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 לאירא תטיסרבינוא ריכבה לגסה ןוגרא :דובכל
 חוטיבל תונכוס םיבהל :תועצמאב

22/10/19 

 יתצובק ל"וחל תועיסנ חוטיבל ףוריצל העצה
 ילכלכ ןוחטיב תקנעהל תוירחא המצע לע תחקולה תישונא תרחבנ הניה ,קשמב תונימאהו תויעוצקמה ,תולודגה תורבחה ןמ סקינפה ■

 הגאדה תא םג ומכ ,היתוחוקל יפלכ רוסמהו ישיאה סחיה תא הינייעמ שארב סקינפה המש ,התמקה םוימ .היתוחוקל רוביצל

 .םייחה ימוחת לכב םהיכרצל הנעמ ןתמ ךותו דיתעבו הווהב םנוחטיבל

 SMARTסקינפה תסילופ תא ונקשה ,2017 ,רבמטפסב 1 םויב ףקותל הסנכנש ל"וחל תועיסנה חוטיב ףנעב המרופרה תובקעב ■

GROUP. ףנעב רתויב םיבחרה םייוסיכה תא תללוכה תיתצובק ל"וחל תועיסנ חוטיב תסילופ. 

 ,הכרבב
 ףגא ל"וחל תועיסנ חוטיב םוחת להנמ ,זוע ידוד
 .מ"עב חוטיבל הרבח סקינפה ,תואירב

:ןלהל רומאל םאתהב ל"וחל תועיסנ חוטיבל ףרטצהל םכל עיצהל םידבכתמ ונא
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 ;ינש דצמ

 לאירא ,3 ראוד תבית עדמה תיירק -בוחרמ

 )"הסילופה לעב"(

  1981 – א"משתה ,םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח יפ לע ןידכ השרומ חטבמהו :ליאוה
 ;לארשיב חוטיב יקסעב חטבמכ קוסעל )"קוחה"(

 םהיתוחפשמ ינב וא/ו הסילופה לעב ירבח תא חטבל ןיינועמ הסילופה לעבו :ליאוהו
  "ל"וח" חנומה הז ףיעס ןיינעל )חוטיבה תינכותב םתרדגהכ ,"םיחטובמה"( חטבמה לש ל"וחל תועיסנ חוטיבב
 .העובקה םהירוגמ ץראל ץוחמ לא םיחטובמה תאיציל סחייתמ

 . רומאכ םיחטובמה תא חטבל ןיינועמ חטבמהו :ליאוהו
 ;םולשתו חוויד ילהנ, חוטיבה תסילופל רושקה לכב בתכב םכסהב רשקתהל םיניינועמ םידדצהו :ליאוהו

 אלו ול ןיא יכו דבלב םיחטובמה תבוטל הדיקשבו הנומאב לעופ אוה הסילופ לעב ותויה ןיינעל יכ בייחתמו ריהצמ הסילופה לעב

 .הסילופ לעב ותויהמ האנה תבוט לכ ול היהת

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל

 2018 ראוני הרודהמ "SMART GROUP"-סקינפה תסילופ יאנתל ףופכב היהי הז םכסהב יחוטיבה יוסיכה - חוטיבה תינכות .1
 .)"הסילופה(

       

 

  .הז םכסה תוארוה ורבגי ,םכסהב רומאל הסילופב רומאה ןיב הריתס לש הרקמב .ללוכ 85 ליג דע םיחטובמל תדעוימ תינכותה
 

 חוטיבה ימד .2

 :םיללוכ םייסיסבה חוטב ימד 2.1

 .הסילופל 6 ףיעס דעו 2 ףיעס תיסיסבה הסילופב םיעיפומה םייוסיכה לכ •

  .הסילופל 9 ףיעס –הדובכ רובע יוסיכ •

  .הסילופל 10 ףיעס -העיסנ רוציק/לוטיב רובע יוסיכ •

   .הסילופל 16 ףיעס –$2,000 דע טלבאט / דיינ בשחמ רובע יוסיכ •

 .הז םכסהל 9 ףיעסב רומאל ףופכבו ,הסילופל 18 ףיעס םדוק יאופר בצמל הרמחה רובע יוסיכ •

 הסילופל 19  ףיעס -הנואתמ האצותכ התימצו האלמ תוכנ וא תוומ רובע$ 50,000 דע יוסיכ •

  

 ל"וחל תועיסנל יתצובק חוטיבל םכסה

 2019 רבמבונ שדוחל 01 םויב םתחנו ךרענ רשא

 מ"עב חוטיבל הרבח סקינפה

 םייתעבג 53 םולשה ךרד בוחרמ

 )"חטבמה"(

 לאירא תטיסרבינוא - ריכבה לגסה ןוגרא
 

 :ןיב

 ;דחא דצמ

 :ןיבל



3 

 

 

 

 :)"םייסיסב חוטיב ימד" :ןלהל( תימוי הימרפ

 

 

 

 חוטבה ימד םולשת .3

 .חטבמל רסמיי רשא ישיא הייבג יעצמאב חטובמה ידי לע חטבמל ומלושי חוטבה ימד
 

 .31.10.2020 דעו 01.11.2019 מ לחה שדוח 12 הפוקתל וניה הז םכסה -םכסהה תפוקת .4

 םכסה יאנת יפ לע םכסהה ךשמהל חטבמה לש המכסה הווהי אל הפוקתה שודיח לע חטבמה ןיבו הסילופה לעב ןיב מ"ומ לוהינ

 .הז

 םייוסיכה לכ ולוחיו ,ליעל רומאכ חוטיבה תפוקת םות ינפל חטובמ יבגל עקפת אל יתצובק תואירב חוטיבל הסילופ

 .הלא םייוסיכ לשב חטובמה דעב חוטיב ימד חטבמה לביק םא ,חוטיבה תפוקת םות דע היפ לעש םייחוטיבה

 תאזו ליעל 3 ףיעסב רומאכ חוטבה ימד תא םלשי אל חטובמהו הדימב הז םכסה לטבל יאשר היהי חטבמה - םכסהה לוטיב .5

 .שארמ םוי 14 לש הארתהל ףופכבו 1981 א"משתה , חוטב הזוח קוח תוארוהל ףופכב

  לוטיבה דעומל דע ורבטצנש חוטיבה ימד תא םלשל חטובמה תבוחמ ערגי אל הז הרקמב םכסהה לוטיב

 תפוקת
 חוטיב
 תיברימ

 יברמ ליג
 ימד

 חוטיבה
 םויל

 סיסבה ייוסיכ הסילופב קרפ

 םימי 365
30 $ 1.70  םיקרפ + א קלח 

9,10, 16,18, 19 

 2.1 ףיעסב רומאכ

50-31  $ 2.00  
65-51  $ 3.00  

םימי 180  71-66  $ 4.00  
76-72  $ 5.30  

81-77 םימי 60  $ 7.00  
85-82 םימי 30  $ 9.50  

 הימרפ תפסותב תובחרה 2.2
 

 תופתתשה
 תימצע

 ליג
 יברמ

 לובג
 תוירחא

 תפסות
 ימדל
 חוטיבה

 םייסיסבה

 /ףיעסה
 קרפ

 תובחרה הסילופב

3.0 $ $350,000 46 אלל  46 ליג דעו 32 עובש דע ןוירה 17 קרפ 
 )גפלו רבועל םאל(

 75 אלל
 לובג
 תוירחא
 הסילופה

 ירגתא טרופס 11 קרפ םויל $ 0.5

 75 אלל
 לובג
 תוירחא
 הסילופה

$ 6.00  ףרוח טרופס 12 קרפ 

76-24 אלל  $2,000 $ 6.00   
 תימצע תופתתשה ימד לוטב

 רוכש בכרב

1.00 $ $1,000 85 אלל  יראלולס ןופלט תבינג 14 קרפ 

 75 אלל
 לובג

 תוירחא

 הסילופה

 לכל $20
 יתורחת טרופס חפסנ 13 קרפ הפוקתה

 המלצמ 15 קרפ $1.00 $2,000 85 $100
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 .םכסהה תפוקת ךותב ועריא רשא תועיבתה לכב לפטלו ןודל חטבמה תבוחמ ערגי אלו
 ךלהמב עראש חוטיב הרקמ טעמל .םכסהה לוטיב רחאל עריאש חוטיב הרקמ ןיגב יארחא היהי אל חטבמה יכ הזב רהבומ
 .םכסהה לוטיב רחאל המייתסהו ףקותב םכסהה תויה דעומב המלושו השכרנש העיסנ

 הסילופב העובקה הרקתה הבוגל דע חוטיבה ילומגת םוכס אולמ לע חטובמה יפלכ ,דוחל ,יארחא היהי חטבמה )א( :חוטיב לפכ .6

 תרחא תואירב חוטיבל הסילופ יפל םג חוטיב הרקמ דעב תומלושמה תואצוהה יוסיכל יאכז חטובמה היה םא ףא ,תיתצובקה

 ואשיי ,םרגנש קזנה רועישל םאתהב םימלושמ ןהיפל חוטיב ילומגתש תוסילופב )ב( .רחא חטבמ לצא ןיבו חטבמ ותוא לצא ןיב

 תועובק ןהש יפכ חוטיבה הרקמל תועגונה חוטיבה ילומגת תורקת ןיבש סחיה יפל ,םמצע ןיבל םניב בויחה לטנב םיחטבמה

 .חוטיבה תוסילופב

 .דבלב ללוכ 85 ליג דע םיחטובמל דעוימ חוטיבה :חוטיבל תופרטצהה ןפוא .7

 ,םיינכדע םייאופר םיכמסמ תרבעהל ףופכב קר ,חוטיבל וסנכי 85 ליג לעמ םיחטובמ

 רדעהב חטבמה תא בייחת אל 85 ליג לעמ םדא תעיסנ .תפסונ הימרפו ידעלבה ותעד לוקישל ןותנה חטבמהמ דחוימ רושיא תלבק

 םיאנתל ףופכב תובחרהה ורחבי וב ידועיי ספוט יולימ רחאל ועצבתי תובחרהל תופרטצה .רומאכ חוטיבל ףוריצל רושיא

 .ליעל םיטרופמה

 רושיא תלבקל , הז םכסהל 'ג חפסנכ עיפומה ןולאש יולימל ףופכבו דבלב 46 ליגל דע וניה תחטובמל ןויריה תובחרהל תופרטצה

 .תפסונ הימרפ םולשתלו חטבמה

 יולימל ףופכבו 76 ליג דע 24 ליגמ חטובמל וניה ל"וחב רוכש בכרל תימצע תופתתשה ימד לוטיבל יוסיכ הבחרהל תופרטצה

 .חטבמה רושיא תלבקלו הז םכסהל 'ג חפסנכ עיפומה ןולאש

 תרגסמב תוסוכמ ןניא רשא רומאכ תולחמ תמישר ןלהל ,תמדוק הלחמ ןיגב היגייסו היגירח הסילופה יאנתב רומאל ףסונב .8

 לככו ץראה תא חטובמה תאיצי םרט ידעלבה ותעד לוקישל ןותנה חוטיבה תרבחמ דחוימ רושיא שורדל שי ןניגבו הסילופה

 :תפסונ הימרפ הבגית ,םדוקה ותואירב בצמ םע רשקב חטובמה תא חטבל םיכסת חוטיבה תרבחש

 םד יוריעב לופיט תשרודה הלחמ לכו היליפומה -

 םהינימל הזילאיד ילופיט/תינורכ תוילכ תקיפס יא -

 תוירטאיכיספ וא/ו תוישפנ תויעב -

 סיזורביפ קיטסיס -

 יחומ עוריא -

 היספליפא -

 ןוסניקרפ -

 )סיטילוקיטרביד וא/ו ןהורק תלחמ( םייעמ תולחמ -

 .)MS ( הצופנ תשרטו םירירש ןווינ תולחמ תוברל םיבצעה תכרעמ תלחמ -

 .יאופרה לופיטה רמג דעוממ םינש 3 ורבע םרטש תראממ הלחמ -

 ) AIDS( שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמ -

 םירביא ילתשומ -

 ןילוסניא תיולת תרכוס -

- COPD )ןצמחב שומיש( 

- COPD ) ןצמחב שומיש אלל( 

 רתי תוישירק -

 םיבצעה תכרעמ תלחמ -

 .הליעפ בל תלחמ ,חותפ בל חותינ וא םיפקעמ חותינ ,תונורחאה םינשה רשעב בלה רירש םטוא / בל ףקתה ,ןולב /רותנצ -

 םירודזורפ רופרפ וא/ו בלה בצקב תוערפה -

 ךשמב וא ל״וחל האיציה תעב ןוימ רדחב לופיט ,זופשאב ךרוצ היה םניגב רשא םייק תואירב בצמ וא הנואת וא הלחמ -
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 .יתפורת לופיט טעמל ךכל ומדקש םישדוחה תשולש

 ענמיהל אפור תצלמה תמייק וא/ו תיאופר הנחבא וניגב העבקנ םרטש יאופר רוריב לש ךילהב אצמנש חוטיבל םידמעומ -

 .ל״וחל העיסנמ

 החפשמ ןב רשא חוטיבל דמעומל סחיב הלוחת היהת אל וז הבחרהל יכ םכסומ -העיסנ לוטיב/רוציק ןיגב םימולשת דספה .9

 תואירבה תרהצה תא אלימ הסילופה לעב םעטמ חוטיבל דמעומה ןכ םא אלא ,ןויריהב /םדוק יאופר בצמב ונה ולש בורק

 וא/ו תוגרחהב הלבק תוברל ,רומאכ יאופר םותיח רחאל חטבמה ידי לע חוטיבל לבקתהו הז םכסהל 'ה חפסנכ תפרוצמה

 .חוטיבל דמעומה לש ורושיא תא ורבע רשא ןהשלכ תויאופר תופסות

 2.1 ףיעסב רומאכ הניה תילאמיסקמה חוטיבה תפוקת 1.10 ףיעסב הסילופה תורדגהב רומאה תורמל יכ תאזב םכסומו רהבומ .10

 .הז םכסהל

 העיסנה תרטמ םהב םירקמב ,1.9 ףיעס תורדגה קרפ ,הסילופל 'א קלח" הסילופב רומאה תורמל יכ תאזב םכסומו רהבומ .11

 .חוטיבה תפוקת ךלהמב ל"וחל ויתואיציו ץראל חטובמה לש ויתוסינכ תורמל הפקותב ראשית הסילופה ,ןותבש הניה

 לש וידלי לש גוזה תב/ןב תוברל״ בורק החפשמ ןב תרדגהל ףסוי  1.26 ףיעסב הסילופב רומאה תורמל יכ תאזב םכסומו רהבומ .12

  ."חטובמה לש ויתויחא/ויחא לש גוזה תב/ןב ןכו חטובמה

 .הז םכסה יפ לע חטבמה תובחל יתוהמ יאנת הווהמ הז םכסה לע םידדצה תמיתח .13

 

 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 מ״עב חוטיבל הרבח סקינפה     לאירא תטיסרבינוא ריכבה לגסה ןוגרא       

       ____________________________    _______________________ 
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 :תוירחאה תולובג תלבט - א חפסנ

 

 ףיעסה חטבמה תוירחא לובג תרקת תימצע תופתתשה
 יוסיכה הסילופב

 $ 10,000,000 דע הסילופל תללוכ תוירחא לובג תרקת
 ל״וחב זופשא תעב תויאופר תואצוה 2.1 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 בורק ח״יבל עוריאה םוקממ יתשבי בכרב הרבעה תואצוה 2.2 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 בורק ח״יבל ל״וחב עוריאה םוקממ ימי וא יריווא יוניפ 2.2 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל
 חטבמה תועצמאב

 תועצמאב עוריא תורקב לארשיל ל״וחמ תיאופר הסטה 2.3 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל
 חטבמה

 ל״וחב זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה 3.1 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 ל״וחב זופשא תעב אלש םשרמ תופורת 3.2 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 ל״וחב םיינישב םוריח לופיט 3.3 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 )חוטיבה יטרפ ףדב ןיוצ אל הז קרפ םא טעמל( ץוליחו רותיא תואצוה 4 קרפ $550,000 דע אלל
 ל״וחב תודחוימ תואצוה רזחה 5 קרפ  

 אלל

 $3,000 דע הוולמל וא/ו חטובמל העיסנ סיטרכ
 דבלב םיריית תקלחמב

5.1 

 
 

 ,חוטיבה תפוקתל רבעמ ל״וחב תוהש בקע תואצוה רזחה
 חוטיבה תפוקתב עוריא תובקעב

 וא/ו חטובמל םויל $150 דע ל׳׳וחב ןולמ
  הוולמל

 אלל
 חטובמה לש וזופשא םוקמל העיסנ סיטרכ
 לש ךסל דע דבלב םיריית תקלחמב ל״וחב

$5,000 
  

 זופשאה םוקמל הפועתה הדשמ העיסנ תואצוה אלל
 ל״וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה 5.2 $150 לש ךסל דע הרזחו ל״וחב

   $2000 דעו םויל $100 דע ל״וחב הניל תואצוה אלל

 חטבמה תועצמאב לארשיל ל״וחמ הפוג תרבעה תואצוה 5.3 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 עובש דע ןוירהמ האצותכ זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה 5.4.1 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל
 ל״וחב הנושארל ןחבואש 12

 12 עובש דע ןוירהמ האצותכ זופשא תעב תויאופר תואצוה 5.4.2 הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל
 ל״וחב הנושארל ןחבואש

250,000 $ אלל  הז קרפ םא טעמל( ל״וחב עוריא לשב ישילש דצ יפלכ תובח 6 קרפ 
 )חוטיבה יטרפ ףדב ןיוצ אל

 יוציפ/יופיש זוזיקב הבינג/ןדבוא/קזנ ןיגב יופיש( הדובכ 9 קרפ $3,000 
 )'ג דצ יארחא םרוג/ימי/יתשבי/יריווא ליבוממ

 טירפ ךרע 9.2.1 $500 אלל
1,000 $ אלל  ךרע ירבד 9.2.2 
150 $ אלל  קנרא /בג קית /לימרת /הדווזמ לש הבינג 9.2.3 

500 $ אלל  ל״וחב הדובכ תעגהב רוחיא בקע םיינויח םיטירפ ןיגב יופיש 9.2.4 

400 $ אלל  םיכמסמ רוזחשל תואצוה 9.2.5 
 העיסנ רוציק/לוטיב ןיגב םימולשת דספה 10 קרפ  

 $2,000 דע הסיט יסיטרכ םכותמ $6,000 דע אלל
 העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספה 10.1 דבלב םיריית תקלחמב
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 דע הסיט יסיטרכ םכותמ $6,000 דע אלל
 העיסנ רוציק ןיגב םימולשת דספה 10.2 דבלב םיריית תקלחמב $2,000

 ירגתא טרופס 11 קרפ הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל
 ףרוח טרופס 12 קרפ הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל
 יתורחת טרופס 13 קרפ הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל

 דיינ ןופלט לש הבינג 14 קרפ $1,000 -דע $100
 המלצמ לש הבינג 15 קרפ $2,000 -דע $100
 ל״וחב )טלבאט( חול בשחמ/דיינ בשחמ לש הבינג 16 קרפ $2,000 דע $100

 ןוירה ךלהמ לש היופצ יתלב ל״וחב הרמחה ןיגב תואצוה 17 קרפ $ 350,000 דע אלל
 רבועל םאל( 46 דע הליגש תחטובמ לש 32 עובש דע יתרגש

 )גפלו
 םדוק יאופר בצמ לש הרמחה 18 קרפ $10,000,000 דע אלל

 הנואתמ האצותכ התימצו האלמ תוכנ וא תוומ 19 קרפ $50,000 אלל

 Smart international group 20 קרפ הסילופל תוירחאה לובג תרקתב לולכ אלל


