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 2018 סמה תנשב למג תופוקלו תומלתשה תונרקל תושרפה :ןודנה
 

 דע ועצוביש תודקפה ןיגב ,למג תופוקלו תומלתשה תונרקל תודקפהו הסנכה תורקת רבדב םינותנ זוכיר ןלהל

 .קוחב תונתינה ,סמב תובטה וקינעי רשאו 31.12.2018 םוי

 תומלתשה תונרקל תושרפה .א
 ץוביק רבחו יאמצע .1

 תיתנש  
 ח"ש % 

 261,000  די חלשמ וא קסעמ הסנכהה תרקת
 18,270 7.0% תיברימה השרפה
 11,745 4.5%  יוכינב רתותש תיברימ השרפה
   
 אלב ,סמ תבטהל יאכז תויהלו תומלתשה ןרקל ותסנכהמ 4.5% דיקפהל יאמצע לוכי 2018 תנשב לחה
 .םיפסונ 2.5% לש הדקפהב תולת
 

 הטילש לעב ריכש .2
 תיתנש תישדח % 
 ח"ש ח"ש  

 188,544 15,712   רכש תרקת
 8,484 707 4.5% דיבעמל יוכינל רתותש תיברימ השרפה
 2,828 236 1.5% דבוע - השרפה
 11,312 943 6.0% כ"הס
    

 14,141 1,178 7.5% )סמב דבועה בויח אלל( דיבעמ- תיברימ השרפה
 4,713 393 2.5% דבוע -  תיברימ השרפה
 18,854 1,571 10.0% כ"הס
    
 הסנכהכ בשחת אל םלוא ,הרבחב יוכינכ רתות אל 7.5% רועשל דעו 4.5% רועשל רבעמ דיבעמה תשרפה
 .דיבעמה תשרפהמ שילש תוחפל וניה תושרפהב וקלחש יאנתב , הטילשה לעב לצא
 

 )הטילש לעב וניאש( ליגר ריכש .3
 תיתנש תישדח % 

 188,544 15,712   רכש תרקת
 14,141 1,178 7.5%  דיבעמל יוכינל רתותש תיברימ  השרפה
 4,713 393 2.5% דבועל תיברימ השרפה
 18,854 1,571 10.0% כ"הס
    



 

 

 ריכש םג אוהש יאמצע .4

 ,₪ 261,000 לש תיתנש הסנכה תרקת דע ,ליעל 1.א-ב טרופמכ םירועישב הניה יאמצעל רתותש השרפהה

 .תומלתשה ןרקל םיפסכ ודיבעמ שירפה הניגב תרוכשמה תתחפהב

 

 הבצקל למג תופוקל תושרפה .ב
 תורדגה

 שדוחל ח"ש 1,585 – קשמב עצוממה רכשהמ 16% ג"פוקב ונובשחל דקפומה תימע – "בטומ תימע" .1

 .)הנשל ח"ש 19,020(

 .ג"פוקל דבועהו דיבעמה םישירפמ הניגב תרוכשמ – "תחטובמ תרוכשמ" .2

 תיתנש תישדח % 
     "בטומ תימע" וניאש ריכש
 104,400 8,700         "תחטובמ אל תרוכשמ"
 5,220 435 5%  "תחטובמ אל תרוכשמ" ןיגב יוכינ
    
 104,400 8,700  "תחטובמ תרוכשמ"
 7,308 609 7% "תחטובמ תרוכשממ" 35% רועשב יוכיז
  תרוכשממ יאמצעכ תודקפה ןיגב 35% רועשב יוכיז-ףסונבו
 םימוכסה יוכינב )הנשל ₪ 104,400( שדוחל ₪ 8,700 דע  וטורב
  ריכש תימעכ ודקפוהש
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5,220 
    

 

      "בטומ תימע" ונהש ריכש/יאמצע
                 : יאמצע
 208,800 17,400  יוכינל תיברימ הסנכה 
 22,968 1,914 11%  יוכינל תיברימ השרפה 
 208,800 17,400  35% רועשב יוכיזל תיברימ הסנכה 
 10,440 870 5% 35% רועשב יוכיזל תיברימ השרפה 

     ריכש
 104,400 8,700  "תחטובמ אל תרוכשמ" תרקת
 11,484 957 11%  "תחטובמ אל תרוכשמ" ןיגב – יברימ יוכינ
 שדחל ח"ש 17,400 דע "תחטובמ אל תרוכשמ" ןיגב– ףסונב
 תרוכשמה" ןיבמ הובגה ןיבל יוכינב ,)הנשל ח"ש 208,800(

 רתוי אל ךא )הנשל ח"ש 104,400( שדחל ח"ש 8,700 /"תחטובמה
 )הנשל ₪ 104,400( שדחל ח"ש 8,700 -מ
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957 

 
 
 

11,484 
    



 

                

 תיתנש תישדח % 
    יאמצע +ריכש
    יברימ יוכינ
 104,400 8,700  "תחטבומ אל הסנכה"
 11,484 957 11% "תחטבומ אל הסנכה" ןיגב
 שדחל ח"ש 17,400 דע "תחטובמ אל הסנכה" ןיגב– ףסונב
 תרוכשמה" ,ןיבמ הובגה ןיבל יוכינב )הנשל ח"ש 208,800(

 רתוי אל ךא )הנשל ח"ש 104,400( שדחל ח"ש 8,700 /"תחטובמה
 .)הנשל ₪ 104,400( שדחל ח"ש 8,700 -מ

 
 
 

11% 

 
 
 

957 

 
 
 

11,484 
    יברימ יוכיז

 104,400 8,700  תחטובמ תרוכשמ
 7,308 603 7% תחטובמ תרוכשמ ןיגב תיברימ השרפה
 ₪ 208,800(שדוחל ₪ 17,400 דע תחטובמ אל הסנכה ןיגב-ףסונב
 שדוחל ₪ 8,700 /תחטובמה תרוכשמה ןיבש ךומנה יוכינב )הנשל
 )הנשל ח"ש 104,400(
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5,220 
    

 

 תיתנש תישדח % 
    הטילש לעב ריכש
 297,180 24,765  הבצקל דיבעמה תושרפהל תיברימ תרוכשמ
 22,288 1,858 7.5% הבצקל דיבעמל תיברימ השרפה
 146,760 12,230  םייוציפל השרפהל רכש תרקת
 12,230 1,018 8.33% דיבעמל םייוציפל תיברימ השרפה
    

 .בל ומיש םיאמצע
 קשמב עצוממה רכשה תיצחמל דע :קוחה י"פע ביוחמה השרפהל םומינימ םוכס שי 2017 תנשב לחה
  .יתנש ₪ 2,640 ,שדוחל ₪ 220 : 4.45% )₪ 4,953(

 .יתנש ₪ 7,460 ,שדוחל ₪ 621 ךס 12.55% קשמב עצוממה רכשל דעו רכשה תיצחמ לעמ
 

    הדובע רשוכ ןדבא
    יאמצע
 297,180 24,765  תיברימ תבייח הסנכה
 10,401 866 3.5% תיברימ השרפה
 16% רועישב הימרפל ףסונב הניה וז הימרפ יכ ןייצל שי

 )הנשל ח"ש 264,400( שדוחל ח"ש 17,200 דע תבייחה הסנכההמ
  סמ תובטהמ תוניהלו הבצקל ג"פוקל שירפהל יאמצע לוכי התוא

   

    
    ריכש
 297,180 24,765  תיברימ תרוכשמ
 22,288 1,858 7.5% הדובע רשכ ןדבאלו םילומגתל תבלושמ תיברימ השרפה

 

 

 ,הכרבב
 

 'תושו ץכ ,יזנכשא ,ץיבוקשרה
 ןובשח יאור

 

 


