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 16.8.2022 :םוסרפ ךיראת

 1.9.2022 םויב ףקותל סנכיי ןופירעתה

 
 תולמע ןופירעת
 אלמ
 
 תורעה הייבג דעומ ריחמ הלמעה םש תולמע תמישר

 
 דיקפ תלמע

 
 דיקפ י"ע תויסיסב תולועפ
 תדקפה - דיקפ י"ע תויסיסב תולועפ
 תריסמו הקפה ,ןמוזמ תכישמ ,ןמוזמ
 וא הרבעה ,חוקל תשקבל סיפדת
 ללוכ( קיש ןוידפ ,רחא ןובשחל הדקפה
 לכל( קיש תדקפה ,)ימצע קישב הכישמ
 םולשת ,)םיקיש 20 דע- םיקיש תצובק
 רבוש

 
0₪ 

 תליחתב
 דעב שדוחה
 שדוחה
 ול םדקש

 

   0₪ ןמוזמ תכישמ דיקפ תלמע

 תשקבל סיפדת תריסמו הקפה דיקפ תלמע
   0₪ חוקל

   0₪ רחא ןובשחל הדקפה וא הרבעה דיקפ תלמע

   0₪ )ימצע קישב הכישמ ללוכ( קיש ןוידפ דיקפ תלמע

- םיקיש תצובק לכל( קיש תדקפה דיקפ תלמע
   0₪ )םיקיש 20 דע

 
 הרישי הלועפ

 
 רישי ץורעב תויסיסב תולועפ
 תולועפה -רישי ץורעב תויסיסב תולועפ
 ,הקלסמ תועצמאב ןובשח יוכיז תוללוכ
 ,ןמוזמ תדקפה ,יארשא סיטרכב בויח
 הרבעה ,יטמוטוא רישכמב ןמוזמ תכישמ
 ,רבוש םולשת ,רחא ןובשחל הדקפה וא
 התליאשב לחה( עדימ תתליאש
 תדקפה ,קיש תכישמ ,)שדוחב תיעיבשה
 ,)םיקיש 20 דע-םיקיש תצובק לכל( קיש
 וא ,ןובשח בויחל האשרה יפ לע בויח
 .עבק תארוה

 
0₪ 

 תליחתב
 דעב שדוחה
 שדוחה
 ול םדקש

 

   0₪ הקלסמ תועצמאב ןובשח יוכיז הרישי הלועפ
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   0₪ יארשא סיטרכב בויח הרישי הלועפ

   0₪ ןמוזמ תדקפה הרישי הלועפ

   0₪ יטמוטוא רישכמב ןמוזמ תכישמ הרישי הלועפ

   0₪ רחא ןובשחל הדקפה וא הרבעה הרישי הלועפ

 התליאשב לחה( עדימ תתליאש הרישי הלועפ
   0₪ )שדוחב תיעיבשה

   0₪ קיש תכישמ הרישי הלועפ

 דע-םיקיש תצובק לכל( קיש תדקפה הרישי הלועפ
   0₪ )םיקיש 20

 וא ,ןובשח בויחל האשרה יפ לע בויח הרישי הלועפ
   0₪ עבק תארוה

 
 םיק'צ

 
  0₪ )פ( ישיא םיק'צ סקנפ

 הנשב םיק׳צ יסקנפ 5 דע
 תלבגמ לעמ ,םולשת אלל
 ,רומאה ריבסה שומישה
 ק'צל ₪ 0.36 הבגי

   0₪  יאקנב קיש םיק'צ

 קיש תרזחה - יוחד קישב לופיט םיק'צ
   0₪ ונועריפ םרט דיקפמל יוחד

 
 םימולשת ,םיבויח
 תורבעהו

 בויח תרזחה
 "קיפסמ יוסיכ ןיא" תביסמ בויח תרזחה
 )יטפשמ וצ ,לקועמ ,לבגומ תוביסהמו(
 ,ןובשח בויחל האשרה, קיש :ללוכ(
 )עבק תארוה

 
0₪ 

  

 םימולשת ,םיבויח
 תורבעהו

 הביסמ קיש תרזחהב ךשומה בויח
 תינכט

 
0₪ 

  

 םימולשת ,םיבויח
 תורבעהו

 
 בויח לוטיבל הארוה
 האשרה יפ לע דדוב בויח ,קיש :ללוכ
 תארוה יפ לע דדוב בויח, ןובשח בויחל
 עבק

 
0₪ 

  

 םימולשת ,םיבויח
 תורבעהו

 יפ לע בויח תרזחהב בטומה בויח
   0₪  ליגר - האשרה
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 םימולשת ,םיבויח
 תורבעהו

 יפ לע בויח תרזחהב בטומה בויח
   0₪  תרזוח הגצה - האשרה

 םימולשת ,םיבויח
   0₪ )ח"ש 1,000,000 דע( ב"הז תרבעה תורבעהו

 םימולשת ,םיבויח
   0₪ )ח"ש 1,000,000 לעמ( ב"הז תרבעה תורבעהו

 
 יונמ ימד

 
 סולפ-בחרומ לולסמ
 תא ללוכה ,סולפ-בחרומ לולסמ
 םיתוריש ןכו בחרומה לולסמב תולועפה
 .קנבה תטלחה יפל םיפסונ

0₪ 

 תליחתב
 דעב שדוחה
 םדקש שדוחה
 ול

 

 יטפשמ

 רוגיפ לע תועדוה :ללוכ( תועדוה
 וא תועדוה,תוארתה ,םימולשתב
 יוסיכ אלל םיקיש קוח יפל תוארתה
  )בקעמ יבתכמ,1981-א"משתה

0₪   

   0₪ ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ יטפשמ

 עדימ ןתמ

 
 הספדה וא הקפה
 םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה
  - חוקל תשקבל בשחוממה רגאמב
 .ףינסב םינימז

0₪   

 עדימ ןתמ
 הספדה וא הקפה
 םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה
  - חוקל תשקבל בשחוממה רגאמב
 דומע לכל תפסות - ףינסב םינימז

0₪   

 עדימ ןתמ

 
 הספדה וא הקפה
 םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה
 םניא - חוקל תשקבל בשחוממה רגאמב
 ףינסב םינימז

0₪   

 עדימ ןתמ

 
 הספדה וא הקפה
 םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה
 םניא  - חוקל תשקבל בשחוממה רגאמב
 דומע לכל תפסות - ףינסב םינימז

0₪   

 עדימ ןתמ

 חוקל תשקבל תוחוד
 ,תורתי רושיא :ןוגכ םייטרדנטס תוחוד
 טוריפ ,האוולה לש םימולשת טוריפ
 ןיקוליס חול ,האוולה לש םולשת יביכר
 תועונת רוזחש ,ע"ינ קית טוריפ ,ףסונ
 רושיאהמ לחה( תולעב רושיא ,ע"ינב
 בתכמ ,)תירדנלק הנש ךלהמב ינשה
 .הצלמה

0₪   
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 עדימ ןתמ

 חוקל תשקבל תוחוד
 :לשמל עדימ ףוסיאב םיכורכה תוחוד
 רבדב ירוטסיה עדימ תריסמ
 ןכו ע"ינ ירעש ,ןיפילח ירעש,תויביר
  םייטרדנטס אל םיבתכמ

0₪   

   0₪ )השקב רפ( םיכמסמ רותיא עדימ ןתמ

   0₪ )ףסונ 'מע לכל( םיכמסמ רותיא עדימ ןתמ

   0₪ תונובשח רותיא עדימ ןתמ

 תשקבל תרושקתב עדימ תלבק עדימ ןתמ
   0₪ 1 - חוקל

 תשקבל תרושקתב עדימ תלבק עדימ ןתמ
   0₪ 2 - חוקל

 תשקבל תרושקתב עדימ תלבק עדימ ןתמ
   0₪ 3 - חוקל

 עדימ ןתמ
 תינורטקלא וא תיטנגמ הידמב עדימ
 ,םיטרס(תיטנגמ הידמב עדימ תקפה
 1 - )תוטלק ,םיטקסיד

0₪   

 עדימ ןתמ
 תינורטקלא וא תיטנגמ הידמב עדימ
 ,םיטרס(תיטנגמ הידמב עדימ תקפה
 2 - )תוטלק ,םיטקסיד

0₪   

יארשא דיחיל  יארשא  תאצקה   0₪ 
 לכ תליחתב
 רובע ןועבר
 םדוק ןועבר

 

יארשא ןטק  קסעל  יארשא  תאצקה   0₪ 

 לכ תליחתב
 ןועבר/שדוח
 יפכ שארמ
 לומ םכוסיש
 חוקלה

 

יארשא  
תונוחטבבו יארשאב  לופיט   

לעמ( 100,000  רוידל  ןניאש  תואוולה 
)ח"ש  

0₪   

יארשא תונוחטבבו  יארשאב  לופיט   
ןטק קסעל  יארשא  תורגסמ   

0₪   

יארשא  

תיאקנב תוברע   
תוברע  טעמל(  גוס  לכמ  תוברע 

- רכמה קוח  יפל  םינכתשמל 
ישכור  לש  תועקשה  תחטבה()תורי  ד
רכמה קוח  - ןלהל  1974- ה"לשתה,)תוריד  

0% 
 

 

 ₪ 30,000 דע
 הווהמש הז םוכס לעמ
 ,ריבסה שומישה תלבגמ
 2.5% לש רועיש הבגי
  ₪ 30,000 לעמש הרתיהמ

יארשא גיצנ   ידי  לע  םידובעש  םושיר 
םשר לצא  יאקנבה  דיגאתה   ₪0   
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יארשא קנבב  םידובעש  יוניש   ₪0   

יארשא םשר  לצא  םידובעש  יוניש   ₪0   

יארשא  

יאנתב  וא  האוולהה  םכסהב  םייוניש 
ברע וא  חוקל  תשקבל  תוברעה   

בכרה  וא  תוהז,האוולהה  תפוקת:ללוכ 
,תיביר,האוולהה  לולסמ  ,םיברע  וא  םיוול 

תדרפה  וא  דוחיא,םימולשת  תאפקה 
תוברע ןוקית  ,ןועריפ  ידעומ,תואכז   

₪0   

יארשא תילועפת  הלמע  םדקומ -  ןועריפ   ₪0   

יארשא  
םדקומ ןועריפ   

לכב  )ןוויה  ישרפה(  תיביר  ירעפ  תלמע 
העובק תיבירב  םירזגמה   

₪0   

ץוח עבטמ  ןיפילח  תלמע   
0% 

םומינימ 0₪  
םומיסקמ 0₪  

  

ץוח עבטמ  ינש   ןיב  הרמה  ןיפילח -  תלמע 
םירז תועבטמ   

0% 
םומינימ 0₪  

םומיסקמ 0₪  
  

ץוח עבטמ  ץראל   ץוחל  ץוח  עבטמ  תרבעה 
תימעפ דח  ץראל -  ץוחמו   

0% 
םומינימ 0₪  

םומיסקמ 0₪  
 

 לש תואצוה םג ובגיש ןכתיי
 טנדנופסרוק קנב

ץוח עבטמ   
קנבמו  ץראב  ץוח  עבטמ  תרבעה 
ןובשחמ  וא  ןובשחל  ץראב -  רחא 

חוקל (פ) ותוא   
0₪  

 לש תואצוה םג ובגיש ןכתיי
 טנדנופסרוק קנב

ץוח עבטמ   
קנבמו  ץראב  ץוח  עבטמ  תרבעה 
ןובשחמ  וא  ןובשחל  ץראב -  רחא 

רחא חוקל   
0₪  

 לש תואצוה םג ובגיש ןכתיי
 טנדנופסרוק קנב

יארשא סיטרכ  סיטרכ  ימד   
mastercard platinum  

  שדוח םותב ₪0

יארשא סיטרכ  סיטרכ  ימד    
mastercard direct 

  שדוח םותב ₪0

יארשא סיטרכ  סיטרכ  ימד   
חוקלל חילש  םע  סיטרכ  חולשמ   

₪0   

יארשא סיטרכ   
םידחוימ םיתוריש   

תואקסע  לש  ידיימ  וא  םדקומ  ןוער  יפ
)השקבל(  

₪0   

יארשא סיטרכ  םידחוימ  םיתוריש   
יפילח סיטרכ  תקפ  נה  

₪0   
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יארשא סיטרכ  ץוח   עבטמב  תואקסע   
וריאב וא  רלודב  תואקסע   

0%  

 לעמ .הנשל ₪75,000 דע
 תלבגמ הווהמש הז םוכס
 הבגיי ,ריבסה שומישה
 הקסעה הבוגמ 1% לש רועיש

יארשא סיטרכ  ץוח  עבטמב  תואקסע   
רחא עבטמב  תואקס   ע

0% 
 

 

 לעמ .הנשל ₪75,000 דע
 תלבגמ הווהמש הז םוכס
 הבגיי ,ריבסה שומישה
 הקסעה הבוגמ 1% לש רועיש

יארשא סיטרכ   
ץראל ץוחב  ץוח  עבטמ  תכישמ   

רישכממ  וריאב  וא  רלודב  ןמוזמ  תכישמ 
יטמוטוא  

0% 
 

 

 לעמ .הנשל ₪75,000 דע
 תלבגמ הווהמש הז םוכס
 הבגיי ,ריבסה שומישה
 הקסעה הבוגמ 1% לש רועיש

יארשא סיטרכ   
ץראל ץוחב  ץוח  עבטמ  תכישמ   

רישכממ  רחא  עבטמב  ןמוזמ  תכישמ 
יטמוטוא  

0% 
 

 

 לעמ .הנשל ₪75,000 דע
 תלבגמ הווהמש הז םוכס
 הבגיי ,ריבסה שומישה
 הקסעה הבוגמ 1% לש רועיש

יארשא סיטרכ  ץראל  ץוחב  ץוח  עבטמ  תכישמ   
קפלדב וריאב  וא  רלודב  ןמוזמ  תכישמ   

0% 
 

 

 לעמ .הנשל ₪75,000 דע
 תלבגמ הווהמש הז םוכס
 הבגיי ,ריבסה שומישה
 הקסעה הבוגמ 1% לש רועיש

יארשא סיטרכ  ץראל  ץוחב  ץוח  עבטמ  תכישמ   
קפלדב רחא  עבטמב  ןמוזמ  תכישמ   

0% 
 

 

 לעמ .הנשל ₪75,000 דע
 תלבגמ הווהמש הז םוכס
 הבגיי ,ריבסה שומישה
 הקסעה הבוגמ 1% לש רועיש

יארשא סיטרכ   
עדימ  

םייוצמה  םיכמסמ  לש  הספדה  וא  הקפה 
חוקלה  תשקבל  בשחוממה  רגאמב 

)השקבל(  

₪0   

יארשא סיטרכ   ( השקבל םיכמסמ ( רותיא  עדימ -   ₪0   

יארשא סיטרכ  םיפסונ  םיתוריש   
)יארשא לש(  םדקומ  ןועריפ   

₪0   

יארשא סיטרכ   
םיפסונ םיתוריש   

לכל(  םימולשתב  רוגיפ  לע  תועדוה 
)הארתה/העדוה  

₪0   

יארשא סיטרכ  םיפסונ  םיתוריש   
ןיד ךרוע  לש  הארתה  בתכמ   

₪0   

יארשא סיטרכ  םיפסונ  םיתוריש   
ל"וחב יפילח  סיטרכ  תק  פנה  

ח׳׳ש 500    

יארשא סיטרכ  םיפסונ  םיתוריש   
הקסע לש  תקדצומ  אל  השחכהב  לופיט   

₪0   

יארשא סיטרכ   
םיפסונ םיתוריש   

לעמ  תונוחטבו  יארשאב  לו  פיט
100,000₪ 

₪0   

ישילש דצ  תואצוה  טנדנופסרוק  קנב  תואצוה  לעופב  בויחל  םאתהב     
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ישילש דצ  תוא  צוה תוחילש  תואצוה  לעופב  בויחל  םאתהב     

ישילש דצ  תואצוה  עדימ  תוריש  לעופב  בויחל  םאתהב     

!


