
ףתש

הרדסב הנושאר  הבתכ  סמה : תנש  ףוס 
תא רבכ  םתלצינ  םאה  ףוס 2009 :

גרבנזור ןפצילא  סמה / ? תובטה 
ynet סמה , תנש  ףוס  תארקל  יאמצע ? ריכש ?

םתא ןהל  סמה  תובטה  םהמ  ךירדמ : םכל  שיגמ 
זרדזהל יאדכ  המו  ןתוא ? לצנל  דציכ  םיאכז ?
הנושאר הבתכ  תנש 2010 . לחת  םרטב  תושעלו 

הרדסב
האלמה הבתכל 

 

ילש ףסכה  תושדח  ילש   ףסכה  הלכלכ  

  

החפשמה תלכלכ  תואתנכשמ  ▪   יארשא  ▪   יסיטרכ  ילש  ▪   ףסכה  תושדח  תועקשהו  ▪   תונוכסח 

תארקל 2010

בייחת תוסנכה  תייחד 
יצחו  הנש  דועב  קר  חוויד 

 

שממל ךירצ  ןוה -  ידספה 
םדוק 

 

םינמוממ םירושיק 
 

לצלצמ "ל -  וחמ רפסמ 
לארשיב

לכמ ימוקמ  רפסמ  חק 

האבה סמה  תנשל  תוסנכה  תוחדל  ףוס 2009 :
ןתינ דציכ  תנשל 2010 ? תוסנכהה  תייחדב  םימייק  תונורתי  ולא 

עצבל יאדכ  םייאמצע  גוז  ינבל  עודמ  הסרובב ? םידספה  זזקל 
? הריד רכשמ  תוסנכה  לע  סמ  םלשל  דציכו  דרפנ ? הסנכה  בושיח 

הרדסב הינש  הבתכ  סמה , תנש  ףוסל  ךירדמ 
גרבנזור ןפצילא 

19:07םסרופ : , 20.12.09

ךרטצנש ךכ  סמה  יניינע  תא  ןנכתלו  זרדזהל  יאדכו  האבו  תשמשממ  תנש 2010 
תולועפ רפסמ  ןנשי  קוחל . םאתהב  ןבומכ  תוחפש , המכ  רבד  לש  ופוסב  םלשל 
קקוחמהש סמה  תובטה  אולמ  תא  לצנל  ידכב  סמה  תנש  םות  ינפל  ןעצבל  ןתינש 

. סמה תויושר  לומ  תולהנתהב  רוביצה  תושרל  דימעמ 
 

, םיריכשל ןקלח  םימושינה , רוביצ  ללכל  תוסחייתמו  תויבחור  סמה  תובטהמ  קלח 
יוסימ יטביהב  ונדקמתה  תמדוקה  הבתכב  תורבח . ילעבל  ןקלחו  םייאמצעל  ןקלח 
, ןיקסי השמ  ןובשחה  האור  תרזעב  םעפה , םיינויסנפה . תונוכסחב  םירושקה 

לש םיסימה  תדעו  לש  ףתושמ  "ר  ויו ןובשח  יאור  תושו ' ןיקסי  דרשמב  להנמ  ףתוש 
. יוסימה םוחתב  תורחא  תודוקנ  המכ  ןחבנ  "ב , הל

 
תוסנכה תייחד 

. הנש ידמ  םידרויו  םיכלוה  סמה  ירועיש  תונורחאה , םינשב  הקיקחה , תרגסמב 
ןוכסיחל דחא  דצמ  עייסת  האבה  סמה  תנשל  הייחדל  תנתינש  הסנכה  לכ  ןכל ,

. הנשב סמב  בויחה  דעומ  תא  החדת  ינש  דצמו  ימואל ) חוטיבו  הסנכה  סמ   ) סמב
םיריבעמ השעמל  האבה  הנשל  הסנכהה  תא  םיחודשכ  םויכ , יקוחה  בצמה  יפ  לע 

. רתוי ךומנ  סמ  רטשמל  התוא 
 

תא םג  םיחוד  ףסונב ,
? דציכ סמב . בויחה  דעומ 

תומדקמ םלשמ  יאמצע 
ףטוש ןפואב  הסנכה  סמל 

"ח ודה תשגה  תעבו 
הסנכה סמב  יתנשה 

, ךכ יפוס . ןובשח  ול  השענ 
תחוודמ הסנכהה  םא 

זא רבמצד , שדוחב 
אוה יפוסה  ןובשחה 

הסנכהה םא  םלוא  יאמב ,
זא ראוני , שדוחב  תחוודמ 

קר אוה  יפוסה  ןובשחה 
דבלבו םייאמצעל  יטנוולר  רומאכ , הז , ךלהמ  אבה . יאמ  יצחו -  הנש  דועב 

. הריבעב לבוגה  חוויד  יא  רבכ  הז  זא  יכ  לעופב , רבכ  העצוב  אל  הקסעהש 
 

תואצוה תמדקה 
ןתמדקה תא  לוקשל  שי  הרקמ , לכב  ןאיצוהל  םינווכתמש  תואצוה  תומייקו  הדימב 
יוכינב ןתוא  שורדל  היהי  ןתינש  תנמ  לע  סמה  תנש  ףוס  ינפל  לעופב  ןתאצוהו 

שי םא  אמגודל , םייאמצעל . רקיעב  יטנוולר  הז  ךלהמ  הנשה , דוע  חוורה  בושיחב 
האצוהה תא  םידקהל  ןתינ  האבה , הנשה  תארקל  אוהשלכ  ידרשמ  דויצב  ךרוצ 

תשיכרש ןובשחב  תחקל  שי  תאז , םע  תנש 2009 . תואצוהב  התוא  לולכל  ךכבו 
ןיגב תחפ  תואצוהב  רבודמ  ןכש  הנשה –  חוורה  לע  טעמכ  עיפשת  אל  עובק  שוכר 

. הנשהמ קלח 
 

דוגיאב ןוישר  תרגא  איה  ךכל  אמגוד  םיריכשל -  םג  יטנוולר  תויהל  לוכי  ןיינעה 
ןתינ הנשה  םלושת  איה  םא  המודכו ) "ח  ור "ד , וע תכשל  רבח   ) איהשלכ יעוצקמ 

. סמ רזחה  הניגב  שורדלו  חוד  שיגהל  היהי 
 

הסרובב ןוה  ידספה 

תוינק | םימורופ | םינעוצקמה | הידפולקיצנא | תובתכ | םירתא

םירתא ושפח 
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חול ונאצמ ב

לצלצמש םלועב  ריע 
- דיינ / דרשמב ךלצא 
לניב םינוגראל  םלשומ 

www.BeLowCall.com
יפלא  םיעיגמ  ךל  םג 

םילקש
 - םיריכשל סמ  ירזחה 

לכ תא  םיפסוא 
ךרובע םיכמסמה 

www.magenmas.co.il
רתאה  לארשי  לוק 

ימשרה
לש ימשרה  רתאל  וסנכ 

לארשי לוק 
וא םיניעטמ  / םישכור

טקריידל םיפרטצמ 
www.call-israel.com

 

תושדח תוריד 
הינש די  בכר 

ינאמרא גוסמ  ןועש 
"ב הראמ אוביי  , רידנ

 

הסרובב ןוה  ידספה 
ןוה ידספה  וא  םידספה , םימייק  םאה  תוארלו  תועקשהה  קית  תא  קודבל  ץלמומ 
םש תועקשה , תיבב  וא  קנבב  ללכ  ךרדב  ולשכש . תורחא  תועקשהב  םרוקמש 

דספה היה  םדוקש  יאנתב  הז  ךא  םידספהה , תא  רבכ  םיזזקמ  ןובשחה , להנתמ 
תלטומ דספה , ןכמ  רחאלו  חוור  היה  םדוקש  אוה  בצמה  םא  חוור . היה  ןכמ  רחאלו 

. זוזיקה תא  עצבל  המישמה  ונילע 
 

םא אמגודל , ךכ  דספהה . תא  לעופב  שממל  ךרוצ  שי  ךכ  םשל  יכ  שיגדהל  בושח 
הז דספהב  שמתשהל  םיצור  ונאו  דח  ןפואב  הדריש  תמייוסמ  הינמב  ונא  םיקיזחמ 

. הינמה תא  רוכמל  ונילע  רתוי , םימדקומ  םיחוור  םע  זוזיק  ךרוצל 
 

תא םכרובע  עצבי  קיתה  להנמ  בורל  םילהונמ , תונובשחב  יכ  ןייצל  שי  דוע 
. השענ הזש  אדוולו  ןיינעתהל  ץלמומ  תאז  לכב  ךא  הדובעה ,

 
, הנשה ךלהמב  דנדיבידכ  ולבקתהש  םיפסכמ  םידספהה  תא  זזקל  םג  ןתינ 

דנדיביד לבקתהל  יופצ  םאב  תויטרפ  . תורבחב  םרוקמש  םידנדיביד  תוברל 
זוזיק האבה . הנשה  תליחתב  קר  םידספהה  שומימ  לוקשל  שי  האבה  הנשב 

הסנכה . סמל  "ח  וד תשגה  ידי  לע  עצבתמ  הלא , םירקמב  םידספהה ,
 

םייאמצע גוז -  ינבל  דרפנ  בושיח 
ותואב םידבועה  גוז  ינב  ינשש  תורשפאב  וריכה  טפשמה  יתבו  הסנכה  סמ  תדוקפ 

השענה סמ  בושיח  איה  ללכ  ךרדב  לדחמה  תרירב  דרפנ . סמ  בושיחמ  ונהי  קסע 
סמ  ) ילושה סמה  הבוג  ןכש  תמלתשמ  הניא  םיבר  םירקמב  וז  תואיצמ  ףתושמב .

, סמה תגרדמ  רתוי , הלודג  הסנכההש  לככ  סמ -  תוגרדמ  יפל  עבקנ  הסנכהה 
בייח ובש  סמה  רועיש  אוה  ילושה  סמה  לדגו . ךלוה  םיזוחאב , סמה  רועיש  רמולכ 

ךכ רתוי . םיהובג  סמה  ימולשת  ןכלו  הובג  הסנכהב ) וא  רכשב  ןורחאה  לקשה 
ילושה סמה  לקש , ףלא   20  - העיגמ ל תפתושמה  תרוכשמה  םא  אמגודל ,

דרפנ בושיח  השעיי  גוזה  ינבמ  דחא  לכל  םא  רשאמ  רתוי  הברה  הובג  דחואמב ,
. לקש םיפלא  תרשע  לש  תרוכשמ  יפל 

 
תליחת םרט  המושה  דיקפל  בתכב  העדוה  ןתמ  שרדנ  הסנכה , סמ  תדוקפ  יפל 

םוכסב לבגומ  הז  בושיח  האבה , הנשב  דרפנ  בושיח  עוציבל  הנווכ  לע  סמה  תנש 
םירקמב וריתה  טפשמה  יתב  תנשל 2009 .) ןוכנ   ) הנשל לקש  ףלא  לש 45 

ןבומכ שי  ךא  ףיעסב , תומייקה  תולבגמל  רבעמ  דרפנ  בושיח  לש  עוציב  םימייוסמ 
. ורכש תוריבס  ףסונבו  ותוציחנ  גוזה , ןב  לש  לעופב  ותדובע  רבדב  תוחכוה  קפסל 

ינבמ דחא  לכ  ןכש  יתועמשמ , סמ  ןוכסיחל  חרכהב  הליבומ  תאז  ךרדב  הטיקנ 
. ולש סמה  תובח  בושיחב  תוכומנה  סמה  תוגרדממו  יוכיז  תודוקנמ  הנהנ  גוזה 

 
הריד רכשמ  תוסנכה 

תרכשה םוחתב  היבגהו  הפיכאה  ףקיה  תא  ביחרהל  ותנווכ  לע  עידוה  הסנכה  סמ 
ךסל דע  םירוגמ  תוריד  תרכשהמ  תוסנכה  לע  רוטפ  ןתינ  םויכ  םירוגמל . תורידה 

ריכשמה 2 תושרל  תודמוע  וז , הרקתמ  םיגרוחו  הדימב  לקש . לש 4,510  ישדוח 
: תויורשפא

 , 4,510 רבעמ ל - ףסונ  לקש  לכ  רמולכ , הגירחה , לפכ  ןיגב  ילוש  סמ  םלשל   .1
ריכשמה לש  ילושה  סמה  הבוג  יפ  לע  סמ  הבגי  הז  םוכסמו  ליפכהל ב-2  שי 

. הרכשהב תורושקה  תואצוה  זזקל  רתומ  הז  הרקמב  םושינה .) )
 

, םוכס תלבגה  אלל  תוריכשמ  תוסנכהה  ךס  לע  רועישב 10%  סמ  םולשת   .2
ראוניב 2010. דע ל-30  ומלושש  דבלבו 

 
תא עצבל  תוסנכהה , לע  הנשה  ךלהמב  וחווד  אלש  ולא  לכל  ןכ , םא  ץלמומ 

שדוח םותל  דע  לש 10%  רועישב  תומדקמה  תא  םלשל  ךרוצה  תדימבו  הקידבה 
ראוני  .

 
הרקמ לכ  ןוחבל  ץלמומ  ןכל  םיבר , םירקמב  בכרומ  ןיינע  םה  סמ  ינונכת  יכ  ןייצל  שי 
תולועפ עוציב  םרטב  סמ   ץעוי  וא  ןובשח  האור  םע  ךרוצה  הרקמב  ץעייתהלו  ופוגל 

.
 

סמ הסנכה |  סמ   : תויגת
 

הבתכל הבתכ  הספדה  הבוגת  הבתכ  וחלש    ורמש 

 

תופסונ  תובתכ   

Recommend Sign Up to see what your friends recommend.

תויביטקיפ תוינובשח  לע 
תורחא סמ  תוריבעו 

תומח לשתויגת  שדחה  חטשה  בכר 
הדוקס
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