לועפל  םיכישממ  ונא  ןכ  ומכ  .םייקסעה  םילבגהה  יקוח 

םיצורעה39. תרדסאל  םינוידב  ליעפו  ימוימוי  ןפואב  ףתתשה  םיאטירסתה  דוגיא  שיק :" תדעו   " תרושקתה קוח  ןוקית  םירדסהה –  קוח 
רודישה יפוג  תויוביוחמ  תרימש  לע  דמעו  תפסונ , תירוביצ  תוליעפ  תרגסמבו  תודמע  תשגה  תועצמאב  הדעווה , תונחלוש  לע  םיידועייה ,

.ירוקמ ילארשי  ןכות  תקפהל 

קוחה40. לש  ומודיקל  םיאטירסתה  דוגיא  לעפ  "י , לת תרבחו  םירצוי  תויוכז  לע  הנגהל  הריז "  " ןוגרא םע  דחי  םירצוי : תויוכז  קוחל  ןוקית 5 
תסנכה תודעווב  לעפ  דוגיאה  םלועב , אשונב  תויוחתפתהה  תא  םולהיש  ןפואב  ףסונב , .םירצויה  תויוכז  לע  ורמשיש  ךכ  ויפיעס  ןוקיתלו 
םירצויה תויוכז  לע  רומשל  םירצויל  עייסתו  תסנכב  הרשוא  הקיקחה  .הקיקחה  תרגסמב  םירצויה  תויוכז  תא  םדקל  תנמ  לע  ןהל  הצוחמו 

.םהב תעגופה  תויטאריפב  קבאהל  םתלוכי  לעו  םהלש 

דרשמ41. לומ  היזיוולטהו  עונלוקה  תיישעת  לשו  םיאטירסתה  לש  םיסרטניאה  תא  גצייל  לועפל  םיכישממ  ונא  תרושקתה : דרשמ 
יפוג לע  היצלוגר  תלטה  טסקדורבה , ירודישב  תונוישיר  לש  רטשמל  רבעמה  רבליפ , תדעו  ויתודעוו –  לומו  טרפבו  ללכב  תרושקתה 

'. וכו רנטרפ ) םוקלס ,  ) טנרטניאב םייצורע  בר  רודיש 

ןוקיתל42. דקש  תלייא  םיטפשמה  תרש  לש  קוחה  תעצהב  םירחאה , םינוגראהמ  קלח  תעדל  דוגינב  ךמות , דוגיאה  תויתשתה : יוסימ  קוח 
קוח תא  םדקל  וניתונויסינ  ךשמה  םע  דחי  תאז  .יבמופב  וז  ותכימת  עיבהו  תשרב  תויטאריפב  קבאמה  תרבגהל  םירצוי  תויוכז  קוח 

ךות תשרב  תויטאריפה  תעפותל  ןוכנה  ןורתפה  תא  הווהיו  רובעי  ףוסבש  הנומא  ךותמ  םינש  המכ  רבכ  םיקסוע  ונא  וב  תויתשתה  יוסימ 
.טנרטניאה תשר  לש  ישפוחה  הייפוא  לע  הרימש 

העויסב43. הנשה  .ילארשיה  רוביצל  םיפוקש  ויהי  עונלוקה  תצעומ  ינוידש  תנמ  לע  םיקבאנ  ונחנא  הנש  ידמכ  עונלוקה : תצעומב  תופיקש 
.םוחתב ךרד  תצירפ  הבורקש  םישח  ונא  בגר  ירימ  תוברתה  תרש  לש 

םהיאנת44. רופישל  דוגיאה  לעופ  םייאמצע , םיקסוע  םה  דוגיאה  ירבח  תיברמו  ליאוה  לארשיב : םיאמצעה  ינוגרא  תכשל  "ב  הלב תוליעפ 
 + ףטוש םולשת ה" תעפות  תא  םלוב  רשא  םימולשת  רסומ  קוח  תנשב 2018 –  םיירקיע  םיגשיהה  .ב  " הל תרגסמב  םייאמצע  לש 

.דועו םיאמצעל  הבוח  היסנפ  תויאמצעל , הדיל  ימד  בושיח  ןוקית  רתויש ," המכ 

לארשיב45. יוטיבה  שפוח  הנשה  ךלהמב  .לארשיב  הריציה  שפוחו  יוטיבה  שפוח  לע  קבאמה  תא  ליבוהל  ךישממ  דוגיאה  יוטיבה : שפוח 
.יוטיבה שפוחב  תועגופ  רשא  תולועפל  ביגיו  ביגמו  עגפנש  ימ  לכ  ירוחאמ  בצינ  םיאטירסתה  דוגיא  ךא  המילב , ינפב  דמע 

עונלוקב46. םיפסונ  םידבועו  םירצוי  ידוגיא  םע  דחי  םיאטירסתה , דוגיא  היזיוולטהו : עונלוקה  תיישעתב  תוינימ  תודרטה  תעינמל  הנמא 
תודרטהה תעפות  רוגימ  ןעמל  לועפל  תינימ , הפיקת  תועגפנל  עויסה  זכרמ  עויסב  תוינעונלוקה  םורופ  לש  המזויל  רבח  היזיוולטבו ,

תודרטהו תועיגפ  ענמתש  תכרעמ  ףוכאלו  רידסהל  הדעונש  הנמא  חוסינל  ףתוש  היה  דוגיאה  .היזיוולטהו  עונלוקה  תיישעתב  תוינימה 
ונלחתה ףאו  הנמאל  םתוא  סייגל  ידכ  םיקיפמה  דוגיא  םע  רשק  ונרצי  תנש 2018  ךלהמב  .היזיוולטהו  עונלוקה  תיישעתב  תוינימ 

הביתכמ  ) םימוחתה לכמ  םירצוי  וב  ידוגיא  - ללכ ןויע  םויב  ונרגס  תנש 2018  תא  .ףקתל  ולכוי  םידוגיאה  לכש  חסונל  עיגהל  ידכב  םינוידב 
.ץראה ןותיעב  דחוימ  רוקיסל  ףאו  הבר  תונעהל  הכז  עוריאה  .עונלוקב  תוימיטניאה  תונצסה  אשונ  ביבס  חיש  - ברב ונד  הכירעל ,) דעו 
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םידעי
םידעי השימח  דע  דחא  ונייצ  אנ  םשומימ .) ךרוצל  עצבל  התומעה  תנווכבש   ) חודה תנש  רחאלש  הנשל  תומושרה  התומעה  תורטמ  תמשגהל  םייתנש  םידעי 

םייתנשה הידעי  שומימ  ךרוצל  האבה  חודה  תנשב  עצבל  התומעה  תנווכבש  תוירקיעה  תולועפה  תא  םדיצלו  תובישחה  רדס  יפל  םייזכרמ 

םינייפאמ
תוליעפ ימוחת 

רדס יפל  םיירקיע , תוליעפ  ימוחת  ינש  דע  ןמסל  ןתינ  םוחת , תת  ךכל  דעוימה  םוקמב  ןייצל  ודצלו  חודה , תנשב  התומעה  לש  ירקיעה  תוליעפה  םוחת  תא  ןמסל  שי 
.חודה תנשב  לעופב  התומעה  הקסע  םהבש  תוליעפ  ימוחת  קרו  ךא  ןמסל  שי  תובישחה ;

עובשל47. תחא  .תויעוצקמ  ץועיי  תושיגפל  םנימזהלו  דוגיאה  ירבח  תא  תישיא  ריכהל  הרטמל  ונל  ונמש  יעוצקמ : ץועייל  תוישיא  תושיגפ 
םודיק אשונב  םהל  ץעיימו  םהיטבלל  בישקמ  דוגיא , תרבח  וא  רבח  םאמת  רואיל  "ד  וע דוגיאב -  תירוקמה  הריציה  לע  יארחאה  שגופ 

לע ףסונב  ןתינ  הז  תוריש  .םינופ  םה  וב  רחא  ןיינע  לכבו  הדובע  ילהנ  םיפתוש , ןיב  תוקולחמ  תויטפשמ , תולאשב  םהלש , הריירקה 
.ונירבח תוינפל  דוגיאב  ןתינה  עובקה  ינופלטה  הנעמה 

תנגוה48. תונמדזה  ןתמ  חיטבהל  תנמ  לע  תונושה  עונלוקה  תונרק  םע  ףטוש  רשק  םייקל  ךישממ  דוגיאה  עונלוקה : תונרק  םע  רשק 
, םישנ םיליחתמ , םיאטירסת   ) גוציי רסוחמ  םילבוסה  ולאל  טרפבו  םיאטירסתו  תויאטירסתל  םיבאשמל  השיגבו  תושגהב  הרוטקלב ,

(. םיברע

תוצעומל49. םידמעומ  לע  תוצלמה  שקבתה : וב  םוקמ  לכב  ףטוש  ןפואב  לועפל  דוגיאה  ךישמה  הנשה  םג  תפטוש : תירוביצ  תוליעפ 
עונלוקה קוח  אשונב  קבאמ  יוטיבה , שפוח  ןעמל  תונגפה  תוירוביצ , תודעוו  יעומישל  תודמע  היינשה , תושרה  תצעומ  ןהיניב  תוירוביצ 

טנרטניאה יבג  לע  םירדשמה  םיצורעה  תרדסא  לע  קבאמה  תיזחב  אצמנ  דוגיאה  . 1 תוטלובה : תוירוביצה  וניתויוליעפמ  תצקמ  .דועו 
 – תורחאו ארק  תמרופר  רטכש , תדעו  לייא , תדעו  רבליפ , תדעו  תרגסמב  םימייקתמה  םינוידה  לכב  . 2 םירחאו .) רנטרפ  םוקלס , )
תדעו ינוידב  תופתתשה  .םהיתויוכזו 3 . וירבח  תסנרפ  תירוקמה , הריציה  לע  הרימש  לע  דמועו  םינוידב  ףתתשמו  תודמע  גיצמ  דוגיאה 

.בגר ירימ  תוברתה  תרש  ידי  לע  המקוהש  תונרקה 

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

םיילכלכהו םייתונמאה  םייעוצקמה  םיסרטניאה  תא  םדקלו  ןגהל  גצייל , דגאל ,
לארשיב םיאטירסתה  לש 

םיטירסתה ייוכיס  רופיש  ךרוצל  הנווכה  ישגפמו  תואנדס  םיארוק , תולוק  תקפה 
.הקפה בלשל  םדקתהל 

ןהילע רומשל  לארשיב , םיאטירסתה  לש  םירצויה  תויוכזב  הרכהה  תא  םדקל 
.אשונב הקיקחה  חותיפל  לועפלו 

םירצויל תויטנולר  תודעוב  תופתתשה  ידוגיא , הזוח  שוביגל  הנדס  תמקה 
.םיארוק תולוק  תוניקתב  ףטוש  בקעמ  תסנכב ,

םודיק םשל  הל  הצוחמו  לארשיב  םיפוגו  םינוגרא  םע  םירשק  חפטלו  רוציל 
.תופתושמ תורטמ 

ןויע ימי  תקפהב  ץראב  םירצויה  ידוגיא  ללכ  םע  הלועפ  ףתשמ  דוגיאה 
.תירוקמה הריציה  םודיקל  םילביטספו 

.לארשיב יוטיבה  שפוח  לע  ןגהלו  רומשל 
.עונלוקה תצעומ  תופיקשלו  עונלוקה  "ח  צה ןוקיתו  תסנכה  תודעוב  ליעפ  בקעמ 

.אשונב ףטוש  םוסרפב  תועדומה  תרבגה 

.םלועבו לארשיב  היזיוולטהו , עונלוקה  ימוחתב  תילארשיה  הריציה  תא  חפטל 
וד םיבתוכ  רדח  תקפה  לארשיב , עונלוקה  תויודע  רגאמב  תיבקע  תופתתשה 

.םירפס תריכמ  תמרופטלפ  תקזחא  יעובש ,
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תוליעפה ירוזא 
; ןלהל תטרופמה  המישרה  ןיבמ  חודה  תנשב  התומעה  הלעפ  וב  רתוי  וא  דחא  רוזא  ןמסל  שי 

דעי להק 
( דחא דעי  להקמ  רתוי  רוחבל  ןתינ   ) חודה תנשב  התומעה  לש  דעי  ילהק  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

התומע ידי  לע  םיתורש  ןתמ 
.םולשתב ןתינ  תורישה  םאה  ןייצל  שי  ףסונב  .עויסה  וא  תורישה  ןתינ  םהבש  םיכרדה  תא  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

ןיעקרקמב תוכז 
(? תומדוק םינשבו  חודה  תנשב   ) לארשי יעקרקמ  תושרו  תימוקמ  תושר  הז  ללכבו  ירוביצ , ףוג  הל  ןתנש  ןיעקרקמב  שומיש  תוכז  התומעל  םאה 

תושיכרו תואקסע 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

תונמא וא  עונלוקתוברת 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא

   ימואלניב

תיצרא1. הייסולכוא 

תויולבגומ2. םע  םישנא 

םישנ3.

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

םיתוריש ןכאלאלןתמ 

עדימ ןתמו  ץועיי  ןכאלאלגוציי ,

םיבדנתמ ןכאלאלתלעפה 

םיתוריש אלןכאלןתמ 

אלןכ
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הרומתב אלש  םיסכנו  םיפסכ  תרבעה 
(? ןיעקרקמ יסכנ  םניאש   ) םיסכנו םיפסכ  ליגרה   םיקסעה  ךלהמב  אלשו  הרומת  אלל  חודה , תנשב  הריבעה  התומעה  םאה 

.רחא ףוגל  דויצ  המרת  רפס  תיב  לוהינב  תקסועה  התומע  המגודל : תיתרגש , אל  תוליעפ   

ןיעקרקמב תואקסע 
? חודה תנשב  ןיעקרקמב  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

ןיעקרקמב אלש  תואקסע 
? חודה תנשב  םירושק םידדצ  םע  ןיעקרקמב  אלש  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

םתריכמל וא  םיתוריש  תיינקל  תויורשקתהלו  תואוולהל  סחייתהל  שי  הז  ללכב 

תונורחאה םינשה  שולשמ  תחאב  םרתש  םרות  ( 4 ; ) התומעה דבוע  ( 3 ; ) התומעב הרשמ  אשונ  ( 2 ; ) התומעה רבח  ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  רושק – " דצ   "
ימש דיגאת  ( 6 (; ) 4  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ  ימ  לש  םהיבורקו  םגוז  ינב  ( 5 ; ) הנש התואב  הלש  רוזחמהמ  לע 20%  הלועה  םוכס  התומעל 

ןהכמ וא  וב  הרשמ  אשונ  שמשמ  אוהש  וא  וב  הרש  אשונ  תונמל  תוכז  ול  שיש  העבצהה , תויוכזמ  תוחפל  קיזחמ ב-25%  ( 5  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ 
; הרשמ אשונל  ליבקמ  דיקפתב  וב 

היתורטמ יפל  התומעה  יתורישמ  תונהל  םיאכזה  רוביצמ  דחאכ  רושק  דצ  ותואל  ןתינ  תורישה  םא  רושק  דצ  םע  תואקסע  טרפל  ךרוצ  ןיא  םיתוריש , תריכמ  ןיינעל   

םיעורא
םיגירח םיעורא 

? תיללכה הפיסאב  חודה  רושיא  דעו  חודה  תנש  רחאל  וא  חודה  תנשב  םייתוהמ  וא  םיגירח  םיעוריא  ויה  םאה 

אלןכ

אלןכ

אלןכ

הקסעל ינשה  דצה  התומעהםש  ןיבל  הקסעל  ינשה  דצה  ןיב  הקסעה…רשקה  "חגוס  שב הקסעה  םוכס 

עונלוקה ירצוי  לש  םיגולמתה  תרבח 
רפסמ ח"פ: "י ) לת  ) "מ עב היזיוולטהו 

520044066

ילעב התומעה  ירבח  תיצחממ  הלעמל 
.י " לתב תוינמ 

תירוקמה הריציה  דודיעו  הכימת 
.לארשיב

200000

עונלוקה ירצוי  לש  םיגולמתה  תרבח 
רפסמ ח"פ: "י ) לת  ) "מ עב היזיוולטהו 

520044066

דרשמ רכוש  םיאטירסתה  דוגיא 
.י " לת לש  הידרשממ 

דרשמ 43325תריכש 

אלןכ
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תוליעפה רוזאב  וא  התומעה  לש  דעיה  להקב  יתועמשמ  יוניש  רחא , הרשמ  אשונ  וא  יללכה  להנמה  תורטפתה  התומעה , תודסוממ  דסומ  תורטפתה  אמגודל :  
יאשונמ ימ  דגנ  וא  התומעה  דגנ  םושיא  בתכ  תשגה  התומעב , ודיקפת  עוציב  םע  רשקב  הב  הרשמה  יאשונמ  ימ  וא  התומעה  דגנכ  תילילפ  הריקחב  החיתפ  הלש ,

.הלאב אצויכו  תרחא  "צ  לח וא  התומעמ  תיתועמשמ  תוליעפ  תטילק  התומעב , הליעמ  לש  יוליג  התומעב , ודיקפת  םע  רשקב  הב  הרשמה 

םייוקיל ןוקית 
? ירוביצ ףוג  םייוקיל ע"י  ןוקיתל  השירד  חודה  תנשב  התיה  םאה 

ןיד יפל  תכמסומה  תרחא  תושר  וא  תימוקמ  תושר  יתלשממ , דרשמ   

םיקסעומ

םירושק םימרוגל  תוגלמ 
? םהיבורקל וא  התומעה  ידבועל  התומעב , הרשמ  יאשונל  חודה  תנשב  תוגלמ  הקליח  התומעה  םאה 

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

התומעה לע  ותעפשהו  עוריאה  עוריאהרואית  דעומ 

יול ת"ז 037172038 הליצ  םיטקייורפ , תיארחאו  תכרעמ  תזכר  23.10.2018תורטפתה 

יצולח ת"ז 203628151 דרו  םיטקייורפ , תיארחאו  תכרעמ  תזכר  14.10.2018יונימ 

ודיקפת תא  םייס  רואיל ת"ז 055985030  תימע  להנמ –  דעומ  תורטפתה 
דוגיאה "ר  ויכ

5.12.2018

דוגיאה "ר  ויל הנומ  ןיפל ת"ז 012533618  לאינד  להנמה –  דעול  5.12.2018יונימ 

ישרוממ הרסוה  ןוארב ת"ז 059850990  ץש  הנד  המיתח -  השרומ  תרסה 
המיתחה

5.12.2018

השרומכ הנומ  בקעי ת"ז 033688136  ןומיס  ןב  בדנ  המיתח -  השרומ  יונימ 
המיתח

5.12.2018

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  4רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  19רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  484רפסמ 

אלןכ
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הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

תואצוה רזחהו  לומג 
ירבחל התומעה ,) לש  הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחב  ללכנ  אל  םא   ) יללכה להנמל  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , חודה  תנש  ךלהמב  המליש  התומעה  םאה 

? רקבמה ףוגהו  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה 

: רקבמה ףוגה  וא  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה  ירבחל  יללכה , להנמל  חודה , תנשב  רבטצמב  ומלושש  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , טרפל  אנ 

רואיל תימע  . 1

ינוציח םרוגמ  רכש 
? וקלח וא  ולוכ  התומעב , םדיקפת  עוציב  דעב  םרכש  תא  םלשמ  התומעל  ינוציח  םרוגש  התומעב  םידבוע  וא  הרשמ  יאשונ  שי  םאה 

החפשמ יבורק 
? התומעב הרשמ  יאשונ  לש  החפשמ  יבורק  התומעב  םיקסעומ  וא  םינהכמ  םאה 

.תחא םעפ  ונייצל  יד  ומצעב , הרשמ  אשונ  אוהש  הרשמ  אשונ  לש  בורקב  רבודמ  םא  הרעה :

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

םירושק םידיגאת 

םידיגאתב הטילש 

אלןכ

יוהיז יוהיז55985030רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

דעוהדיקפת "ר  "חוי שב הנשה  ךלהמב  םלושש  ללוכ  6,655לומג 

"ח שב תובישיב  תופתתשה  דעב  תואצוה  "חרזחה  שב תורחא  תואצוה  רזחה 

אלןכ

אלןכ
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הרשמ אשונ  תונמל  תוכז  תלעב  איהש  וא  תיללכה  הפיסאב  העבצהה  תויוכזמ  תוחפל  הקיזחמ ב5%  םהב , הרבח  םהב , תטלוש  התומעהש  םידיגאת  שי  םאה 
? םהב

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

תומורת
םימרות תמישר 

לע הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  תיתנש  המורת  וא  לע 100,000 ,₪  הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  המורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 
? התומעה לש  יפסכה  רוזחמהמ  תוחפל 20%  הווהמה   ₪ 50,000

לעב תטילשב  וא  דיגאתה  תטילשב  יוצמה  רחא  דיגאת  ןכו  וב  הטילש  לעבו  דיגאת  ( 2) ונחלוש ; לע  םיכומסה  ותיב  ינבו  דיחי  ( 1) דחא : םרותכ  וארי  הז  ןיינעל   
.הטילשה

תומורת סויג 
? התומעה ידבוע  םניאש  ימ  תועצמאב  חודה  תנשב  תומורת  הסייג  התומעה  םאה 

אלןכ

יוהיז יוהיזגוס  דיגאתלםשרפסמ  התומעה  ןיב  רשקה  ביט 

520044066הרבח
ירצוי לש  םיגולמתה  תרבח  "י  לת

"מ עב לארשיב  היזיוולטהו  עונלוקה 

תוליעפב תיפסכ  תכמות  "י  לת
התומעה ירבח  תיברמ  .התומעה 

.י " לתב םירבח  םניה 

ע"ר)580002053התומע  ) ביבא לת -  קטמניס 
םיללחו תומלוא  רכוש  דוגיאה 

.ויעוריא םויקל  קטמניסב 

510145022הרבח
תוברת תונמואל  הרבחה  "ס -  ותא
"צ) לח  ) "מ עב הפיח  טרופסו 

םיעוריאו םיסנכ  םייקמ  דוגיאה 
הקיפמ ותוא  הפיח  לביטספ  תרגסמב 

". סותא  " תרבח

580048205התומע
םיאמצעה ינוגרא  תכשל  בהל -

ע"ר)  ) לארשיב םיקסעהו 
בהלב רבח  םיאטירסתה  דוגיא 

.םייתנש רבח  ימד  םלשמו 

513899153הרבח
הילצרה תוברתלו  תונמאל  הרבחה 

"צ) לח  ) "מ עב
םע ףותישב  םיעוריא  ךרוע  דוגיאה 

.הילצרה קטמניס 

אלןכ

אלןכ

11/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה
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הרז תינידמ  תושימ  המורת 
 ₪? לע 20,000 הלועה  רבטצמ  םוכסב  תורז תוינידמ  תויושימ  תומורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 

( תותומעה קוחל  ( 1 () ףיעס 36א(א  ) הרז הנידמל  רושקש  יתלשממ  ףוג  וא  הרז  הנידמ   

םידיקפת ילעב 
? םיאבה םידיקפתה  ילעבמ  רתוי  וא  דחא  חודה  תנשב  התומעב  ונהכ  םאה 

.המיאתמה הלבטב  דיקפת  לעב  יטרפ  ןכדעל  שי  ךרוצה  תדימב 

םינפ רקבמ  יונימב  תבייח  ןוילימ ש"ח  לעמ 10  יפסכ  רוזחמ  תלעב  התומע  קוח  יפ  לע  בל : תמושתל   

דעו ירבח 

ןיפל לאינד  . 1

תבותכ יטרפ 

אלןכ

יללכ אלןכלהנמ 

רבזג / םיפסכ אלןכלהנמ 

ימינפ אלןכרקבמ 

חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  אלןכהאור 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 12533618רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/08/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

12/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



רואיל תימע  . 2

תבותכ יטרפ 

ןוירוג ןדע  . 3

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 55985030רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)20/01/2005ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  7תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :27/03/2011ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  הפיסאהךרד  ידיב  יונימ 
תיללכה

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 31423577רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)20/12/2010ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  1תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :02/11/2011ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  הפיסאהךרד  ידיב  יונימ 
תיללכה

13/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



ןצינ - דמלמ ינש  . 4

תבותכ יטרפ 

ןומיס - ןב בקעי  בדנ  . 5

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 32271702רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)27/01/2013ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :17/02/2013ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  הפיסאהךרד  ידיב  יונימ 
תיללכה

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 33688136רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)28/11/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  3תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :05/12/2018ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  הפיסאהךרד  ידיב  יונימ 
תיללכה

14/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



לג ןח  . 6

תבותכ יטרפ 

לא - וק זרא  . 7

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 34518183רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/10/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 34302075רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)27/05/2010ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

15/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



יקסינ ןורי  . 8

תבותכ יטרפ 

יקצנמק הרואיל  . 9

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 33152620רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)17/02/2013ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 55593982רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/10/2006ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

16/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



םריש ןתמ  . 10

תבותכ יטרפ 

רכששי ןולא  . 11

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 38306668רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)28/02/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 36702868רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)28/02/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

17/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



ןמיונ ןולא  . 12

תבותכ יטרפ 

היינוב רהינג  המלע  . 13

תבותכ יטרפ 

רקבמ ןובשח  האור 
חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  האור 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 24310427רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)14/07/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 59171850רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)14/07/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  10תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

18/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



קלפמיוב לארשי  . 1

תבותכ יטרפ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

גירש רמות  . 1

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 54926969רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

boimflek@netvision.net.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  25/09/2009ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 28666907רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

tomer723@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  18/08/2018ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

19/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 

580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה



ךרכב תלייא  . 2

תבותכ יטרפ 

םירחא דיקפת  ילעב 
.ימינפ  רקבמו  תורישי  וילא  םיפופכה  םידיקפת  ילעבו  "ל  כנמ
חוודל ךמסומכ  תונמל  תניינועמ  התומעהש  םיפסונ  "ח  ור וא  "ד  וע

יטפשמ ץעוי  "ד/ וע רד -  תאיל  . 1

תירוקמה הריציה  יארחא  םאמת -  רוכב  רואיל  . 2

םיטקייורפ תיארחא  ךורב -  הריש  . 3

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 24428443רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

ayelet-b@hotmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  28/02/2018ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 31969199רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 17/01/2017ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 34465617רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 02/04/2013ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 21983101רפסמ 

20/25

03/07/2019

ט י ו ט ה
תנשל 2018 ילולימ  חוד 
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תכרעמ תזכר  יצולח -  דרו  . 4

להנמה דעוה  "ר  וי ןיפל -  לאינד  . 5

ריכזמ ןמרליג -  רואמ  . 6

םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  רקבמ  ףוג  / תרוקיב תדעו  ירבח  דעו , ירבח  םניאש  המיתח  ישרומ 

( םהל המיאתמה  הירוגטקב  המיתח  ישרומכ  ונמוסי  וללה  המיתחה  ישרומ  )

ספוטב ןזוה  אל 

התומעה תא  בייחל  ידכב  שרדנה  תומיתחה  בכרה 

תוצובק יפל  המיתחה  ישרומ  ןיבמ  םיפוריצב  וא  םינוש , םיאשונ  רובע  הנוש  בכרה  שרדנ  םא  וא  תומיתחהמ  קלחב  קפתסהל  ןתינ  םא  אמגודל :  

: יונימה ףקות  תליחת  \ 20/12/2016ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 203628151רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 14/10/2018ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 12533618רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 05/12/2018ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 33286659רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/03/2014ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל טרופמכ 
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רכש ילבקמ  תשמח 
? רכשב םידבוע  הקיסעמ  התומעה  םאה 

התומעב הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמח  תמישר 
ונתינש םימולשתו  השירפ  יאנת  תוברל  התומעב , הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחמ  דחא  לכל  םלשל  הבייחתה  וא  התומעה  המלישש  םימולשתה  ללכ  תא  טרפל  שי 

םתקסעה לשב  רחאל 

םאמת רוכב  רואיל 

ןמרליג רואמ 

ךורב הריש 

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז34465617רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תירוקמהרואת  הריציה  יארחא 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח161,712רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

( ילולימ רואת   ) םיפסונ םימולשת 

.2

יוהיז יוהיז33286659רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת50ףקיה  ריכזמרואת 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח56,160רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

( ילולימ רואת   ) םיפסונ םימולשת 

.3
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יצולח דרו 

יול הליצ 

12 תוחפ מ - אוהש  לככ   

( יתומכו ילולימ  טוריפ   ) תרחא הבטה  לכו  השירפ  יאנת  תוילאיצוס , תושרפה  ףסכ , יווש  וא  ףסכ  ימוכס  תואוולה , הז  ללכב   

םייפסכ םינותנ 
"ח שב תוסנכה )  ) תוליעפה רוזחמ 

יוהיז יוהיז21983101רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  םיטקייורפרואת  תיארחא 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח56,289רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  5רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

( ילולימ רואת   ) םיפסונ םימולשת 

.4

יוהיז יוהיז203628151רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תכרעמרואת  תזכר 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח17,172רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  3רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

( ילולימ רואת   ) םיפסונ םימולשת 

.5

יוהיז יוהיז37172038רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת50ףקיה  תכרעמרואת  תזכר 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח56,865רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  10רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

( ילולימ רואת   ) םיפסונ םימולשת 
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תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

"ח שב תואצוה 

תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

תויושרמ195,918הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:203,392םירחאמ הס

תויושרלהנידמל
תוימוקמ

"כ:10,020םירחאל הס

"לץראב "כ:וחב הס

רבח רוקממ287,077ימדמ 
רחא

14,020
"כ: 301,097הס

( תוסנכה  ) תוליעפה רוזחמ  "כ  הס
"ח: שב

תוולנו רכש  הלהנה56,160תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:63,320 119,480הס

תורחא "כ:564,318תואצוה  564,318הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  683,798הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )
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.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 
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