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 ₪ -לת תטיסרבינואב ךטוזה ימיזקאה לגסה ירבח לש ךכש יאנת רבדב ךנמו אשמ םהיניב ולהינ םידדצהו ל:אוה

 : \ . ,ריבא 8

 : ,הז ןתמו אשמ ךלהמב םהיניב ןגשוהש תומכסהה גוא ןגעל םישקבמ םידדצהו ליאוהו

 ן :ןלה לדב םידדצה ןיב םבסוהו רהצוה ,הנתוה ךביפל 8

 % ְ .ונמיח דרפנ יתלב קלח הווהמ הו טכסהל אובמה 41 8

 :ביבא-לת תטיטרבינואב טנטסיסא ךירדמב םיקסעומ םניאש ישילש ראות ידימלת תקטעה .2 ְ , ה
4 | 

 דימלת ללוכ ,התורישב וקיסעהל תשקבמ הטיסרבינואהש ישילש ראותל דימלת קסעוו ,ללכב 241 ַּפ
 | .רזוע תרומ לש דמעמב ,טנטסיסא וא ךירדמ וניאש ,ישילש ךאונל רישוי לופסמב

 וא רקחמ יביצקת ןובשח לע וקסעויש .ילשילש ךתותל םידימלנו לע לוחת אל וז הארוה

 תוינכותל הביטחב ,תופשל הדיחיב ,רטסמס יקלחל הקסעהב ,םירקוח לולסמב ,םיטקייורפ
 < תודחוימ

 ירטנזה ימ גסה ןוגרא
 ביבאקילת,תטיסרבינוא
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 וקסעוה ןהב תופסונ תודיתיב םיקסעומה ישילש ךאותל םידימלת לע וז הארוה לוחת אל ןכ ומכ
 .םידמול םה וב הדיחיב םיקטעומ םח ןכ םא אלא םירתא םילולסמב זיינשת םידומילה תנשב

 קסעומה ,ביבא-לת ןוטיסרבינואב ישילש ראותל דימלת - ושוריפ הז םכסה יכרצל רזוע הרומ

 םכסהל בייצמ ונממ קנתעתש ,הטיסרבינואב טירזוע םירומ תקסעה רבדב העש תארוהל םאנוהב

 הז

 תונש תפוקת ךלהמלו ןלהל וטרופיש םיאנתל ףופכב השעית םירזוע םירומ לש םתקסעה

 .דבלב וכיינשכו ןרימשנ םידומילה

 :טיאגתה ןלהלו

 2.1 ,םישדוח רשע-טלנש הלל םירטסמט ינש ךשמב קסעומה רזוע הרומ לש יונימה ךשמ
 .םישדות השיש תיתג דחא רטסמט ךשמב קסעומה רזוע הרומ לש יונימה ךשמ

 .1.9 רא 1.10 תיחי רזוע הרומ לש ותקטעה תליחת דעומ 2

 4 :הקסעהה ףקיהו 3

 תחפי אל םתקסעה ףקיהו טיינשתו תיינשת לייהנשב וקסעויש םירזוע םירומה רפסמ
 ידימלת לולסמב ,זיינשת לייהנשב םיקטעומה רפטמו תורשמה ףקיהמ יתועמשמ ןפואב
 .הז ףיעס יכרצל :תועמשמ יוגנשכ בשחכי אל 5% -ל דע יוניש .רךקתמ

 ליהנשב גהנש ברושיחה תתמועל רזוצ הרומ לש הדובעה תעש בושיחב הערל יןניש לוחי אל
 .רקחמ ידימלת לש הקסעהה לוטסמב םיקסעומה לש הדובע תועש בושיח יבגל זיינשת

 לש ךלהמל ,רקתמ ידימלת לש הקסעהה לולטמב זיינשת לייחנשב קסעוהש הרומ 4%
 עבונ רבדה סא אלא ,דבלב דחא רטסמסב זכורדו אל חיינשת לייהנשב ותדובע ,םירטסמשט

 ,םיימדקא םיכרצמ

 .תאזב תפרוצמה רכשה תלבטב טרופמכ היחי םירזוע םירומ לש םרכש 5

 גטה ימכסהמ רזגנכ התע דע גוהנ היהש יפכ תייתו יייע תעל תעמ ןכדועת וז רכש זולבט
 .ריכבה ימדקאה

 : הלא תויוכז תלבקל םיאכז סירזוע םירומה ןיחי טרכשל ףטונב 6

 ע ךרדב הנייהת ןרקל תושרפהה .ייטלתשמהיי תומלתשה ןרקל תישדוח תשרפה 1

 .106 כייחיסבו ,הטיסרבינואת ןובשח לע 7.5% -ו דבועה לש ורכשמ 2.5% לוברנ

 .הטיטרבינואה םצ םואלתב ןוגראה יייע ךתבינש ,פמג תפוקב תוטיב 2

 5% -ו דבועה לש ןרכשמ וכוניש 5% לש רועישב הנייתת הפוסל ווישדוחה תושרפחה

 .10% בייהטבו הטיסרבגנואה ןובשח

 ב ירשקל ןרקל הבצקהל םיאכו םירזוע סירומ חי 1.10.97 סםוימ לחה 3
 תרדמו םיטנטסיסא ?בגל תגתונה הבצקההמ 50% לש רועישב איילניב
 .הטיטרבינואה תורישב םיקטצומה

 ףוגר ₪
 ה ל

 וטו ,תטיסר
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 .(ב) טנטסיטא לש הבצקההמ תיצחמל יאכז אהי ₪] רזוע חדומ

 .ךירדמ לש הבצקהתמ תיצחמל יאכז אחי (ד) רזוע הרומ

 רח .זייבשת לייהנשב םרכשמ 16% לש רועישב ימעפ דת

 (1.10.99) טיישת םידומילה תנשמ לחה תטיסרבינואת תורישב וקסצולש ?שילש ראות ידימלת
 .ןלהלש 2.6 ףיעס תוארוהל ףופכבו ךירדמ/טנטסיסא לולסמב הז דעוממ לחה וקסעוכ

 יי ]

241 

243 

284 

 ואת רקחמ יביצקנ ןובשח לע וקסעווש ישילש ראותל םידימלת לע לוחת אל וז הארוה
 הביטחבו תופשל הדיחיב ,רטסמט יקלחל הקסעהב ,םירקות לולטמב ,סיטקייורפ

 .תודחוימ תוינכונתל

 ןהב תופטונ תודיחיב םיטסעומה ישיפש ראותל םידימלת לע וז הארוה לוחנ אל ןכ ומכ
 הדיתיב סםיקסעומ סה ןכ םא אלא םירחא םילולסמב זיינשת טידומילה :ונשב וקסעוה

 .טידמול םה הב

 םירומה יבגל גהנש הקסעה ףקיהב ץוציקמ ןמומי אל ךירדמ טנטסיסא לולסמל רבעמה
 .םירזוע |

 וכישמיו ,ךירדמ-טנטסיסא לולסמב זיינשת לייתנשב וקסעוהש לשילש ראות לדימלנו

 .הז לולסמ יפל םיכסעומ תויהל וכישמי ,טיינשתו חיינשת לייתנשב סיקסנעומ תויחל

 דע גהונ ח?הש יפכ תי'תו יייע תעל תעמ וגכדועי םיכירדמ טיטנטסיסא לש רכשה תואלבט
 .ריכבה ימדקאה לגסה ימכטהמ רזגנכ ,חב

 תוטיבב הטיסרביגואב םיקסעומה םיכירדמהו םיטנטסיסאה וחטובי 1.10.97 םוימ לחה
 .הטיסרבינואה םע טואיגובו ןוגרתה תריתב יפל עבקינתש ורבוצ היטנפ ןרקב

 -ו דבועה לש ורכשמ 5% - יוכינ לש ךרדב הנייהת היסנפה ןרקל תוישדוחה תושרפהה
 תופתתשה כייהס) םירוטיפ ייוציפ םוקמב 8.33% דועו הטיסרבינואה ןובשח לע %
 .(13.33% הטיטרבינואה

 לגסה לש טילומגתה גופוקב םיכירדמהו םיטנטסיסאה דוע וחטובי אל ,ךללאו חז דעוממ

 .ביבא-לת תטיטרבינואב ימדקאה

 :הארוה ירזוע לולטמב ינש ךאונו :דימלת תקסעה

 :ןלהל טרופמב הארוה רזוע לש ונוקסעה תפוקת היהת חיינשת לי'הנשמ לחה 41

 .םיישדוח השימח היהי דחא רטטמס קסעומה חארוה רזוע לש הקטעהה ךשמ 41

 8 -ל דעו 1.10 םוימ קסעוי 'א רטסמטב קסעומה הארוה רזוע

  

 :0דקאה לגסה ןוגרא     
 רטוה בונזא

 ביבא--לת תוטיסר

3 ףןל *



 רחל

 ,31.7 -ל דעו 1.3 םוימ קסעוי יב רטסמסב קסעומה האהוה רזוע

 -,* 1.10 םוימ ,םישדוח הרשע היחי טירטסמס נש קטעומה הארוח רזוע לש הקסעהה ךשמ
 . .31.7 -לכ דעו

2 

 .דרפנו ףסונ יונימב השעית ץיק רטשמסב הארוח ירזוע תקטעה

  

 :הלא תויוכז תלבקל יאכז היחי האדוה רסע | 2

 .למג תפוקב הארוהה ירזוע תא חטבת הטיסרבינואה 1" ו

 תהארוה רזוע לש ותרוכשממ 5% יוכינ לש רועישב הנייהת הפוקל תוישדדחה תושרפהה
4 

| 

 .109 כייהסבו הטיטרבינואה ןובשח לע 5% לש דיבעמה :ושרפהו ]

 תומלתשה ןרקל ,סתקסעהל םירטסמט לנש רחאל ףרטצהל םיאכז ויהי הארוה ירזוע 2 2
 .םתקסעה תוליחתמ ערפמל תאזו ,ימואלניבה קנבב תלהנתמה ייטלנשמהיי /

 ב

 75% לש ךסל הוושה םוכס ,שדוח ידמ ,שירפת הטיטרבינואה יכ תאזב שכסומ
 .וז ןרקל הארוהה ירזוע לש טתרוכשממ 2.5% ליבקמב הכנתו תרוכשמהמ ו

 בהונה י?!רקתמו הארוה ירזוע* לתונ תוארוהל םאתהב ויהי הארוהה ירזוע לש טתקסעה יללכ 3

 קלה הווהמהו ,בייצמה "הארוה ירזע תקטעה ילסבי ופסנב םיבוקנה םיללכהו הטיסרבינואב
 .הז םכסהמ דרפנ ינתלב

 גוקטעה יללב* חפסנ ןיבל 'רקחמו הארוה ירזועיי להונ תוארוה ןיב הריתס היחת וב הרקמ לכ 'י
 .הפסנה לש וינווארוה הגרבגנו - "הארוה ירזוע

 רליכבה לבסה ימכטהמ רזגנכ תייתו ידי לע תעל תעמ השעיי חארוה ירזוע לש רכשה תואלבט ןוכדע 248

 | ַ . :ךלהלש החסונה יייפעו הכ דע גוחנ היהש יפכו ₪

 יא טנטסיסא לש תבלושמה תישדותה ונורוכשממ [18 6 609% 0
= 23 

 טרופמב םיתננתב דחוימ יוציפ תלבקל םיאכז ויהי ז"נשת לייהנשב וקסעוהש תארוה ירזוע 5 < ₪
 . :ןלהל

 רטסמסב וא (םישדוח 8) טירטסמט ינש ךשמב זיינשת לייהנשב קסעוה רשא הארוה רזוע
 לייחנשב ןל םלושש רכשהמ 18% לש רועישב ימעפ דח יוציפ לבקי ,(םישדוח 4) דחא
 .זיינשנה

1 3 

= 
 בניאו דבלב יא רטסמטב דיינשת לייהנשב קסעוהש הארוה רזוע לע לוחת אל וז הארוחה
 .חיינשת לייהנשב הטיסרבינואה תורישב קטעומ

 .תז ףיעסב רומאה יכרצל הדובעכ בשחית אל ייק רטסמסב הארוחה 2

  

 האב תתתפי אל ,םתקסעה ףקיחו טיינשתו תיינשת לייתנשב וקסעונש הארוהה ירזוע רפסמ 6

 ,זיינשת לייהנשב הארוה ירזועכ קסעוהש םיקסעומה רפסמו תורשמה ףקיהמ יתונמשמ

7 
 0% ףט ה לגסה ןוגרא

 םיבא-לת תטיסרבינוא : |

5 5 (6 % 
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 .הז ףיעס יכרבל יתועמשמ יונישכ בשחיי אל 5% -ל דע יוניש

 ,תודבעמב הכרדה וא לוגרתב תועש יפל סיקסעומה ינש ראות ידימלת לש םתדובע תועש רפסמ בושיח
 ,1.10.96 םוימ ףקותב ; ליגרת וא הכרדח תעש לכל הדובע תועש 1.22 לש תתפמ יפל השלל

 לרוע לולסמב וקסעוי ,הטיסרבינואה :תתורישב וקסעויש ינש ךאות ידומלת לכ ,סישת ליהנשמ לחה
 : ְ .הארוה

 יקלחל הקסעה ,טירקוח לולסמ ,םיטקייורפ ואו רקחמ יביצקת ןובשח לע חקסעה לע לוחת אל וז הארוה
 .תירבע ידומילל חדיחיבו תופשל תדיחיב תוקטעההו ךטסמס

 :ץוחה ןמ הרומ

 םוקמ הניא הטיסרבינואה רשא םידבזע יא וא 1 הגרדב ץוחת ןמ הרומ לט דמעמב קיטעת הטיסרבינואה
 .דיתיזה סנרדובע
 ןונקנתל סאתהב ליבקמה לולסמב השעית ,דיתיח טתדובע סוקמ תאית תטיטרבינואה ךשא טידבוע תקטעה

 םירתאה הקסעהה ילולסממ דחאב וא ןוטקתל העשה תוארוהלו םירומל ליבקמח לולסמב םיינגמה
 הרומבכ זייגשת לייהנשב קסעוהש ,דיחיה ונתדובע םוקמ תוה הטיסרבינואהש דבוע .חטיסרבינואב םיגוהנה
 ,ליבקמה לולסמב קסעוי ,תיינשת לייחנשב וקיסעהל שקבת הטיסרבינואהו ץוחה ןמ

 וא ,אלמל םירומא ויחש תולטמה לכ תא ועצביו הדובעע דימ ורזתי רטוזה ימדקאה לגסה ירבח 1
 .התיבשה תרגסמב ועצוב אל רשא ,תוניתב תקידב ומכ ,םהידיקפת תרגסמב תורחא תולטמ

 יח: עצבל רטוזה ימדקאה לגסה ירבח ושרדייש תולטמה יכ ,תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל
 .םייונימל םאתהבו סתקסעה תרגסמב ,ןהיפילחת וא ,ופטוהש תולטמ

 תוכמסומה תויושרל ,הדובעל רטוזה ימדקאה לגסה ירבח תרזח םע דימ ,הנפת הטיסרבינואה 2

 .תתיבש ימי ןיגב הכונ ךשא ךכשה רזחה רשאל השקבב

 יתיישעת טקטש

 .ופקות תפוקתל ןוגראה תועיבת לכ תא,הצממ הז םכסה

 .התיבשה גוקספה תוברל ,הדובעה יכוסכס לכ לוטיב לע עידוי ןוגראה 2

 דימ ורזחי ,רטוזה ימדקאה לגסל םיכייתשמה םידבועה לכ ,ליעלד 6 ףיעס תתוארותל ףופכב
 תוניתב תוקידב ןמכ ,םהידיקפת תרגטמב אלמל םירומא ויתש תולטמת לכ תא ועצביו חדובעל

 .תתיבשה תורגסמב תעצוב אל רשא

 ויהי עצבל רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ירבח ושרדייש תולטמה יכ ,תאוב רחבומ קפט רסה ןעמל
 זיינשת םידומילח :ונשב םתקסעה תרגסמב - ןהיפילתת וא - רלטוהש תולטמה

 ירדסב תרחא העיגפ לכ וא םיינוגרא םידעב טוקנל אלו יתינשעת טקש לע רומשל בייחתמ ןוגראה 3
 .וב םירדסומת םיאשונב תז טכסה לש ופקות ךשמב טיניקתה הדובעה

 ה ןוגרא
 ה ימדקאה גס

 בובא-לת תטיסרפונ ל
 רג ךףש*
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 תועד יקוליח בושיי ךילהב ובשויי ,םכסהה תפוקנתב הז םכטה יפל תועד יקוליח יכ תאזב ךהבומ- 4
 .ךמטומ ררוב יייע וערכו ,חמכסהל ועיגי אל םאו ,הטיסרבינואה גיצנו ןוגראה גיצנ ןיב

 .ןיד יייפע ךל רארילש םיצעצב טוקנל אשר ןוגראה היהי ,ולוטיב םע וא טכטהה לש ופקות םותב 5
 < לקוליח בוש ךילהל היינפ יבגל תדובע יכוסכס בושיו קוחב עובקה ךילחה לכ רהבומו שכסומ

 : .שרופמבו שארמ םתמכסה ךכל ונתנ אל דוע לס םידדצה ?סח* לע לותי אל ,תועד

:₪ 
 סירתוט סניאש לככ סידדצה ןיב םימייקה סירדסה וא םימכסה לש םפקותב עגופ וניא הז טכסה םי

 הז טכסה

 העשה תארוהו ביבא-לת תטיסרכינואב סירזוע םירומ תקסעהל תעשה תארוה יכ תאזב םכסומ | 7
 ןוגראה ןתנ ןכ.םא אלא ,הז םכסה לש ופקות ךלהמב ונושי אל ,סירומל ליבקמה לולטמה ןונקתל
 .יןנישל ותמכסה תא

 :םבטתהת ףקות .8
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 7 םותחה לע םידזצה ואב היארלו
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