
 

 

 

 

  הווקת ימ בויבו םימ דיגאת - 2020 טסוגוא – ילוי םישדוחל םימה תונובשח תקידב תריקס

 :םימה תונכרצ תקלחמ ידי לע םיעצבתמ םימה יבויח הווקת ימ םימה דיגאתב

ü תורישל הדימ תומא יללכב הדימעו תיטנוולרה הקיקחל םאתהב הדובע. 

ü  הדובע תינכותל םאתהב ,םינמז תוחולב הדימע. 

ü תועדוה חולשמ SMS  םיימוי םיבתכמ + הפילדל דשח סוטטסב םינכרצל.  

ü  הדימה תומא יללכ יפ לע תוגירח תוכירצ לע ידיימ ןוכדע - תוגירח תוכירצ. 

 טסוגוא – ילוי םישדוח רובע יתפוקתה םימה ןובשחל הקידב עצבל ,"הווקת ימ" םימה דיגאת ידי לע ,ונשקבתנ

 הליבקמה הפוקתב יתפוקתה ןובשחה ןיבל הז ןובשח ןיב האוושה עצבלו ,הווקת ינג יבשותל קפוהש 2020

 .דקתשא

 :םיאצממה ןלהל 

 .בא תב 7000 - כל םימ םויכ קפסמ "הווקת ימ" םימה דיגאת

 796,5 -ל םימ וקפוס ,םישדח םיסולכא תוברל 2020 תנש ךלהמב ועצובש םינכרצ תופלחה לורטינב העצובש הקידבב

  .םיסכנ

 :תוגלפתהה ןלהל

 יונישה %  2020 תנש  2019 תנש   

-םוי 60 -ל ימוי הכירצ עצוממ
 דבלב תיטרפ הכירצ

                       
  בוק 0.55

                         
 11% בוק 0.61

 תפוקתל תיטרפ הכירצ עצוממ
  סכנל ןובשחה

                         
בוק 32.96   

                       
 11% בוק 36.51

                     ריעה ללכב תושפנ תומכ
20,331  

                     
20,470  1% 

               םוי 60 -ל תיטרפ הכירצ ךס
בוק 191,037.34   

              
 11% בוק 211,631.13



 

 

 

 

 ימי יפ לע תיטרפה הכירצה ךס
  לעופב האירקה

            
  בוק 191,381.98

              
 15% בוק 219,248.79

 יפ לע תפתושמה הכירצה ךס
  לעופב האירקה ימי

                
בוק 24,180.18   

                
 1%- בוק 23,908.86

                          סכנל תפתושמ הכירצ עצוממ
   בוק 4.17

                         
 1%-  בוק 4.12

 תיטרפ הכירצ םולשתל כ"הס
 19%  ₪ 2,419,743.55  ₪ 2,304,509.95   תפתושמו

 תנשב לודיג( סכנל בויח עצוממ
 יפירעת תיילע תובקעב 2020

 )םימה
351.02 ₪  417.49 ₪  

 
19% 

              הבצקהל הכירצה ךס
   בוק 147,181.22

              
 0% בוק 147,888.30

                       'א תומכב שומיש עצוממ
   בוק 24.63

                       
 4% בוק 25.51

             לעופב 'א תומכב שומישה ךס
בוק 130,470.06   

              
 6% בוק 138,656.44

                לעופב 'ב תומכב שומישה ךס
   בוק 85,092.10

              
 23%  בוק 104,501.21

 11%  ₪ 1,025,015.91  ₪ 925,110.70  'א ףירעתב בויח

 26%  ₪ 1,406,566.81  1,119,197.06 ₪  'ב ףירעתב בויח

 + תיטרפ תעצוממ הכירצ
 סכנל תפתושמ

 

בוק 37.19  13%                        בוק 41.95                      

 

 



 

 

 

 

  - םימה תוכירצ חוליפ

 .בויבו םימ ידיגאת יללכ פ"ע "הכירצ" תורדגהל ףופכב דבוע םימה דיגאת

 ,ודדמנש הדידמה ישרפה – ישאר םימ-דמבו ,ךיושמ םימ-דמב הדדמנש םימה תומכ – "ההובג הכירצ"
 ,םיליגרה הדידמה ישרפהמ וא הליגרה הכירצהמ םיזוחא 150-מ הכומנ ךא םיזוחא 130 לע הלועה וא הוושה
 ;ןיינעה יפל
 ,ודדמנש הדידמה ישרפה – ישאר םימ-דמבו ,ךיושמ םימ-דמב הדדמנש םימה תומכ – "הגירח הכירצ"  

 ;ןיינעה יפל ,םיליגרה הדידמה ישרפהמ וא הליגרה הכירצהמ םיזוחא 150 לע הלועה וא הוושה
 ,ודדמנש הדידמה ישרפה – ישאר םימ דמבו ,ךיושמ םימ-דמב הדדמנש םימה תומכ – "דואמ הגירח הכירצ"
 ;ןיינעה יפל ,םיליגרה הדידמה ישרפהמ וא םימה-דמב הליגרה הכירצהמ םיזוחא 200 לע הלועה וא הוושה
 

 הדידמ ישרפה ןהו 7-8.2020 םישדוח רובע יתפוקתה ןובשחל תוגירחהו תוהובגה תוכירצה ינותנ חוליפ עוציב רחאל

 :יכ אצמנ

 :8.2020-7 םישדוחל )הדידמ ישרפה( תפתושמ הכירצ ינותנ

 ."ההובג הכירצ" תרדגהב םניה םיסכנ 535

 ."הגירח הכירצ" תרדגהב םניה םיסכנ 507

 ."דואמ הגירח הכירצ" תרדגהב םניה םיסכנ 57

  .בויבו םימ ידיגאת יללכל םאתהב תאזו ,דקתשאל האוושהב ,תפתושמה הכירצב יוניש ןיא םיסכנ 3,603 -ל

 :8.2020-7 םישדוחל תיטרפ הכירצ ינותנ

 ."ההובג הכירצ" תרדגהב םניה םיסכנ 252

  ."הגירח הכירצ" תרדגהב םניה םיסכנ 59

 ."דואמ הגירח הכירצ" תרדגהב םניה םיסכנ 162

  .בויבו םימ ידיגאת יללכל םאתהב תאזו ,דקתשאל האוושהב ,תיטרפה הכירצב יוניש ןיא םיסכנ 5,323 -ל

 : הכירצ תכרעהב םיבויח

 .בוק 513.41,5 :םניה תוכרעהב ונתינש םיבוקה תומכ ךס ,םיסכנ 175 -ל הכירצ תוכרעה ונתינ 2019 תנשב

 .בוק 5,647.79 :םניה תוכרעהב ונתינש םיבוקה תומכ ךס ,םיסכנ 142 -ל הכירצ תוכרעה ונתינ 2020 תנשב

  



 

 

 

 

 :הכירצה תוכרעה תוגלפתה ןלהל

 

 

 : םימרוג 2 -מ עבונ םינכרצל בויחב לודיגה תוביס – תונקסמה ןלהל

 ףירעתבו 'א ףירעתב יוטיב ידיל האב היילעה , םימה יפירעתב היילע הלח 1.1.2020 ב – םימה יפירעת תיילע .1

  .םירוגמל 'ב

 

 תיילע בקע  ₪  64,638-ב רקייתמ היה בויחה ,דקתשא הנשב ומכ ,םימה תכירצ התוא תא םיכרוצ ונייהו הדימב

 .רומאכ םיפירעתה

 
 

סה"כ צריכה כמות נכסיםסיבת הערכהסה"כ צריכה בהערכהכמות נכסים סיבת הערכה 
בהערכה

581464.25אין גישה251.5אדים לא ניתן לקרוא
14424.57כלב13380.98אין גישה

983506.5סגור2604.14הפוך
5118.09עצור175.93כלב
1755513.41סה"כ15מזייף
1114229.02סגור
10253.06עצור
127.17קבור
120.99שרוף
1425647.79סה"כ 

מונים בהערכה לשנת 2019מונים בהערכה לשנת 2020

% השינוי20192020
7.394% 7.079₪ ₪תעריף א' 
13.462% 13.153₪ ₪תעריף ב' 

חיוב  7-8/2019

סה"כ חיוב 2019 חיוב תעריף ב' 2019 חיוב תעריף א' 2019
₪ 925,110.70₪ 1,119,197.06₪ 2,044,307.75

₪ 963,521.39₪ 1,145,424.76₪ 2,108,946.15
צריכה 2019 בחישוב תעריפי 2020



 

 

 

 

 .םיבשותה ללכ לש םתוגהנתה סופדב יונישל המרג 3/2020 שדוחב הלחה רשא וז הפוקת – הנורוקה תפוקת .2

 .ץראה יבחרב םירחא םידיגאתב תוכירצה תיילעל המודב הווקת ינג יבשותל םימה תוכירצב הילע הנשי

 :תואבה תוביסהמ תעבונ היילעה יכ םירעשמ ונא הנרוקה תפוקת לשב
 9-כ םיאצמנ םירוההו םידליה ליגר בצמב םא ,תיבב רתוי הברה םיאצמנ ונא לארשי תנידמב לחש רגסה רואל

 רתוי םיבשותה תויה םצע , הדובעה תומוקמב וא/ו תויכוניח תורגסמב םתויה לשב , תיבה ילתוכל ץוחמ תועש

 , תוסיבכ :ןוגכ םינוש םישומיש לשב תועבונה םימה תוכירצב יטמוטוא ןפואב הילעל תמרוג םתיבב ןמז

  ..'וכו לושיב ,תוחלקמ

 17 כ תיבב תואצמנ תוחפשמה םויה ,)17:00 דע דבועש ימל ( תועש 7 -כ תיבב םיחכונ ונייה ליגר בצמב םא

 .ומצע תא ליפכה השעמל םימב שומישה ןכלו )תורעיה בצמב( תועש

 :2020 תנשל 2019 תנש ןיב הכירצה שרפה תוגלפתה ןלהל

 'א ףירעת הכירצ שרפה
  2020 -ל האוושהל 2019

 'ב ףירעת הכירצ שרפה
 2020 -ל האוושהל 2019

 ןיב הכירצ שרפה כ"הס
 2020 -ל 2019

                               
8,186.38  

                        
19,409.11  

                         
27,595.49  

 

 

 : עבונ רשא 19% -כ וניה בויחב לודיגה ךס ךכיפל
 8% -כ םיווהמש ₪  64,638.40 לש ךסב יוטיב ידיל האב ףירעתה תובקעב היילעה - םיפירעת תיילע
 .לודיגה ךסמ
 םניהש ,₪ 322,636.57 לש בויח םיווהמש בוק 27,595.49 - לש הכירצה לודיג תובקעב – הכירצב לודיג
 .)3.55% -כ בא תיב לכל ( 11% -כ

 


