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قد  تجد  المواقع  التالية  مفيدة  عند  قيامك  بتأسيس  مكتبك  في  تل -أبيب :

سلطة  السكان 
والهجرة : 

موقع  تل -أبيب 
للسيا حة:  الرسمي  

 :بلدية تل أبيب يافا
tel-aviv.gov.il/en 

visit.tel-aviv.gov.il gov.il/en/Departments/ 
population_and_ 

immigration_authority  قسم  استيعاب
الهجرة تل  أبيب -يا فا:  سلطة  االبتكار 

 /tel-aviv.gov.il/en/Liveاإلسرائيلية : 
NewResidents ادصتاالق ارةوز 

 عةلصنااو
 :ةئيلياسرإلا

innovationisrael.org.il/en 

سلطة  الضرائب 
اإلسرائيلية  :

investinisrael.gov.il 

taxes.gov.il/english 

https://www.tel-aviv.gov.il/en/Pages/HomePage.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Pages/HomePage.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/default.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/default.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/default.aspx
https://visit.tel-aviv.gov.il
https://visit.tel-aviv.gov.il
https://innovationisrael.org.il/en/
https://innovationisrael.org.il/en/
https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/en/departments/population_and_immigration_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/en/departments/population_and_immigration_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/en/departments/population_and_immigration_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/en/departments/population_and_immigration_authority/govil-landing-page
http://investinisrael.gov.il


      
      

 
 
 

    
  

   
       

     

   

 

  

 

   

 

 

       

 

 سفهر
 6 لماذا تل-أبيب؟ .1

 12 بيل-أبتيف الماألع ةافقث.2

 18 يقكفر تشكيل .3

 28 بيل-أبتيفيارجت وعرشم اءشإن .4

 34 دوائفوال اتزفحمال .5

 40 بيبأ-تل في مكتب حفتتاا .6

 48 بيل-أبتيف اةيحال وبلأس .7

 ليدلال ذاه ولح
 بيبأ-تل في لعماألبا مللقيا سميلرا ليللدااهذ
 تسهيل لىإ فيهد بيبأ-تل لباغلو قبل من
دمقن ة.نديمال يف الماألع سيأست ورة ريس ُ 

 ىإل وكدعون وةطخب وةطخ اتدمخال ليدل كل
 ة.ّيافإض ةلئأس كديلتانك إذا انعملواصتال

 سيستأ ةرو سير في فقتكا بمر كسنسعد
 .بيبأ-تل في مكتب

-econ@mail.telaviv.gov.ilعلى معنا صلاتو
 111) احشتعارش 2 في تبنامكا ةريابز تفضل وأ

 ا.افب-ييأب لت وف(،وروزأرل عارش

 نفنجاومةبتساامع كمرنتظاافينسنكو
 !ةقهو

 ليدلال دادإع

 ث بحا أو ةّلمي عا تما معلو- كيت دآ:بة كتا
 لوبلجبيل-أبتيفيدولال ماقطوال

 Studio Touch:لتصميما
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 ...بعدو طيبة تحية
 ةودول جيلخال دول نيب اونعتوال المسال اتياقفاتىلععيوقتالدعب
 ،لمنطقةا في ةدجولموانولتعااصفر خلفية علىو،ئيلاسرإ
 زركمال ا،افب-ييأب لتةنديمىإل موكأدع أن ينرفشوي يرنسي

 عمجي ذيالزركمالووه ل،يائرإسةدولليافقثوال اديصتاالق
 ةرصووب ة،عيرفال ةيميادكاأل اتسسؤموال ،ذةفال بهوامال

 مختلف في ةلمتميزاو تلجنسياا ةدمتعد تكالشراو ،بيبأ-تل
 .تاللمجاا

 يدقتصاا كزمر من للتحوا في ينتنامد نجحت ،ةخيرألادلعقوالخال
 اكزمر لتصبح ،ئيليةاسرإلاقلسواسساألا في ميخد ،محلي

 نوم م،العال اعقبىتشنم اتركشوال بواهمال ذبتجيًايدول
 تعالصناا حتىو عيةابدإلاتعالقطاا من ًءبد تعالقطاا مختلف

 عقطا زعز كيف ناشهد لميلعااءبالوارنتشاالخال .جيةلولتكنوا
 .نهالسكاميةليواةلحيااةدجومنن ّحسوينةلمداةقوجيالولتكنوا

 ىنبال يفاهاتارمثتاس بيل-أبتةديلبتلواص رة،ياألخ واتنسال يف
بابوأءبقا تضمنويدقتصاالا لنموا في همسات لتيا لتحتيةا ُ 
 نناإ.يةرلتجااةديالرا لها تكفلوتاردلمباامماأ حةمفتو ينةلمدا
 اتادربميوف ةديلبال اتدمخال يفةيمرقال ورةثال ادةيقلىعسن
 نوم ة،يلحمال ةئاشنال اتركشال عم اونعتال يوف ةيذكال دن ُمال
 اركتاالب وحرزيزعتلأج نمةادييور ةوحموط ةابشةئيبريوفت اللخ

 داع.واإلب

 جيالولتكنوا في متخصصة كةشر 3000 نمرثأك اكنه وم،يال
 لكل دةواح ةركش ادلعيامب أي ب،يل-أبتيفةئاشن اتركوش
 في دللفر شئةناتكاشر نسبة علىبأ بيبا-تل تتمتع .طنامو 154

 تعاّسر ُلماوتضنالحاا من يدلعدا يضاأ ينةلمدا في فرتتو .لملعاا
 ال ماو،يرلتطواوثبحالأل لميةعا كزامر 115 من كثرأ ،جيةلولتكنوا
 ذات ةيونانقوال ةيالمال اتدمخال روفتيتال اتركشال نمىصحُي
 .جيالولتكنواعبقطاقةلعالا

ر،ويطتوال ثحبال ىلعمالعال يفةدول أي نمرثأك ليائرإس قفنت  ُ

 نيةلثاا تبةلمراو،لعلميةاثبحاألادعد في لىوألا تبةلمرا تحتلو
 لبيةغا رتختا .ربتكالال غمبربلو شرمؤ بحسب ثبحاألا كيزتر في

 يرلتطواوثبحالأل ًامقر نلتكو بيبأ-تل ةضرحا جنبيةألاتكالشرا
 .ئيلاسرإ في

 لحصا جلأ من جيالولتكنوا يرلتطو لةدمتبا غبةركهنا نأ منوأ ناأ
 لىإنفعاسيد كةشتر ُلما لحلمصااونولتعاا.لملعااو لمنطقةا
 عدُب على .لملعااو لمنطقةا ىمستو على راستقرالا لىإو يشلتعاا
 إنفة،اعسال اوزجتي ال تيوقتقارفوب ان،ريط اتاعسعبأر أو الثث
 .نبينللجا ةمثمروةشرمبانستكويةرلتجااتقالعالا

 ىلع ددجال نديوافال دةاعسمىإل داراإلص ذاه اللخنمىعسن
 اوليشعر لهم مزلالانلعوا يمتقدو يةرلتجاا يعهمرمشا مةقاإ
 .فايا-بيبأ تل،ةلحيابا بضةلناا ينةلمدا في ،نيلثاا بيتهم في نهمأ

 ،يرلتقداوماحترالا ئقفا اتقبلوو

 ئيالدخو نور
 فايا-بيبأ تل يةبلد ئيسر
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 ددجنياديير اءقلل داج ونوررسمانإن ب.يل-أبتيفمكب اًلأه
 بيننا كمدجوونأ مننؤو،منطقتنا من ينمتميز ىؤربصحاأو

 لبيئةافّصنُت.ًلميةعاوًعاتنو كثرأوةرثاإ كثرأ ينتنامد سيجعل
 تعتبرو،اًلميعا بعةلساا تبةلمرا في بيبأ-تل في يةربتكاالا

 .لميينلعاا ينستثمر ُللم باذجا ًاكزمر

 ،ئيلاسرإل فيلثقااو جيلولتكنواويرلتجاا كزلمرا،بيبأ-تل
 جهةلوا هي ، سطلمتوا بيضألا لبحرا حلسا على قعةالوا

 الماألع وادرنمدديعال مضان ل.يائرإس يفنيبرتغمللىاألول
 ة لخبر ا ي و ذ و لمتعلمين ا و ، قين لمتشو ا و لمتحمسين ا
 ةربلو في اهموساو جيةلولتكنوا بيئتنا لىإ ليةلعاا جيةلولتكنوا

 .لميةلعااو يةلحيوا ،ميكيةينالدا تهامميز تشكيلو

 عفر وأ شئةنا كةشر ءنشاإويبد قد ،لمهنياىلمستوا على
 جنبيأ بلد في يرتطووثبحاأكزمر فتح وأ ئمةقا كةلشر

 ام اره؟تخت أن بجي ذيال يونانقال انيكال وهام ا.ًبعصا ًرأم
 تا لخبرا بين منرتختا كيف ؟عكو لمشر قعمو فضلأهو

 لتياياالمزاوفزالحوا هي ما ؟ينةلمدا في تعيش لتيا هلةلمذا
 على ًهالمؤ كنت اذإ.لكثيرا:بةجاإلا؟عليها للحصوا لك يحق

ينةمد لىإ ينتقل يدجد مقيم يأ مثل ،لشخصيا ىلمستوا
 ةلئاألس نمدديعال اودك رتسبالغال يفف دة،ديجةدول أو 

نكمييتال ةيدولال دارسمال يهام ن؟كأس أن بجينأي لثم
 بوجتيله؟ اًلأص ةنديمال ذهه دوبتفيك ا؟هب اقحتاالل ألوالدي 

 في كثرأو سئلةألاههذ كل على دسنر ؟ية لعبرا تعلم ّعلي
 .ليةلتاا تلصفحاا

 قلملتأا على تكعدلمسا لىوألا سيلتكو لكتيبا اهذ يعتبر
 .يةديالرا حلتكرلخال بيبأ-تل فيو ئيلاسرإ في ةلحياا على

 سسةمؤ في لمميزا قمناطا فهي نية لثا ا سيلةلو ا ما أ
 ي.دولال اديصتاالق رويطتللةيمرسال ةالوكال ل،وبلجبيل-أبت

 .هنا لىوألا تكاخطو في لك ةعدلمساا يمتقد ناسيسر
 في ئمةقا كةلشر عفر فتح يتنو كنت اذإ لنظرا بغضو،الهذ

 اودكرتتانك إذا أو ة،يلحمةبوهمنعثحبتتنك أو ب،يل-أبت
 :نيولكترإلا يدلبرا عبر معنا صلالتوا في ددتتر ال،سئلةأيأ

.econ@tel-aviv.gov.il في ما قصىأ لسيبذ يقنافر نأ كدتأ 
 مليةلرا طئنااشو على لسلسا لكصوو نلضما سعهو
 .ةحرلساا

 .بيبأ-تل في بكم حيبلترا لىإ نتطلع

 يةلتنفيذاةيرلمدا،فيشر-يسندال نورشا
 حةلسيااو بلجلو بيبأ-تل يةيرمد

mailto:econ@tel-aviv.gov
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 ب؟يل-أبت اذامل

 اكتشف لما تختار الشركات المتعددة الجنسيات تل-أبيب

 يسساأ يرلتطواو لبحثازركم أو عرفال أب(، ارتت)س ةئاشنال ةركشللعوقمال رختياا
 ب؟يل-أبتاملا ًإذ ل.وامعال نمدديعال اربتاالعبذاألخ بجي ك.وعرشم احجنلأج نم

بت يف داعواإلب اركتاالب دهشم ل.هس ذاه أ  دةديع بواهوم اتاقط مضي بيل-

 لىإرفكاألالتتحو فيهاو،لميينلعاا ينستثمر ُللم بجذ قعمو تعتبر هيو،عةمتنوو

 .عظيمة تازنجاإلو ةمبهر حنجا قصص



   

 
     

     
      

    

 

     
     
    

 
   

    
    

   
 

 
 

 

 
   

     
   

  

 
  

    
   
    

      
     

    

   
   

  
  

8 

ا ًعمشر سستؤ تجعلك اًسبب  بيل-أبتيفاًيارجت 12

.2 .1 
 لميعا جيلوتكنو كزمر من اًءجز كن

 مبتكر

 تكالشرا من دعد كبرأ بيبأ-تل تمتلك
 جدتو حيث ،لملعاا في دفر لكل شئةلناا

 .مقيم 206 لكل شئةنا كةشر

 بواهمال لضأف ىإل ولوصال
 جيةلولتكنوا

 لملعاا في لىوألا تبةلمرا بيبأ-تل تحتل
 سينلمهندا من دلفرا نصيب حيث من

 هبالموا حيث من لثةلثاا تبةلمراو
 .لميةلعاا

.4 .3 
 يةحصر عةمجمو لىإ منضماالا

 لخال من جيالولتكنواتكاشر من
 في ربتكاالاو يرلتطواو لبحثا كزامر

 ينةلمدا

 Amazon ,Google مع علتفا

 بائرضال دالتعمنم ادةفتاالس
َ  يرلتطواو لبحثا حنمو فسيةلتناا

ِ 
 منحة 30 من كثرأ ئيلاسرإمتقد

 مختلفة يبيةضر فزاحو مجنابرو
 .يرلتطواو لبحثا نشطةأل

,Alibaba ,eBay ,Facebook ,Siemens 
,Booking.com ,Citi ,PayPal ,Barclays 
,Volkswagen ,SAP ,Coca-Cola ,Bosch 

,Mastercard ك.ذل نم رثوأك 

.6 .5 
 لملعاامع صلالتوا

 كزالمربا اًثيقواًطتبارا بيبأ-تل تبطتر
 ئيسيةلرا كزالمرفا .ئيسيةلرا لميةلعاا

 بيلعرا لخليجاو يقيافرأو باوروأ في
 عن اًفضل ،فقط تعاسا بعد على هي
 من يدلعدا لىإةشرمبا تحالر فيرتو

 .تاهجولا

 متنا ال لتيا ينةلمدا كتشفا

 ممتعةو بةشا ينةمد بيبأ-تل
 نهافنووةلحيابا بضةلناا حهاربمسا

 هيهامقاو تهاناجامهرو تهامسياأو
 .تهاناحاو تهاارباو عمهامطاو

تقرير  التنافسية  العالمي   1 
تقرير  كومباس   2 

https://Booking.com
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.8 .7 
 ليةود يةرتجا بيئة من ًاءجز كن

 ئيلياسرإلا يتكلهااعقطا يعمل
 ستجد لكنك ،يةنجليزإلا للغةبا
 نيةسباإلاو بيةلعراو نسيةلفرا تللغاا

 ادمنع رةاضحىرأخ اتغول ةيوسروال
 .كنماألا مختلف بين تتنقل

 للماا سأر نحو يقكطر فتحا

 لملعاا في نيةلثاا تبةلمرا ئيلاسرإ تحتل
 أسرةاحإت يف دة(حتمال اتواليال دع)ب
 .يرستثماالا للماا

.10 .9 
 يتكلهااعقطا من ًاءجز كن

 مللمتكاا

 فضلأنتكو نأل ئيلاسرإرختياا تم لقد
 ببسب اثاإلن الماألع داتائرل انكم
 دف.هتسمال لويمتوال مدعال ادةيز

 لبحرا لود ةحيا بنمط ستمتعا
 سطلمتوا

 يةلحضرا كزالمرا كثرأ من ةحداو بيبأ-تل
 انواألم اتافقثال ددعوت ةركحال ثيحنم

 في لشمسا عليها قتشر اذإ،لملعاا في
 ضهتعر ماو لسنةا في ميو 300 من كثرأ

 في له مثيل ال كلألاو عملمطاا لمعا في
 .لملعاا

.12 .11 
طبيعتك  تارستثماالا فضلأ من ستفدا على   كن  
 ية رلعقاا

تل-أبيب  مدينة  تعددية  يسود فيها  
التسامح. نرحب  بالجميع  وكل  من  لديه 

طموحات  كبر ى.
تقدم تل-أبيب  العديد  من  مواقع 

األعمال المتميزة والمكاتب  من  الدرجة 
األول ى.

مؤشر  التنافسية  العالمية   3 
مؤشر  ماستركارد السنوي   4 



 
 

  
  

  
   

    
 

تبلغ  مساحة 
لمدينة  حوالي 

2 52 كم 
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 اماألرقب بيل-أبت

 %65 من  سكان تل-أبيب 
هم  من  حملة  الشهادات 

األكاديمية. 

 ينردمبا يد على
 حياضو من ينجرمها
 ،يمةلقدافايا ينةمد

-بيبأ تل ينةمد تضمو
 فايا ينةمد من ًكال فايا
 بيبأ-تلو يمةلقدا
 .يثةلحدا

مدينة  تأسست
عام في تل-أبيب

1909 

تل-أبيب  تستقطب  
 2.9 مليون  سائح  دولي 
سنويا وما  يقرب من  
مليون  مسافر  يوميا .

ً
ً

2.9 
MILLION 

تل-ابي ب  يدخل إلى

 1  مليون 
زائر  يوميا 

المنطقة  الحضرية في   
تل-أبيب  هي  موطن  لحوا لي

مليون 
 
 3.8  
شخص

يبلغ  عدد  سكان  
حوال ي   أبيب-يافا تل  

 500 ألف 
 

 
نسمة

احتل  النظام  البيئي  التكنولوجي
في  تل-أبيب  المرتبة  

السابعة  
في العالم وفق  مؤشر 

 Startup   منظمة  األبحاث
Genome 

 

تل-أبيب هي واحدة من أكث ر 

في العالم،  المدن أمانا
 حيث  سجلت   9 من   10 من  مكون السالمة 

الشخصية  على  مؤشر  الرفاهية  اإلقليمي  
لمنظمة  التعاون  االقتصادي  والتنمية 

المذهلة. بالشواطئ 14 كيلومترا يزدان طوله ساحلي خط تل-أبيب ًوفي
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 زوائجال

أفضل  المدن 
 لرائدات األعمال

المدينة  األكثر 
ذكاء  في العالم 

أكثر 
االقتصادات  

ًابتكا را 

أفضل 
المدن للعيش 

والعمل في مجال 
التكنولوجيا 

سهولة 
ممارسة األعمال 

التجارية 

عاصمة 
النباتيين 
في العالم 

أ فضل 
المدن العالمي ة 

البرمجة  لمهندسي  
ّ

أكثر دول 
ًالعالم  ابتكارا 

أفضل   10 دول 
ليعمل 

فيها  المغتربين  

EXPAT INSIDER 
 2019 استطالع

أفضل  من
المدن الخضراء 

العالم  في

أفضل  مدن 
الطعام  

في العالم 

 أفضل 
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 لعماألا فةثقا
 ئيلاسرإ في

 ائيليين.ية فعالة مع اإلسركيف تقيم عالقات تجار

ثقافةً على   تعرف   هائلة .  طاقة   لديها   فالمدينة    - ر ائع   فعال   تل-أبيب   في   العمل  
ثقافة  المدينة .  تقدمه   مما   استفادة   أقصى   لتحقيق   ائيل   إسر في   الفر يدة   األعمال 
ى،  األخر البلدان  العديد  من   متبع  في   ما  هو   بخالف   غير  رسمية   إسرائيل   األعمال  في  
جزء   هي االستقامة هذه  األعمال.  في  والصراحة االستقامة   إلى   ائيليون  اإلسر ويميل  
في   الطرفين  كال   تساعد   أن   يمكن   احة   والصر الصدق،  تقدر  التي   العامة   الثقافة   من  
العالقات  العمل. وفي  مجال األعمال،  تحظي   النتائج  من  عالقة   الحصول  على  أفضل  

بالتقدير . الجماعة   بروح  التي  تساهم  في  خلق  إحساس   الشخصية  
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 فةثقا فستكشاا
 ليائرإس يف الماألع

 لعماألا فةثقا

 من يدلعدا هيكلية على يطغى يلذا ميلهرا لتسلسلا من غملرا على
 بيئة معا بشكل تشجع تكالشراههذ نأ الإ،ئيليةاسرإلاتكالشرا

 اداةنم أن كذل ىلع ليدل ريوخ . ّدُووال احتفاالن نم واءأج يف لمعال
 على نظفولموا يلقىو .لمقبو مرأ لشخصيا سمالبا لينلمسئوا

 حتى ،همرفكاأ عن لتعبيراويألراءابدإ في اًتشجيع تيالمستوا جميع
 ا.يلعال اإلدارة ىإل

 لعملانمكا في تقالعالا طبيعة

 عيةامرو ةَّيِّدوو منفتحة نتكو نأ لىإ ئيليةاسرإلا لعملا كنماأ تميل
 ريوغ راشبم الءزمال نيب الصواالت ة.لداختموال رةاشبمال اتادثحملل
 ،للمثاا سبيل فعلى .يةرلتجااتماللتعاا في للحاا هو كما ،سمير

 لكنو،ما حترالا قلة بسبب ليس ،لعملا في كؤمالز طعكيقا قد
 .تالخبرا لدتباو صلالتوا في غبتهمرو سهملحما

 لعملا بسلوأ

 ِّلوح لمعال اءات رإج يف ةون رمال ونيليائ راإلس ونفوظمال درقي
 مهايحتر تكسما ةردلمباا حورو ربتكاالا يظهر ،هنا من .تلمشكالا

 ا.هيإل ونحمطوي الؤكزم

 سللباا عداقو

 عند سللباا عداقو في سميةلرا غير لسمةا حظةمال اًيضأ يمكن
 .لعملا كنماأ في سميةر غير ةدلعاا في نتكو لتياو،ئيلييناسر إلا

 معظم في لمقبو مرأ نيرلتناا / يلوا لسراو نلقمصاا ءاتدرفا
 كذل ودعيامبور ة.يمرسال دالتبال داءارت متياما ًادرون- اتاعمتاالج

 ل.يائرإس يفئدافال اخنمال ىإل ا ًضأي
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 نصيحة
 لتفكيرا على ئيلييناسرإلا ظفينلموا تشجيع يتم

 دلمحدا ظيفيلوا صفلوبا مالتزالامعدو لمنفتحا
 كريشا نأ بلمستغرا غير منو .عملهم لطبيعة

 ،يلتنفيذا ئيسلرا مع ئعةارةفكر ئلمبتدا مللعاا
 داع.اإلب نم واءأج قلخ يف ماهسي امم

SOCIAL LAB MAZEH 
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 لطعال امأي
مع  االحتفال  بالعديد  من  األعياد اليهودية  واإلسالمية  والمسيحية،  ال  يكاد  يمر  شهر في  
اليهودية،   األعياد  األول  إلى  المقام في  الوطني التقويم  يستند  دون  مناسبة.  إسرائيل
اليوم  الشمس  في  مساء  غروب  عند   وتنتهي   الشمس   غروب  عند   األعياد   تبدأ  حيث  
ُوت قام الفعاليات واالحتفاالت عادة بحضور  في األعياد  َّين المدينة تل-أبيب، ُتز التالي. في

جميع األعمار.  الناس من

في   الرئيسية  والمسيحية   واإلسالمية   واليهودية   القومية   باألعياد   قائمة   يلي   فيما  
إسرا ئيل.

 نصيحة
 ا ًفقومعا كل لعطلامياأ معظم يخراتو تتغير
 .يلقمرا يمللتقو

PHOTO: GUY YECHIELY 



يوم  الغفران 
)يوم  كيپبور(

عيد  العرش 
)عيد  السكوت (

17 

بهجة  التوراة ُ رأس  ا لسنة 
اليهودية  

)عيد روش هاشناه(   

عيد  الميال د عيد األنوار  
المجيد 

عيد  البور يم رأس  السنة 
)المساخر (

يوم الذكرى ذكرى  الكارثة
والبطولة

)الهولوكوست( 

عيد  ا لفصح
اليهودي

عيد  الفصح 
المسيحي 

رمضان يوم القدس عيد  الشافوعوت   عيد  االستقالل 

عيد  المولد النبوي عيد  الفطر 
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 تشكيل

 يقك فر
 يق أحالمككيف تشكل فر

 نئيليواسرإلا ميل لىإ لسبباديعو قد ؟هاغير عن بيبا-تل في هبالموا يميز يلذاام
 ،كعقبة ليسو للتحفيز ركمصد لفشلا رتصو وأ ،(”عيابدإلا) يدلعاا غير لتفكيرا“ لىإ
 تبني وأ،لمستحيلادجوومبعد نهميمااوأ،ميةالزإلا ية لعسكرا مةلخدا بما روأ

 ريغةقيرطال أن حواضال نم دوبي ب،بسال انكامهوم رص.فال ازهتان اةيح وبلأس
 تنمية على عةولرا من لمسة ضفتأةيدلفرا لبيئةا فراتووملمهاازنجاإ في يةلتقليدا

 ات.ربخوال بواهمال

 تستضيف ،اًمحلي ر بتكا لال هردمز جي لو يكوإ ملنظا اًطنمو نهاكو لىإ فة ضاإلاب

 ةدمتعد تكالشراههذ همتسا .لجنسيةاةدمتعد كةشر 115 نمرثأك ا ًضأي بيبأ-تل
 .ا ًيضأ منها تستفيدو بيبأ-تل في هبالموا كبةكو ءاثرإ في تلجنسياا
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 Java  مطور

27-2725-2223-19 18-14 12-8 ضمان الجودة البرمجيات

17-2021-2425-3031-3528-40

مهندس 
 48-4034-3235-2828-2122-16خوار زميات

Board Design 17-21 22-3030-3535-4028-38 هاردوير )أجهزة(

IT تصميمDevOps 
10-1414-18 19-2424-2718-25 

 47-3835-3432-2728-2222-18عالم بيانات بيانات 

 45-3223-2223-18 18-15 14-12مدير تسويق التسويق 
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 لمهنيةا هبالموا تشغيل

جيةلولتكنوا عةلصنااعقطا في رجوألا سطمتو

 لمهنةا حسب تبةمر ،جيالولتكنوا عةصنا عقطا في ظفينلموارجوأ سطمتو يلي فيما
 :ةربخلاو

المسمىالمجال 
ا لوظيفي

إ جمالي الراتب الشهري )ألف شيكل(

 ليجماإ من كثرأوأ %30 عن معا بشكل يدتز لعملا حبصا ليفتكا نأهكرذ يرلجدا من*
 ”.  ئيلياسرإ عمل حبصا تصبح كيف“ قسم جعار .ظفللمو يلشهرا تبالرا

 Ethosia's salary report:صيللتفاا على عطاللال

1-0 4-2 8-5 اإلدارة

https://www.ethosia.co.il/salary_report
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 ةلهجراو تاشيرلتأا

 غير من ملينللعا سبةمنا نتكو نأ يمكن لتياتا شيرلتأاعانوأ من يدلعداكهنا
 ل.يائرإس يف اتركش ونسؤسينذيال أو نينواطمال

 مةقاإلاةشيرتأ :ئيلاسرإ في لعملبا مليهالحا تسمح تاشيرلتأا من نعانو كهنا
 .ئيليةاسرإلاةلهجراونلسكاا سلطة فقةامو تاشيرلتأا تتطلب .ءالخبراةشيرتأو

 ةاماإلق رةيأشت

ُ 
 نم ونوجزتمال اصخاألش ال،ثمال ليبسىلع ة،يلائعطوابرمهلنذيال ادرألفلكذلوك
 صشخالأل منحها يتم تاشيرتأ بل ،عمل تاشيرتأ ليست ههذ .ئيلييناسرإ طنينامو

 واعأن ضعبا ًضأي اكنوه اب.باألس نمببس ألي ليائرإس يفشيعال يف ونبرغينذيال
 .دلبالا في لعملبا مليهالحا تسمح مةقاإلا تاشيرتأ

 ةيلداخال ارة وز عوقم ارةيزب لضفت ة،اماإلق ات ريأشت ولح اتوملعمال نم ديزمل
 Israeli Ministry of Interior website:ئيليةاسرإلا

 ئيلياسرإلا”ةدلعواننوقا“ جببمو ةللهجر هلينلمؤاصشخالأل مةقاإلاتاشيرتأ منحت

PHOTO: KFIR SIVAN 

https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_interior
https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_interior
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 لعملاةشيرتأ

 B1 مهني خبير ةشيرتأ

 سمير كيلتو يحمل محلي ممثل لها كةشر يأوأ،ئيلاسرإ في مسجلة كةشر يأل يمكن
 .يللطواوأ لقصيراىلمدا على مهني خبير ةشيرتأ على لللحصو طلب يمتقد

 جلألا يلةطو لعملاةشيرتأ .أ2

ُ 
 :سيينساأ طينشر جببمو ةشيرلتأا

ههذ منحتو.اًشهر 63 لىإ تصل ةلمد نبجا ألالللعما عمل يحتصر ةشيرلتأاههذ تمنح

أن  أال   أو  إسرائيل، في  موجودة  أو  غير ونادرة فريدة  بخبرة  الطلب مقدم  أن  يتمتع  .1
يقل  أجر  مقدم  طلب  التأشيرة  عن  ضعف  متوسط  األ جر  اإل سرائيلي  في  وقت  تقديم 

الطلب  )يجب  استيفاء أحد  هذين  الشرطين  أو  كليهما (. بمجرد  حصول الموظف على  
تأشيرة  عمل،  سيتم  اعتباره  عا مال غير  دائم  وسيسمح  له  بالبقاء  في  إسرائيل  لمدة 

تصل  إلى   63 شهرا .
ًُ

ً

 جلألاةقصير لعملاةشيرتأ .ب2

 للمهني عمل يحتصر ةشيرِلتأاههذ تمنح .اًميو 45 ةلمد للمفعوا يةرسا ةشيرلتأاههذ
 :ليةلتاا هلية ألا ييرلمعا اًفقو لخبيرا

 اله(.أع ورةذكمال ريايعمللا ًق)وف رةبخال ذوي نمبلطال دمقم ونكي أن .1

 ات ارشتاالس لث)م ةتؤقمةمهم ألداء ةينهم رةبخىإل ةاجح اكنه ونكت أن .2
 ك(.ذل ىإل اوم داتعمال الحوإص افرواإلش

 ىإل ولدخ رةيأشتىإل اوهنواطم اجتحي ال ةدول نمرفس وازجينهمال لمحي أن .3
 .ئيلاسرإ

 جيالولتكنواتكاشر في لمهنييناةلخبرايولذ نة ّلمحساءالخبراةشيرتأ طوشر
 ترنتاإلن اتركوش ةقائفال

 ةيدلجدا يبيةلتجرا لجةلمعاا تمنح ،جل ألاةقصيرو يلةطو ءالخبراتاشيرتأ لىإ فةضا إلبا
 .تاشيرتأ على لللحصو محسنة ييرمعا تكالشراههذ نتنتر إلاو جيالولتكنواتكالشر

 اذإ ليةلتاا صةلخاا تاشيرلتأا على لللحصو بطلب ملتقدا يمكنها هلةلمؤا تكالشرفا
 :يتكها تكاشر نهابأ ئيليةاسرإلاربتكا الا هيئة تقرأ

 (45 نمًدال)ب ا ًومي 90 ةلمد مهني لخبير جل ألا ةقصير عمل ةشيرتأ •

 جلألاةقصير لعملاةشيرتأ تاءاجرإ عبر حداومعا ةلمد مهني لخبير عمل ةشيرتأ •
 الت(ديعتال ع)م

ُ حداومعا لىإ تصل ةلمد منحتو،نبجا ألا يجينللخر عمل تاشيرتأ •

 The Population and Immigration Authority:تمالمعلوا من يدللمز

https://www.gov.il/en/Departments/population_and_immigration_authority
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 ي(بيرجتجامرن)ب باناألج الماألع وادرل اركتاالب اتريأشت

 عو مشر يرلتطو صةفر لملعااءنحاأ جميع من لعماألاداورربتكاالاةشيرتأ تمنح
 بستقطاا لىإ مجنالبرافيهد .مينعا لىإ تصل ةلمد ئيلاسرإ في مبتكر جيلوتكنو

 يالتالوب ة،يليائراإلس ةاعنصال ىإل دةديجال رةبخوال ةرفعمال ونبلجينذيال الماألع وادر
 ي.لحمال ادصتاالق يف امهاإلس

ارإط يف وارزال الماألع وادرةافضتاس اهاللخمتي ا، ًرهش 24 ةلمد ربتكاالاةشيرتأ منحت ُ 
 رتطو لةحا فيو.ئيلياسرإلا لبيئياملنظاا في خلهميد عمادرطاإ هوو- طهبو منصة

 سلطة من عمد على لللحصو طلب يمتقد لعماألا جللر يمكن ،كةشر لىإعولمشرا
 .كةلشرا في عمله صلةالمو خبير ةشيرتأوربتكاالا

 هيو-بيبأ تل يةلبلد بعةلتاا “The Platform” منصة هي حةلمتاا طلهبوا تمنصا ىحدإ
 نلسكاا لمنصةاههذ تجمع .يةلحضرا عيةجتماالالعماألاةديالر ليةود يعتسر ةادأ
 جهةامو فبهد هليةألا تلمنظمااو جيةلولتكنواو عيةجتماالا يعرلمشاا دا ّو ُرو لمحليينا
 لمنصةامتقدو.يةلبلدا يعرلمشاا في ةلمبتكراللحلوا عمدو عيةجتماالاتيالتحدا

 لمهتميناصشخالأل لعماألاةديار على يبرتدو عمل شروو كةمشتر عمل تحامسا
 لصعيدا على لعماألاةديار يرتطوو بيبأ-تل في ةلحيااةدجو تحسين في همةلمسابا
 .لمحليا

 :سلةامر ءجابر ،The Platform لخال من ربتكااةشيرتأ على لللحصو طلب يملتقد
theplatform@mail.tel-aviv.gov.il 

mailto:theplatform%40mail.tel-aviv.gov.il?subject=
mailto:theplatform%40mail.tel-aviv.gov.il?subject=


    
   

         
       

 

 
 
     

            
 
 

 

 
        

          
        

            
           

           
              

            
      

  

           
            

 

 

          
          

           

           
 

24 

 بصحاأمن تصبح كيف
 ئيلاسرإ في لعملا

 تقالعالاو ظيفلتواتاءاجربإ لمتعلقةا لتنظيميةا ئحاللوالحو تسياساألا على فتعر
 .ئيلاسرإفيللعمااقحقووظفلمواو لعملاحبصا بين

 لمعال رصفيف اواةسمال ونانق

 حظرُي ،(1988) رص(فال ؤافك)ت يليائراإلس لمعال رصفيف اواةسمال ونانقلا ًقوف
 انكوم يرقعال لواألص ياعمتاالج وعنال / سنجال اسأس ىلعفوظمال دضزييمتال

 ةمدخوال ةسايسال ءاآلروا أشنمال دلبو ةيسنجوال لمحلوا رمعلوا ةانديلوا ةامقاإل
 اهذ ثريؤنأ يمكن .ىخرألا ملالعوا من يدلعدا من لكذ غيرو طيةحتياالا يةلعسكرا

 اءهوإن بيدرتوال اتيرقتوال لمعال وط رشكذلوك فيوظتال اءات رإج ىلع ونانقال
رظحتثيح ف،ائوظال اتالنإع ىلع ونانقال رؤثي ف،يوظتال اءاترإج اقيسيفف ل.معال ُ 

 ل.ائسمال ذههنم أي ىإل ارةاإلش

 لعملاتعاسا

 ةاديل عمات عاعع سس، ميمخوم الي يهتند ويوم األحل ييائري إسل فمعوع البدأ أسبي
9:00 ةاعسال نم اوحرتت 18:00. ةاعسال ىإل 8:00 /  ئيلاسرإ في لعملا ميو نيكو 17:00 /

 عسوت وع،باألس يف امأي 6 نظفولموا فيها يعمل لتيا كنماألا في تعاسا نثما
 وع.باألس يف امأي 5 نظفولموا فيها يعمل لتيا كنماألا في تعاسا

 حةالراميو،لسبتاميوأيبد .لسبتاو لجمعةا هي ئيلاسرإ في عسبوألا يةنها عطلة
 لشمسابوغر عند ينتهيو لجمعةاميو لشمسابوغر عند ،دليهواىلد ةدلعبااو

من مبكر قتو في عملمطاا بعضو يةرلتجااتلمحالاوتكالشرا غلقت.لسبتاميو ُ 
 فةلثقاا حيث ،فايا-بيبأ تل في .حدألاحصبا وأ لسبتا ليلة حتىو لجمعةاميو ظهر بعد

 نفإ ،لكذ معو؛حةمفتو يةرلتجاا لحلمصاا من يدلعدا تظل ،لوألاملمقاا في نيةعلما
 .لعملاعن قفتتوملعاا لنقلائلساو معظم

 ظفينللمو سيةساألا ئدالفوا

 كل تبار من بتثاءبجز همةلمساا لعملابصحاأ على ئيلياسرإلاننولقااطيشتر
 نلضماالديعا ما يأ) طنيلوا مينلتأاو لشخصيا عدلتقااقوصند من كل في ظفمو

 باترنم والاألم ذهه اعطتاق ةيؤولسملمعال باحصلمحتي ل(.يائرإس يفياعمتاالج
 ف.وظمال ارهتخي ذيال دوقنصال يفاهداعوإي فوظمال

 عدلتقاا يقدصنا

 لحلصا ظفلموا تبالر لمخصصاي لشهراعايدإلا من حصة لعملا حبصا يقتطع
 بشكل لعملا حبصا فعهايد ىخرأ حصة لىإ فةضاإ ظفينلمواتشامعا قوصند

 (.لعملا حبصا بحسا على لكنو،ظفلموا تبار من يةمئو كنسبة حسبُت) شرمبا

 ءنهاإتيضاتعو قوصند في يةشهر لغمبا عايدإاًيضأ لعملابصحاأ من طلبُيو
ةدمخ اءهإن مت إذا عدفوت ف،وظمال باترنمةويئمةبسنكاضأي اهابستاح متي ة،دمخال ًُ 
 .ظفلموا
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 (عيجتماالا مينلتأا) عيجتماالانلضماا

 (عيجتماالانلضماا) طنيلوا مينلتأا لىإ يةشهر لغمبا فعد لعملابصحاأ على يتعين
 فعيدو ظفلموا تبار من لمبلغا من حصة خصم يتم .ظفمو كل عن ئيلاسرإ في
 تبار من يةمئو كنسبة لمبلغابحتساا يتم .شرمبا بشكل ىخرأ حصة لعملا حبصا

 .لمستهلكارسعاأ شرلمؤ اًفقومعا كل يثهتحد يتم سقف لىإلصولوا حتى ظفلموا

 ةيرضمال ازةاإلج

 .ضلمرا بسبب ئتةلفاا لعملامياأ عن ملكا وأ ئيجز جرأ على للحصوا ظفينللمو يحق
 ميو 1.5 ىلع ولصحال دواح لمعباحص دىللامك دوامبلمعي ذيال فوظمللقحوي
 يتغيب يلذا ظفللمو يحقو (.لسنةا في اًميو 18)ىأدن دحكاًيرهشراألج وعدفميرضم
 داءتاب رأج ىلعلصحي أن هرتأس ادرأف دأح نمضيرمةايرعل أو رضمال ببسبلمعال نع

 .بللغيا نيلثاامليوا من

 رض؛مال ببسبهابيغل األول وميال نعرأج أي ىلعلصحي أن فوظمللقحي ال ن،كول
 رأج ىلع ولصحال هلقحوي ر،األج نم %50 ظفلموا فيستحق ،لثلثااو نيلثاامليواماأ

 بتثا جربأ ملينللعا ضلمرامياأتباحسا تختلف .بللغيا بعالرامليوا من اًرعتباا ملكا
 عهامجمو في تصل حتى ضيةلمرا تهازجاإعِّجمُينأ ظفللمو يمكن .عةلسابا ملينلعااو
 ا. ًومي 90 ىإل

 نصيحة
 فةلمضاا لقيمةا يبةضر فعد يندرلموا من طلبُي

 بيةكتا تاليصاإ يمتقدوتمالخداو لسلعا جميع عن
 .لمستلمةا تعافولمدا لجميع قميةر وأ
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 ةوماألم ازةإج

 وأ عمل حبصا ىلد ليالتوا على حداومعا عن تقل ال ةلمد تعمل لتيا ظفةللمو يحق
 اهنم زءج ونكي وأن ا، ًوعبأس 26 دةملةومأم ازةإج ىلع ولصحال لمعال انكمسفنيف
 رخآلا ءزجلاو ،(ليئارسإ يف ينطولا نيمأتلا ةسسؤم نم ةلومم) رجألا ةعوفدم ةزاجإ

 ر.األج ةوعدفمريغ ازةإج

 للحصوااًشهر 12 عن تقل ةلمد ليلحاا لعملا حبصا ىلد تعمل لتيا ظفةللمو يحق
 طوشر لـ اًفقو ،جميعها وأ معظمها فعد يتم) اًعسبوأ 15 دةملةومأم ازةإج ىلع

 ة(.وماألم دلب اققحتاس

 وعبأس دةملةديوال ازةإجبهلحمسُوي هتوجزعمةوماألم ازةإج سمتقا جوللز يحق
 .جتهولز حةلممنواةزجاإلا مع منالتزبا

 على ءبنا ة(وماألم ر)أج ةوماألم دلب يقلتل ظفلموا تمستحقا بحتساا يتم
 من ظفةمو يأ منع لعملا حبصا على ُحظري .طنيلوا مينلتأا في تههمامسا

 ةدعو بعد اًميو 60 دةمل أو ازةاإلج اءنأث ةفوظمةدمخ اءهإن أو ةومأم ازةإج ىلع ولصحال
 .لعملا لىإ ظفةلموا

 طيةحتياالا ية لعسكرا مةلخدا

 ية لعسكرا مةلخدا.طيةحتياا ية عسكر مةخد ءادبأ ملقياا ظفينلموا من طلبُي قد
 ةدمخالىإلةافاإلضب.45 سن حتى ئيلاسرإ في لجالرا معظم على ميةالزإ طيةحتياالا
 ظفينلمواءعاستداا ًيضأ يمكن ،تلعمليااو يبرللتد يةدعتياالا طيةحتياالا يةلعسكرا

 ة.لاجعال ةيناألم اتاجيتاالح ةيبلتل أو ئوارطال االتح اءنأث

 ظفينللمو سيةساألا ئدالفوا

 بتكلفة وأ لعملانمكا لىإ فلةلحابا لسفرا بتكلفة ماإ لسفرالبد لمعد بحتساا يتمو
 الت(.واصمللةيذكال افك افرةاقط)ب يرهش اسأس ىلعةلافحال رةذكت

 معا من كثرأل عمل حبصا ىلد اعملو ينلذا ئيلاسرإ في ظفينلموا معظم يستحق
 مياأدعد حسب مةلخدا يةنها ةفأمكا بحتساا يتم .مةلخدا يةنها ةفأمكا للحصوا حداو
 اد.صتاالق ارةوز ددهحت ذيال دلعمال يفاًوبرضمفوظمال اهقحتسييتال ةدمخال

 يندرِّللمو فعلدا

 عبر وأ،فيلمصرا يللتحواوأتلشيكااوأ لنقدا مثل يةلتقليداقلطربا ماإ يندرللمو فعدُي
 .يليةلتحواو قميةلراتعافولمداو نيولكترإلا يللتحوا مثل قميةلراتلمنصاا
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 يرتجا عومشر ءنشاإ

 بيبأ-تل في
 ي في تل-أبيبما هي الخطوات األولى لتأسيس شركة أو كيان تجار

 تلقيت لكنني ،صعبة بة تجر يدجد بلد لىإ لنتقاالاو محلي نكيا ءنشاإ يشكل بما ر“

 حتى ننيأ جة رلد لمحليةا ئيليةا سرإلا لعماألا بيئة لجميعا من عملدا من لكثيرا

 .”لجميلا لبلدااهذ في بيتي في ننيبأ رلفوا على تشعر ،جنبيةكأ

 بيبأ-تل ن،اجفسكولفةوعمجمعرف- تكيونك ي، اإلدار رديمال | سوكفيانفيتس
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فتح  حساب بنكي   3 
التسجيل  في سجل   اختيار  كيان  2 1 

تجاري  في  إسرائيل  الشركات  قانوني 

 
 عنو رختياا
نينولقاانلكياا

 من حداوءنشاإرتختا نأ ئيلاسرإ في لها اًنكيا سستؤ لتيا جنبيةألاتكاللشر يمكن
 )ج( أو يرعفبتكم )ب( ةيرعف أو ةعابتةركش )أ( ة:يونانقال اتانيكال نم واعأن ةالثث

.تيجيةاسترإلا فهااهدأو كةلشرا عمل خطة على ءبنا لكذو،تمثيلي مكتب

 ةيرعفال أو ةعابتال ةركشال أ. 

 كةشر ةرادإل تخضعو تملكها ،اًمحلي مسجلة ةدومحد صةخا كةشر هي بعةلتاا كةلشرا
 ةركشال إنف ة،يبنأج ةركشوهةعابتال ةركشال يفديوحال ماهسمال انك إذا ىتوح ى.رأخ

 طيشتر .مألا كةلشرا لىإ تهاماالتزا تمتد الو،ًمنفصال اًنكيا تعتبر ئيليةاسرإلا بعةلتاا
 .بعةلتاا كةللشر كثرأوأ حداوبمنتد يرمد تعيين 1999 امعليليائراإلس اتركشال ونانق

 فلمحتفلأج نمنييليائرإس واونكي أن ورةرضالبسيل اإلدارة سلجم اءضأع أن عوم
 على حداو ممثل كهنا نيكو نأ يجب نهأالإ،فةلمضاا لقيمةا يبةضر تسلطا ىلد كةشر

ضاغرأل ئيليةاسرإ كةشر نهاأ على بعةلتاا كةلشرا ملعات.ئيلاسرإ في اًمقيم قلألا ُ 
 حةمتا ىخرأ فزاحوو يبيةضر تاءعفاإ على لللحصو هلةمؤ نتكو قد ليلتاباو،يبيةضر

 .لمحليةا تكاللشر

 عيلفرا لمكتبا.ب

 عكس علىو،لكنو،مسجل صخا نينوقا نكيا اًيضأ هو ئيلياسرإلا عيلفرا لمكتبا
 ،لكلذ نتيجةو.جنبيةألامألا كةللشر اًمحلي اًدامتدا عيلفرا لمكتبانيكو ،بعةلتاا كةلشرا

 وأ من يأ مةلتاا ليةولمسؤا جنبيةألا كةللشر (مألا كةلشرا) ئيسيلرا لمكتبا يتحمل
 .ئيلياسرإلا لمحليا مكتبها من لغفاإلاوأ يضلتفوالعماأ عن شئةلنااتماالتزالا كل
 كيلو تعيين عيلفرا لمكتبا على يجب ،1999 امعليليائراإلس اتركشال ونانقلا ًقوف

 لمكتبا عتبرُي.ئيلاسرإ في اًمقيم نيكو نأو،تارشعاإلاوتلعمليااتماخد للقبو
 حةلمتاا فزالحواو يبيةلضرا تاءعفالإل هلمؤ غير فهو ليلتاباو ،مقيم غير اًنكيا عيلفرا

 هايدتحد يتم لتيا عيلفرا لمكتبا خلد من حصة ثمة .ئيلاسرإ في لمحليةاتكاللشر
 من تيةلمتأاحبارألا ماأ؛ئباللضر تخضع ال (منها ةلمستمداوأ) ئيلاسرإجرخا تلعمليا

 .تكالشرا على لمحليةا ئبالضرا تاللمعد فتخضع فقط ئيلاسرإ في تلعملياا
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 تلسلطاا ىلد لتسجيلا 4
 يبيةلضرا

 في سبلمحوا لتسجيلا 5
 طنيلوا مينلتأا سسةمؤ

 لتمثيليا لمكتبا .ج

 نوشؤ ةرادإوأ ئيليةاسرإلاقلسوا في لبحثا لىإ تتطلع لتيا جنبيةألاتكاللشر يمكن
 لمكتبا.ئيلاسرإ في تمثيلي مكتب ءنشاإدلبالا خلاد لهاعماأةشرمبا نود كةلشرا
 زيجو ال نهأ يعني مما ،نيةنولقااتلسماا يحمل ال قتمؤ منظا عن ةرعبا هو لتمثيليا
 ارجئتاس أو ة،يبنأج ةركشنعةابين رةاشبم ارةجتيف ولدخال أو ود،قعيف ولدخال انيكلل

 ل.يائرإس يفةيالمال اتسؤسمال نم انمتائ بلط أو ر،يواتف دارإص أو ة،ياعنصةاحسم
 بةنيا ىولجداتسااردوأقلسواثبحاأءاجرإ فقط ئيلاسرإ في لتمثيليا للمكتب زيجو

 رقمال نملثممبتكمال إدارة ىولتي أن وزجي ل.دخ أي بسكهلقحي وال األم، ةركشال نع
 ظفينلموا من محلي يقفر تعيين لكذ بعد يمكنه محلي ممثل وأ كةللشر ئيسيلرا

 جيحتا ال،عيلفرا لمكتباوأ بعةلتاا كةلشرا عكس على .خلللد ةرلمدا غير تللعمليا
 .تكالشرا مسجل ىلد لتسجيلا لىإ لتمثيليا لمكتبا

 نصيحة
 علفراو بعةلتاا كةلشرا

 اًلبغا ،علفراو بعةلتاا كةلشرا بين رختياالا لىإ لنظربا
 بعةتا كةشر ءنشاإ جنبيةألاتكالشرا تفضل ما

 قيستغر .ئيلاسرإ في يةرلتجاالعماألا سةرلمما
 اًقتو ئيلاسرإ في جنبيةأ كةلشر عفر تسجيل

 جمةترو يقتصد ةروضر بسبب معا بشكل لطوأ
 .سميةلرا ئقثالوا لكذ في بما ،كةلشراتامستند

 مثل ئيسيةلرا ئفظالوا قفتو لىإ خيرلتأايديؤ قدو

 .تبلمكاا جيرتأو فيةلمصراتبالحساا فتح
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 في لتسجيلا

تكالشرا سجل
 :ئيلاسرإ في بعةتا كةشر لتسجيل ليةلتااتالمستندا يمتقد يجب

 لطلبا جذنمو 1

 كةلشرا سيستأ عقد عن نسخة 2

 ليينوألا همينلمساا راقرإ 3

 نيياألول اإلدارة سلجم اءضأع اررإق 4

 يمتقد عند فعدُت،(اًيبتقر يكيمرأرالود 750 لديعا ما) شيكل 2614- لتسجيلا مسور 5
 كةلشرا سيستأ تامستند جميع

 مسجل لىإ مةلمقدا كةلشرا سيستأ تامستند جميع قيعاتو على يقلتصدا يجب
 :ليلتاا لنحوا على تكالشرا

قبل من هاراقرإو ئيلياسرإ ٍممحا ربحضو تالمستندا قيعتو يجب ئيلاسرإ خلاد - • 
 .ميلمحاا

 تبكا ربحضو وأ ئيلياسر إلا لقنصلاربحضو تالمستندا قيعتو يجب- ئيلاسرإجرخا •
 .يقلتصدا بختم ييلهاتذ يتم ثم ،لعد

 مكتب ىلد تكالشرا تسجيل ةمالمحاا تبمكا لبعض يمكن ،يقلتصدا عملية لتبسيط
 .ةرادإ مجلس عضو بصفته يعمل يلذا يكلشراو ليو ألا هملمساا بصفته ةمالمحاا

 مجلس عضو تعيين يتمو شحةلمرا تنالكياا لىإ سهم ألا نقل يمكن ،لتسجيلا بعد
مجلس عضو محل اليحلو/ليحل (لمعنيينا) لمعنيا (ةراد إلا مجلس ءعضاا) ةراد إلا

 ضويفتمت ات،ركشال ةئيهىلعا ًرؤخمأرط ذيال الحاإلص بقع س.ؤسمال اإلدارة 
 تسجيل تاءاجرإ تبسيط من يديز مما ،نتنتر إلا عبر تلطلباا يملتقد مينلمحاا بعض

 .تاكرشلا

PHOTO: CHEN MIZRACH 
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 بنكي بحسا فتح
 ئيلاسرإ في يرتجا

 نصيحة
 ملةلكااتمالخدا من كدتأ ،بنكي بحسا فتح قبل

 للغةبا نتنترالا قعموو،لبنكا مهايقد لتيا
 طقةلناالتصاالا نقطة لىإ فةضاإلبا ،يةنجليزإلا

 .يةنجليزإلا للغةبا

 حظال .يةرلتجااكلبنوا حدأ في بحسا لفتح ليةلتااتالمستندا لىإجستحتا ،معا بشكل
 :تهخترايلذا لبنكا مع ةدلمحداتلمتطلبااو صيللتفاا من لتحققا يجب نهأ

 تكالشرا مسجل ىلد لتسجيلاةدشها 1

 كةلشرا عن بةنيا قيعلتوا في ميلمحااوأ سبلمحاا حق تثباإ 2

 دلعال باتكنمةدقصم ة،ركشال إدارة سلجم اءضأع رفس اتوازجعيمجنمخسن 3

 لتسجيلا تامستندو كةللشر سيساألا ملنظاا قاروا من قةمصد نسخ 4

 بنك في كةللشر بنكي بحسا بفتح كةلشرا ةرادإ مجلس ءعضاأ (تاراقر) راقر 5
 بلحساا على (عين ِّقلموا)عِّقلموا يضتفوو معين

 اإلدارة سلجم اتاررقىلعيليائرإس ٍامحمنم اررإق 6

 ئيلياسرإ ٍممحا من عليها قمصد ،لاموألا غسيل فحةلمكا سيةقيا جذنما 7

 تلسلطاا ىلد لتسجيلا
 يبيةلضرا

 بعد تسجيلها يجب ،تكالشرا مسجل ىلد كةلشرا تسجيل من ءنتهاالا يتم لماحا
 ةئرادو فةلمضاا لقيمةا يبةضر ةئراد) ئيلاسرإ في ئبالضرا مصلحة سجل في لكذ

 لعملا حبصا يتمتع نأ جلأ من طنيلوا مينلتأا سسةمؤ ىلد لككذو(خللدا يبةضر
 .ئليةاسرإلاقلحقوبا

 ئبالضرا مصلحة :تمالعملوا من يدللمز

https://www.gov.il/en/departments/israel_tax_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/en/departments/israel_tax_authority/govil-landing-page
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 ئدالفواو تالمحفزا

 ا في تل-أبيب.ًيا تجار ًما هي الفوائد األكثر مالءمة للشركات التي تبدأ نشاط

 ئيلا سرإ لةود متقد ليلتاباو ،يدقتصاالا لنموا ئيليةا سرإلا تيعا لتشرا تشجع

 فزالحوا بين منو.ئيلاسرإ في رستثمالال تسعى لتياتكاللشر عمةاداًمحكاأ

مودع ف،يوظتال ىلع دةاعسمال جامروب ال،مال أس ريف ارمثتاالس حنِم دةديعال َ 

 اايزموال ة،يبيرضال اءاتفواإلع ب،ائرضال دالتعم اضفخوان ر،ويطتوال ثحبال اطشن
 .ئبالضربا لمتعلقةاىخرألا

 تاوملعملا الكشاأل نم لكش أيب يغلت ال لصفلا ذاه يف ردةوالا اتمولعمال *
 ارضعت ودوج الحيوف ة.يليائراإلس اركتاالب ةئيوه ادصتاالق ارة وز نمةدمقمال

 نفإ ،ى خرألا تلسلطابا صةلخاا تمالمعلواو هنا مةلمقدا تمالمعلوا بين
 .نيةنولقاا سبقيةألا لها تلسلطاا مهاتقد لتيا تمالمعلوا
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 ئدالفوا
 يبيةلضرا
 سيةساألا تيفا لتعرا

 فةلمضاا لقيمةا يبة ضر

ُ 
 فةلمضاا لقيمةا يبةضر فةضابإ اًمعمو نودرلمواميقوو،ئيلاسرإ في تمالخداو لسلعا

 م.رهيواتفىإل

 معظم على فةلمضاا لقيمةا يبةضر ضفرت .%17 ئيلاسرإ في فةلمضاا لقيمةا يبةضر

 تكالشرا خلد يبةضر

 ئباللضر ئيلاسرإ في ئمةلقااتكالشرا تخضع .%23 ئيلاسرإ في تكالشرا خلد يبةضر
 ئيلاسرإ في ئمةلقاا غير تكالشرا تخضعو.للمااسأر سبمكاو لميةلعااحبارألا على

 خللدا تشمل لتياو،ئيليةاسرإردمصا من لمكتسبةاحبارألا على فقط ئبا للضر
 .ئيلاسرإ في لمتحققاو كمالمترا خللداوأ ئمةاد ئيليةاسرإ سسةمؤ من لمستمدا

 حبارألا حصص على ئبالضرا

 اتركشال أ.

 تعفى  من  الضرائب  حصص  األرباح واجبة ُ
الدفع  لشركة  )أجنبية  أو إسرا ئيلية(
من  قبل  شركة  إسرائيلية، والناتجة 
عن  الدخل  المتحقق  أو  المستحق 

في  إسرائيل. وتخضع  حصص  األرباح 
واجبة  الدفع  للشركات اإلسرائيلية من  
األداء  من الخارج، أو   أو  واجبة المتحقق
األرباح  المستلمة  من  الخارج  للضريبة 

بمعدل  25% .

 نهمولمساا.ب

 عةفولمداحبارألا حصص تخضع
 من قلأ نيملكو ينلذا همينللمسا

 يبةلضر كةلشرا في سهمألا من 10%
 حصص تخضعو .%25 بنسبة عستقطاا
 ينلذا همينللمسا عةفولمداحبارألا

 في سهمألا من %10 من كثرأ نيملكو
 نمرثأك ىلع وذواحتاس نذيال )أو ةركشال

 عقتطاا يبةلضر (بقلسااملعاافي 10%
 .%30 بنسبة
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 ية لفكرا لملكيةا تامحفز

 يةفكر ملكية نقل في غبتر وأ ئيلاسرإ في يةفكر ملكية لصوأ تنشئ لتيا كةللشر يحق
 تاللمجاا في ئبالضرا تخفيض تشمل ئدالفوا.ةكبير ئدافو على للحصوا ئيلاسرإ لىإ
 يبةضرو (%4 ىت)ح احباألر ةبيروض (،%12-%7.5 ،%6)تكالشرا على خللدا يبةضر :ليةلتاا

 دوالر(. اريلم 2.5 نم لر/أقثألك يمالعال داولتال-%12 ،%6) وجرخال/المال أسر احبأر

 جيةلولتكنواو يةلووألا تاذ تسساللمؤ لمخفضةا يبيةلضرا تاللمعدا

 صفة ية رلتجاا نشطتهاأ كتسبا اذإ يبية لضرا نسبة في ا ًتخفيض كةلشرا تستحق
 ةيوجولنكتال ةسؤسمال أو ةيوجولنكتال ةسؤسمال ةفص أو ةاصخال ةوياألول أو ةوياألول

 اولنتت ل.يائرإس ةدول يف ودةوجمال اتركشللةيبيرضزوافحا ًضأي اكنوه ة.اصخال
 سطوو بيبأ-تل في قعةالواتسساللمؤ يبيةلضرا ئدالفوا ليةلتاا عيةلفرامقساألا

 ة.قوافمال اءاتروإج ة،يلاأله ريايعوم ل،يائرإس

ا لمؤسسة
ا لتكنولوجية

ا لمؤسسة
ا لتكنولوجية

ا لمميزة
%12 %6معد ل الضريبة على الشركات

%20 %20معد ل الضريبة على حصص األ رباح

إدارة  مجلس على األرباح توزيع
أجانب لمقيمين  

4% 4%

ا لمؤسسة ذات 
األولوية

ا لمؤسسة ذات
الخاصة األولوية

 %16 %8معدل الضريبة  على  الشركات 

 %20 %15معدل الضريبة  على  حصص  األرباح 
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 جيةلولتكنوا سسةلمؤا

 .يرلتطواو لبحثا نشطةأ في ملةلعااتكاللشر لوألاملمقاا في لتصنيفااهذ منحُي

 تتعلق معينة ا ًطو شر فيتستو نأ يجب ،لتصنيفا اهذ على كةلشرا تحصل لكيو
 قد كةلشرانتكو نأ يجب ،للمثاا سبيل فعلى .بها صةلخاا يرلتطواو لبحثا نشطةبأ
 تالسنوا في اًيسنو شيكل نمليو 75 على يديز ما يرلتطواو لبحثا نشطةأ على نفقتأ
 عند تلنفقاا تلك من ةدمحد بنسبة تفي نأ وأ ،ليةلحاا لسنةا سبقت لتيا ثلثالا

 ماو يهالد لنموا في راستقرالا لةحا تثباإاًيضأ كةلشرا على يجبو.تلمبيعابا نتهارمقا
 .يللتمواوأتلمبيعااوأ ظفينلموارجوأ يخص

 حجم من %25 نمرثأك رديصتةركشال ىلعبجي اله،أع ورةذكمال وطرشال ىإل ةافاإلضب
 خلد ليجماإزويتجا الأ فيجب ،مألا عةلمجموا لىإ تنتمي نتكا اذإو،يةلسنوا تهامبيعا

 دوالر(. اريلم )2.75 شيكل رمليا 10 يبيةلضرا لسنةا في مألا عةلمجموا

 تصنيف على لللحصو هلةمؤ نتكو فلن ،ييرلمعااههذ فيتستو ال لتياتكالشرا ماأ
 .ربتكاالا هيئة من جيةلولتكنوا سسةلمؤا

 ةلمميزا جيةلولتكنوا سسةلمؤا

 هليةألا ييرمعا تنطبق ،لكلذ .ىلكبرا جيةلولتكنوا تسساللمؤ مخصص لتصنيفا اهذ
 نأةروضر :هوو حداوفختالا مع ،جيةلولتكنوا سسةلمؤا تصنيف على تنطبق لتيا تهااذ

 دوالر(. اريلم )2.75 شيكل رمليا 10 كةللشر مألا عةللمجمو خللدا ليجماإزويتجا وأ يبلغ

 ةاصخال ةوياألول ذات ةسؤسموال ةوياألول ذات ةسؤسمال

 بعض فيو .لتصنيعا في ملةلعاا تكاللشر لوألا ملمقاا في لتصنيفا اهذ منحُي
 .لتصنيعاطنشا لشكاأ من ًشكال كةللشر يرلتطواو لبحثاطنشا رعتباا يمكن ،تاللحاا

 لبحثاتنفقا خصم تكاللشر ئيلاسرإ في خللدا يبةضر ننوقا من أ20 ةلفقرا تجيز
 هلةمؤ كةلشرانتكو لكي .خللدامستالا فيها تم لتيا لسنةا في خلهاد من يرلتطواو

 .يرلتطواو لبحثبا يتعلق فيما ةركولمذا تلنفقابا ربتكاالا هيئة تقر نأ يجب ،لخصما الهذ

 انكملكيف ودوجم اركتاالب ل،يائرإس يف
 يةللغا طبيعي اهذ ،ءلمااو ملطعاكا

 Alibaba عةمجمو ،يلتنفيذا يرلمداو سسمؤ يكشر ،ما كجا
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 تكاشر ىلد نويستثمر ينلذادافرألا ينللمستثمر يبيةضر ئدافو ننولقاااهذ فريو
 ننولقاافيهدو (.ليوألا يللتموا) يرلتطواو للبحث يةلتمهيدا حلةلمرالخال ئيليةاسرإ
 على تعتمد لتيا لىوألا حلهاامر في ئيليةاسرإلاتكاللشر يللتمواردمصا فراتو ةدياز لىإ
 تكالشرا سهمأ نويشتر ينلذا نولمستثمرا سيتمكن ،عليه ءبناو .يرلتطواو لبحثا
 بلمقا ر َستثم ُلما لمبلغا خصم من يرلتطواو للبحث يةلتمهيدا حلةلمرا لخال شئةلناا

 ،جةودمز فعلية ياابمز نولمستثمرا يتمتع ،لكبذو.رستثماالا قتو في خلدرمصد كل
 على لمطبقا يبةلضرالمعد حيث من وأتفاولمصربا راقرإلا قيتتو حيث من ءاسو

%25 من اًلبد %48 لىإ تصل مشيةها يبةضر) بلهمقا تفاولمصرا خصم يتم يلذا خللدا
 ال(.مال أسر احبأر ىلع 30%- 

 ظيفلتوا في ةعدلمساا مجابر

 مجد تشجيع لىإفتهد مجابرةعد تشغيل على ئيليةاسرإلادقتصاالاةرازوفتشر
 يمتقد يتمو.ملةلعااىلقوا في طقلمنااو نيةلسكااتعالطاا مختلف من للعماا
 ةعد لىإ تصل ةدمحد منيةزةلفتر دلجدا ظفينللمو رجوأتناعاإ شكل في ةعدلمساا

 خلفية حسب %40 ىإل %10 نممدعال دالتعم اوحرتت دد(.حمال جامرنبال بس)ح واتنس
 اهضق ذيال توقال دارقوم ك(،ذل ىإل اوم اتيلاألق نمنيلامعوال البط)ال فوظمال
 .لعملاوأ ظيفةلوا في ظفلموا
ُ 
 .داصتقالا
 ةار زو يف داصتالقوا ةاعنصلا ةيمنوت ارمثتالسا ةئيه هذه تداعاسمال جمارب ر ِّسيت

َ  يرلتطواو للبحث حنلما مجابر
ِ 

 تكاللشر يرلتطواو للبحث حَن ِم مجنابر 40 من كثرأ تشغيلو بتصميم ربتكاالا هيئة متقو
 ةيلاأله اتمظنموال ث،حبال اتسؤسوم اد،راألف الماألع الجور ات،يسنجال ددةعتم
 ةيزيفحت أدوات” ةوعمج“م جامربال دمقوت ا. ًضأي ليائرإس يفرويطتوال ثحبال مدعتيتال
 لىإ يصل ا ًتخفيض متقد لتيا،ربتكاالاتامختبر مجابر مثل ،ملةشاو مخصصةوةيدفرو

 .ةدلمحدا عيةلفرا تعالقطاا لبعض يرلتطواو لبحثا تنفقا في 50%

 بطارةريا بز تفضل ،حةلمتاا فزالحوا مجابر لحو فيةضاإتمامعلو على لللحصو
 .ئيليةاسرإلاربتكاالا هيئة طابر أو ئيلاسرإ في رستثماالا

 تمجيالبراتكالشر لمخفضةا يةلبلدا ئباضر تالمعد

 لىإ تصل تماخصو متقدو لمحليا لصعيدا على ربتكاالا عمبد فايا-بيبأ تل يةبلد متلتز
 نلمكو اًفقو حسبُت،(يةلبلدا يبةضر منطقة عن لنظرا بغض)كمالألا يبةضر على 50%

 على لخصما على لللحصو بطلب ملتقدا تكاللشر يمكن .كةلشرا في يرلتطواو لبحثا
 .فايا-بيبأ تل يةبلد قعمو
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 مكتب حفتتاا

 بيبأ-تل في
 أهم شيء هو الموقع، الموقع، الموقع

 تحالمساا من يةابد ،لمكتبيةاتحالمسااتارخيا من ئعةار عةمجمو بيبأ-تل متقد
 عرشا عتبرُي .بقالطوا ةدمتعد ةلكبيرا تيالبناا لىإ ةلصغيرا لعملا ق لفر نةلمرا
 ةئاشن اتركش ودوج عم،بيبأ-تل في شئةلنااتكاللشر بضلناا لقلبا تشيلدور

 تلجنسياا ةدمتعد تكاللشر يرلتطواو لبحثا كزامرو لسكنيةا نيلمباا رابجو محلية
 Facebook ,Autodesk, PayPal. مثل قةلعمالا
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 حةمسا رختياا
 لمكتبا
 باتكمال اجرأب اءنبيفةوقبسمريغةالقطان بيل-أبت دتهش رة،ياألخ واتنسال يف
 لنقلاقطر مع خمةلمتآا قيلشرابلجنواو بيغنونلوياأ يعةلسراقلطرا على ةخرلفاا
 ئقةلفاا جيالولتكنواقسو لىإ نتقلتا لتيا ليةولداتكالشرا فقلتد نتيجة ئيسيةلرا
 لمستقبلا في ربتكاالا عةلصنا تجمع كزا مر بةبمثا نستكو طقلمناا ههذ .لمحليةا
 .يبلقرا

 تماخد كيلو ىلد لحجزبا صىوُي ،كتكلشر سبةلمناا لمكتبا حةمسا على رللعثو
 تبلغ .ضوللتفا بلةقا همرسعاأونخصومر ئيلاسرإ في تارلعقااءكالو.يةرعقا

 لديعا ماو تبلمكاا تلمبيعا فةلمضاا لقيمةا يبةضر +%2 لياحو سيةلقيااتاللعموا
 .ريجاإ لمكتب فةلمضاا لقيمةا يبةضر + شهر ريجاإ

 لمعال اتاحسم نم دديعال نم دةواح يف ةاحسم ارجئتاس ووه ر،آخ اريخ اكنه
 فهي :ئدالفوا من يدلعدبا كلمشترا لعملاتحامسا تتمتع .ينةلمدا في كةلمشترا

 فيةضاإلاتعافولمدا عن يغني ما ،لتشغيلاو صيلللتو ملشا جذنمو لىإ ًةدعا تستند
 اهنكموي ل،ماكالبةوشرفوم زةهجمتاحاسمال ذهه.ةيرإلداا اتينيوترلوا قافرملوا

 كنماأ لبعض مةعومد تاريجاإاًيضأ فايا-بيبأ تل يةبلد متقدو.يةرفو ةربصو شغلها
 .كلمشترا لعملا

 نصيحة
ُ  لعقدا حسب فيةضاإمسورو ليفتكا ضفرت قد

 .تارايسال فقاووم ةنايصلا مورس لثم ،ددحملا

 لمجا في ربتكالال فضلألا ضنةلحاا هي بيبأ-تل
 وداكسةركش ارتتاخ ببسال ذاهول اتاريسال
 على رلعثوانكا لقد .كهنا ثبحاأكزمر ءنشاإ
 ينلذا سبينلمناا لمحليينا لمستكشفينا
 ارج،خوال لداخال نم الماألع ةئيب ونرفعي

 لائهال الباإلق اللخادونرشي أن مهنكمينذيوال
 هميةألا لغبا اًمرأ،ينلمبتكراو شئةلنااتكاللشر
 .ادسكو كةشر حلنجا

 كةشر ،لعماألا يرتطوو جيةلولتكنوا فةلكشاا ئيسر| ينليختنشتا فيت
 دودة.حمال ليائرإس ي-البجدي وأوت وداكس
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 بيبأ تل في تبلمكاارسعاأ
 لينبوو لمتراو

 .كلمشترا لعملاتحامسا ليسو،يةدلعاا تبلمكابا صةخا رسعاألا

 ي لشهراريجاإلا ليفتكا)2020 امعنم األول فصنال بلطال دنعرعسال طوستم
 (2م لكل لشيكلبا

 الياحه اترم بيجين عرشا تشيلدورعرشا

72.5 111 123 
 كزلمرا بيبأ تل نلوأليغآ منطقة هميلخ لوؤشا

114 111 105 

 من لوألا لنصفا في هؤاجرإ تم يلذاتعالصنااو تبلمكااعقطا عن بحثي يرتقر لىإ مةلمقداتنالبياا تستند
 .2020 امع

PHOTO: YOAV AZIZ 
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 بيل-أبت انيب-أريل-أبت مدييتع اركب
 لعماألاو جيالوللتكنو

 اركتواالب المواألع ةقائفال ايوجولنكتال ةاحسووه ب،يل-أبتمدييتع اركب دمقي
 من كثرأ من بةمقر على ئيلاسرإ في تبللمكا ةمميز ئيسيةرتارعقا ،ينةلمدا في
 لطبيةاو يةلحيوا جيالولتكنواو مةلمتقدا جيالولتكنوا لمجا في شئةنا كةشر 70
 ات.دمخوال

 ينةلمد يرلتجاا مالحزا ةاذبمحا تقعو اًنافد 20 لياحو حتهامسا تبلغ لتيا لمنطقةا ههذ
 ،ةعشر ىحدإلا لمنطقةا نيمبا تضم .بيبأ-تل معةجاو بيبأ-تل يةلبلد ملك هي بيبأ-تل

 يين رتجا ينكزمرو مكتبية تحامسا ،بعمر متر 250000 لياحو حتهامسا تبلغ لتياو
 ات. اريسال فواقمنمدديعوال اء رضخعواروش اتدمخال نمةوعنتمةوعمجوم

 لكذ في بما ،كةشر 70 من كثرأل سسيمؤو يرتجا يرعقا بيئي مكنظا لمنطقةا تعملو
 ايوجولنكتوال اركتاالب اتادربملاًنوطما ًضأي يوه ل.يائرإس يف دةائرال اتركشال ضعب
 تلتقنيا بيبأ-تل في ربتكاالا كزمرو،نوز سيتي لكذ في بما ،عهانو من ةيدلفرا لميةلعاا
 ننيساو ينورتكاشر لفلتحا ةدلقياا تيةاذتكباللمر تاربتكاا مختبرو،كيةلذانلمدا

 .بيشيميتسوو

 برلتجااوتمالخدا جميع بيبأ-تل يمعتيد ناميد في فرالوا لبيئياملنظاااهذ يحشد
 ب.اسنوم دواح انكميفةالزمال

 :تا لميزا بجميع تمتَّع

  تشمل  الخدمات والمرافق  المطاعم  خضرأ محيط سطوباجذ قعمو
والمقاهي  والمتاجر  ومكتب  بريد

ومصفف  شعر  ورعاية  نهارية  وصاالت
رياضية  وغير  ذلك 

 يف اركبال إدارة نمةالعف دةاعسم
 االتصواالت لمعال رصف قلخ

  مجموعة  متنوعة  من  خيارات  المكاتب 
لتلبية  احتياجاتك،  بما  في  ذلك  عقود 

اإليجار طويلة األجل 

  قاعات اجتماعات  فخمة  تتميز  بأحدث
التقنيات

  عدد  كبير  من  مواقف  السيارات، بما  
في  ذلك  محطات  شحن  السيارات 

الكهربائية 
في   مدار العام، بما   أحداث مثيرة على
ذلك المؤتمرات والمعارض التجارية 

 سلةامر جىرُي،بيبأ-تل يمعتيد كربا في لةبجو مللقيا عدمو يدتحدو صيللتفاا من يدلمز

 https://www.atidim.co.il|gilad@atidim.co.il:بينرار دجلعا

mailto:gilad%40atidim.co.il?subject=
https://www.atidim.co.il
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 نوز سيتي
 بيل-أبتيفةئاشنال اتركشال دانيم

 ب.يل-أبتيفةيذكال دنمال اركتابزركموه ونزيتيس

 معةجاو فايا بيبأ تل يةبلدو بيبأ تل يمعتيد ناميد بين ما نوتعا ةثمر هوو
 ،لحيانوز سيتي مختبر في ةيدلجدا ية لحضراتلتقنياارختباا على كزير ،بيبأ تل

 قتلوا في نلمدا جهاتو لتياتيالتحدا كبرأ مع ملتتعا لتيا شئةلنااتكالشرايرتطوو
 :على نوز سيتي مجنابر في شئةلنااتكالشرا تحصل .لمستقبلا فيو ليلحاا

إمكانية  الوصول إلى
الحي المختبر  

األكاديمي   الدعم 
بيب  أ تل - جا معة   من  

شراكة في التصميم  
يا فا  بيب - أ تل   بلد ية   مع  

 رتقد ال تحظامال نمويقدو،ملكا معا ةلمد للحلوانوز سيتي مختصووءاخبر يفحص
 اءحأن عيمجيوف ليائرإس يف دنموال الماألع اءركشب الماألع وادر ونطبروي ن،مثب
 .لملعاا

 سلةامر جىري،نوز سيتي في لةبجو مللقيا عدمو يدتحدو صيللتفاا من يدلمز

 www.city-zone.co:نيولكترإلا قعلموا ,gaby@city-zone.co.il:مينسكيكا بيجا

https://www.city-zone.co/
mailto:gaby%40city-zone.co.il?subject=
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 مكتب
 تاتمرمؤ
 بيبأ-تل

 لميعا بيئي منظا في مدلقاا جيلولتكنوا تمرلمؤا
 شئةلنااتكاللشر ئدار



    
    

PHOTO: DAN GOLD 

 من البرمجيات واألمن إلى التكنولوجيا
 خر بيئة الشركاتاعية، تزرالطبية والز

ات واللقاءاتالناشئة في تل-أبيب بالمؤتمر
السنوية والفعاليات التي تركز على 

 التكنولوجيا واالبتكار. ومن بين أفضل هذه 
 ات مؤتمر تل-أبيب للتكنولوجياالمؤتمر

بس(، ومؤتمر فورDLD Tel Avivالرقمية )
 لثالثين شخصية مؤثرة تحت سن الثالثين 

)Forbes 30 Under 30ومؤتمر سايبرتيك ،) 
)Cybertechات ذات شهرة(، وهي مؤتمر 

 اءوار والخبرعالمية تجتذب اآلالف من الز
 الدوليين كل عام.

ا في تل-أبيب، ففكر في ًإذا كنت مقيم
 استضافة الحدث الدولي الخاص بك هنا 

 ية في تل-أبيبحالت تحفيزأو تقديم ر
 لموظفيك من جميع أنحاء العالم.

ات تل-أبيبسيتعاون مكتب مؤتمر
معك لتوفير الدعم المالي والتسويقي 
 الذي تحتاجه لتنظيم فعاليتك. لقد تم 

ات من قبل بلديةتشكيل مكتب المؤتمر
تل أبيب-يافا، ومعرض إكسبو تل-أبيب، 

 وجمعية فنادق تل-أبيب، ويمكن أن يقدم 
 ا لكل ما تحتاجه إلقامة فعالياتًا جذاب ًعرض

 ُنسى، بما في ذلك الدعم التسويقيال ت
 والمساعدة المالية واإلقامة وغير ذلك.

 مع ثتحد ،ليتكلفعا للتخطيط
 تاتمرمؤ مكتب ئيسةر،بيرسا عانو

 :بيبأ-لت

 7248090-3-972+ ف:اته

sapir_n@tel-aviv.gov.il 

mailto:sapir_n%40tel-aviv.gov.il?subject=
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 ةلحياا طبيعة

بيبأ-تل في
 كيفية االستمتاع واالستفادة إلى أبعد الحدود من المدينة 

 ،فيكاغرجيو لناشيونا قبل من ةّحليلساانلمدا فضلأ من ةحداكو هارختياا تم
 نفنو ةالهو جهةوو gaycities.com قبل من لميما لمجتمع سفر جهةو فضلأ
 رةيثموال ةضابنال دنمال رثأك نم دةواح يه بيبأ-تل ،رفوسا مجلة قبل من لطهيا

 .لملعاافي

https://gaycities.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 هتسافون هيشان
)“الشمال القديم“)

 عيفر هيركون

 ليف هعير
)مركز المدينة)

 شمال يافا

 فلورنتين
 نافيه

 شعنان

 نحاالت
 يتسحاق

شابيرا  هتيكفا

†نافيه
تسيدك  بيتزارون

 شاطئ
 ميتسيتسيم

 شاطئ
 الهيلتون

 شاطئ
 جوردون

 شاطئ
 فريشمان

 شاطئ
 بوغراشوف

كلور شارل  منتزه

Marc Chagall 

Collège Des 
Frères De Jaffa 

 تيرا
 سانطا

 مدرسة
 تابيثا
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 على رلعثوا
 مسكن

 .جةارلدبا وأماقدألا على اًسير لةبسهو فهاستكشاا يمكن اًنسبي ةصغير ينةمد بيبأ-تل
 من عةمتنو عةمجمو متقد لتياءحياألا من سعةاو عةمجمو ينةلمدا تضم ،لكذ معو
 ىلع رفعتال يفليدلال ذاه دكاعسيس ف.يالكتوال اةيحال اطموأن ءواواألج ناكسمال

 .لك سبلمناا لحيارختيااو ينةلمداءحياأ مختلف

 م”(ديقال المش)“ال انشيه ونافسته

ل زركميفعواس يح ل نم دهحي ة،نديما ل نوم ونركيرهن المشا  عارش وبنجا
 نمدديعللنوطمووه ول.ريفجنإب عارشقرشال نوم ر،حبال ربغال نوم وف،اشروجب
 بةلشاا تئاللعاا ىلد سعةاو بشعبية يحظىو ةلمتميزا فيهيةلتراو فيةلثقاا كنماألا
 .يةلحضراةلحياا نمط عن لتخليانود ليةعا ةحيا ةدجو عن تبحث لتيا

 (ينةلمدا كزمر) هعير ليف

 عملمطااوةلحيابا بضةلناا لليليةاةلحيابا يشتهرو ينةلمدا قلب في لحيااهذ يقع
 ا.هلرصح ال يتال وقستال اتاريوخ ازةتممال ياهقموال اتاربوال

 نكوهير عيفر

 كربا من بلقربانكوير نهر من ليلشماا نبلجاا على ءوهد كثرألا لسكنيا لحيااهذ يقع
 .يحةمر ءاجوبأ يتميزونكوير

 فايالشما

 ةرلمشهوا يمةلقدا ينةلمداو فايا لشما نيعشقو نبجاألا لمقيمينا من يدلعدا
 مقدأ حدأ) يملقدا هاؤميناو،يمةلقدا فايا ينةمد ُّعدُت.تنالحااو عملمطااو لليليةاةلحيابا
 وه اافي يف ةميدقلا ءايشألا قووس ة،يسيئر يحايس بذج ةطقن ،م(لاعلا يف ئنوامال
 بسلمالا لىإ يمةلقدا لتحفا من ءشي كل نضويعر يلذا عةللبا لمحليةا لملمعاا حدأ
 .لعتيقةا

 نتينرفلو

 كزمر هوو،ةهردلمزا لليليةا تهحياو تحصى الو تعد ال لتيا تهنابحا نتينرفلو حي يشتهر
 .لحيااهذ فاطرأ على ليفنسكي قسو يقع .بيبأ-تل في ةرلمتحراو يةلهبستراةلحياا
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 كتسيد نيفيه

 في مللكراقسوو فايا من يبةقر فةمسا علىو طئلشااةاذبمحا كتسيد نيفيه حي يقع
 نرقال ةايهنيفةمديقال اافيةنديم وارأس ارجخ وديهييح أول اءنبمت ق.لطال واءهال
 رةوهجا ًضأي ووه ب.يل-أبتيف اءياألح دمأق نمدواح وه دكيستهيافون ر،شععاستال
 ةبيجعال ةواألزق اءرمحال فقاألس وذات دواح قابطنمةونكمال ةالبخال هازلنمبةنديمال

 ة.باخصةثديحةنديمطوس يفةيوبأور ةيرقب ركذكت واءأج قلختيتال ةياهزال وانواألل
 .ءاسو حد على لمحليينا نلسكااو حللسيا شهير ذمال ا ًيضأ هوو

 هتيكفا ،نشعنا فيهنا ،ابيرشا- بيبأ-تل بجنو

ُ 
 لتكلفةارميسو سكن عن نيبحثو ينلذابلشباابلطالا لىإ فةضا إلبا ،دلجدا جئينلالاو
 متقد ،ينجرلمهااللعماا من يدللعد طنمو بصفتهاو.لمجتمعياءنتما البا سحسا إلاو

 قشر بجنوو يقيةفر ألا عملمطااو طعمة ألا من عةمتنو عةمجمو اًيضأءحيا ألاههذ
 .يةلهنداو لصينيةاو سياآ

ينجرلمهاا من يدللعد طنمو هي ،ملةلعاا لطبقةاءحياأ عتبرت لتيا،بيةلجنواءحيا ألاههذ

 قيتسحا ت النحا ،نورابيتز- بيبأ-تل قشر

 تئاللعااطساوأ في ةكبير بشعبية يتمتع ةخير ألا نةوآلا في صبحأ يمقد حي نورابيتز
 التحنيحعقي ة.وودي ةيح واءوأج ةولقعم ارعأسب اتارقعنعثحبتيتال ةابشال

 تئاللعاا من لكثير قوتر ،حميميةو ئةدها بيئته .يمتاجفعاو بيبأ-تل دوحد على قيتسحا
 .بةلشاا

 منطقةوملوشا رقطا محطة مثل يةكزلمرا قعالموا من يبةقر فةمسا على لحيا يقع
 .يعلسرانلوياأ يقطرو يئيليرعز-نةورسا
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 ريجاإ عقد قيعتو

 نمف ر،صأق رةتفلنكسىإل اجتحتتنك إذا د.واح امع دةمل ادةع ارجاإلي ودقععيوقتمتي
 تشمل ريجاإلا دعقو نأ حظةلمالا لمهما من .ينوثا رستئجابا لشققا جيرتأ لممكنا

 ةوبلطمةانيص أي نع ًؤوالسمكالمال ونكيام ادةوع ات.انمضوال اتنيأمتال ادةع
 ،عليه قيعلتوا قبل كعقد جعةالمر ٍممحا كيلتو لىإجتحتا قد .ريجاإلاةفتر لخال رللعقا

 بها صيتو سيةقيا ريجاإ قيةتفاا نتنترإلا شبكة على فرتتو .يةلعبربا لعقدانكا اذإًصةخا
 تشيكا يمتقد منك طلبُي قد ؛شيك سطةابو ةدعا ريجاإلا فعدُي.فايا-بيبأ تل يةبلد

 ار.جاإلي دةمنمرهشلكةدايبيفا ًدمقمعدفال ةلؤجم

tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/rent.aspx 

-ةيافاإلض اتوعدفمال
 قعةلمتوا تيرالفوا هي ما

 لثم ار،بتاالع يفاذهأخ بجيةيافإض اتوعدفوم اتدمخ اكنه ار،جاإلي ةميقنع داع
 دق (.انونر ألا) ةيدلبلا ك المأ ةبيرضو زاغلاو يحصلا فرصالو هايملاو ءابرهكلا ريتاوف
 نوكت ام اًبلاغ رياتوفالو تادمخلا نأ ظالح ة.لصلا اتذ قفارملا يف ليجستلا كزملي

 داعد إل يةلعبرا للغةبا لمُم شخص ةرستشاا لمفيدا من نيكو قد لكلذ،يةلعبرا للغةبا
 ت.رنتاإلن ربعريواتفال عدف

 نتنتر الا شبكة

 يعلسرا نتنترالاتماخد يندولمزا جميع ميقدو،عةمتنو ئيلاسرإ في نتنترإلا مةخد
 لتحتيةا لبنيةا :منفصلتين متينخد ءاشر لىإ ءلعمالا جيحتا .يةنجليزإلا للغةبا مةلخداو
 ةدمخ ودي زمز رأب )ISP(. ترنتاإلن ةدمخ ود زم اللخنمةدمخوال ترنتاإلنب الصالتل

 Netvisionو Cellcomو Partnerو Unlimitedو ،HOTو ،Bezeq Benleumi مه ترنتاإلن
 Triple C.و Xphoneو 012Smileو

 لةلمحموا تفالهوا

 منهم كل ميقد حيث ،ئيلاسرإ في للمحموا تفلهاا مةخد يدومز من يدلعداكهنا
 ولمحمال فاتهال اتاقب ق.بسمال عدفال أو اكرتاالشباإم ات،اقبال نمةعواس ةوعمجم

 غير تلمامكا تتضمن يخلو تفها مةحز على للحصوا من تتمكن قدو ،اًنسبي مكلفة غير
 يدجد ئيلياسرإ شيكل 50 نملأقب اتانيوب ةيصنلائورس ارجخوال ليائرإس يف دودةحم

نتنترإلا عبر لتسجيلاو SIM قةبطا طلب يمكنكو.مةلخدالشغ ُم حسب ،لشهرا في ِّ 
.مةلخدالشغ ُبمصلخاا يبلوا قعمو عبر ِّ 

https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/rent.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/rent.aspx
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 نيةلمجاا يفا ياو شبكة

 ا ًقعمو 80 ياي( فة )واي فرعسة اليالة عيانجة ميكلة السكبة شدما خافب-ييل أبدم تقت
 ميجا 20 عةبسر اًيددتر اًقنطا لصوو نقطة كل فرتوو،ينةلمداءنحاأ جميع في اًمختلف

 ر.ثأك أو تايب

 بنووادرنوو تشيلدور) ينةلمدا في ئيسيةلراقلطراو لبحرا طئشا قعالموا تشمل
 .يدلمزا لكذ غيرو يمةلقدافاياو هتكفا قسوو نتينرفلو حيو(نيورغو

 ةيدولال وكنبال
 وك:نبال ذههنوم ب،يل-أبتيف وعرفةيدولال وكنبال نمدديعال دىلدوجي

 كليزربا بنك

 ئيلاسرإ يباربا بي نإ بي بنك

 بنك سيتي

 يسيب إس شإت كنب

 لهندا بنك

• 

• 

• 

• 

• 

PHOTO: ANNA SYNYTSYNA 
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 لتعليما
 لينبوومتر منطقة متقد ،بها لمحيطةاءحياألاوأ فايا-بيبأ تل في لعيشاتختراءاسو

 ل.يائرإس يفةيدولال دارسمال لضأف نما ًضعبكالفألط بيل-أبت

 :ئيلا سرإ في تعالقطاا لجميع مةمتقد تعليمية تماخد فايا-بيبأ تل ينةمد متقد
 .دلجدا ينجرلمهااو ينينلمتداو نيينلعلمااو دليهواو بلعرا

 افاب-ييأب لت ةقطنم يف ةيلدولا ارسدمال

 ية نجليزإلا

 بيثاتا سةرمد

 يةنولثااو ئيةابتدالا حلةلمرا

 فايا-بيبا تل

 EMIS(ق المتوسط الدولية )مدرسة شر

 شرلعاا لصفامن

 كوهير ركفا فيبلشباايةقر

 ةيدولال ةيكيراألم وربرب ورثوال ةدرسم
 )WBAIS( ئيلاسرإ في

 اديهو يفنإ
 اديهو يفنإ

 ةيدولال اوسهي رتةدرسم

 يةنولثاا حلةلمرا لىإ ضةولرا

 حبيتو تسلياهر

 نسيةلفرا

 نسيةلفرالغاشا كرما سةرمد

 يةنولثاا حلةلمرا لىإ ضةولرا

 فايا-بيبا تل

COLLÈGE DES FRÈRES DE JAFFA 

 يةنولثاا حلةلمرا لىإ ضةولرا

 فايا-بيبا تل

 بي عر

 سنطاا تير

 يةنولثااو ئيةابتد الا حلةلمرا

 فايا-بيبا تل



  
            

           
           

           
           

           
     

  

   
   
   

   
  

   

 
   

    
   

   
   

 لصحيةا يةعالرا

57 

 في ضىلمراضارلمعد صلو حيث ،ىلمستوا لميعا صحية يةعارمنظا ئيلاسرإمتقد
 تاشرلمؤا على لىوألا جةرلدا من تبتصنيفا لصحيةا يةعالرا تحظىو،%90 لىإللمنزا
 علىألاو يضمر لكل تكلفة قلألا هي ئيلاسرإ في لصحيةا يةعالراو،ليةولدا لصحيةا

 يدقتصاالانولتعاا منظمة تدشاأ قدو،لملعاا في قعلمتوا لعمرا سطمتو حيث من
 ةئدالرانالبلدا من ئيلاسرإ تعتبر ”.زممتا“ نهبأ صفتهوو ليةوألا يةعالرامبنظا لتنميةاو

 من تحدوتلنفقاا تخفض لتيا قميةلرا لصحةاماستخدا في لملعااىمستو على
 .ئجهمنتاو همضارو ضىلمرا مةخد نِّتحسوتالتعقيدا

 ؟تعلم هل

.2 .1 
 حصل ،2020 امع يوف
 في لطبيا شيبا كزمر
 سعتا لقب على بيبأ-تل

 في مستشفى فضلأ
 تهجرأ عستطالا في لملعاا

 يكيةمر ألا يكوزنيو مجلة
 دةائرال

 يةعالرا منظا حتلا قدو
 ئيلاسرإ في لصحيةا
 في مسةلخاا تبةلمرا
 شرمؤ على لملعاا

 ةءللكفا غمبيربلو
 2020 معا في لصحيةا
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 في يةسر ألاةلحياا

 وأ،شئةلنااتكاللشر بضلناا لقلباوأ،لميعا كزمر نهابأ تشتهر فايا-بيبأ تل نأ مع
 فيها لمقيمينا نأ الإ ،فيها نيقيمو شخص لفأ 430 نمرثألك ا ًدأب امنت ال يتال ةنديمال
 .طنلوا نهايسمو تهمئالعاو

 .ٍلعا ىمستو على لشخصيانما ألبا بيبأ-تل نسكا يتمتع

 حصلت ، )OECD( لتنميةاو يدقتصاالا نولتعاا لمنظمة قليمي إلا هيةفالرا شرلمؤ ا ًفقو
 9 تبةلمرا حتلتا حيث ،لشخصيةا مةلسالا في تجارلدا علىأ من ةحداو على بيبأ-تل

 .10 من

 318 لبمعد عليها قتشر لشمسفا ،لسنةا رامد على مشمسة ءاجوبأ بيبأ-تل م ُتنعو
 .لسنةا في اًميو

 من يدلعدبا لطفا ألا يستمتعو لطلقاءالهوا في قتلوا من لكثيراتئاللعاا تقضي
 .لطلقاءالهوا في نشطة ألا من لكثيراو مليةلرا طئالشواو ينةلمدا عبمال

 ءنحاأ جميع في ءحيا ألاوتلمجتمعاا في يرلتطواورستثما الا على فايا-بيبأ تل يةبلد كزتر
 مةلعااتلمكتبااو ضيةيالرا كزالمراو لمجتمعيةا كزالمرا في نشطةأمتقدو،ينةلمدا

 ا.رهيوغ اببشال زاكروم

 اتاكرشوال ةياتيحال اتارهموال حامستوال ةدامتواالس اةيحال ودةجةطشاألن ذههززعت
 .رعما ألا لجميع ةدلجوا ليةعا فيهيةلتراو فيةلثقاا نشطة ألاو

 :يلي ما بيبأ-تل فيةيدلعدايةهيرلجمااكزالمراضتعر

 المدينة

 لصيفيةاتلمخيمااو يةرلنهاا يةعالراتماخد

 نلفنواو سيقىلمواو حلمسراو قصلرا مثل منهجيةلالا نشطةألا

 قةلليااو ضةيالرا

 عيةلتطوا مجالبرا

 تلمكتبااتماخد

 ىرأخمدع اتوعمجوم د/ةوالال دةيوح رةاألس مدع

 ابعيتواالس رةجهال رةدائ

 مقيم لكل ةعدلمساا يمتقد لةإ فايا-بيبأ تل في بستيعاالاوةلهجراةئراد تسعى
 ةئرالدا في لمتميزا لعملا يقفر يتقنو.فايا-بيبأ تل في مستقبلهو لهمنز ءبنا في يدجد

 في تمالخدا من عةمتنو عةمجمو ةئرالدامتقدو سيةولراو نسيةلفراو يةنجليزإلاتللغاا
 .يةلعبرا للغةامُّتعلو عملو مسكن على رلعثوا في ةعدلمساا مثل ئيسيةلراتاللمجاا

 :تمالمعلوا من يدللمز

www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents 

Olim in Tel Aviv Yafo Exploring the City 

https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/default.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/NewResidents/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/Olim.Tel.Aviv
https://www.facebook.com/Olim.Tel.Aviv
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 نصيحة
على تقريبا  كل الفتة

شارع أو سريع  طريق
ا إلنجليزية باللغات  مكتوبة
وتتوفر والعربية،  والعبرية

والكتب والمجالت  الصحف
مكان. كل في  با إلنجليزية
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 فستكشاا
 ينةلمدا

 على يمزتا كريونيو صحيفة طلقتأ.عهانو من ةيدفر يةحيوو قةبطا بيبأ-تل تتمتع
 بسبب ”ئعةالرا سطلمتوا بيضألا لبحرا صمةعا“ سمااًبدأمتنا ال لتيا بيبأ-تل ينةمد

 من لمياأ كهامتالا عن ًفضال ،هللمذا لطهيا مشهدوةلحيابا بضةلناا لليليةاةلحياا
 تجمع .عهانو من ةيد لفرا يةرلمعمااسوهابا سةهندو لجميلةا مليةلرا طئالشوا
 .هردلمزاربتكاالاو جيالولتكنوا مشهد مع يخرلتااو فةلثقاا بين ينةلمدا

 حيةلسيااتمالمعلوا كزا مر

االستق الل سارونا تل-أبيب يافا درب  كورنيش

ألبرت ألوف شارع
14  ميندلر

11 روتشيلد مرزوق شارع شارع
2  وعازار

رتسيف  شارع
46 صموئيل  هربرت

+97236049634+97235166188+97236814466+9725166317 

 طئالشوا

 ميكيينالدا كزلمركا ميكيةيناد كزامر متقد لملعاا في نلمدا من اًجد قليل دعد جديو
 فةلثقا فيةضاإةميز مع ءلبيضاا مليةلرا طئالشوا نبجا لىإ كةلحرا ئماد بيبأ-تل في

 نكفإ كنت ينماأ نكأ يعني ينةلمدا حجم صغر نإ.سطلمتوا بيضألا لبحرا طئاشو
ً  ،اطئشا 13 ينةلمدا في جديو.طئلشاا من ماقدألا على اًسير ةقصير فةمسا بعد على

 جميع لىإلصولوا يمكنو.طئيةشا تضايارو عممطاو ئعةار طئيةشا فقامر مع
 ”قرزألا ملعل“ا ا ًضيأ ةيبلاغلا مدختستو ي.اف يوا ةدمخ روفت عم اًناجم ئطواشال

 .ليمثا بشكل لبيئةا على ظللحفا

 نسكولليو لميلعااثالترا قعامو حدأ-”ءلبيضاا ينةلمدا“

 لملعاا في تجمع كبربأ ،نمالزا من نقر عن ًقليال يديز ما منذ سستتأ لتيا،بيبأ-تل تفخر
 رةاهظال ذههتعدف دوق اوس”(.اوه“ب ماسبةوفرعم)ال يدولال ازرطال ذات يانبملل
 بيبأ-تل في يخيةرلتاا ”ءلبيضاا ينةلمدا“ منطقة نعالإ لىإ نسكوليوا منظمة ةيدلفرا

 يةرلمعماا ئصلخصااوثالتراديحد .2003 معا في لميلعاا فيلثقااثاللتر قعكمو
 لمشيا يمكن-”فلمطاا نيةنساإ“ ينةمد يجعلها مما ،لمهامعا بيبأ-لتل ةيد لفرا

 سيسلتأ يةلمئواىكرلذبا لحتفا الا تم .فيها لتنقلا يسهلو،ءاخضرو،حميميةو،فيها
 همتساو ،2019 معا في لملعااءنحاأ جميع في نيالماأ في للتصميم سوهاوبا سةرمد
 .ءلبيضاا ينةللمد مخصص يدجد متحف حفتتابا بيبأ-تل
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 في درو كما حنو بنا فثيا سما على سميت لتيا،يمةلقدا حليةلساا فايا ينةمد تعتبر
 نيبرزجوال دمال نمةالح دتهشدقةنديمال تانوك م.العال يف اءنيم دمأق اة،ورتال

 امعيفبيل-أبتنما ًزءجتحبأص أن ىإل نييانمثعال ىإل رسفال نم ات،يوراطرباإلم
 ئسهكناوهجدمساو هيميلبوا لحيا على لشهيرا نيلعثماا عةلسااجبر يطل .1950

 كل من (لكبيرا فايا مسجد) لكبيرا يةدلمحموا مسجد نةمئذ يةؤر يمكنو .ةدلمتعدا
 ةرلحجابا يةرقيساونعسقال من ةذخولمأا نيةماولرارثاآلا من فايا بنيت .فايا في نمكا

 ىلعو .يرحبلا قرزاأل ونللا ىلإ براضال عئارلا يزوريفلا طالبلاو يلسعلا نوللا تاذ
 كيورلباايرلمعماازالطرا على لمصمماسبطر يسلقدا يرد يقع لمسجدا من بةمقر
 .عشر سعلتاانلقرا في

 عانوأ مختلف نضويعر يلذا عةللبا لمحليةا لملمعاا حدأ هو فايا في تقُلعاقسو
 شعةأ تحت تفالثقاايدمتعد ئيلاسرإنسكا جنتاإ من لمستعملةاو خيصةلرا لسلعا

 نم ددع احتتاف وارزال ددع ادةيزب وعدفمالرياألخ نيسحتال ذاهبوجتاسدوق س.مشال
 يشمل .يةلتقليداقلسوا جرمتا لىإ فةضاإلبا لفناتهايودستواوتلمحالاو هيلمقاا

 فايا ينةمد في ةمغطا تارمساو قةزأو عراشو ةعد لمستعملةا للسلع لعتقا قسو
 .يمةلقدا

 لليليةا ةلحياا

 ،”ئعةالرا سطلمتوا بيضألا لبحرا صمةعا“ نهابأ فايا صفتو يمزتاكريونيو صحيفة
 لليليةاةلحياا حيث من لملعاا في ةئدالرانلمدا من ةحداو نهابأ اًلميعا تتميز بيبأ-تلو
 .ملطعاا قعشا فةثقاو

 اًطنمو بيبأ-تل ُّعدُت،اًمقيم 239 لكل ليلي ملهى وأ مقهى وأ مطعم وأربا دجوو مع
 .لملعاا في ةلمبتكرا عملمطااو لليليةا يدالنواو كتيللكوا تاربا فضلأ من لبعض

 فيةلثقاا تسسالمؤاو حفلمتاا

 ،ئيليةاسرإلاابروألاو،اًلميعا رلمشهوانللفنو بيبأ-تل لمتحف طنمو هي بيبأ-تل
 قصللر تشيفعبا كةشرو،طنيلوا هبيما حمسرو،نيةمورلفيلهاا ئيلاسرإاكسترروأو
 .ئيلياسرإلا فيلثقاا كزلمرا هيو،اًلميعا ةرلمشهوا

 بيبأ-تل في يةلسنوا تليالفعاا

 ءشي كهنا .يةلسنواتليالفعااوتناجالمهرا من ةخراز عةمجمو بيبأ-تل تستضيف
 تخطط كنت نفإ .كةلحرا ئمةاد ينةلمداههذ في مملة لحظة جدتو الو،شخص لكل

 بيبأ-تل في ثيحد ما على فَّتعر ،لمقبلاملعاا في وأ لمقبلاعسبوألا في ليهاإةريالز
 visit.tel-aviv.gov.il قعمو على متكقاإءثناأ

https://visit.tel-aviv.gov.il/
https://visit.tel-aviv.gov.il/
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 التواصمال
 لنقلا ئلساونأكرتتذ نأ لمهما من .لةفعاو يحةمر مةعا نقل ئلساو بيبأ-تل فرتو

 ،لكذ معو،(لسبتاءمسا حتى لجمعةا ظهر بعد من) لسبتاميو في تعمل ال ملعاا
 في لتنقلا على لقسمااهذ كعدسيسا .بيبأ-تل في حةلمتاا ئلالبدا بعض كهنا
 .ينةلمدافيملعاا لنقلامنظا عبر يقكطر

 25 أو ونيورغنب ارطمنم ارطقالبقائدق 10 بعد على كزلمرا بيبأ-تل منطقة تقع
 بين يرود بشكل ا ًيضأ عةلسرا ليةعا تارلقطاا تعملو.كسيلتااوأةرلسيابا قيقةد
 ار.طمال يف رةيصق دةملفوقتال كذل يفامب وع،باألس دارمىلع دسقوال بيل-أبت
 وأماقدألا على اًسير للتجوانولكثيراريختا حيث ،بسيط مرأ فايا-بيبأ تل في لتنقلاو
 ام.عال لقنال لائوس دامختاسب أو ةاجدرالب

 تارمسا عفةمضا لىإ يةلبلدافتهد ،لصغيرا لتنقلاقلعشا حيبيةلترارخباألا في
 لخفيفا بيبأ-تل رقطا .2025 معا لبحلو كم 300 ىإل مك 140 نمةنديمال يف اتاجدرال
 ة.نديمال يفلقنال يف ورةث داثإحبا ًدواع اء،نبال نم رةياألخ هلاحرميفوه

 :لكذ في بما ،بها صةلخاا لمحليةا لنقلاتارخيا اًيضأ بيبأ-تلمتقد

 ةركتشمال رةاألج ارةيس وت”ري“ش

 تفاللحااقطر لطو على نللواءا صفر كةلمشتراةلصغيراتارلسيااههذ تعمل
 وديهيال تبسال وميلثم الت،افحال اهيفلمعت ال يتال اتاألوق كذل يفامب ة،امعال

 ةركتشمال رةاألج اتاريسلمعوت ات(.األوق ذههيفىلأع ارعاألس ونك)ت ليلال يوف
 ا.رهيوغ ايانتون افيوح دسقال لثمىراألخ ىربكال دنموال بيل-أبتنيبا ًضأي

 لو-تأوت

 نكاأمروفتتب.يبل-أتيفلمعتةاصخلاتارايسالةركاشملةدمخيهلو-تتأو
 ءعنا عليك فريو مما ،ينةلمداءنحاأ جميع في تل-تووأ مةخد تارسيا فقولو مخصصة

 ةافاإلض)ب ادةيقةقيدق لكنع رةاألج وندمختسمال عدفي ات.اريسفوقمنعثحبال
 قعمو عبر مةلخدا في كاشترالا يمكنك (.كاشترالا خطة حسب ،يةلشهرامسولرا لىإ

 يبلوا على تل-وأوت

 اتروتكواالس اتاجدرال

 ماستخدال اًيحمر اًنمكا منها يجعل يحلمرا خهامناو لمسطحةا بيبأ-تل يسرتضا نإ
 تجاارلدا كةرلمشا ئعةشا تتطبيقا هي Wind, Bird, Lime ات.روتكواالس اتاجدرال

 ب.يل-أبتيف اتروتكواالس

BUBBLE 

 .ينةلمداءنحاأ جميع في للتنقل سهلةو،لةمعقو رسعابأو،كيةذوةيدجد يقةطر بلبا
 متقدو،هتجاالا نفس في هبيناذبكارةعد عبتستو ،لطلبا عند كةمشتر مةخد هيو

 .ملعاا لنقلا تكلفة من ًقليال كثرأرسعابأ مخصصة اًقطر

http://www.autotel.co.il/en/ 
https://www.autotel.co.il/en/
https://www.autotel.co.il/en/
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