
  

 דחוימ יצוביק םכסה

 14.12.08 םויב םתחנו ךרענש

 :ןיב

 :("ה"רו":ןלהל) תואטיסרבינואה ישאר דעו ידי לע םיגצוימה לארשיב ההובג הלכשהל תודסומה

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 לארשיל יגולונכט ןוכמ ,ןוינכטה

 ביבא-לת תטיסרכינוא

 ןליא-רב תטיסרבינוא

 הפיח תטיסרבינוא

 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

 ("דסומ" : ןלהל וידיחימ דחא לכ) ,דחא דצמ

 :ןיבל

 לגסה ינוגרא לש םאתמה םורופה" ידי לע םיגצוימה לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב רטוזה ימדקאה לגסה ינוגרא

 ,("םאתמה םורופה":ןלהל) "תואטיסרבינואב רטוזה ימדקאה

 תירכעה הטיסרבינואב םירקוחו םירומ ןוגרא - ח"ומ

 לארשיל יגולונכט ןוכמ ,ןוינכטב הארוהה לגס ןוגרא

 ביבא-לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 הפיח תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 ןליא-רב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 ("ןוגרא" : ןלהל וידיחימ דחא לכ) ,ינש דצמ

 ינוגראמ דחא לכ ידי-לע םיגצוימה לגסה ירבח לש הקסעה יאנת רבדב ןתמו אשמ םהיניב ולהינ םידדצהו : ליאוה

 ;חז םכסהב טרופמכ םאתמה םורופה ידי-לע םינוגראה לכו ,דסומ לכ יבגל לגסה

 ;הז ןתמו אשמ ךלהמב םהיניב וגשוהש תומכסהה תא ןגעל םישקבמ םידדצהו : ליאוהו

 :ןמקלדב םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל

 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ול םיחפסנהו הז םכסהל אובמה 4

 םכסהה לש ופקות תפוקת

 .30.9.2010 (ללוכ) דעו 1.1.2008 םינשל הבוצק הפוקתל יצוביק םכסה וניה הז םכסה .2



  
  

 םכסהה תלוחת

 תאזו הארוה תימע תרדגהל הנועש ימ לע ןכו ץוחה ןמ םירומ ,רטוז ימדקא לגס לע דסומ לכב לוחי הז םכסה

 .הארוה תימעכ ותקסעה ךרוצל

 תורדגה

 רוטבש תוארוהה ולוחיו תועמשמה היהת האבה הלבטבש ינמיה רוטב הרדגהל ,תרחא רמאנ אל םא ,הז םכסהב

 :ןלהלש הלבטל ילאמשה

 "הארוה תימע"

 הסנכהה"
 תיתנשה
 "תיברימה

   "תויחנה"

 ,םיימדקא הכרדהו לוגרת ,הארוה ידיקפתב דבועכ ותורישב קיסעהל שקבמ דסומש ימ לכ

 ,לארשיב ההובג הלכשהל והשלכ דסוממ תימדקא הרשממ אלש ,הדובעמ תיתנשה ותסנכהש

 הבציקמ וא/ו די חלשממ וא/ו קסעמ וא/ו (העיסנ תואצוהב דיבעמה תופתתשה ללוכ אל) ריכשכ

 תיתנשה הסנכהה" לע הלוע הניא ,("הסנכה" הז ףיעסב ןלהל) היסנפ ןרקמ וא דיבעממ

 ימ לכ ,טעמל ךא ןלהל טרופמכ ,"הטנכה" רבדב ותרהצהל םאתהב ,ןלהל התרדגהכ "תיברימה

 :ןלהלש םיאנתהמ רתוי וא דחאל הנועש

 ריכב ימדקא לגסכ לארשיב ההובג הלכשהל םירכומ תודסומב האלמ הרשמב קסעומש ימ (1)

 ;(ב"ויכו םיוולנ ,םיחרוא תוברל) ריכב לגסל םילולסמה לכב

 דע הארוה רזועכ וא רוטקוד ךירדמכ וא ךירדמכ וא טנטסיסאכ דסומ ותואב יונימל יאכזש ימ (2)

 ;האלמ הרשמל

 םידיקפתב תורטוזה תוגרדב ליבקמה לולסמב האלמ הרשמל דע דסומ ותואב קסעומש ימ (3)

 תונמוימ יחטשב ,רזע תועוצקמבו תואנדסב םירומ ,תוניכמ ירומ ,תופשו ןושל ירומ | ןוגכ

 ;תישעמ הרשכה תרגסמבו תיעוצקמ

 ;האלמ הרשמב דסומ ותואב ע"מק לולסמב םירקוח (4)

 וניא ותרשמ רקיעש ,ילהנימ דבועכ האלמ הרשמב דסומ ותואב קסעומה ילהנמ לגס דבוע (5)

 ;הכרדה וא הארוה תובוח ללוכ

 12 לש הלפכמה לע הלוע הניא "ותסנכה"ש הרהצה לע םתחש רנויסנפ טעמל ,רנויסנפ (6)

 יפכ ,הרהצהה ןתמ דעומב עודיה ןורחאה קשמב עצוממה רכשה 100% - ל הוושה םוכסב

 .1995 - ה"נשת ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח יפל םסרפתמ עצוממה רכשהש

 ןתמ דעומב עודיה ןורחאה קשמב עצוממה רכשה 175% - ל הוושה םוכסב 12 לש הלפכמה

 - ה"נשת ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח יפל םסרפתמ עצוממה רכשהש יפכ ,הרהצהה

5; 

 חסונב) הרהצה לע ,יונימה תלבק ינפל ,תוגייתסה אלל םותחי ץוחה ןמ הרומ ןכו הארוה תימע

 .ליעל הארוה תימע תרדגהב התרדגהכ "הסנכה" רבדב (דסומה ידי-לע עבקיש

 ועבקנש םיאנתהמ ימ ויבגל םימייקתמש הרהצה לע תוגייתסה אלל םותחיש ץוחה ןמ הרומ

 הרהצה לע תוגייתסה אלל םותחיש ץוחה ןמ הרומ ןכו הארוה תימע תרדגהל (5) - ו (1) םיפיעסב

 הארוה תימע תרדגהב (4) - ו (3) ,(2) םיפיעסב םירכזנה םירקמב האלמ הרשמב קסעומ אוהש

 ותואב ילהנימ לגס רבחו ריכב ימדקא לגס רבח .רומאכ "הסנכה" רבדב הרהצהמ רוטפ היהי

 ."הסנכה" רבדב הרהצהמו רומאכ הרהצה ןתממ רוטפ היהי דסומה ותואב האלמ הרשמב דסומ

 לש הינפל דסומה הנעי ,ולש דבוע לכמ יטנוולר עדימ לכ לבקל דסומ לש ותוכמסמ עורגל ילבמ

  

  



  

  

 לגס"

 "רטוז

 םירומ"
 "ץוחה

 ללוכ) דסומה ידי-לע עבקייש חסונב "הסנכה" לע טרופמ חוויד ץוחה ןמ םירוממ שקבל ןוגראה

 תואצות .(ב''ויכו 106 ספוט ,סמה תויושרל םיחוויד לש קתוע :ןוגכ הב שרדנכ תואתכמסא ףוריצ

 קוח תוארוהל ףופכב ןוגראל דסומה ידי-לע ורסמי (תומשו "הסנכהה" טוריפ אלל) הקידבה

 .1981 - א"משת ,תויטרפה תנגה

 ,ראותל תימדקא הארוהב הרזע וא ראותל תימדקא הארוהב דסומה ידי-לע קסעומש ימ לכ | ימדקא

 ורכש תא לבקמו רטוזה ימדקאה לגסה תוגרדמ תחאל הנמתהש ,ריכב ימדקא לגס ונניאש

 .ת"תו ידי-לע תמסרפתמש רטוז ימדקא לגסל רכשה תואלבטמ תחא יפל דסומהמ

   .ב ,א ,1 תוגרדב ץוחה ןמ הרומל דסומה ידי-לע הנמתהש ימ | ןמ
 "הארוה תימע" לש הקסעה יאנת לולסמ

.1 

.2 

.3 

 ,ותדובע עוציבל הרומתב יאכז היהי ,וז הרדגהל הנוע אוה דוע לכו הארוה תימע תרדגהל הנועש ימ

 הז קרפב םיטרופמה הקסעהה יאנתל הז םכסה לש ופקות תפוקתבו (1.10.08) ט"סשת ל"הנשמ לחה

 דסומה יאשר דסומ ותואב האלמ הרשמ לע הלועה הקסעהב .דסומ ותואב האלמ הרשמל דע תאזו

 .ץוחה ןמ הרומ לש הקסעה יאנתב הארוהה תימע תא קיסעהל

 .(" ןונקתה"" :הז קרפב ןלהל) "א" חפסנכ ןמוסמו ב"'צמ הז לולסמל םכסומה ןונקתה

 ההובג הלכשהל םינוש תודסומ רפסמב הרשמ תויקלחב הארוה תימעכ קסעומ רשא הארוה תימע

 םכסה תוארוה יפל הארוה תימע לש הקסעה יאנתב ,הדובעל לבקתיש לככו םא ,דסומב קסעוי ,לארשיב

 לארשיב ההובג הלכשהל םינוש תודסומ רפסמב הארוה תימעכ רבטצמה ותקסעה ףקיה םא םג ,הז

 .האלמ הרשמ לע הלוע רומאכ

 2.75 היהי הארוה תעש לכ לש הלקשמ) עובשב תועש 27.5 תב היהת הארוה תימע לש האלמ הרשמ

 10 לע אופיא דומעת האלמ הרשמ .(תועש 2 היהי תינדיחי הכרדה וא הדבעמ תעש לש הלקשמו תועש

 תויושרה תעיבק יפל תוולנה תולטמה לכ עוציבו םיילאטנורפ לוגרת וא/ו הארוה לש תויעובש תועש

 .דסומה לש תוימדקאה

 :תקסעהה תפוקת

.1 

.2 

.3 

.4 

 :תרוכשמ

 .םישדוח השיש תב היהת הקסעהה תפוקת ,('ב וא 'א רטסמס) דחא רטסמס לש יונימב

 .םישדוח רשע םינש תב היהת הקסעהה תפוקת 'ב רטסמסו 'א רטסמס לש יונימב

 הנשה לש 'א רטסמסבו תמיוסמ הנש לש 'ב רטסמסב דסומ ותואב קסעוי הארוה תימעש הרקמב

 יתש ןיב הקספה התייה םא םג ,הפוצרכ ל"נה םירטסמסה ינשב ותקסעה בשחית ,(ותליחתמ) תבקועה

 תימע היהי אל ,וזכ היהתש לככ ,רומאכ הקספהה תפוקת יבגל ,קפס רסה ןעמל .ל"נה תופוקתה

 .םהשלכ םיוולנ םיאנת וא רכשל יאכז הארוהה

 .ןונקתה יפל היהי רטסמסה ךלהמב הדובעה יסחי םויס

  



  

.1 

.2 

  

 טוריפ יפל ת"תו ידי-לע ועבקנש רכשה תואלבט יפ-לע היהי הארוה יתימע לש תרוכשמה ףירעת

 :ןלהלכ

 ת"תו רכש תלבט הלכשה הגרד
 ריד ךירדמ רכש תלבט | ימ וא ר"ד ראות לעב 'ב הארוה תימע

 דסומה תטלחה יפלש
 וא יעוצקמה | ונויסינ
 םירישכמ הארוהב ונויסינ
 םידיקפתה עוציבל ותוא
 יתימע לע | םילטומה
 וז הגרדב הארוה

 'א טנטסיסא רכש תלבט | ימ וא ינש ראות לעב 'א הארוה תימע
 דסומה תטלחה יפלש
 וא יעוצקמה | ונויסינ
 םירישכמ הארוהב ונויסינ
 םידיקפתה עוציבל ותוא
 יתימע לע | םילטומה
 וז הגרדב הארוה

 הארוה רזוע רכש תלבט | ימ וא ןושאר ראות לעב '1 הארוה תימע
 דסומה תטלחה יפלש
 וא | יעוצקמה | ונויסינ
 םירישכמ הארוהב ונויסינ
 םידיקפתה עוציבל ותוא
 יתימע לע | םילטומה
       וז הגרדב הארוה

 -ךירדמ-טנטסיסא לולסמב לבוקמכ היהת ,רכשב קתוו ךרוצל ,הארוה יתימע לש קתווה בושיחה תטיש

 .רייד

 :תומלתשה ןרק

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

 תומלתשה ןרקל ןלהל םיטרופמה םירועישב םייוכינו תושרפה הארוה תימע לכ ןיגב עצבי דסומה

 הארוה תימעכ ותקסעה תליחת םוימש הפוקתה יבגל תאזו ,הארוהה תימע תריחב יפל היהת התוהזש

 .("ץרקה" :ןלהל) דסומב

 .ןרקל תופרטצה םשל ,דסומה תשקבל ,ךמסמ לכ לע םותחיו הלועפ לכ עצבי הארוהה תימע

 תליחתמ םוי 30 ךות רחב הב ןרקה תוהז לע הארוהה תימע עידוה אל ,ליעל 7.1 ףיעסב רומאה ףא לע

 .ןוגראהו דסומה תריחב יפ-לע ,ןרקל דסומה ידי-לע םייוכינהו תושרפהה ועצובי ,דסומב ותקסעה

 .תרוכשמהמ 7.5% לש רועישב היהי ןרקל דסומה לש ישדוחה םולשתה

 תימע לש ותרוכשממ דסומה ידי-לע הכוני אוהו ל"נה תרוכשמהמ 2.5% היהי הארוהה תימע לש וקלח

 .ןרקל רבעויו הארוהה

 .והשלכ הרשמ ףקיהב תינתומ הניא ןרקל תופרטצהל הארוהה תימע לש ותוכז

 םותב ,ןרקב ותוכזל ורבצנ רשא םיפסכה רורחשל בתכמ ,הארוה תימע תשקבל ריבעהל בייחתמ דסומה

 .הארוהה תימע לש ותיינפמ םוי 30 מ רחואי אלו ,איהש הביס לכמ ,ותקסעה םויס

 .הארוהה תימע לע הלחה רכשה תלבטב המוכסכ היהת הז ףיעס ןיינעל "תרוכשמ"

 .ןידה תוארוה יפל תרשואמה ןרק היהת ןרקה



  

.10 

 ב חפסנכ ב"צמה חסונב םותח ךמסמ דסומל ריבעי ,תומלתשה ןרק רדסהב ןיינועמ וניאש הארוה תימ ע .0

 .ותקסעה תליחת רחאל שדוחמ רחואי אל ,הז םכסהל

 םיתוריש לע חוקיפה קוחל 20 ףיעס יפל הארוהה תימע לש הריחבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .1

 2005 - ה"סשת ,(למג תופוק) םייסנניפ

 :היסנפ ןרק

 התוהזש ("היסנפ ןרק :ןלהל) הפיקמ היסנפ ןרקל םייוכינו תושרפה הארוה תימע ןיגב עצבי דסומה 1

 הארוה תימעכ ותקסעה תליחת םוימש הפוקתה יבגל תאזו הארוהה תימע תריחב יפל היהת

 ןרקל תופרטצה םשל ,דסומה תשקבל שרדנה ךמסמ לכ לע םותחיו הלועפ לכ עצבי הארוהה תימע .2

 .היסנפה

 םוי 30 ךות רחב הב היסנפה ןרק תוהז לע הארוהה תימע עידוה אל ,ליעל 8.1 ףיעסב רומאה ףא לע 3

 תריחב יפ-לע ,היסנפה ןרקל דסומה ידי-לע םייוכינהו תושרפהה ועצובי ,דסומב ותקסעה תליחתמ

 .ןוגראהו דסומה

 ןיגב דסומה ןובשח לע 6% לש רועישב תרוכשמהמ הנייהת היסנפה ןרקל תוישדוחה תושרפהה 4. 

 תימע לש ותרוכשממ דסומה ידי-לע וכוניש 5.5% - ו םייוציפ ןיגב דסומה ןובשח לע 6%-ו םילומגת

 ייוציפמ 72% םוקמב ואובי ליעל רומאכ היסנפה ןרקל דסומה ימולשת .היסנפה ןרקל ורבעויו הארוהה

 .1963 - ג"כשת ,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפה

 רועישב םירוטיפ ייוציפ ןיגב ףסונ םולשת תרחא למג תפוקל וא היסנפה ןרקל םלשל יאשר היהי דסומה 5

 ייוציפמ 28% םוקמב ואובי ליעל רומאכ היסטנפה ןרקל דסומה ימולשת .תרוכשמהמ 2.33% לש

 .1963 - ג"כשת ,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפה

 .והשלכ הרשמ ףקיהב תינתומ הניא ליעל טרופמה רדסהל הארוהה תימע לש ותוכז 6. 

 .הארוהה תימע לע הלחה רכשה תלבטב המוכסכ תרוכשמה היהת הז ףיעס ןיינעל "תרוכשמ" 7. 

 .ןידה תוארוה יפל תרשואמה ןרק היהת היסנפה ןרק .8

 םיתוריש לע חוקיפה קוחל 20 ףיעס יפל הארוהה תימע לש הריחבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא | 9

 ימולשת ואובי הארוהה תימע ידי-לע וז תוכז לעפותש הרקמבו 2005 - ה"סשת ,(למג תופוק) םייסנניפ

 םיעובקה םירועישב 1963- ג"כשת ,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפ ייוציפ םוקמב דסומה

 ..ליעל 8.5 - ו 8.4 םיפיעסב

 ךמסמ דסומל ריבעי ,ליעל טרופמכ היסנפ ןרק רדסהב ןיינועמ וניאש הארוה תימע ,ליעל רומאה ףא לע .0

 ויבגל גהני זאו ותקסעה תליחת רחאל שדוחמ רחואי אל ,הז םכסהל 'ג חפסנכ ב"צמה חסונב םותח

 ..הז אשונב הבחרהה וצ תוארוהל םאתהב דסומה

 הארבה ימד

 ןיינעב רצואב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממה ירזוח יפ-לע הארבה ימדל יאכז היהי הארוה תימע 1

 .הארבה תבוצק

 עדמ ירשק ביצקת
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 םיקסעומה הארוה יתימע לש תומלשה תורשמה רפסמב לפכומ 81,250 לש םוכס הנש ידמ בצקתי דסומ לכ

 ל"וחבו ץראב עדמ ירשקו םיסנכב הארוה יתימע תופתתשה יכרוצל לינה ביצקתהמ םימוכס תאצקה .דסומב

 הארוה תימע ,ךכל ףופכב .ביצקתה תרקתל דע הז םכסהל 'ד חפסנב םיטרופמה םיבייחמ םינוירטירק יפ-לע היהת

 אל ,היהת םא ,ביצקת תרתי .דסומה ידי-לע עבקיש יפכ רומאכ תופתתשהל יאכז היהי ל"נה םינוירטירקל הנועה

 .הנשל הנשמ רבעות

 ןותבש

 ותואכז ךרוצל קר ,ןובשחב אבות ,דסומ ותואב ריכב ימדקא לגס לולסמב הרשמל הנמתי רשא ,'ב הארוה תימע

 הריבצ תוכז ול הנקתש ,דסומ ותואב רומאכ הארוה תימעכ ותקסעה תפוקת ,ריכב ימדקא לגס רבחכ ןותבשל

 .(ותרשמ תויקלחל ףופכב הנש לכל ןותבש ישדוח ינש יפל) ןותבש ישדוח 4 לע הלוע הניאש

 ץוחה ןמ םירומ

 ינויסנפ חוטיבל יללכה יצוביקה םכסהה תוארוה תא ביחרה רשא הבחרהה וצ תוארוה ולוחי ץוחה ןמ םירומה לע

 1.1.2008 םוימ לחה לארשיב םידיבעמהו םידבועה לכ לע הלוחתב 19.11.2007 םויב םתחנש קשמב ףיקמ

 וצ יפל קיסעמה קלח תא ללוכ וניא ץוחה ןמ םירומ לש רכשהש םכסומ .ץוחה ןמ הרומל רסמית ךכ לע העדוהו

 .ל"נה הבחרהה

 הארוה ירזוע

 הארוהב הרזעב וא הארוהב וקיסעהל טילחי דסומהש ,ישילש ראותל דמול וניאש דסומב דימלת לכ ,ללככ

 טעמל ,הארוה רזועכ קסעוי ,הטיסרבינואה ילהנב וא ימדקאה ןונקתב םירדגומה הארוה ירזוע ידיקפתל םאתהב

 .ןלהל 23 - ו 22 םיפיעסב םיטרופמה םירקמה

 :הקסעהה תפוקת

 .םישדוח השיש תב היהת הקסעהה תפוקת ,('ב וא 'א רטסמס) דחא רטסמס לש יוימב 41

 .םישדוח רשע םינש תב היהת הקסעהה תפוקת 'ב רטסמסו 'א רטסמס לש יוימב 2

 הנשה לש 'א רטסמסבו תמיוסמ הנש לש 'ב רטסמסב דסומ ותואב קסעוי הארוהה רזועש הרקמב 3

 יתש ןיב הקספה התייה םא םג ,הפוצרכ ל"נה םירטסמסה ינשב ותקסעה בשחית ,(ותליחתמ) תבקועה

 הארוהה רזוע היהי אל ,וזכ היהתש לככ ,רומאכ הקספהה תפוקת יבגל ,קפס רסה ןעמל .ל"נה תופוקתה

 .םהשלכ םיוולנ םיאנת וא רכשל יאכז

 .דסומה ילהונ יפל היהי רטסמסה ךלהמב הדובעה יסחי םויס 4

 :תרוכשמו יעובש הקסעה ףקיה

 :ןלהלש תויורשפאה יתשמ דבלב תחא יפל דסומ לכב וקסעוי הארוה ירזוע 1

 תועש 8 - תועש 2.75 היהי הארוה תעש לש הלקשמ) תויעובש תועש 22 לש האלמ הרשמ 1

 ףקיה יבגל .(תועש 2 חיהי הדבעמב הכרדה תעש לש הלקשמו - האלמ הרשמל הארוה

 ת"תו לש רכשה תואלבטב םילולכה רכשה יפירעת ומסרופיו ת"תו ידי-לע ונכדועי הז הרשמ

 .17.5% לש רועישב (1.10.08) ט"סשת ל"הנשמ לחה הארוה ירזוע יבגל



.6 

.7 

.8 

 תועש 8 - תועש 4 היהי הארוה תעש לש הלקשמ) תויעובש תועש 32 לש האלמ הרשמ 2

 ףקיה יבגל .(תועש 2.91 היהי הדבעמב הכרדה תעש לש הלקשמו - האלמ הרשמל הארוה

 תייתו לש רכשה תואלבטב םילולכה רכשה יפירעת ומסרופיו ת"תו ידי-לע ונכדועי הז הרשמ

 .20% לש רועישב (1.10.08) ט"סשת ל"הנשמ לחה הארוה ירזוע יבגל

 ףיעס םג לוחי ,ןיינעה יפל ,ליעל 15.1.2 - ו 15.1.1 םיפיעסב םירכזנה רכשה ינוכדעל ףסוגב .3

 .1.1.08 םוימש הפוקתה יבגל היהת ותלוחת קפס רסה ןעמלו ןלהל 6

 תוטרופמה הקסעהה תויורשפאמ דבלב תחא ינש ראות ידימלתל סחיב וגהנוי דסומ לכב .4

 .ליעל

 יפל וקסעוי הארוה ירזועכ םיקסעומה ןושאר ראות ידימלת ,15.1 ףיעסב ליעל רומאה תורמל .5

 .האלמ הרשמל תויעובש תועש 32 - 15.1.2 ףיעסב רומאה

 הארוהה רזוע תא קיסעהל דסומה לש ותוכמסמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל 6

 .12.5% - מ תחפי אל הרועישש ,תיקלח הרשמב

 םייוכינו דסומה ןובשח לע 7.5% לש רועישב תושרפה לש רדסהל יאכז היהי הארוה רזוע 7

 תומלתשה ןרקל (ותרוכשממ יוכינ לש ךרדב) הארוהה רזוע ןובשח לע 2.5% לש רועישב

 .דסומ לכב םילחה םיאנתל םאתהב תילקש

 דומיל רכשמ רוטפ
  

 דסומב דומיל רכשמ רוטפל יאכז היהי ,ןושאר ראותל טנדוטס וניהש הארוה רזוע טעמל ,הארוה רזועע .1

 רכשמ 2-ב תעצוממה תיתנשה ותרשמ זוחא תלפכמ רועישב הארוה רזועכ קסעומו דמול אוה וב

 םימרוג לש תופתתשה רחאל) הז ףיעס תוארוה וילע ולח אלול לעופב ביוחמ היה אוה וב ליגרה דומילה

 .ליגר דומיל רכש 100% - מ רתוי אלו םידומיל תנש התואב (םירחא

 ףיעסב רומאה לוחי אלו םייקה דומיל רכשמ רוטפה רדסה לוחי תירבעה הטיסרבינואב הארוה ירזוע לע .2

 .העיגפ אלל ,ליעל 1

 "םיכירדמו םיטנטסיסא"

 רישיה לולסמב דימלת ללוכ ,הארוה תולטמב ותורישב וקיסעהל שקבמ דסומהש דסומב ישילש ראותל דימלת

 הארוה תועש 8 לש הרשמ תרדגהל םאתהב םיהז םיאנתב וא ךירדמ-טנטסיסא לולסמב קסעוי ,ישילש ראותל

 לכל יאכז היהיו ,האלמ הרשמל תועש 22 לש הרשמ בושיח יפל ,הדבעמב הכרדה תועש 11 וא האלמ הרשמל

 הרשמה זוחא יפ-לע ,(ב"צויכו ב"מקק ,תומלתשה ןרק ,היסנפ) הז הקסעה לולסמב םילבוקמה םיוולנה םיאנתה

 ל"כשמ רוטפ תעיבק .דסומל ץוחמ ותקוסעתל רשק אללו תואכז םשל הרשמ םומינימ אלל ,קסעומ אוה וב

 .ימוקמה רושימב םירדגומ הרשמ םומינימו

 תויללכ תוארוה

 ןוגרא" ,(םיקסעומ ודי-לע םיגצוימה םידבועה וב) יטנוולרה דסומה יבגל ,הווהמ אוה יכ ריהצמ ןוגרא לכ

.ליעל 3 'עסב רומאכ ,הז םכסה לח םהיבגלש ימ יבגל "גיצי םידבוע
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 הארוהה יתימע לע םג ולוחי רטוז ימדקא לגסמ רבח ימד תייבג יבגל דסומב םיגהונה םירדסהה וא םימכסהה

 .תוליבקמה תוגרדב ץוחה ןמ םירומהו

 ימדקא לגס ירבח לש תולטמ םיעצבמה םידבועל הארוהב הרזעלו הארוהל םישדח הקסעה ילולסמ וחתפי םא

 םידיקפתב םיגוהנ רשא ,הקסעהה יאנתמ ןיינעו רבד לכב םתקסעה יאנת ולפי אל ,ץוחה ןמ םירומ תוברל רטוז

 .ןוגראה םע תוצעוויהב השעת ,רומאכ ,םילולסמ תחיתפ .הז םכסהב םיליבקמ

 דיבעמה ןובשח-לע ,6% + 6% םייוציפו םילומגת) רטוזה ימדקאה לגסה ירבח לכל האלמ היסנפל תושרפה

 ןיא .ןוגראה םע םואיתב דסומ לכב ומייקתיש םימכסהה יפ לע ,(דבועה ןובשח לע 5.5% לש רועישב םילומגתו

 םיתוריש לע חוקיפה קוחל 20 ףיעס יפל רטוזה ימדקאה לגסה רבח לש הריחבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב

 יפל םירוטיפ ייוציפמ 72% םוקמב ואובי הז ףיעס יפל דסומה ימולשת .2005 - ה"סשת ,(למג תופוק) םייסנניפ

 .1963- ג"כשת ,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס

 ימדקא לגס ירבח םוקמב הארוה התואל תוולנה תולטמבו תימדקא הארוהב תועש יפל רכשב םידבוע וקסעוי אל

 יולימ) רטסמס יקלחל הקסעהב וא/ו ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םהב םירקמב טעמל ,ץוחה ןמ םירומו רטוז

 .(הרצק הפוקתב תולטמ וא תומלשה וא םוקמ

 ,ץוחה ןמ םירומו רטוז ימדקא לגס ירבח םוקמב תימדקא הארוהב הרזעב תועש יפל רכשב םידבוע וקסעוי אל

 .ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םהב םירקמב טעמל

 ,דסומב םיטנדוטסל וא רטוז ימדקא לגס לש יונימ ילעבל הארוה תולטמ עוציבל תובדנתה רשפאי אל דסומה

 .ןוגראל דסומ ןיב תרחא םכסוי םהב םירקמב טעמל

 .ץיק יסרוקב תפסונ הדובע דעב הרומת תללוכ הניא 'ב רטסמס רובעב הז םכסה יפל העיגמה הרומתה

 ריכב ימדקאה לגסה םכסהל םאתהב ןכדועי ,ץוחה ןמ םירומה לש תוברל ,רטוזה ימדקאה לגסה לש רכשה

 לוחי הארוה יתימע יבגל .ת"תו תויחנהל םאתהב ,2008 ראוניל תיביטקאורטר ,2008 ראוניל 18 - ה ךיראתמ

 .1.10.08 - מ רומאה

 ,החטבא ימדמ םירוטפ ויהי ,הארוה ירזוע טעמל ,רטוז ימדקא לגס ירבחכ םיקסעומה דסומב םיטנדוטס

 רשאכ ,החטבא ימדמ רוטפל םיאכז ויהי הארוה ירזוע .םתקסעה תפוקת יבגלו םתרשמ ףקיהל רשק אלל

 .ליעל 16 ףיעס יפל דומיל רכשמ רוטפה רועישל ההז היהי רוטפה רועיש

 םע םילטב ,הז םכסהב ורדסוהש םיאשונל םיעגונה וא/ו ועדוה וא וזרכוהש םייצוביקה הדובעה יכוסכס לכ

 .הז םכסה לע המיתחה

 .וב םירדסומה םיאשונב הז םכסה לש ופקות ךשמב יתיישעת טקש לע ורמשי םידדצה

 תרחא םכסוי םא אלא ,הז םכסה לש ופקות ךשמב ןוגרא לכ תועיבת לכ לש טלחומו אלמ יוצימ הווהמ הז םכסה

 .ןוגראל דסומה ןיב

 תורחא תויובייחתהב וא/ו םייצוביק םירדסהב וא/ו םייצוביק םימכסהב ןוגראל דסומ ןיב ועבקנש תוינתו םיאנת

 םכסהה תפוקתב םהיניב םיפקת תויהל ופיסוי ,הז םכסה תמיתח ברע םהיניב לעופב וגהנשו גהונב וא/ו בתכבש

 הארוה ידי לע עמתשמב וא שרופמב ולטוב וא ונוש ןכ םא אלא ,םדמעממ תונשל ילבמו רומאכ וגהנש יפכ

 .ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םא אלא ,הז םכסה תוארוהמ



  

 םכסה תוארוהמ תוברל ,רדסה וא םכסה לכב הארוה לכ תונשל ,תידדה המכסהב ,םיאשר ויהי ןוגראו דסומ לכ .2

 .הז

 .בתכב המכסה השוריפ ליעל םיפיעסהמ דחא לכב "המכסה" .3

 .הז םכסה םושיי רחא בקעמל ןוגראלו דסומל ףתושמ בקעמ תווצ םקוי דסומ לכב .4

 .הארוהה ףקיהב םימוצמצל וא םירוטיפל הליע הווהי אל ומצעשכל הז םכסה .5

 :רחאל קר ןוגראו דסומ לכ יבגל ףקותל סנכיי הז םכסה .6

 .םהינש ידי-לע םתחייש 1

 .ת"'תו ידי-לע ונומימו ורושיא 2

 : םותחה לע םידדצה ואב היארלו
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 םאתמה םורופה ר"וי רכשה תדעו ר"וי
   

  

 <" ו"רו רי'ןי
 מ"ומה תווצ ר"

 ביבא לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאק ביבא לת תטיסרבינוא
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