
 



  

 

 18/12/2022 םוסרפ ךיראת

 01/01/2023 םויב ףקותל סנכיי ןופירעתה

 
 

ONE ZERO - אלמה תולמעה ןופירעת   
םינטק םיקסעלו םידיחי תוחוקלל  

 
 םילולסמו תולמע – םייטפשמ םיאנת

 

  לולסמל ךוישל םאתהב בויחל וא ןופירעתה פ"ע בויחל ןובשחה ךויש .1

 רוחבל ולכויש וא ,ONE PLUS לולסמ וא ONE לולסמ ,קנבה עיצמש םילולסמהמ דחאל םהלש ןובשחה תא ךיישל םאה רוחבל ולכוי םישדח תוחוקל
  .)ZERO( קנבה ןופירעתל םאתהב ביוחת ןובשחב הלועפ לכש ןפואב תולמע לולסמל ןובשחה תא ךיישל אלש

  ?לולסמ לכב ללכנ המ .2

  .קנבה ןופירעתב עיפומ לולסמ לכב ללכנש יטנוולרה טוריפה .2.1
  .קנבה ןופירעתב טרופמכ לכהו ,םיוסמ ריבס שומישל םילבגומ םילולסמב םיללכנש םיתורישהמ קלח יכ ,רהבוי .2.2

 םילולסמ רובע םולשת .3

   .)"ישדוחה בויחה"( םדוקה שדוחב תורישה תלבק ןיגב שדוחל 1 לכב ןובשחהמ הבגיי יטנוולרה לולסמה רובע בויחה .3.1
 לולסמה ירדגב םיללכנה תולמעמ רוטפה וא/ו םיתורישה לוצינב תולת אללו םיוסמ לולסמל ןובשחה ךויש רובע תוחוקלה תא בייחי קנבה .3.2

  .יטנוולרה
  םילולסמה וא/ו םיבויחה יגוס .4

ZERO - קנבה ןופירעתל םאתהב בויח ,לולסמ אלל 
ONE – קנבה לש אלמה ןופירעתל 'ו חפסנל םאתהב בויח – תיטרפ תואקנב לולסמ  

ONE PLUS – קנבה לש אלמה ןופירעתל 'ו חפסנל םאתהב בויח – םוימירפ לולסמ 
  םילולסמ ןיב רבעמ .5



- 2 -  

 

  .לולסמ יוניש > תורדגה דומע ךרד השעיי רומאכ לולסמ יוניש .היצקילפאה תועצמאב ונובשחל ךיושש לולסמה תא תונשל יאשר חוקלה .5.1
 – ONE PLUS לולסמל ONE לולסממ רבעמ )ב( .הלעמל גורדש הווהמ ONE PLUS לולסמל וא ONE לולסמל ZERO-מ רבעמ )א( – הלעמ גורדש .5.2

  .הלעמל גורדש הווהמ
  .ONE-ל ONE PLUS לולסממ רבעמ )ב( .ZERO -ל ONE PLUS וא ONE לולסממ רבעמ )א( – הטמ גורדש .5.3
  םילולסמ ןיב רבעמה דעומ

 .לולסמה יונישל השקבל בקועה ירדנאלקה שדוחל 1-ב ףקותל סנכיי הטמ גורדש .5.4
  .לולסמה יונישל השקבה תטילק עגרמ ידיימ ןפואב ףקותל סנכיי הלעמ גורדש .5.5
  םילולסמ יוניש רובעב םולשת

 תומכל םאתהב םייסחיה יונמה ימדב תאזו ישדוחה בויחה תרגסמב ןובשחה ביוחי ,ירדנאלק שדוח ךלהמב הלעמ גורדש עצבתיש הדימב .5.6
 םי/לולסמה ויה םהבש םימיה 'סמ פ"ע השעיי רומאכ יסחי בושיח יכ ,רהבוי .םי/יטנוולרה םי/לולסמל ךיוש ןובשחה םתרגסמבש םימיה
  .תישדוחה םי/לולסמה תולע לופכ ףקותב ם/יטנוולרה
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ONE ZERO - םינטק םיקסעלו   םידיחי תוחוקלל אלמה תולמעה ןופירעת

 
בשו רבוע ןובשח – 1 קלח  

 
 תורעה היבגה דעומ ריחמ תוריש

 – )א(1
 םיתוריש
 םיצופנש
 ןובשחב
 רבוע
 בשו

 דיקפ ידי לע הלועפ )2(
 תועצמאב תושענה ,ןלהל טרופמכ תולועפ
 ינופלט דקומ תועצמאב תוברל ,קנב דיקפ
 :שיואמ
  חוקל תשקבל סיפדת תריסמו הקפה )3(
  רחא ןובשחל הדקפה וא הרבעה )4(
 20 דע - םיקיש תצובק לכל( קיש תדקפה )6(
 )םיקיש

 

 ח"ש 0
 
 
 
 

 דעב שד וחה תליחתב
 ול םדקש שדוחה

 סיטרכ קיזחמ וניאש חוקל )1(
 םע םדא אוהש חוקל ,ןמוזמ תכישמל
 ,קיתו חרזא אוהש חוקלו תולבגומ
 דיקפ ידי לע תולועפ 4-ל םיאכז
 .רישי ץורעב הלועפ ריחמב שדוחב
 תולבגומ םע םדא לש רומאכ תואכז
 תגצה רחאלש שדוחב 1-ב לחת
 .שרדנכ רושיא וא הדועת
 וניא יאקנבה דיגאתהש הרקמב )2(
 תורשפא תוחוקלה תושרל דימעמ
 תדקפה לש תולועפ עצבל הריבס
 ,רישי ץורעב ןמוזמ תדקפה וא םיקיש
 לשב ,וז הלמע לש יברמה ההבוג
 הבוגב היהי ,תולועפ ןתוא עוציב
 .רישי ץורעב הלועפ לשב הלמע
 תא שדוחב תובגל יאשר קנבה )3(
 :הלא ינש ןיבמ הובגה
 לשב תולמעה לש ללוכה םוכסה )א(

 לע תולועפו רישי ץורעב תולועפ
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 רישכממ ןמוזמ תכישמ יבגל ;קיפנה יאקנבה דיגאתהש סיטרכ תועצמאב קחורמ רישכממ הכישמ וא ,סיטרכ לכ תועצמאב שרדנ רישכממ וא ףינסל ךומס רישכממ הכישמ 1
 .ןופירעתל 9 קלחב טרופיש ,הנוש ריחמ תובגל יאשר יאקנבה דיגאתה – יאקנבה דיגאתה ידיב קפנוה אלש סיטרכ תועצמאב שרדנ רישכמ וניאש רחואמ
 .1992-ב"נשתה ,)םיכמסמ תריסמו תואנ יוליג( )חוקלל תוריש( תואקנבה יללכל 31 ףיעסלו 415 'סמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל )ד(2 ףיעסב ותרדגהכ יסיסב עדימ ןיגב הלמע הבגית אל 2
 טנדנופסרוק ,הסרובה תקלסמ תואצוה רזחה ,לולסמ תוריש דעב תולמע ללוכ אל( ח"ש 40 לע הלעי אל ןלהל תוטרופמה ןובשח תריגסל תולועפ לשב יאקנבה דיגאתה הבגיש תולמעה לכ ךס 3
 ןובשחל תיאקנב הרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל םירז ךרע תוריינ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל ךרע תוריינ תרבעה :)םדקומ ןועריפ תולמעו
 רושיא ,יאקנבה דיגאתב ונובשח תריגס בגא דיקפמל םייוחד םיקיש תרזחה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל ץוח עבטמ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש
 .עבק תוארוה לוטיבו ןובשח בויחל תואשרה לוטיב ,םדקומ ןועריפ ינפל הרתי

 .לעופב חוקלה עציבש דיקפ ידי
 וניאש םוכסב םומינימ תלמע )ב(

 תחא הלועפ לש ריחמ לע הלוע
 .דיקפ ידי לע

 תלמע לע ףסונ וז הלמע תובגל ןיא )4(
 .דיקפ ידי לע םינמוזמב לופיט

 רישי ץורעב הלועפ )3(
 :הלאה תולועפה תחא
 הקלסמ תועצמאב ןובשח יוכיז )1(
 יארשא סיטרכב בויח )2(
 1יטמוטוא רישכמב ןמוזמ תכישמ )4(
 רחא ןובשחל הדקפה וא הרבעה )5(
 התליאשב לחה( אשונ לכב עדימ תתליאש )7(
 2)שדוחב תיעיבשה
  קיש תכישמ )8(
 20 דע – םיקיש תצובק לכל( קיש תדקפה )9(
  )םיקיש

 וא ןובשח בויחל האשרה יפ לע בויח )10(
 עבק תארוה

 דעב שדוחה תליחתב ח"ש  0
 ול םדקש שדוחה

 דעב הלמעה תא תובגל ןיא )1(
 תועצמאב עדימ תותליאש
 בשחוממ ינופלט הנעמ ,טנרטניאה
)IVR( סיטרכב בויח תלועפ דעב וא 
 .ידיימ בויח
 בויחל האשרה לוטיב לש הרקמב )2(
 וגצוהש ינפל עבק תארוה וא ןובשח
 יאקנבה דיגאתה – תוחפל םיבויח 6
 6 דע לש הבוגב הלמע תובגל יאשר
  3.רישי ץורעב תולועפ

 קישל ח"ש   0.36 :ליגר םיקיש סקנפ )4(
  )חוקיפב(
  

    עוציבב
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 :)םדקומ ןועריפ תולמעו טנדנופסרוק ,הסרובה תקלסמ תואצוה רזחה ללוכ אל( ח"ש 40 לע הלעי אל ןלהל תוטרופמה ןובשח תריגסל תולועפ לשב יאקנבה דיגאתה הבגיש תולמעה לכ ךס 4
 דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל תיאקנב הרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל םירז ךרע תוריינ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל ךרע תוריינ תרבעה
 ןועריפ ינפל הרתי רושיא ,יאקנבה דיגאתב ונובשח תריגס בגא דיקפמל םייוחד םיקיש תרזחה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל ץוח עבטמ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב
 .עבק תוארוה לוטיבו ןובשח בויחל תואשרה לוטיב ,םדקומ

   עוציבב ח"ש 10  יאקנב קיש )7(
 קיפסמ יוסיכ ןיא תביסמ בויח תרזחה )9(

 )יטפשמ וצ ;לקועמ ;לבגומ :תוביסהמו(
 – תועצמאב בויח
 עבק תארוה )1(
 ןובשח בויחל האשרה )2(
 קיש )3(

   עוציבב ח"ש  10

   עוציבב ח"ש  10 תינכט הביסמ קיש תרזחהב ךשומ בויח )10(
 בויח לוטיבל הארוה )12(

 :בויח
 קיש )1(
 ןובשח בויחל האשרה יפ לע דדוב בויח )2(
 עבק תארוה יפ לע דדוב בויח )3(

 םיקיש לש הרדס לוטיב לש הרקמב  עוציבב ח"ש  10
 תיברמ הלמע תובגל ןתינ םיבקוע
 לוטיב תוארוה 3 לש הבוגב

 – )ב(1
 םיתוריש
 םידחוימ
 וא
 םייקסע

 יוחד קישב לופיט )3(
 – ללוכ הז תוריש

 יוחד קיש תדקפה )1(
 יוחד קיש תגצהל דעומ יוניש )2(
 ונועריפ םרט דיקפמל יוחד קיש תרזחה )3(

 בגא דיקפמל םייוחד םיקיש תרזחה  עוציבב ח"ש 10 :רודישב
 5 לע הלעת אל קנבב ונובשח תריגס
  4.ח"ש

)4( 

 
 ח"ש 10 : ליגר האשרה יפ לע בויח תרזחהב בטומ בויח

 ח"ש 0 :תרזוח הגצה
 – "תרזוח הגצה" ,הז ןיינעל  עוציבב

 לע בויח לש ךליאו הינשה הרזחההמ
 חוקלה תארוהב הלטובש האשרה יפ
 ןמ האצוהש האשרה יפ לע בויח וא
 רדסהה

 ןמזב תרבעההו םייוכיזה תכרעמב הרבעה )5(
 )RTGS( תמא

 1 דע לש םוכסב הרבעה לש הרקמב  ח"ש 0 :רחא קנבל
 היהי יאקנבה דיגאתה ,ח"ש ןוילימ
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 ןכלו אבה שדוחל 1-ב עצובי יונישה ,)ZERO( לולסמ םושב וניא ןובשחה וב בצמל ONE לולסממ וא ONEל -ל PLUS ONE לולסממ רבוע חקלש הרקמב יכ ,רהבוי 5
 חוקלה ,שדוח עצמאב ONE PLUS וא ONE לולסמ-ל גורדש לש הרקמב ,תאז תמועל .תמדוקה לולסמה תולעב יונישל בקועה שדוחה תליחתב ביוחי חוקלה
 תולע לופכ ףקותב לולסמה היה םהבש םימיה 'סמ פ"ע השעי רומאכ יסחי בושיח .ףקותב םי/שדחה םי/לולסמה היה וב שדוחה לש יסחיה קלחה רובע םלשי
 .יטנוולרה לולסמה

 םוכסב הלמע הדעב תובגל יאשר
 לש תוריש ריחמ לע הלוע וניאש
 .דיקפ ידי לע תחא הלועפ

 – )ג(1
 לולסמ

  

  יסיסב לולסמ )1(
 דעו דיקפ ידי לע תחא הלועפ דע ללוכה לולסמ

 רישי ץורעב תולועפ 10
 

  ח"ש  0
 )חוקיפב(
 

 דעב שדוחה תליחתב
 5ול םדקש שדוחה

 רוטב תועיפומה תורעהה )1(
 טרפבש ,)2( הקספ דצל ,"תורעה"
 .וז הקספ לע ולוחי אל הז קלחל )א(1
 תועצמאב עדימ תותליאש )2(
 בשחוממ ינופלט הנעמו טנרטניאה
)IVR(, תולועפה ןיינמב ונמיי אל 
 הלמע תובגל ןיאו לולסמב תולולכה
 .ןדעב
 וניא יאקנבה דיגאתהש הרקמב )3(
 תורשפא תוחוקלה תושרל דימעמ
 תדקפה לש תולועפ עצבל הריבס
 ץורעב ןמוזמ תדקפה וא םיקיש
 תולועפכ הלא תולועפ ובשחיי ,רישי
 .רישי ץורעב
 תא חוקל ריבעה ובש הרקמב )4(
 תא רגס וא ןובשחב תוליעפה
 יאשר ,שדוחה ךלהמב ונובשח
 תולעב ובייחל יאקנבה דיגאתה
 .שדוח ותואל לולסמה לש תללוכה

  בחרומ לולסמ )2(
 דעו דיקפ ידי לע תולועפ 10 דע ללוכה לולסמ

  רישי ץורעב תולועפ 50

 "תורעה" רוטב תועיפומה תורעהה דעב שדוחה תליחתב ח"ש 0
 הז קלחל )ג(1 טרפבש ,)1( הקספ דצל
 .וז הקספ לע םג ולוחי
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תוארתהו תועדוה ,עדימ  – 2 קלח  
 

 תורעה היבג דעומ ריחמ תוריש
 – )א(2
 םיתוריש
 םיצופנ

 תועדוה )1(
 – ללוכ הז תוריש

 םימולשתב רוגיפ לע תועדוה )1(
 תוארתה )2(
 םיקיש קוח יפל תוארתה וא תועדוה )3(
 1981-א"משתה ,יוסיכ אלל

   עוציבב  )חוקיפב( ח"ש 5

 
 ןכלו אבה שדוחל 1-ב עצובי יונישה ,)ZERO( לולסמ םושב וניא ןובשחה וב בצמל ONE לולסממ וא ONEל -ל PLUS ONE לולסממ רבוע חקלש הרקמב יכ ,רהבוי 6
 חוקלה ,שדוח עצמאב ONE PLUS וא ONE לולסמ-ל גורדש לש הרקמב ,תאז תמועל .תמדוקה לולסמה תולעב יונישל בקועה שדוחה תליחתב ביוחי חוקלה
 תולע לופכ ףקותב לולסמה היה םהבש םימיה 'סמ פ"ע השעי רומאכ יסחי בושיח .ףקותב םי/שדחה םי/לולסמה היה וב שדוחה לש יסחיה קלחה רובע םלשי
 .יטנוולרה לולסמה
 ןכלו אבה שדוחל 1-ב עצובי יונישה ,)ZERO( לולסמ םושב וניא ןובשחה וב בצמל ONE לולסממ וא ONEל -ל PLUS ONE לולסממ רבוע חקלש הרקמב יכ ,רהבוי 7
 חוקלה ,שדוח עצמאב ONE PLUS וא ONE לולסמ-ל גורדש לש הרקמב ,תאז תמועל .תמדוקה לולסמה תולעב יונישל בקועה שדוחה תליחתב ביוחי חוקלה
 תולע לופכ ףקותב לולסמה היה םהבש םימיה 'סמ פ"ע השעי רומאכ יסחי בושיח .ףקותב םי/שדחה םי/לולסמה היה וב שדוחה לש יסחיה קלחה רובע םלשי
 .יטנוולרה לולסמה

 6ול םדקש שדוחה 

  סולפ בחרומ לולסמ )3(
 יפל ןרפסמו תולועפה תא ללוכה לולסמ
 יפל םיפסונ םיתוריש ןכו ,בחרומה לולסמה
 יאקנבה דיגאתה תטלחה
 
 לולסמ לכב םיללכנש םיתורישהו תולועפה
 ןלהל 'ו חפסנ תרגסמב וטרופי בחרומ

 49 – דיחי ןובשח ONE לולסמ
 שדוחל ח״ש
 59 – ףתושמ ןובשח ONE לולסמ
 שדוחל ח״ש
 – דיחי ןובשח ONE PLUS לולסמ

 שדוחל ח״ש 119
 ןובשח ONE PLUS לולסמ
 שדוחל ח״ש 139 – ףתושמ

 דעב שדוחה תליחתב
 7ול םדקש שדוחה

 "תורעה" רוטב תועיפומה תורעהה
 הז קלחל )ג(1 טרפבש ,)1( הקספ דצל
 .וז הקספ לע םג ולוחי
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  עוציבב ח"ש 40 ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ )2(
 םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה )3(

 חוקל תשקבל בשחוממה רגאמב
 :ףינסב םינימז םניא
 תפסותב השקבל ח"ש 0 
 דומע לכל ח"ש 0 

 םיקישב הייפצ ללוכ אל עוציבב
 .טנרטניאב
 תריסמ דעב הלמע תובגל ןיא
 תשקבל העדוה לש דחא קתעה
 םישדוח השיש ךלהמב חוקל
 ,הז ןיינעל .ןובשחה תריגס םוימ
 החלשנש העדוה – "העדוה"
 ןיד חוכמ חוקלל תרושקתב
 םישדוחה תשש ךלהמב
 .ןובשחה תריגסל ומדקש

 חוקל תשקבל תוחוד )4(
 
 :ןוגכ ,םייטרדנטס תוחוד )א(
 תורתי רושיא )1(
 האוולה לש םימולשת טוריפ )2(
 האוולה לש םולשת יביכר טוריפ )3(
 ףסונ ןיקוליס חול )4(
 ךרע תוריינ קית טוריפ )5(
 ךרע תוריינב תועונת רוזחש )6(
  תולעב רושיא )7(
 
 :לשמל ,עדימ ףוסיאב םיכורכה תוחוד )ב(
 ירעש ,תויביר רבדב ירוטסיה עדימ תריסמ
 אל םיבתכמ ןכו ,ךרע תוריינ ירעש ,ןיפילח
 הצלמה בתכמ וא םייטרדנטס

 ח"ש 0 : םייטרדנטס תוחוד
  )חוקיפב(
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 :עדימ ףוסיאב םיכורכה תוחוד
 ח"ש 0

 טנרטניאה תועצמאב טעמל )1( עוציבב
 ןועריפ ינפל הרתי רושיא )2(
 רוטפ – האוולה לש םדקומ
 הלמעמ

 תפסותב השקבל ח"ש 0 םיכמסמ רותיא )5(
 דומע לכל ח"ש 0 

  עוציבב
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  עוציבב ח"ש 0 תונובשח רותיא )6(

 – )ב(2
 םיתוריש
 וא םיסחוימ
 םייקסע

 עדימ ןתמ ללוכ הז תוריש עוציבב ח"ש  0 חוקל תשקבל תרושקתב עדימ תלבק )1(
 .היצקילפאו ןופלט :םיעצמאב
 תריסמ דעב הלמע תובגל ןיא
 תשקבל העדוה לש דחא קתעה
 םישדוח השיש ךלהמב חוקל
  .ןובשחה תריגס םוימ
 העדוה – "העדוה" ,הז ןיינעל
 חוקלל תרושקתב החלשנש
 תשש ךלהמב ןיד חוכמ
 תריגסל ומדקש םישדוחה
 .ןובשחה

  עוציבב ח"ש 0 תינורטקלא וא תיטנגמ הידמב עדימ )2(

 
יארשא – 3 קלח  

 
 תורעה היבג דעומ ריחמ תוריש

 – )א(3
 םיתוריש
 םיצופנ

 ןועברל ח"ש  0 :דיחי יארשא תאצקה )1(
 
 ח"ש 0 :ןטק קסע

 הרקמב דיחימ הבגית וז הלמע עוציבב
 יארשאה תרגסמ לוצינ-יא לש
 יקלח לוצינ לש הרקמב .ןועברב
 ביוחי דיחי חוקל ,תרגסמה לש
 ,הלמעב וא תינועברה תיבירב
 .ןהיניבמ הובגה יפל

 תונוחטיבבו יארשאב לופיט )2(
 
 100,000 לעמ – רוידל ןניאש תואוולה
 ח"ש

  ח"ש 0
 

 הלמעה תא תובגל ןיא )1( עוציבב
 ,יארשאה שודיח לש הרקמב
 תפסוה וא יונישב ךורכ אלש
  .תונוחטיב
 – יארשאה תלדגה לש הרקמב
 לע הלמעה תא תובגל ןתינ

 עוציבב  זוחא 0  ןטק קסעל יארשא תרגסמ
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 .דבלב שרפהה
 תדמעה לע הלמע תובגל ןיא )2(
 תוחוקלל יארשא תרגסמ
 .םידיחי
 

 תיאקנב תוברע )5(
 תוברע טעמל( גוס לכמ תיאקנב תוברע
 )תוריד( רכמה קוח יפל םינכתשמל
 ,)תוריד ישכור לש תועקשה תחטבה(
 )רכמה קוח – ןלהל( )1974-ה"לשתה
 תחטבומה תיאקנב תוברע טעמלו
 יפיצפס יפסכ ןודקיפב

  זוחא 2.5
 ח״ש 250 םומינימ

 תוברע" תוריש דעב הלמעה עוציבב
 ןודקיפב תחטבומה תיאקנב
 הכומנ היהת "יפיצפס יפסכ
 תוברע" תוריש דעב הלמעהמ
 "גוס לכמ

 דיגאתה גיצנ ידי לע םידובעש םושיר )7(
 םשר לצא יאקנבה

  עוציבב ח"ש 10

 ח"ש 10 :קנבב םידובעש יוניש )8(
 ח"ש 10 :םשר לצא

  עוציבב

 יאנתב וא האוולהה םכסהב םייוניש )א( )10(
 :ללוכ ברע וא חוקל תשקבל תוברעה
 וא םיוול בכרה וא תוהז ,האוולהה תפוקת
 תאפקה ,תיביר ,האוולהה לולסמ ,םיברע
 ,תואכז תדרפה וא דוחיא ,םימולשת
 .תוברע ןוקית ,ןועריפ ידעומ
 

 ח"ש 0
 
 
 
 
 
 
 
 

  עוציבב
 
 
 
 
 
 
 
 

 ראשל ףסונ תיבגנ וז הלמע עוציבב ח"ש 10 :תילועפת הלמע םדקומ ןועריפ )13(
 וצ יפ לע םיבגנה םימולשתה
 ןועריפ תולמע( תואקנבה
 יפ לע ,2002-ב"סשתה ,)םדקומ
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 'סמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה
 קוחל 88 ףיעס יפ לעו 454
 .1969-ט"כשתה ,ןיעקרקמה

 
ךרע תוריינ – 4 קלח  

 
 תורעה היבג דעומ ריחמ תוריש

 – )א(4
 םיתוריש
 םיצופנ

 לש ןוידפו הריכמ ,הינק )4(
 ץראל ץוחב ךרע תוריינ
 הריכמ וא הינק ללוכ(
 )העצוב אלש

 
 תונרקו בוח תורגא ,תוינמ
 תונמאנ

  זוחא 0.3
 
  םומינימ

 ב"הרא רלוד 24
 
 םומיסקמ

 ב"הרא רלוד 120

 אלש הריכמ וא הינק לש הרקמב )1( עוציבב
 – חוקלב היולתה הביסמ העצוב
 םא קר םומינימ תלמע הבגית
 .דיקפ ידי לע הלועפ העצוב
 עוציב לשב םג הבגית וז הלמע )2(
 םניאש ךרע תוריינב תורישה
 .םירחסנ
  SEC תלמע - 'ג דצ תואצוה )3(
 םאתהב ב"הראב רחסמ תולועפב
 .תישממה האצוהל

 תוריינ ןודקיפ לוהינ ימד )5(
 תודיחי תוברל( ךרע
 תונרקב תופתתשה
 )תונמאנ
 
 ץראל ץוחב םירחסנה
 
  הסרובב םירחסנ םניאש

 
 
 
 
 

 זוחא 0
 

  זוחא 0

 ןודקיפ לוהינ ימד תובגל ןתינ אל )1( עוציבב
 הסרובב םירחסנ םניאש ךרע תוריינ
 ,רחסמל םושירהמ וקחמנש רחאל
 לעב אוה חוקלהש הרקמב טעמל
 הלש ךרעה תוריינש הרבחב ןיינע
 תעצה תובקעב רחסמהמ וקחמנ
 ףיעסב התועמשמכ ,האלמ שכר

 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 336
 ןודקיפ לוהינ ימד תובגל ןתינ אל )2(
 דעומ רצק הוולמ רובעב ךרע תוריינ
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 התרדגהכ תיפסכ ןרק רובעב וא
 תופתושמ תועקשה תונקתב
 תונקל רתומש םיסכנ( תונמאנב
 םהירועישו ןרקב קיזחהלו
 .1994-ה"נשתה ,)םייברמה
 תואצוה – 'ג דצ תואצוה )3(

ADR/GDR. 
 ח"ש 5 :רחא יסנניפ ףוגב חוקל ותוא ןובשחל ךרע תוריינ תרבעה )6(

 )חוקיפב( )הרבעהל(
 
 :רחא חוקל ןובשחל

 זוחא 0.25
 
  םומינימ

 קיתל ח"ש 25
 
 םומיסקמ

 קיתל ₪ 500
 

 תוברל ,"חוקל ותוא ןובשח" )1( עוציבב
 וא ןב םע חוקלה לש ףתושמ ןובשח
 .וגוז תב
 ןובשחל ךרע תוריינ תרבעה )2(
 אל ןובשח תריגס תעב חוקל ותוא
 קיתה תרבעהל ח"ש 10 לע הלעת
 8.'ג דצ תואצוהו
 קוחב ותרדגהכ – "יסנניפ ףוג" )3(
 .2010-ע"שתה ,לארשי קנב
 SEC תלמע - 'ג דצ תואצוה )4(
 םאתהב ב"הראב רחסמ תולועפב
 .תישממה האצוהל

 – )ב(4
 םיתוריש
 םידחוימ
 םייקסע וא

  עוציבב זוחא 0 ןאידוטסק תלמע )4(

 

  
 

 ,הסרובה תקלסמ תואצוה רזחה ללוכ אל( ח"ש 40 לע הלעי אל ןלהל תוטרופמה ןובשח תריגסל תולועפ לשב יאקנבה דיגאתה הבגיש תולמעה לכ ךס 8
 דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל םירז ךרע תוריינ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל ךרע תוריינ תרבעה :)םדקומ ןועריפ תולמעו טנדנופסרוק
 ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל ץוח עבטמ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל תיאקנב הרבעה ,ץראב רחא יאקנב
 .עבק תוארוה לוטיבו ןובשח בויחל תואשרה לוטיב ,םדקומ ןועריפ ינפל הרתי רושיא ,יאקנבה דיגאתב ונובשח תריגס בגא דיקפמל םייוחד םיקיש תרזחה
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9 ץוח עבטמ  – 5   קלח
 

 תורעה היבג דעומ ריחמ תוריש

  ח"טמל י״טמ ןיפילח תלמע )1( 
  זוחא 0.1

 
 םומינימ
 ב״הרא רלוד 5 
 
  םומיסקמ

 ב"הרא רלוד 100

  עוציבב

 ח״טמל ח״טמ 
 זוחא 0.2

 
 םומינימ
 ב"הרא רלוד 8 
 
 םומיסקמ
 ב"הרא רלוד 200 

  

 ץוחל ץוח עבטמ תרבעה )9(
 ץראל ץוחמו ץראל
 

 :העובק/תימעפ-דח
  זוחא 0.1 
 
  םומינימ

 ב"הרא רלוד 10

 תויסנפ וא תוטנר תרבעה )1( עוציבב
 .הלמעמ הרוטפ םיצאנ יעגפנל
 קנב תואצוה - 'ג דצ תואצוה )2(
 טנדנופסרוק תואצוהו בטומ
 .תישממה האצוהל םאתהב

 
 תדקפה – 1 קלחב רומאכ תילמינימה הלמעה בושיח ןיינעל .1 קלחב רומאה יפ לע ובגיי ,1 קלחב םילולכ ךא ,הז קלחב םילולכ םניאש םיתוריש דעב תולמע 9
 ץראב ץוח עבטמ תרבעה ,ץראל ץוחמו ץראל ץוחל ץוח עבטמ תרבעה ,קיש ןוידפ ,קיש תדקפה ,ץוח עבטמ ןובשחמ ןמוזמ תכישמ ,ץוח עבטמ ןובשחל ןמוזמ
 .דיקפ ידי לע הלועפכ ובשחיי ,היבגל גצומו ץוח עבטמ ןובשח לע ךושמ קישב לופיט ,ץראב רחא קנבמו
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 םומיסקמ

 ב"הרא רלוד 75
 ץראב ץוח עבטמ תרבעה )10(

 ץראב רחא קנבמו
 :חוקל ותוא ןובשחמ וא ןובשחל
 )חוקיפב( ב"הרא רלוד 10 
 
  זוחא 0.1 :תרחא הרבעה
 
 םומינימ
 ב"הרא רלוד 10 
 
  םומיסקמ

 ב"הרא רלוד 75

 תוברל – "חוקל ותוא ןובשח" )1( עוציבב
 וא ןב םע דחי להנמ חוקלהש ןובשח
 .וגוז תב
 ותוא ןובשחל ץוח עבטמ תרבעה )2(
 הלעת אל ןובשח תריגס תעב חוקל
 10.ח"ש 10 לע
 קנב תואצוה - 'ג דצ תואצוה )2( )3(
 טנדנופסרוק תואצוהו בטומ
 .תישממה האצוהל םאתהב

 ךרע ימי )11(
 ןלהל 'ג חפסנ ואר

   

 
 

  

 
 ,הסרובה תקלסמ תואצוה רזחה ללוכ אל( ח"ש 40 לע הלעי אל ןלהל תוטרופמה ןובשח תריגסל תולועפ לשב יאקנבה דיגאתה הבגיש תולמעה לכ ךס 10
 דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל םירז ךרע תוריינ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא ןובשחל ךרע תוריינ תרבעה :)םדקומ ןועריפ תולמעו טנדנופסרוק
 ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל ץוח עבטמ תרבעה ,ץראב רחא יאקנב דיגאתב חוקל ותוא לש ןובשחל תיאקנב הרבעה ,ץראב רחא יאקנב
 .עבק תוארוה לוטיבו ןובשח בויחל תואשרה לוטיב ,םדקומ ןועריפ ינפל הרתי רושיא ,יאקנבה דיגאתב ונובשח תריגס בגא דיקפמל םייוחד םיקיש תרזחה
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בויח יסיטרכ – 6 קלח  
 

 תורעה היבג דעומ ריחמ תוריש
 'ד חפסנב יאקנבה דיגאתה עבקיש סיטרכ יגוס יפל סיטרכ ימד )1( 

 ןופירעתל
 ח"ש  0

 דעב וז הלמע הבגי אל יאקנב דיגאת שדוח םותב
 חוקלל קפנוהש ידיימ בויח סיטרכ
 ףקותב יארשא סיטרכ ותושרבש
 יאקנב דיגאת ותוא ידי לע קפנוהש
 םישדוח 36 לש הפוקתל תאזו
 בויחה סיטרכ לש הקפנהה דעוממ
 .ידיימה

 אל השחכהב לופיט )4(
 הקסע לש תקדצומ

  עוציבב ח"ש 10

 ןועריפ וא םדקומ ןועריפ )5(
 תואקסע לש ידיימ

 תואקסעה לכ לש םדקומ ןועריפ עוציבב השקבל ח"ש 10
 השקבל בשחיי סיטרכה לוטיב לשב
 .תחא
 סיטרכ לוטיב דעב תולמעה לכ ךס
 קיפנמש הרקמב ןובשח תריגס בגא
 ףופכ היהי ,קנבה אוה סיטרכה
 .ח"ש 40 לש הרקתל

 :הליגר הקפנה יפילח סיטרכ תקפנה )6(
 ח"ש 10 
 :תידיימ הקפנה

 ח"ש 40

  עוציבב

 :וריאב וא רלודב תואקסע ץוח עבטמב תואקסע )7(
 זוחא 2
 
 :רחא עבטמב תואקסע
 זוחא 2

 גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה  שדוח יידמ
 ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש
 .הקסעה העצוב ויפלש
 הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב
 הרמהה עבטמב בויחה םוכס יפל
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש
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 ץוחב ץוח עבטמ תכישמ )8(
 ץראל
 וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 יטמוטוא רישכממ וריאב

 
 
 
 זוחא 3
 

 גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה  שדוח יידמ
 ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש
 .הקסעה העצוב ויפלש
 הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב
 הרמהה עבטמב בויחה םוכס יפל
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש

 עבטמב ןמוזמ תכישמ
 יטמוטוא רישכממ רחא

  שדוח יידמ זוחא 3

 וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 קפלדב וריאב

  שדוח יידמ זוחא 3

 עבטמב ןמוזמ תכישמ
 קפלדב רחא

  שדוח יידמ זוחא 3

 
 

ישילש דצ תואצוה – 11 קלח  
 תורעה היבג דעומ האצוה הבוג האצוה גוס

 ל"וחב הסרוב תואצוה )1(
 

    תישממה האצוהל םאתהב

 ל"וחב רקורב תואצוה )2(
 

    תישממה האצוהל םאתהב

 טנדנופסרוק קנב תואצוה )3(
 

    תישממה האצוהל םאתהב

 תוחילש תואצוה )4(
 

    תישממה האצוהל םאתהב

 םע בויח סיטרכ חולשמ )5(
  ץראב חילש

 

    תישממה האצוהל םאתהב

 ןיגב הסרובל םולשת )6(
 הדועת תדקפה

    תישממה האצוהל םאתהב
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 ןיגב הסרובל םולשת )7(
 הדועת תכישמ
 

    תישממה האצוהל םאתהב

 ADR/GDR תואצוה )8(
 

    תישממה האצוהל םאתהב

 עדימ תוריש )9(
 

    תישממה האצוהל םאתהב

    תישממה האצוהל םאתהב ץראב הסרוב תואצוה )10(
    תישממה האצוהל םאתהב  תונוש םושיר תורגא )11(
 םשרב םימושיר תקידב )12(

 תורגאה( ןיעקרקמה
 דרשמ י"ע תועבקנ
 )םיטפשמה

    תישממה האצוהל םאתהב

 האשרה וא קיש רזחה )13(
 תבוטל ןובשח בויחל
 קנבה

    תישממה האצוהל םאתהב

 תולועפב SEC תלמע )14(
 ב"הראב רחסמ

    תישממה האצוהל םאתהב

 רחסנ וב קושה /ןכוסה / ריינ גוסל םאתהב הנתשמ ץראל ץוחב ןכוס תואצוה )15(
 תישממה האצוהל םאתהב ביוחיו הלועפה גוס / ריינה

  

    תישממה האצוהל םאתהב טפיווס תואצוה )16(
    תישממה האצוהל םאתהב בטומה קנב תואצוה )17(
 תוריינל הסרובה תואצוה )18(

 / הדקפה ןיגב ךרע
 ע"ינ לש הרבעה / הכישמ
 .רחא הסרוב רבחל

 האצוהל םאתהב ביוחיו הסרובה ןופירעתב טרופמכ
 תישממה

  

 תוריינל הסרובה תואצוה )19(
 ןיגב ל"וחב תוסרוב /ךרע

   תישממה האצוהל םאתהב
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 םיפטוש רחסמ ינותנ

 ע"ינב 'ג דצ תואצוה )20(
 DR  גוסמ

   תישממה האצוהל םאתהב

 ץראל ץוחב ח״טמ תכישמ )21(
 קפלדב

   תישממה האצוהל םאתהב
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ה ייסולכוא תוצובקל תובטה  –   חפסנ 'א

 
 

הלמע םש  11Founder דיחי ןובשח 

בשו רבוע ןובשח - 1 קלח  

הלמעמ רוטפ ONE - סולפ בחרומ לולסמ  

הבטה ONE PLUS 41% – סולפ בחרומ לולסמ  
 
 

הלמע םש   12Founder ףתושמ ןובשח 

בשו רבוע ןובשח - 1 קלח  

הלמעמ רוטפ ONE - סולפ בחרומ לולסמ  

ONE PLUS 13 – סולפ בחרומ לולסמ  ףתושמה ב דבלב תחא הלמעכ ןובשחה רובע הבטה  הבגיו  42% 
 

  

 
 סנכיהל שי ,רומאה םכסהב ןויעל .םירדנואפה םכסה יאנת לכב דמועו 16.8.22 םויל דע קנבב דיחי ןובשח חתפש חוקל וניה קנבב רדנואפכ רדגוהש ימ 11
 .שומישה יאנת > רדנואפה ןובשח יאנת > ילש לולסמה > קנבה תייצקילפאל
 .ליעל 11 'סמ םיילוש תורעה ואר 12
 .םיפתושהמ דחא לכמ הבגיי אלו ףתושמה ןובשחה םע רשקב תחא םעפ הבגי ,רמולכ 13
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ךרע ימי תלבט  –   'ג חפסנ
 

 ץוח עבטמב ךרע ימי תלבט
 

 

  

 
 םייטנוולרה םיכמסמ ףוריצ תוברל ,הלועפה עוציבל םישרדנה םיטרפה ללכ תלבקלו םייללכה םיאנתב תרדגהכ ח"טמב םיקסע ימילו םיקסע ימיל ףופכב 14
 תיאקנבה הלועפה תמלשה תבוטל שרדנ רשא רסח עדימ לכ יבגל חוקלה תא ןכדעי קנבה .קנבה לש ולוקישל םאתהב שרדנש ךמסמ לכ וא/ו יוסימ תויגוסל
 .תיטנוולרה

 תיאקנב תוליעפ 14י״טמ/ח״טמב ךרע ימי רפסמ

 )ח״טמל י״טמ ןיב הרמה( ח״טמ תשיכר הארוהה ןתמ םוי

 )ח״טמל ח״טמ וא י״טמל ח״טמ ןיב הרמה( ח״טמ תריכמ הארוהה ןתמ םוי

 )קנבב תוברל( לארשיב רחא ןובשחל חוקל ןובשחמ ח״טמ תורבעה 2
 )swift תורבעה( ל״וחל ח״טמ תורבעה 2
 ,swift תורבעה תוברל( ל״וחב וא ץראב רחא ןובשחמ ח״טמ תלבק קנבה ידי לע יוכיזה תלבק  םוי

 )תוטנרו םייוציפ
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טרכארשי סיטרכה גוס יפל סיטרכ ימד –   – ד '   חפסנ

 

 
  

 תורעה היבגה דעומ ריחמ תוריש

  ח"ש MASTERCARD PLATINUM  0 סיטרכ

 
  ישדוח

  ח"ש 0 )ידיימ בויח סיטרכ(  direct Mastercard סיטרכ

 
  ישדוח
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סולפ בחרומ גוסמ םילולסמל תובטה  – ו '   חפסנ
 

הלמע םש   ONE  לולסמב דיחי ןובשחל תובטה 

בשו רבוע ןובשח - 1 קלח  

 )סקנפב םיקיש 25( תולע אלל תירדנלק הנשב םיקיש יסקנפ 5 דע  םיקיש סקנפ
הלמעמ רוטפ  יאקנב קיש  

הלמעמ רוטפ  תינכט הביסמ קיש תרזחהב ךשומה בויח  

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

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ  ליגר - האשרה יפ לע בויח תרזחהב בטומה בויח  

 תוארתהו תועדוה ,עדימ - 2 קלח

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ  ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ  

 יארשא - 3 קלח

 יאקנבה דיגאתה גיצנ ידי לע םידובעש םושיר
  םשר לצא

הלמעמ רוטפ  
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הלמעמ רוטפ קנבב םידובעש יוניש  

הלמעמ רוטפ םשר לצא םידובעש יוניש  

םדקומ ןועריפ הלמעמ רוטפ   

 תוברע טעמל( גוס לכמ תוברע - תיאקנב תוברע
 תחטבה( )תוריד-רכמה קוח יפל םינכתשמל
 1974-ה"לשתה,)תוריד ישכור לש תועקשה
  רכמה קוח-ןלהל

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הווהמש ,הז ךס לעמ .תירדנאלק הנשב ןובשחל רבטצמב ח"ש 30,000 לש ךס דע
.ח"ש 30,000 לעמש הרתיהמ 2.5% לש רועיש הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא  

ךרע תוריינ - 4 קלח  

- ץראל ץוחב ךרע תוריינ לש ןוידפו הריכמ ,הינק
  תונמאנ תונרקו בוח תורגא ,תוינמ

הבטה 66%  

ץוח עבטמ - 5 קלח  

 - ץראב רחא קנבמו ץראב ץוח עבטמ תרבעה
  )פ( חוקל ותוא ןובשחמ וא ןובשחל

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ח״טמל י״טמ - ןיפילח תלמע  

הלמעמ רוטפ  ח״טמל ח״טמ - ןיפילח תלמע  

 דח - ץראל ץוחמו ץראל ץוחל ץוח עבטמ תרבעה
  תימעפ

הלמעמ רוטפ  
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בויח יסיטרכ - 6 קלח  

 לש ידיימ וא םדקומ ןועריפ - םידחוימ םיתוריש
 )השקבל( תואקסע

הלמעמ רוטפ  

 וא רלודב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע
 וריאב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ רחא עבטמב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

  .תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ
 רישכממ וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 יטמוטוא

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ יטמוטוא רישכממ רחא עבטמב ןמוזמ תכישמ  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ קפלדב וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 ןמוזמ תכישמ - ץראל ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 קפלדב רחא עבטמב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
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 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 םימולשתב רוגיפ לע תועדוה - םיפסונ םיתוריש

 )הארתה/העדוה לכל(
הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ - םיפסונ םיתוריש  

 תקדצומ אל השחכהב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 הקסע לש

הלמעמ רוטפ  

 תונוחטבו יארשאב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 ₪ 100,000 לעמ

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ יפילח סיטרכ תקפנה - םידחוימ םיתוריש  

 
 

הלמע םש  ONE לולסמב ףתושמ ןובשח 

בשו רבוע ןובשח - 1 קלח  

 )סקנפב םיקיש 25( תולע אלל תירדנלק הנשב םיקיש יסקנפ 5 דע  םיקיש סקנפ
הלמעמ רוטפ  יאקנב קיש  

הלמעמ רוטפ  תינכט הביסמ קיש תרזחהב ךשומה בויח  

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

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ  ליגר - האשרה יפ לע בויח תרזחהב בטומה בויח  

 תוארתהו תועדוה ,עדימ - 2 קלח

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ  ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ  

 יארשא - 3 קלח

 יאקנבה דיגאתה גיצנ ידי לע םידובעש םושיר
  םשר לצא

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ קנבב םידובעש יוניש  

הלמעמ רוטפ םשר לצא םידובעש יוניש  

םדקומ ןועריפ הלמעמ רוטפ   

 תוברע טעמל( גוס לכמ תוברע - תיאקנב תוברע
 תחטבה( )תוריד-רכמה קוח יפל םינכתשמל
 1974-ה"לשתה,)תוריד ישכור לש תועקשה
  רכמה קוח-ןלהל

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הווהמש ,הז ךס לעמ .תירדנאלק הנשב ןובשחל רבטצמב ח"ש 30,000 לש ךס דע
.ח"ש 30,000 לעמש הרתיהמ 2.5% לש רועיש הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא  

ךרע תוריינ - 4 קלח  

- ץראל ץוחב ךרע תוריינ לש ןוידפו הריכמ ,הינק
  תונמאנ תונרקו בוח תורגא ,תוינמ

הבטה 66%  
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ץוח עבטמ - 5 קלח  

 - ץראב רחא קנבמו ץראב ץוח עבטמ תרבעה
  )פ( חוקל ותוא ןובשחמ וא ןובשחל

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ח״טמל י״טמ - ןיפילח תלמע  

הלמעמ רוטפ  ח״טמל ח״טמ - ןיפילח תלמע  

 דח - ץראל ץוחמו ץראל ץוחל ץוח עבטמ תרבעה
  תימעפ

הלמעמ רוטפ  

בויח יסיטרכ - 6 קלח  

 לש ידיימ וא םדקומ ןועריפ - םידחוימ םיתוריש
 )השקבל( תואקסע

הלמעמ רוטפ  

 וא רלודב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע
 וריאב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי

  .ןובשחב
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ רחא עבטמב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

  .תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ
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 בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי
.ןובשחב  

 רישכממ וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 יטמוטוא

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי

.ןובשחב  
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ יטמוטוא רישכממ רחא עבטמב ןמוזמ תכישמ  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי

.ןובשחב  
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ קפלדב וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי

.ןובשחב  
 ןמוזמ תכישמ - ץראל ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 קפלדב רחא עבטמב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
 בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי

.ןובשחב  
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 םימולשתב רוגיפ לע תועדוה - םיפסונ םיתוריש
 )הארתה/העדוה לכל(

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ - םיפסונ םיתוריש  

 תקדצומ אל השחכהב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 הקסע לש

הלמעמ רוטפ  

 תונוחטבו יארשאב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 ₪ 100,000 לעמ

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ יפילח סיטרכ תקפנה - םידחוימ םיתוריש  

 
 

הלמע םש  ONE PLUS לולסמב דיחי ןובשחל תובטה 

בשו רבוע ןובשח - 1 קלח  

 )סקנפב םיקיש 25( תולע אלל תירדנלק הנשב םיקיש יסקנפ 5 דע  םיקיש סקנפ
הלמעמ רוטפ  יאקנב קיש  

הלמעמ רוטפ  תינכט הביסמ קיש תרזחהב ךשומה בויח  

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

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  
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 - האשרה יפ לע בויח תרזחהב בטומה בויח
  ליגר

הלמעמ רוטפ  

תוארתהו תועדוה ,עדימ - 2 קלח  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ  ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ  

יארשא – 3 קלח  

 יאקנבה דיגאתה גיצנ ידי לע םידובעש םושיר
  םשר לצא

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ קנבב םידובעש יוניש  

הלמעמ רוטפ םשר לצא םידובעש יוניש  

הלמעמ רוטפ םדקומ ןועריפ  

 טעמל( גוס לכמ תוברע - תיאקנב תוברע
-רכמה קוח יפל םינכתשמל תוברע
 ישכור לש תועקשה תחטבה()תוריד
  רכמה קוח-ןלהל 1974-ה"לשתה,)תוריד

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הווהמש ,הז ךס לעמ .תיראדנלק הנשב ןובשחל רבטצמב ח"ש 30,000 לש ךס דע
.ח"ש 30,000 לעמש הרתיהמ 2.5% לש רועיש הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא  

ךרע תוריינ - 4 קלח  

 ץראל ץוחב ךרע תוריינ לש ןוידפו הריכמ ,הינק
  תונמאנ תונרקו בוח תורגא ,תוינמ-

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 תא הווהמש תאז תומכ לעמ .ירדנאלק שדוחב ךרע תוריינב תואקסע 10 דע 

.66% רוטפ ןתניי ,ריבסה שומישה תלבגמ  

ץוח עבטמ - 5 קלח  
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 - ץראב רחא קנבמו ץראב ץוח עבטמ תרבעה
  )פ( חוקל ותוא ןובשחמ וא ןובשחל

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ח״טמל י״טמ - ןיפילח תלמע  

הלמעמ רוטפ  ח״טמל ח״טמ - ןיפילח תלמע  

 - ץראל ץוחמו ץראל ץוחל ץוח עבטמ תרבעה
  תימעפ דח

הלמעמ רוטפ  

בויח יסיטרכ - 6 קלח  

 לש ידיימ וא םדקומ ןועריפ - םידחוימ םיתוריש
 )השקבל( תואקסע

הלמעמ רוטפ  

 וא רלודב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע
 וריאב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ רחא עבטמב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע  

 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

  .תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ
 רישכממ וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 יטמוטוא

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  
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ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ יטמוטוא רישכממ רחא עבטמב ןמוזמ תכישמ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ קפלדב וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  

 ןמוזמ תכישמ - ץראל ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 קפלדב רחא עבטמב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק הנשב

.תוכישמ וא/ו תואקסעה הבוגמ  

 רוגיפ לע תועדוה - םיפסונ םיתוריש
 )הארתה/העדוה לכל( םימולשתב

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ - םיפסונ םיתוריש  

 תקדצומ אל השחכהב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 הקסע לש

הלמעמ רוטפ  

 תונוחטבו יארשאב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 ₪ 100,000 לעמ

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ יפילח סיטרכ תקפנה - םידחוימ םיתוריש  
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הלמע םש  ONE PLUS לולסמב ףתושמ ןובשחל תובטה 

בשו רבוע ןובשח - 1 קלח  

 )סקנפב םיקיש 25( תולע אלל תירדנלק הנשב םיקיש יסקנפ 5 דע  םיקיש סקנפ
הלמעמ רוטפ  יאקנב קיש  

הלמעמ רוטפ  תינכט הביסמ קיש תרזחהב ךשומה בויח  

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

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  

 - האשרה יפ לע בויח תרזחהב בטומה בויח
  ליגר

הלמעמ רוטפ  

תוארתהו תועדוה ,עדימ - 2 קלח  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ  ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ  

יארשא – 3 קלח  

 יאקנבה דיגאתה גיצנ ידי לע םידובעש םושיר
  םשר לצא

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ קנבב םידובעש יוניש  
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הלמעמ רוטפ םשר לצא םידובעש יוניש  

הלמעמ רוטפ םדקומ ןועריפ  

 טעמל( גוס לכמ תוברע - תיאקנב תוברע
 )תוריד-רכמה קוח יפל םינכתשמל תוברע
-ה"לשתה,)תוריד ישכור לש תועקשה תחטבה(

  רכמה קוח-ןלהל 1974

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הווהמש ,הז ךס לעמ .תיראדנלק הנשב ןובשחל רבטצמב ח"ש 30,000 לש ךס דע
.ח"ש 30,000 לעמש הרתיהמ 2.5% לש רועיש הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא  

ךרע תוריינ - 4 קלח  

 ץראל ץוחב ךרע תוריינ לש ןוידפו הריכמ ,הינק
  תונמאנ תונרקו בוח תורגא ,תוינמ-

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 תא הווהמש תאז תומכ לעמ .ירדנאלק שדוחב ךרע תוריינב תואקסע 10 דע 

.66% רוטפ ןתניי ,ריבסה שומישה תלבגמ  

ץוח עבטמ - 5 קלח  

 - ץראב רחא קנבמו ץראב ץוח עבטמ תרבעה
  )פ( חוקל ותוא ןובשחמ וא ןובשחל

הלמעמ רוטפ  

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

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ח״טמל י״טמ - ןיפילח תלמע  

הלמעמ רוטפ  ח״טמל ח״טמ - ןיפילח תלמע  

 - ץראל ץוחמו ץראל ץוחל ץוח עבטמ תרבעה
  תימעפ דח

הלמעמ רוטפ  

בויח יסיטרכ - 6 קלח  

 לש ידיימ וא םדקומ ןועריפ - םידחוימ םיתוריש
 )השקבל( תואקסע

הלמעמ רוטפ  
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 וא רלודב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע
 וריאב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הנשב בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 הבוגמ 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק

.תוכישמ וא/ו תואקסעה  
.ןובשחב בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי  

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ רחא עבטמב תואקסע - ץוח עבטמב תואקסע  
 הנשב בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 הבוגמ 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק

  .תוכישמ וא/ו תואקסעה
.ןובשחב בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי  

 רישכממ וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 יטמוטוא

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הנשב בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 הבוגמ 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק

.תוכישמ וא/ו תואקסעה  
.ןובשחב בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי  

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ יטמוטוא רישכממ רחא עבטמב ןמוזמ תכישמ  
 הנשב בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 הבוגמ 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק

.תוכישמ וא/ו תואקסעה  
.ןובשחב בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי  

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ קפלדב וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ  
 הנשב בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 הבוגמ 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק

.תוכישמ וא/ו תואקסעה  
.ןובשחב בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי  
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 ןמוזמ תכישמ - ץראל ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 קפלדב רחא עבטמב

ריבסה שומישה תולבגמל ףופכב ,הלמעמ רוטפ  
 הנשב בויחה סיטרכב ץוח עבטמב תולמעה יגוס לכל רבטצמב ח"ש 75,000 ךס דע
 הבוגמ 1% הבגיי ,ריבסה שומישה תלבגמ תא הווהמש הז םוכס לעמ .תירדנאלק

.תוכישמ וא/ו תואקסעה  
.ןובשחב בויחה יסיטרכ ינשמ דחא לכל ןתנית וז הבטה ףתושמ ןובשחב יכ ,רהבוי  

 רוגיפ לע תועדוה - םיפסונ םיתוריש
 )הארתה/העדוה לכל( םימולשתב

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ ןיד ךרוע לש הארתה בתכמ - םיפסונ םיתוריש  

 תקדצומ אל השחכהב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 הקסע לש

הלמעמ רוטפ  

 תונוחטבו יארשאב לופיט - םיפסונ םיתוריש
 ₪ 100,000 לעמ

הלמעמ רוטפ  

הלמעמ רוטפ יפילח סיטרכ תקפנה - םידחוימ םיתוריש  

 
 



 

 18.12.2022 םוסרפ ךיראת   

 1.1.2023 םויב ףקותל סנכיי ןופירעתה

 

 ONE ZERO – םילולסמ יאנתו םימצמוצמ םינופירעת
 

 םילולסמו תולמע – םייטפשמ םיאנת
 

  לולסמל ךוישל םאתהב בויחל וא ןופירעתה פ"ע בויחל ןובשחה ךויש .1

 רוחבל ולכויש וא ,ONE PLUS לולסמ וא ONE לולסמ ,קנבה עיצמש םילולסמהמ דחאל םהלש ןובשחה תא ךיישל םאה רוחבל ולכוי םישדח תוחוקל
  .)ZERO( קנבה ןופירעתל םאתהב ביוחת ןובשחב הלועפ לכש ןפואב תולמע לולסמל ןובשחה תא ךיישל אלש

  ?לולסמ לכב ללכנ המ .2

  .קנבה ןופירעתב עיפומ לולסמ לכב ללכנש יטנוולרה טוריפה .2.1
  .קנבה ןופירעתב טרופמכ לכהו ,םיוסמ ריבס שומישל םילבגומ םילולסמב םיללכנש םיתורישהמ קלח יכ ,רהבוי .2.2

 םילולסמ רובע םולשת .3

   .)"ישדוחה בויחה"( םדוקה שדוחב תורישה תלבק ןיגב שדוחל 1 לכב ןובשחהמ הבגיי יטנוולרה לולסמה רובע בויחה .3.1
 לולסמה ירדגב םיללכנה תולמעמ רוטפה וא/ו םיתורישה לוצינב תולת אללו םיוסמ לולסמל ןובשחה ךויש רובע תוחוקלה תא בייחי קנבה .3.2

  .יטנוולרה
  םילולסמה וא/ו םיבויחה יגוס .4

ZERO - קנבה ןופירעתל םאתהב בויח ,לולסמ אלל 
ONE – קנבה לש אלמה ןופירעתל 'ה חפסנל םאתהב בויח – תיטרפ תואקנב לולסמ  

ONE PLUS – קנבה לש אלמה ןופירעתל 'ה חפסנל םאתהב בויח – םוימירפ לולסמ 
  םילולסמ ןיב רבעמ .5

  .לולסמ יוניש > תורדגה דומע ךרד השעיי רומאכ לולסמ יוניש .היצקילפאה תועצמאב ונובשחל ךיושש לולסמה תא תונשל יאשר חוקלה .5.1
 – ONE PLUS לולסמל ONE לולסממ רבעמ )ב( .הלעמל גורדש הווהמ ONE PLUS לולסמל וא ONE לולסמל ZERO-מ רבעמ )א( – הלעמ גורדש .5.2

  .הלעמל גורדש הווהמ



 

 

  .ONE-ל ONE PLUS לולסממ רבעמ )ב( .ZERO -ל ONE PLUS וא ONE לולסממ רבעמ )א( – הטמ גורדש .5.3
  םילולסמ ןיב רבעמה דעומ

 .לולסמה יונישל השקבל בקועה ירדנאלקה שדוחל 1-ב ףקותל סנכיי הטמ גורדש .5.4
  .לולסמה יונישל השקבה תטילק עגרמ ידיימ ןפואב ףקותל סנכיי הלעמ גורדש .5.5
  םילולסמ יוניש רובעב םולשת

 תומכל םאתהב םייסחיה יונמה ימדב תאזו ישדוחה בויחה תרגסמב ןובשחה ביוחי ,ירדנאלק שדוח ךלהמב הלעמ גורדש עצבתיש הדימב .5.6
 םי/לולסמה ויה םהבש םימיה 'סמ פ"ע השעיי רומאכ יסחי בושיח יכ ,רהבוי .םי/יטנוולרה םי/לולסמל ךיוש ןובשחה םתרגסמבש םימיה
  .תישדוחה םי/לולסמה תולע לופכ ףקותב ם/יטנוולרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ONE ZERO – םצמוצמ ןופירעת

 בשו רבוע ןופירעת
  

 ריחמ תוריש

 תולועפ .2
 1תויסיסב

 .)שיואמ ינופלט דקומ תועצמאב ,ןופלט תועצמאב תולועפ( דיקפ ידי לע הלועפ )א(
 ינופלט דקומ תועצמאב תוברל ,קנב דיקפ תועצמאב תושענה ,הלאה תולועפה תחא ללוכ הז תוריש
 .קיש תדקפהו רחא ןובשחל הדקפה וא הרבעה ,חוקל תשקבל סיפדת חולשמו הקפה :שיואמ
 ,קיתו חרזא אוהש חוקלו תולבגומ םע םדא אוהש חוקל ,ןמוזמ תכישמל סיטרכ קיזחמ וניאש חוקל
 .רישי ץורעב הלועפ ריחמב ,שדוחב ,דיקפ ידי לע תולועפ 4-ל םיאכז

 ח"ש  0
 

 רישי ץורעב הלועפ )ב(
 טעמל יארשא סיטרכב בויח ,הקלסמ תועצמאב ןובשח יוכיז :הלאה תולועפה תחא ללוכ הז תוריש
 תתליאש ,רחא ןובשחל הדקפה וא הרבעה ,2יטמוטוא רישכמב ןמוזמ תכישמ ,ידיימ בויחל סיטרכ
 האשרה יפ לע בויח ,קיש תדקפה ,קיש תכישמ ,2 )שדוחב תיעיבשה התליאשב לחה( אשונ לכב עדימ
 .עבק תארוה וא ןובשח בויחל

 ח"ש  0
 

 סקנפ .3
 םיקיש

 )חוקיפב( קישל ח״ש 0.36 ליגר םיקיש סקנפ
 

 תרגסמ .4
 יארשא

 2)ןועברב יארשאה תרגסמ לוצינ-יא לש הרקמב( דיחיל יארשא תאצקה )א(
 
 ןטק קסעל יארשא תאצקה )ב(

 ןועברל ח"ש  0
 זוחא 0
 זוחא  0

 תרזחה .6
 םיבויח

 תועצמאב בויח .)יטפשמ וצו לקועמ ,לבגומ תוביסהמו( קיפסמ יוסיכ ןיא תביסמ בויח תרזחה )א(
 קיש ,ןובשח בויחל האשרה ,עבק תארוה
 תינכט הביסמ קיש תרזחהב ךשומ בויח )ב(

 ח"ש 10
 

 ח"ש 10

 
 םוכסב םומינימ תלמע )2( ;לעופב חוקלה עציבש ,דיקפ ידי לע תולועפו רישי ץורעב תולועפ לשב תולמעה לש ללוכה םוכסה )1( :הלא ינש ןיבמ הובגה תא שדוחב תובגל יאשר קנבה 1
  .דיקפ ידי לע תחא הלועפ לש ריחמ לע הלוע וניאש

 .ןהינבמ הובגה יפל ,הלמעב וא תינועברה תיבירב ביוחי חוקלה תרגסמה לש יקלח לוצינ לש הרקמב 2



 

 

 תארוה יפ לע דדוב בויחו ןובשח בויחל האשרה יפ לע דדוב בויח ,קיש :בויח .בויח לוטיבל הארוה )ד(
 עבק

 ח"ש 10
 

 םיתוריש .7
 םידחוימ

  ח"ש  10  יאקנב קיש )ב(

 :ףינסב םינימז םניא/םינימז חוקל תשקבל בשחוממה רגאמב םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה )א( עדימ .8
  0 תפסותב השקבל ח"ש 0
 דומע לכל ח"ש

 )טנרטניאה תועצמאב טעמל( חוקל תשקבל תוחוד )ב(
 לש םולשת יביכר טוריפ ,האוולה לש םימולשת טוריפ ,תורתי רושיא :ןוגכ ,םייטרדנטס תוחוד
 .תולעב רושיא ,ךרע תוריינב תועונת רוזחיש ,ךרע תוריינ קית טוריפ ,ףסונ ןיקוליס חול ,האוולה
 ירעש ,ןיפילח ירעש ,תויביר רבדב ירוטסיה עדימ תריסמ :לשמל ,עדימ ףוסיאב םיכורכה תוחוד
  .םייטרדנטס אל םיבתכמ ןכו ,ךרע תוריינ
 הצלמה בתכמ

 :םייטרדנטס תוחוד
  )חוקיפב( ח"ש 0
 
 
 ףוסיאב םיכורכה תוחוד
 :עדימ
 ח"ש 0

 0 תפסותב השקבל ח"ש 0 םיכמסמ רותיא )ג(
 דומע לכל ח"ש

 חוקלה תשקבל תרושקתב עדימ תלבק )ד(
 היצקילפאו ןופלט :ומכ םיעצמאב עדימ ןתמ ללוכ הז תוריש

 ח"ש  0
 

 םיתוריש .9
 םיפסונ

  אלמה ןופירעתה תא ואר םיפסונ םיתורישל

  .)חוקיפב( שדוחל ח"ש  0 רישי ץורעב תולועפ 10 דעו דיקפ ידי לע תחא הלועפ דע ללוכה לולסמ יסיסב לולסמ )א( לולסמ .10

  .שדוחל ח"ש 0 רישי ץורעב תולועפ 50 דעו דיקפ ידי לע תולועפ 10 דע ללוכה לולסמ בחרומ לולסמ )ב(
 םיתוריש ןכו ,בחרומה לולסמה יפל ןרפסמו תולועפה תא ללוכה לולסמ סולפ בחרומ לולסמ )ג(
  .יאקנבה דיגאתה תטלחה יפל םיפסונ
 
  .אלמה ןופירעתל 'ב חפסנ תרגסמב וטרופי בחרומ לולסמ לכב םיללכנש םיתורישהו תולועפה

 49 – דיחי ןובשח ONE לולסמ

 שדוחל ח״ש

 – ףתושמ ןובשח ONE לולסמ

 שדוחל ח״ש 59



 

 

 ןובשח ONE PLUS לולסמ

 שדוחל ח״ש 119 – דיחי

 ןובשח ONE PLUS לולסמ

 שדוחל ח״ש 139 – ףתושמ
 
 

 :חוקלל ורסמייש ,ןופירעתל םיחפסנ

 הייסולכוא תוצובקל תובטה – 'א חפסנ
 

 
  



 

 

 הייסולכוא תוצובקל תובטה – 'א חפסנ
 
 

 Founder5 דיחי ןובשח הלמע םש

 בשו רבוע ןובשח - 1 קלח

 הלמעמ רוטפ ONE - סולפ בחרומ לולסמ

 הבטה ONE PLUS 41% – סולפ בחרומ לולסמ
 
 

 Founder6 ףתושמ ןובשח הלמע םש

 בשו רבוע ןובשח - 1 קלח

 הלמעמ רוטפ ONE - סולפ בחרומ לולסמ

 3ףתושמה ןובשחה רובעב דבלב תחא הלמעכ הבגיו הבטה ONE PLUS 42% – סולפ בחרומ לולסמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ONE ZERO – בויח יסיטרכ םצמוצמ ןופירעת
 

 ריחמ תוריש

  ח"ש 0 סיטרכה גוס יפ לע סיטרכ ימד .1
  .ןלהל 'ד חפסנ תא ואר

 
3. 

 הקסע לש תקדצומ אל השחכהב לופיט )ב( םידחוימ םיתוריש
 תואקסע לש ידיימ וא םדקומ ןועריפ )ג(
 יפילח סיטרכ תקפנה )ד(

  ח"ש 10
 השקבל ח"ש 10
 ח"ש 10 :הליגר הקפנה
 ח"ש 40 :תידיימ הקפנה

 ץוח עבטמב תואקסע )א( ץוח עבטמב םיתוריש .4
 וריאב וא רלודב תואקסע
 רחא עבטמב תואקסע

 
 זוחא  2
 זוחא  2
  

 ןמוזמ תכישמ )ב(
 ץוחב יטמוטוא רישכממ וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 ץראל
 ץראל ץוחב יטמוטוא רישכממ רחא עבטמב ןמוזמ תכישמ
 קפלדב וריאב וא רלודב ןמוזמ תכישמ
 קפלדב רחא עבטמב ןמוזמ תכישמ

 
 זוחא  3

 

 זוחא  3
 זוחא  3
 זוחא  3

 רגאמב םייוצמה םיכמסמ לש הספדה וא הקפה )א( עדימ .5
 חוקל תשקבל בשחוממה
 םיכמסמ רותיא )ב(

 לכל ח"ש 0 תפסותב השקבל ח"ש  0
 דומע
 לכל ח"ש 0 תפסותב השקבל ח"ש  0
 דומע

 ןתמב םיכורכ תויהל םייושע רשא ,םיפסונ םיתורישל םיפסונ םיתוריש .6
 אלמה ןופירעתה תא ואר ,בויח יסיטרכ לש תוריש

  



 

 

 

 :חוקלל ורסמייש ,ןופירעתל םיחפסנ

 היסולכוא תוצובקל תובטה – 'א חפסנ

 סיטרכ גוס יפל סיטרכ ימד – 'ד חפסנ

 
 הייסולכוא תוצובקל תובטה – 'א חפסנ

 

 Founder5 דיחי ןובשח הלמע םש

 בשו רבוע ןובשח - 1 קלח

 הלמעמ רוטפ ONE - סולפ בחרומ לולסמ

 הבטה ONE PLUS 41% – סולפ בחרומ לולסמ
 
 

 Founder6 ףתושמ ןובשח הלמע םש

 בשו רבוע ןובשח - 1 קלח

 הלמעמ רוטפ ONE - סולפ בחרומ לולסמ

 3ףתושמה ןובשחה רובעב דבלב תחא הלמעכ הבגיו הבטה ONE PLUS 42% – סולפ בחרומ לולסמ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 טרכארשי – סיטרכה גוס יפל סיטרכ ימד – 'ד חפסנ

 
 

 
 

 תורעה היבגה דעומ ריחמ תוריש

  ח"ש MASTERCARD PLATINUM  0 סיטרכ

 
  ישדוח

  ח"ש 0 )ידיימ בויח סיטרכ(  direct Mastercard סיטרכ

 
  ישדוח


