
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2019 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 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: הווקתריע :חתפ  :תקרבבוחר :6תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4951774דוקימ ליעפמהלצא תיב 

:03-9700900ירלולס ףסונ :03-9700918לט ' 03-9700901סקפ

תבותכ
"ל: אוד

info@isoc.org.il: www.isoc.org.ilרתא

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

: הווקתריע :חתפ  : 7210.ד.ת .ד.ת 49517דוקימ 
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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"ח9,575,310הרוזחמ 

.1Top Level  ) טנרטניאה לש  הנוילעה  המרב  .( IL  ) לארשי לש  תימואלה  תמויסב  ( domain names  ) םחתמה תומש  בחרמ  לוהינ 
התלועפו םירימחמ , םינייפאמ  יפ  לע  לועפל  תוננכותמ  . IL בחרמ תא  דוגיאה  להנמ  ןתועצמאב  תויתשתהו  תוכרעמה  (. Domain

לע השענ  םחתמה  תומש  םושיר  "ח-1998 . נשתה םיירוביצ , םיפוגב  ןוחטבה  תרדסה  קוח  יפל  תינויח " תבשחוממ  תכרעמ   " תרדגומ
ךרעמל ה- . IL בחרמ לע  עדימה  תא  םסרפמ  דוגיאה  .םיינויוושו  םיפוקש  םושיר  יללכל  םאתהבו  דוגיאה , ידי  לע  םיכמסומה  םימשר  ידי 

תושעל רוביצה  לוכי  דוגיאה , תוליעפ  לשב  (. IP  ) טנרטניא תובותכו  םחתמ  תומש  ןיב  רשקמה  , Domain Name System (DNS)
(, org.il  ) ישילשה (, co.il  ) יקסעה רזגמל  םיצקומה  םיבחרמ  - יתת הנומש  . IL בחרמב .ןויוושו  ןוחטב  תופיצרב , . IL בחרמב שומיש 

ליגב 0-18 םידימלתו  ( net.il  ) טנרטניאל השיג  יקפס  (, ac.il  ) הימדקא (, idf.il  ) יאבצ (, muni.il  ) ילפיצינומ (, gov.il  ) יתלשממ
(. k12.il)

ךרוצל2. לארשיב  טנרטניאה  יקפס  ללכ  ןיב  רשקמה  ( IIX - Israeli Internet eXchange  ) ילארשי - םינפה טנרטניאה  ףלחמ  לוהינ 
לארשיב טנרטניא  באשמל  לארשיב  שמתשממ  טנרטניא  תרובעת  בתנמ  ףלחמה  .םיילארשי  םינפ  טנרטניא  יבאשמב  שומיש 

השיג יקפסל  הסינכ  ימסח  תדרוה  ךותו  החוטבו  הלוז  הריהמ , הליעי , הרוצב  םינושה  ( ISP  ) טנרטניאל השיגה  יקפס  ןיב  תרבועה 
.רוביח לכל  הינש  / טיבהגי דעל 100 ג' עיגהל  לוכי  רוביחה  בצק  .םישדח 

תא3. שיגנמה  ( mirror  ) הארמ רתאב  חותפ  דוקו  תישפוח  הנכות  ןוסחא  יתוריש  ( - mirror.isoc.org.il  ) הארמה תרש  תלעפה 
.תילארשיה טנרטניאה  תליהקל  ליעיו  ריהמ  ןפואב  עדימהו  הנכותה 

תיבטימ4. הלועפב  הכימתו  תילארשיה  הלכלכהו  הרבחה  שומישל  טנרטניאה  תסינכל  תורושקה  תונוש  תויגוסב  תוינידמ  יכמסמ  תביתכ 
תורושקה תוילכלכו  תויטפשמ  תויגולונכט , תויגוסב  תימואל  תוינידמ  שוביגו  ןויד  יכילהת  םיעינמ  הלא  םיכמסמ  .לארשיב  טנרטניאה  לש 

.לארשיב טנרטניאב  שומישב 

טנרטניאה5. לש  הלשממ  ידרשמ  לומו  תסנכב  גוציי  ידי  לע  לארשיב  טנרטניאב  םייתקוח  דוסי  תונורקע  לע  הרימשו  םודיקל  תולועפ 
, חותפ ילבולג , בחרמכ  טנרטניאה  שפוח  יכרע  לע  רומשל  הרטמ  ךותמ  לכה  המכחו , תימצע  הרדסא  םודיקל  תולועפו  אשונב , ירוביצה 

.ילרטיינו חוטב  ינויוויש ,

רבייס6. תנגה  אשונב  עדיו  עדימ  תצפה  זכרמ  ( - www.block.org.il " ) קולב  " םינטק םיקסעו  םיחרזאל  רבייס  תנגה  זכרמ  תלעפה 
טנרטניא רתא  לע  תססבתמ  תוליעפה  .ןטקה  קסעלו  חרזאל  םיבושחה  םיאשונב  תודקמתה  ךותו  לכל  תנבומה  הפשב  בחרה , רוביצל 

.תילארשיה רבייסה  תנגה  תליהק  ידי  לע  לעפומה  רבייס  תנגה  יעוריאב  הכימתל  םורופ  וזכרמבו  םדקתמו , ידועיי 

חותפ7. וק  ליעפמ  זכרמה  ( - www.safe.org.il חוטב טנרטניאל  זכרמה  רבעשל : ( ) www.netica.org.il " ) הקיטנ  " זכרמ תלעפה 
ינעגופ ןכות  שויב , ןוגכ   ) תשרב תונוש  תועפותמ  ועגפנש  םירגובו , םידלי  טנרטניא , ישמתשמ  לש  הנווכהו  עויס  הכימתל ,  24X7 לעופה

שומיש תוברתו  טנרטניאב , חוטב  שומישל  םימושיי  םילכ  ןתונו  םיכנחמו  םיכירדמ  םיצעוי , םירוהל , הכרדה  ךרעמ  ליעפמ  ןכו  דכו )' ינימו 
.םיירחסמ םיפוגו  הכימת  תותומע  הלשממ , ידרשמ  םהיניבו  אשונב , םיפתוש  םינוגרא  לש  היצילאוק  ליבומ  זכרמה  .וב  הנוכנ 

.טנרטניא8. ירתאל  תויולבגומ  םע  םישנא  תושיגנ  לש  תויגוסל  ( www.nagish.org.il  ) טנרטניא רתאו  הכימת  וק  תלעפה 

בחרה9. רוביצל  לארשיב  טנרטניאה  תודוא  לע  ירקחמו  יטסיטטס  עדימ  לש  השגנהו  ףוסיא  לארשיב -  טנרטניאה  לע  עדימ  תשגנה 
.ישפוח ןפואב 

.םינטק10. םיקסעלו  תושלחומ  תויסולכואל  טנרטניאב  שומיש  תולוכיו  עדי  תרשעה  זכרמ  תלעפה 
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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 ;

תוליעפה ירוזא 

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

IL בחרמ לש  םחתמה  תומש  םשרמ  תוליעפב  יתועמשמ  יגולונכט  יטקייורפרופיש  תמלשה  .דוגיאה  תוליעפב  םייטירקה  םידיקפתב  תוריתי כ"א  רופיש 
םשרמ תוכרעמב  ידיימו  ינורכנס  ביכר  לש  חותיפ  תמלשה  .תויתשת  גורדש 

registry " ) םשרמ תליענ   " ןוגכ םיינשדח  םיתוריש  תלעפה  .םחתמה  תומש 
(lock

" לארשי  ". תירבעב ימואלה  טנרטניאה  בחרמ  ןונגנמ IDNתלעפה  יפל  תירבעב  םחתמ  תומש  בחרמ  לש  הלעפהו  המקה 
הנוילעה המרכ  לארשי   . תמויסב  Internationalized Domain Names

טנרטניאב תירבעב 

תילארשי טנרטניא  תקיטסיטטס  ידרשמרופיש  תענה  .ילארשיה  טנרטניאה  דוגיא  תוכרעממ  יטסיטטס  עדימ  יוצימ 
טנרטניא אשונב  םדי  לע  ףסאנה  יטסיטטסה  עדימה  בויטל  םינוש  הלשממ 

שומישה תודוא  לע  יטסיטטס  עדימ  ףוסיאל  םיטקייורפ  תריצי  .לארשיב 
.לארשיב טנרטניאה  ישמתשמ  רוביצמ  טנרטניאב 

תיברעה הרבחב  טנרטניאב  ןוכנו  ןובנ  שומיש  לש  תויגוסל  תועדומ  יתווצםודיק  תרשכה  טנרטניאב  ןוכנו  ןובנ  שומיש  לש  תויגוסב  תיברעב  םינכת  תנכה 
טנרטניאה רתא  גורדש  לארשיב  תיברעה  הרבחב  אשונה  תרבעהל  םיבדנתמ 

דוגיאה לש  תיברעב 

תונייוצמ לש  תינוגרא  תוברת  ץרמתמהתמעטה  ןונגנמ  תריצי  םהלש  עדיה  ימוחתב  םידבוע  תרשכהו  עדי  םודיק 
תומש ימשר  ןוגרא  לש  תויוליעפב  הפיצר  תופתתשה  הדובעב  תונייטצה 

דוגיאה לש  יפסכה  לוהינה  תדותמ  רופיש   CENTR יפוריאה םחתמה 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

היגולונכטו עדמ  היגולונכטורקחמ , עדמ  רקחמ , רחא - 

יטילופו יתרבח  יוניש  רוגנס , תיחרזאהינוגרא  הרבחב  תיתשתו  גג  ינוגרא 
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; 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 
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 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא

תיצרא1. הייסולכוא 

בחרה2. רוביצה 

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

עדימ ןתמו  ץועיי  ןכאלאלגוציי ,

םיתוריש אלאלןכןתמ 

םיסכנב שומיש  אלאלןכתויוכז 

רקחמ עוציב  וא  רקחמ  ןכאלאלןומימ 

אלןכ

אלןכ
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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 

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

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  23רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  0רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  225רפסמ 
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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 -"  "

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 

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

? םהב

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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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 

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 

דעו ירבח 

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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ןוהנ ןירק  . 1

תבותכ יטרפ 

עלס יבוק  בקעי  . 2

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  :)12/01/2016ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :10/01/2017ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: עבשריע :ראב  : בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)28/12/2017ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :09/01/2018ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 
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ראגנ םהרבא  . 3

תבותכ יטרפ 

הסילב דורא  . 4

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: :םייתעבגריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)28/12/2017ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: :תובוחרריע : בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

arodba@isoc.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)26/12/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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רסב יעור  . 5

תבותכ יטרפ 

יכאלמ םר  . 6

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: :הננערריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)26/12/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :14/01/2020ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: ןורשהריע :תמר  :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/12/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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ןומר גרובלא  ילסל  ןרק  . 7

תבותכ יטרפ 

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

ןובשח האור  דנרבמרוו  םייח  . 1

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  :)24/12/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז :הרבחגוס  יוהיז :514723964רפסמ  דיגאת הליעפסוטטס 

: :םילשוריריע :םוטרהבוחר :19תיב :הסינכ :הריד המוק

: :9777518דוקימ םייחלצא דנרבמרוו 

: :052-2867445ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  10/06/2014ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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דיגאת גיצנ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

חמצ םחנמ  . 1

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

יוהיז ילארשיגוס  יוהיזחרזא  :רפסמ  יוהיז רפסמ 

דנרבמרווםש דוד 5תבותכםייח  יאורלא  םילשורי 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: אבסריע :רפכ  ךלמהבוחר :דוד  :19תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4443035דוקימ לצא

: :054-3140000ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

menicpa@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  10/06/2014ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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"ל כנמ ןהכה -  םרוי  . 1

תבותכ יטרפ 

התומעה תריכזמ  רנזור -  רומ  . 2

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: :הנימינבריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 22/07/2015ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :24/10/2017ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: ןיעהריע :שאר  :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 28/05/2017ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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"ל כנמס ץרוש -  רביירג  הבוט  לט  - ימ . 3

תבותכ יטרפ 

ןכותו קוויש  תלהנמ  סה -  - ןגד ארוהנ  . 4

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: ןויצלריע :ןושאר  :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 22/07/2015ךיראת  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  \ 01/05/2014ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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םשרמה תלהנמ  ודאנודלאמ -  לטרוא  . 5

תבותכ יטרפ 

רבזג / םיפסכ להנמ  רימא -  ילג  . 6

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: הווקתריע :חתפ  :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/10/2015ךיראת  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  \ 01/04/2017ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :24/10/2017ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 
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כפר-חב"ד



"ל כנמס יקסמוש -  ירלו  . 7

תבותכ יטרפ 

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 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/04/2017ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל המיתחטרופמכ  השרומ   + "ל כנמ תמיתח  דע 25,000 ש"ח  ףסונ , המיתח  השרומ   + םיפסכה תלהנמ  תמיתח  דע 5,000 ש"ח 

.התומעה תמתוח  ףוריצב  םימוכסה  לכל  .םוכס  לכב  דעווה  ירבחמ  םיינש  לש  םתמיתח  דעוו , רבח 

אלןכ
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פתח תקוה



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 

ןהכה םרוי 

 

 

   

.1

יוהיז יוהיזרפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמ

"ח שב יתנש  וטורב  "ח427,438רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
150,044

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  בכרםימולשת  יוושו  תומלתשה  ןרק  םיילאיצוס , םימולשת 

.2

יוהיז יוהיזרפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמס

"ח שב יתנש  וטורב  "ח367,689רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
80,388

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  תומלתשהםימולשת  ןרקו  םיילאיצוס  םימולשת 

.3

יוהיז יוהיזרפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תכרעמרואת  סדנהמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח316,128רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
65,387

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  תומלתשהםימולשת  ןרקו  םיילאיצוס  םימולשת 

.4
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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 

תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

יוהיז יוהיזרפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמס

"ח שב יתנש  וטורב  "ח258,324רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
56,436

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  תומלתשהםימולשת  ןרקו  םיילאיצוס  םימולשת 

.5

יוהיז יוהיזרפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תכרעמרואת  סדנהמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח297,940רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
112,315

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  בכרםימולשת  יוושו  תומלתשה  ןרק  םיילאיצוס , םימולשת 

תויושרמ77,755הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ0 77,755הס

תויושרל37,772הנידמל
תוימוקמ

"כ:9,424,077םירחאל0 9,461,849הס

"ל0ץראב "כ:0וחב הס
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תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

"ח שב תואצוה 

תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

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  ןהכה  םרוי  19/04/2020 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

רבח רוקממ20,316ימדמ 
רחא

58,230
"כ: 78,546הס

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

9,618,150

תוולנו רכש  הלהנה1,114,515תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:658,584 1,773,099הס

תורחא "כ:7,966,526תואצוה  7,966,526הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  9,739,625הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )-121,475

19/19

19/04/2020

ט י ו ט ה
תנשל 2019 ילולימ  חוד 

580299543 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) ילארשיה טנרטניאה  דוגיא  התומעה : םש 

ט י ו ט ה




