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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 

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח810,480הרוזחמ 

.1: תוירוביצ תותיזח  • 

התרטמ2. .לארשיב  םירודישה  םוחת  תניחבל  ןמקלופ , יעור  רמ  תושארב  הדעו  איה  ןמקלופ  תדעו  ןמקלופ : תדעוו  היצלוגר  אשונב  לנאפ 
.ןכותה תכירצו  תקפסא  ןפואב  םייתוהמ  םייוניש  תונורחאה  םינשב  רבעש  קוש  יחכונה , םירודישה  קושל  היצלוגרה  תמאתה  תא  ןוחבל 

אשונב םירבחה  תולאש  לע  ונינעו  הדעול  וניתוצלמה  לע  ונרבסה  םיגולמתה , תרבח  "י  לת םע  דחי  םידוגיאה  יגיצנ  ופתתשה  לנאפב 
.יתועמשמ ןפואב  היישעתה  לע  עיפשהל  דיתעש 

וגוצייב3. םיאמצע , םיאטירסתל  םייוציפה  תמאתהל  םיאמצעה  תכשל  "ב  הל םע  דחי  לעופ  דוגיאה  הנורוקה : רבשמ  לשב  םיאמצע  יוציפ 
"(. הניחלמה  )" ןמיונ ןולא  דוגיאה  תלהנה  רבח  לש 

ילארשי4. ןכות  תקפהל  רודישה  יפוג  תויוביוחמ  תא  רמשל  הרטמב  דוגיאה  לעופ  םירצויה  ידוגיא  םע  ףותישב  תרושקתה : קוח  ןוקית 
טנרטניאה יבג  לע  םירדשמה  םיפוגל  רוקמ  תוקפהב  העקשהל  הבוח  תרדסאל  הקיקח  ינוקית  חסינ  םיאטירסתה  דוגיא  ירוקמ ,

דרשמ לומ  תיתועמשמ  תוליעפ  המייקתהו  הקיקח  תעצה  יטאומו  הנאערמ  תסנכה  תורבח  ידי  לע  החנוה  הנשה  דועו .) רנטרפ  םוקלס , )
.דוגיאה ירבח  םע  רישי  ןפואב  ביטתש  םירודישה  תמרופר  תארקל  תרושקתה 

תנגוה5. 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 ,

(. םיטועימ ינב 

רצוי6. לכ  לש  ותוכז  לע  ןגהלו  לארשיב  הריציהו  יוטיבה  שפוח  לע  קבאמה  תא  ליבוהל  ךישממ  דוגיאה  הריציה : שפוחו  יוטיבה  שפוח 
.היפרגונרופ וא  תומילא  ינכת  םדקמ  וניאש  טרפבו  ולוק  תא  עימשהל 

םילביטספב7. םיאטירסתה  לש  םגוציי  תרבגהל  דוגיאה  לעפ  הנשה  םג  עונלוק : תודסומבו  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 

ךא8. ןאכ  ירוביצה  רודישה  דיגאת  רקיעב   ) רודיש יפוג  ידי  לע  םיאצומה  םיארוק  תולוק  וידיל  לבקמ  דוגיאה  םיארוק : תולוק  ןוקיתו  בקעמ 
וירבח תא  החנמ  ןיפולחל  וא  םנקתל  תנמ  לע  ףוגה  לומ  לעופ  דוגיאה  קושב , םילבוקמה  םיטרדנטסב  םידמוע  םניא  וב  םוקמבו  קר ) אל 

.לועפל םהילע  דציכ 

.תויטאריפב9. קבאמב  טנרטניאה  תשרב  םירצוי  תויוכז  "ה –  ריז ןוגרא  םע  הלועפ  ףתשל  ףיסומ  דוגיאה  תויטאריפב : המחלמה 

ללכב10. תרושקתה  דרשמ  לומ  היזיוולטהו  עונלוקה  תיישעתב  םיאטירסתה  לש  םיסרטניאה  תא  גצייל  םיכישממ  ונא  תרושקתה : דרשמ 
םייצורע בר  רודיש  יפוג  לע  היצלוגר  תלטה  טסקדורבה , ירודישב  תונוישיר  לש  רטשמל  רבעמה  ןמקלופ , תדעו  טרפב –  ויתודעו  לומו 

'. וכו רנטרפ ) םוקלס ,  ) טנרטניאב

םהיאנת11. רופישל  דוגיאה  לעופ  םייאמצע , םיקסוע  םה  דוגיאה  ירבח  תיברמו  ליאוה  לארשיב : םיאמצעה  ינוגרא  תכשל  "ב  הלב תוליעפ 
עונלוק ירצויו  םיאטירסת  יוציפל  יתועמשמ  ןפואב  התלע  "ב  הלב דוגיאה  תוליעפ  הנורוקה  תפיגמ  ךלהמב  .ב  " הל תרגסמב  םייאמצע  לש 
רורחש 30 תירוקמ , הריציל  םיפסכה  תרבעהו  ןויזיווריאה  תואוולה  ימולשת  תייחד  םייאמצעל , הלטבא  ימד  תומזוי  ונמדק  היזיוולטו :
םה "ב  הלב דוגיאה  יגיצנ  .דועו  עונלוק  ירצוי  לש  יוציפל  עונלוקה  קוחמ  קלח  תעיבצ  תירוקמ , הריציל  היינשה  תושרה  יפסכמ  ןוילימ ₪ 

"(. הניחלמה  )" ןמיונ ןולאו  ץנאפ )"'  )" רואיל תימע  םיאטירסתה  דוגיאה  ירבח 
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הימדקאה12. הנשהו  הימדקאה , תוליעפ  לש  תרתוכה  תלוג  םה  םיסקטהו  תויורחתה  היזיוולטלו : עונלוקל  תילארשיה  הימדקאב  תוליעפ 
"( םילשורי לש  יפויה  תכלמ   )" רדמנ יתסא  םיאטירסתה  הימדקאב  וניגיצנ  הנשה  ךרואל  .תודמעומה  תוריציל  תונווקמ  תונרקה  המזי 

תונושה תוגוסב  יאטירסתה  דמעמ  םע  תוביטמש  תוטלחהב  םיברועמו  םינוידב  םיפתתשמ  תרדהנ )" ץרא   )" לאפר ריפכ  רואילו 
.טרפב םיסקטבו  םירצויה  םודיקל  תפטושה  תוליעפב  היישעתב ,

יגיצנ13. ופתתשה  ןווקמ , ןפואב  םעפה  םייקתהש  יתנש  ימואל  - ןיב סנכב  : IAWG םיאטירסתה ידוגיא  לש  תימלועה  היצרדפב  תופתתשה 
לומ ויתויוכז  תרדסאו  יאטירסתה  דמעמ  םודיקל  הלועפ  ופתישו  םידוגיאה  תויוליעפב  ונכדעתה  םלועה , יבחרמ  םיאטירסתה  ידוגיא 

"(. עובשה םוכיס   )" ןמרליג רואמ  דוגיאה  רבח  יאטירסתה  סנכב : םגו  הנשה  לכ  ךרואל  דוגיאה  תורטמ  תא  ליבומ  .רודיש  יפוגו  םיקיפמ 

קטמניס14. םע  הלועפ  ףתיש  דוגיאה  הנשה  .הליהקב  םינוש  םירזגמל  תויונמדזהה  ןויווש  תא  םדקמ  םיאטירסתה  דוגיא  הליהקל : המורת 
, ירוחש תידיע  םדא , תב  לכימ  תוקיתווה  תורצויה  לש  עונלוקב  תישנ  הריצי  תונש  רקסמה 50  יגיגח  ןיגזמ  לש  רואל  האצוהב  ת"א 

הצצה עיצמה  גינו  ןילרמ  תיאטירסתהו  עונלוקה  תרקוח  תאמ  ןהלשמ " עונלוק   " רפסהמ םיקתוע  םרת  דוגיאה  ףסונב , .דועו  ביבא  תירונ 
היזיוולטהו עונלוקה  תיישעתב  תויולבגומ  ילעב  בולישל  דחוימ  חיש  בר  םייק  דוגיאה  םישנ , םודיק  דבלמ  .ידרחה  ישנה  עונלוקל  הרידנ 

.רשג ןרקו  ןמרדור  ןרק  םירצויה , ידוגיא  םע  דחי  הווש ," תוברת  םירצוי   " תנמאב ףתתשהו 

תוצעומל15. 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  תוטלובה : * תוירוביצה  וניתויוליעפמ  תצקמ  .דועו 
םינוידב ףתתשמו  תודמע  גיצמ  דוגיאה  עונלוקה –  םוחתב  תונושה  תורגסמב  םימייקתמה  םינוידה  לכב  םירחאו .) * רנטרפ  םוקלס , )

.םהיתויוכזו וירבח  תסנרפ  תירוקמה , הריציה  לע  הרימש  לע  דמועו 

.16: תפטוש תוליעפ  • 

הריציה17. יארחא  ע"י  הקפהו , חותיפ  ימכסהו  םירצוי  תויוכז  יאשונב  יטפשמ  ץועיי  לש  תועש  תורשע  דימעה  דוגיאה  יטפשמ : ץועי 
.הירכז ימולש  "ד  וע יטפשמה  ץעויה  ףותישבו  םאמת , רואיל  "ד  וע תירוקמה 

יפל18. דוגיאה  ירבחל  יאנובשח  ץועיי  קינעהלו  ןובשח  תייאר  יתוריש  דוגיאל  קפסל  ךישממ  קלפמייוב  לארשי  "ח  ור דרשמ  יאנובשח : ץועי 
.דוגיאה דוסבסב  ךרוצה ,

ירבח19. יכרצל  תמאתומ  ינויסנפ  חוטיב  תינכת  םזי  ןומייס ," חטבמ   " חוטיבה תרבח  ףותישב  דוגיאה  ינטרפ : חוטיב  ץועיו  ינויסנפ  ץועי 
.טוגנימ קזיא  "מ –  עב חוטיבל  תויונכוס  ןומיס  חטבמ  גיצנ  םעטמ  ןתינ  ץועיה  .םיאטירסתה  דוגיא 

םולשתב20. םירצוי  תויוכזל  הייארכ  תוריצי  יכמסמ  תרימש  תוריש  דימעה  דוגיאה  יאקירמאה , םיאטירסתה  דוגיאל  םאתהב  הריצי : תרימש 
.דוגיאב םירבח  םניאש  םיבתוכ  ינפב  םג  חותפ  תורישה  .ילמס 

דומילה21. תודסומב  םיאטירסתה  לש  אבה  רודה  תא  שגפ  דוגיאה  הנשה  םג  םידומילה : םויס  ירחאש  םויה  לע  םיטנדוטס  םע  תוחיש 
םהידעצב תואטירסתל  םיטנדוטס  ךירדמו  ויתורטמו , דוגיאה  תוליעפ  לע  רפסמ  דוגיאה  תווצ  שגפמב  .םידומילה  םויס  תארקל 

.רשנמו לגיפש  םס  ת"א , נואמ ' םיטנדוטס  םע  ונשגפנ  הנשה  .היישעתב  בולישל  םינושארה 

יעוצקמ22. םודיקל  תדחוימ  הצובק  החנמ  ךורב  הריש  תיאטירסתהו  םיטקייורפה  תקיפמ  םיאטירסתה : דוגיא  לש  םיריעצה  את  תוליעפ 
, הריירק חותיפ  םינוש : םיאשונב  שדוחל  תחא  תשגפנ  הצובקה  .םכרד  תליחתב  םיאטירסתה  דוגיאה  ירבח  רובע  הריירק  חותיפו 

םיאטירסת םע  תושיגפו  קיטוב  תואנדס  רודיש , יפוגו  םיקיפמ  לומ  תולהנתה  הביתכ , תוקיטקרפ  רופישל  םיבתוכ  ירדח  יעוצקמ , םודיק 
.היישעתב חתפמ  ישנאו 

.תיתלילעו23. תינויע  תורפס  תביתכב  םג  תיאטירסתה  םתביתכל  ףסונב  םיקסוע  םיבר  דוגיא  תורבחו  ירבח  דוגיאה : לש  םירפסה  תונח 
םירכמנה םירפסה  ןיב  .דוגיאה  לש  טנרטניאה  רתא  תועצמאב  הריכמ  תמרופטלפ  םרובע  ונחתפ  םהירפס , תריכמב  םהל  עייסל  ידכ 

.ץ באוי כ" דוגיאה  רבח  םוגרתב  רדיינס  קיילב  תאמ  לותחה " תא  וליצה   " רפסה תונחב , רתויב 

3/24

25/08/2022

תנשל 2021 ילולימ  חוד 
580198802 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) לארשיב היזיוולטהו  עונלוקה  יאטירסת  דוגיא  םיאטירסתה - דוגיא  התומעה : םש 



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 

תא24. חיצנהלו  יאטירסתה  דמעמ  תא  םדקל  דעונ  תויודעה  רגאמב  דוגיאה  תופתתשה  לארשיב : עונלוקה  תויודע  רגאמ  םע  "פ  תש
ותקפהב תוהמא ,)" שולש   )" רהינג המלע  דוגיאה  תרבח  הריכב –  עונלוק  תיאטירסת  םע  ןויאר  םייקתה  הנשה  .תילארשיה  הריציה 

 . www.ictd.co.il: תישפוח הייפצל  ןימזו  תויודעה  רגאמ  רתאל  הלע  ןויארה  ביבא .)" לת   )" יקסבומוחרפ טרמ  רצויה  לש 

יבחרב25. םיאטירסתו  םיקיפמ  ןיב  םירשק  לש  תשר  הווהמ   Blacklist רתא : Blacklist ימואלניבה רגאמל  םיטירסת  תשגהב  ךווית 
.םולשת אלל  רתאל  םהיתוריצי  תא  שיגהל  םיאכז  דוגיא  ירבח  /. https://blcklst.com תבותכב : םלועה ,

דוגיאה26. תווצ  .תויעוצקמ  ץועיי  תושיגפל  םנימזהלו  דוגיאה  ירבח  תא  תישיא  ריכהל  הרטמל  ונל  ונמש  יעוצקמ : ץועייל  תוישיא  תושיגפ 
, תויטפשמ תולאשב  םהלש , הריירקה  םודיק  אשונב  םהל  ץעיימו  םהיטבלל  בישקמ  דוגיאה , ירבח  םע  תוינטרפ  ץועיי  תושיגפ  םייקמ 

.ונירבח תוינפל  חותפה  ינופלטה  הנעמל  ףסונב  ןתינ  הז  תוריש  .םינופ  םה  וב  רחא  ןיינע  לכבו  הדובע  ילהנ  םיפתוש , ןיב  תוקולחמ 

.27, ץראה יבחרב  םיקטמניסב  תופלחתמו : תועובק  תובטה  לש  הרוש  וירבחל  קינעהל  ךישממ  דוגיאה  םירבחל : תובטהו  דוגיאה  רתא 
, הביתכ יסרוק  םירחבנ , םירפס  לע  תוחנה  המבה , תואנדסב  הדובע  ללח  תרכשה  סופד , יתוריש  יקפס  ןווגמ  עונלוקל , םילביטספ 

תאו טנרטניאה  רתא  תא  לעפתל  ךישממ  דוגיאה  ןכ  ומכ  .םייעוצקמ  םיסנכו  םירצוי  םע  םישגפמ  טירסת , תביתכ  תנכות  םימוגרת ,
הנש חול  תוברל  תיברימ , תוחונבו  תמדקתמ  המרב  םיתורישו  ןכות  דוגיאה  ירבחל  השגה  ךות  תויתרבחה  תותשרב  ותוליעפ 

תריירקב םייעוצקמ  םיטביה  לוהינל  םיכירדמ  יעוצקמ , עדי  לש  םיפסונ  םירגאמ  םירצויל , םיעוריאו  השגה  ידעומ  רחא  בקעמ  רשפאמה 
םוסרפ רובע  דוגיאה  ירבחל  המרופטלפ  דוגיאה , ירבחל  תונתינה  תובטה  לע  עדימ  םירמאמ , םיישומיש , הביתכ  ילכ  םיאטירסתה ,

.דועו םישורד  חול  הביתכ , יאשונב  םינכת 

.28: םילביטספו תואנדס  םיבתוכ , ירדח  • 

ביבא29. לתב  םיבתוכ  ירדח  תורשע  ונמייק  הנשה  .וירבח  רובע  תיעוצקמ  הרשעהל  תויוליעפו  תואנדס  ףטוש  ןפואב  םייקמ  דוגיאה 
םישגפמ תוידרחה , עונלוקה  תורצוי  םורופו  סייפה  לעפמ  ףותישב  תוידרח , עונלוק  תורצויל  ידעלב  יעובש  - וד תובתוכ  רדח  ללוכ  הפיחבו ,

תולוקל תושגה  רופישל  םינותרמ  דוגיאב , תפטושה  תוליעפה  לע  חותפ  ןוידלו  תיעוצקמ  הנווכהל  םירבחל  דוגיאה  רוי  ןיב  םיישדוח 
טירסת יכרוע  תנדסל  ישימח  רוזחמ  ארבדכ ,)"  )" ןוא רמותו  םינוטנלפה )"  )" םתור ןולא  דוגיאה : ירבח  םיאטירסתה  תייחנהב  םיארוק 

הריציה יארחא  תייחנהב  םירצוי  תויוכז  אשונב  תיטפשמ  הנדס  הנאי ,)" לש  םירבחה   )" ןולפק קירא  יאטירסתה  דוגיאה  רבח  תייחנהב 
ןוטלש  )" ליחיבא םייח  יאטירסתה  דוגיאה  רבח  תייחנהב  הרדסל  העצה  חותיפ  תנדסל  ינש  רוזחמ  םאמת , רואיל  דוע  דוגיאב  תירוקמה 

.דועו םתור  ןולא  םע  םיאטירסתל  הזורפ  תנדס  לש  יעיבר  רוזחמ  םיללצה ,)"

תורשעהו30. גני  ' ציפ יעוריא  תואנדס , םייק  דוגיאה  הנשה  .יאטירסתה  תויעוצקמו  דמעמ  םודיקל  םינוש  םילביטספב  הלועפ  ףתשמ  דוגיאה 
לביטספ םילשוריב , םישנ  יטרס  לביטספ  ביבא , לתב  םיטנדוטס  יטרסל  "ל ה-23  ניבה לביטספה  ץראה : לכב  םילביטספב  תויעוצקמ 

.ןומר הפצמ  עונלוקה  לביטספו  הפיח  עונלוק  לביטספ  םילשוריב , היצמינאל  ןשיינינא 

תא31. קזחמ  דוגיאה  .תיזיפ  םגו  ןווקמ  ןפואב  תויעוצקמ  תואנדסו  יטפשמ  ץועיי  םייקל  ךישמה  דוגיאה  הנורוקה  תפגמ  תורמל  םוכיסל ,
חוויד תויוליעפה  לע  חוודמ  דוגיאה  .ימואלניבהו  ינידמה  ינטרפה , רושימב  םיאטירסתה  תויוכז  לע  דמע  הנשה  םגו  םירבחה  םע  רשקה 

.רקחמו תשרומ  תנקת  תוברתה –  דרשממ  הכימתה  תשקב  תרגסמב  טרופמו  אלמ 
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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 ;

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 

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

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

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

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

תודעווב תופתתשה  טירסתב , תויוכז  תקולחל  דוגיאה  תצלמה  שוביגל  תוליעפ 
.םיארוק תולוק  תוניקתב  ףטוש  בקעמ  םירצויל , תויטנוולרה  תסנכב 

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

ןויע ימי  תקפה  ידי  לע  ץראב , םירצויה  ידוגיא  ללכ  םע  הלועפ  ףתשמ  דוגיאה 
.תירוקמה הריציה  םודיקל  םילביטספו 

.לארשיב הריציה  שפוחו  יוטיבה  שפוח  לע  ןגהלו  תועדומהרומשל  תרבגה  .עונלוקה  תצעומ  תופיקשלו  תסנכה  תודעווב  ליעפ  בקעמ 
.אשונב םיפטוש  םימוסרפב 

.םלועבו ץראב  היזיוולטהו  עונלוקה  ימוחתב  תילארשיה  הריציה  תא  םיבתוכחפטל  ירדח  תקפה  לארשיב , עונלוקה  תויודע  רגאמב  תיבקע  תופתתשה 
.םירפס תריכמ  תמרופטלפ  תקזחאו 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

םייעוצקמ םייעוצקמםידוגיא  םידוגיא  רחא - 

תונמא וא  עונלוקתוברת 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא

   ימואלניב

תימוקמ1. הייסולכוא 

רחא2.
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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 
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 

תויולבגומ3. םע  םישנא 

םירבג4.

םישנ5.

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

םיתוריש ןכאלאלןתמ 

םיתוריש אלןכאלןתמ 

עדימ ןתמו  ץועיי  ןכאלאלגוציי ,

םיבדנתמ ןכאלאלתלעפה 

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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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 

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   "

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 -"  "

אלןכ

אלןכ

אלןכ

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

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  42רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  571רפסמ 

אלןכ
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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 

סיסידיא םייח  . 1

ןומיס ןב  בקעי  בדנ  . 2

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   "

אלןכ

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

דעודיקפת "חרבח  שב הנשה  ךלהמב  םלושש  ללוכ  1,110לומג 

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

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

דעודיקפת "חרבח  שב הנשה  ךלהמב  םלושש  ללוכ  6,105לומג 

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

אלןכ

אלןכ
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םירושק םידיגאת 

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

? םהב

? םידחואמ תוחוד  תשגהב  תבייח  התומעה  םאה 

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 

ירצוי520044066הרבח לש  םיגולמתה  תרבח  "י  לת
"מ עב לארשיב  היזיוולטהו  עונלוקה 

תוליעפב תיפסכ  תכמות  "י  לת
םניה דוגיאה  ירבח  תיברמ  .דוגיאה 

.י " לתב םירבח 

עונלוקל580151272התומע תילארשיה  הימדקאה 
ע"ר)  ) היזיוולטו

ירבחכ םינהכמ  דוגיאה  דעו  ירבחמ   2
עונלוקה םודיקל  הדוגאב  דעוו 
תילארשיה הימדקאה  לארשיב - 

לארשיב היזיוולטו  עונלוקל 

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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http://main-jr-iism1/ConnectedCorporations/CorporationsUnderAssociationDetails?documetType=410&prefix=UploadReportModel&grdCorporationsUnderAssociation-ea2a9d3d-f3cb-45bb-82b5-00ebb1d6a924-sort=DisplayContactType-asc
http://main-jr-iism1/ConnectedCorporations/CorporationsUnderAssociationDetails?documetType=410&prefix=UploadReportModel&grdCorporationsUnderAssociation-ea2a9d3d-f3cb-45bb-82b5-00ebb1d6a924-sort=IdNumber-asc
http://main-jr-iism1/ConnectedCorporations/CorporationsUnderAssociationDetails?documetType=410&prefix=UploadReportModel&grdCorporationsUnderAssociation-ea2a9d3d-f3cb-45bb-82b5-00ebb1d6a924-sort=Name-asc
http://main-jr-iism1/ConnectedCorporations/CorporationsUnderAssociationDetails?documetType=410&prefix=UploadReportModel&grdCorporationsUnderAssociation-ea2a9d3d-f3cb-45bb-82b5-00ebb1d6a924-sort=Relationship-asc


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 

ןוירוג ןדע  . 1

תבותכ יטרפ 

אלןכ

יללכ אלןכלהנמ 

רבזג / םיפסכ אלןכלהנמ 

ימינפ אלןכרקבמ 

חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  אלןכהאור 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓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 
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לא וק  בד  זרא  . 2

תבותכ יטרפ 

ןומיס ןב  בקעי  בדנ  . 3

תבותכ יטרפ 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :14/07/2019ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓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 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓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 

: המיתח השרומכ  יונימ  :05/08/2018ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 
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םריש ןתמ  . 4

תבותכ יטרפ 

ןמיונ ןולא  . 5

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓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 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓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 
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סיסידיא םייח  . 6

תבותכ יטרפ 

ןיפל לאינד  . 7

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) ירשת ידע  . 8

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)15/09/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

refael1203@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)04/05/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  :)18/10/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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קיניוו לכימ  . 9

תבותכ יטרפ 

גירש רמות  . 10

תבותכ יטרפ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

15/08/2022 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

דעוו ירבח  תפלחה 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)18/10/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)31/10/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :31/10/2021ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  הפיסאהךרד  ידיב  יונימ 
תיללכה
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ןמדליו היאג  . 11

תבותכ יטרפ 

קיצרלוק לברא  לבנע  . 12

תבותכ יטרפ 

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

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)15/08/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

writers@writersguild.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)30/01/2022ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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קלפמיוב הירא  לארשי  . 1

תבותכ יטרפ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

בקעי ילט  . 1

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :היעשוהריע :היעשוהבוחר :0תיב :הסינכ :הריד המוק

: :1791500דוקימ לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

boimflek@netvision.net.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  14/07/2019ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  15/08/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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לג ןח  . 2

תבותכ יטרפ 

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

ץעוי "ד  וע תירוקמה  הריציה  יארחא  םאמת -  רוכב  - רואיל . 1

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  15/08/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 15/08/2021ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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םיטקייורפ תיארחא  ךורב -  הריש  . 2

תבותכ יטרפ 

תכרעמ תזכר  יצולח -  דרו  . 3

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

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

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

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

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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ריכזמ ןמרליג -  רואמ  . 4

תבותכ יטרפ 

יטפשמ ץעוי  "ד/ וע הירכז -  המלש  . 5

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) דעוו רבח  סיסידיא -  םייח  . 6

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/03/2015ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/01/2020ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 06/07/2020ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

25/08/2022
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רבזג / םיפסכ להנמ  ןוירוג -  ןדע  . 7

תבותכ יטרפ 

התומעה דעוו  "ר  וי ןומיס -  ןב  בקעי  בדנ  . 8

תבותכ יטרפ 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

25/08/2022 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

םירבח תפלחה 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 14/07/2019ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :14/07/2019ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 31/01/2021ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

20/24
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םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  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 :  

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 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל טרופמכ 

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תירוקמהרואת  הריציה  יארחא 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח161,295רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  0םימולשת 

.2
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

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 יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  םיטקייורפרואת  תיארחא 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח103,984רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  0םימולשת 

.3

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  םיטקייורפרואת  תיארחא 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח108,392רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  0םימולשת 

.4

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת50ףקיה  ריכזמרואת 

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

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  0םימולשת 
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תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

9,726

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

"ח שב תואצוה 

תוליעפל תואצוה 

תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

תויושרמ197,688הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ10,000 207,688הס

תויושרל0הנידמל
תוימוקמ

"כ:233,724םירחאל0 233,724הס

"ל0ץראב ףסכ0וחב "כ:9,726יווש  הס

רבח רוקממ359,342ימדמ 
רחא

0
"כ: 359,342הס

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

810,480

תוליעפל רכש  תוליעפל480,963תואצוה  תואצוה  "כ:116,356רתי  597,319הס

תוולנו רכש  הלהנה56,160תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:84,281 140,441הס

תורחא "כ:14,660תואצוה  14,660הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  752,420הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )58,060
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דעו ירבח  תומיתח 
תוארוהל םאתהבו  ןידכ  ולבקתה  הפיסאה  תוטלחה  יכו  םויב  תיללכה  הפיסאה  הרשיאשו  תנשל 2021  ילולימ  חוד  לש  ויטרפ  תא  תאזב  םירשאמ  הטמ  םימותחה  ונא 

ןונקתה

:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

םויב תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תותומעה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.תיתלשממ תוהדזה  םכח /  סיטרכ  תועצמאב  קלפמיוב  הירא  לארשי  25/08/2022 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 
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