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 םכסה

 2000 .(ר4 שדוחל 6 םויב ,ביבא-לתב סתחכו ךרענש

 | 1957 - ז"יטת םייצוביק םימכסה קות
 קוחכ םשרג הז יצוביק םכסה

 טגרפסמו =

  

 םויב

 ד"וע ,?קתצי חמלש /    
 הדוגע יסח' לע ישאוה תנוממה ןיה

 בי'גא-לת תטיטרבינוא ה
 (ייהטיסרבינואה'י םשב רוציקה סשל ,ןלהל ארקיתש) ,

 ,דחא דצמ -

 ןיבל

 ביבא-לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגטה ןוגרא
 (''ןוגראה'' םשב ,רוציקח םשל ,ןלהל ארקייש)

 ,ינש דצמ

 אובמ

 תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסח ירבח לש רכש יאנת רבדב ןתמו אשמ סהיניב ולהינ םידדצהו ליאוה
 ,ביבא לת

 ,הז ןתמו אשמ ךלהמב סהיניב וגשוהש תומכסהה תא ןגעל םישקבמ םידדצהו ליאוהתו

 :ן ל ה ל ד כ םידדצה ןיב סכסוה) רהצוה ,חנתוה ךביפל

 .ונמלה דרפנ יתלב קלח הווהמ הז סכסהל אובמה 4
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 רישי לולסמב דימלת ללוכ ,התורישב וקיטעהל תשקבמ תטיסרבינואהש ישילש ראותל דימלת
 .רזוע הרומ לש דדמעמב קסעוי ,טנטסיסא וא ךירדמ וניאש ,ישילש ראותל

 וא/ו רקחמ יביצקת ןובשת לע רקתמב וקסעויש ישילש ראותל םידימלת לע לוחת אל וז חארוה
 תוינכתל הביטתב ,תופשל הדיחיב ,רטסמס יקלחל הקסעהב ,םירקוה לולטמב ,םיטקייורפ
 .תודחולמ

 תנש איה וזו סיישת םידומילח תנשב הטיסרבינואב קטעומה ישילש ראותל דימלת 1
 תויונמא ,הרבח ,לוהינ ,תורח יעדמל תוטלוקפב ראותל הלעמ\ תיעיברה וידומיל
 .ייךירדמ טנטסיסאיי לולסמל ,סיישת 'ב רטטמטב רבעוי ,םיטפשמו

 םיקסעומה ישילש ראותל םידימלתה רתי לכ ורבעוי אייטשת םידומילה תנשב 2
 טנטסיסא'י לולסמל ,ליעל 2.2.1 ףיעסב תויונמה תוטלוקפה תתאב הטיסרבינואב
 ."ךירדמ

 ראות ידימלת רתי לכ י'ךירדמ טנטסיסאיי לולסמל ורבעוי בייסשת םידומילח תנשב 3
 .ישילש ראותל ,הלעמו תישילשה סהידומיל תנש איה וזש הטיסרבינואב וקסעויש ישילש

 ראות ידימלת רתי לכ ייךירדמ טנטסיסא" לולסמל ורבעוי גייסשת םידומילח תנשב 4
 .ישילש ראותל ,הלעמו היינשח םהידומיל תנש איה וזש הטיסרבינואב וקסעויש ישילש

 ראות ידימלת רתי לכ יידירדמ טנטסיסאיי לולטמל ורבעוי דייסשת סידומילה תנשב 5
 .הטיסרבינואב וקסעויש ישילש

 תא הרשפיא אל הטיסרבינואהו הרשמ 50% -מ לפונה ףקיחב קסעומה ךירדמ/טנטסיסא
 ,םיימואלניב עדמ ירשקל ןרקל הבצקהל יאכו היהי ,הלעמו הרשמ תיצחמ לש ףקיהב ותקסעה
 .לעופב ותרשמ ףקיהל תיטחי ,תומלתשה ןרקל הבצקהלו

 לשו (ךירדמ וא רייד ךירדמ) ךירדמ לש יונימ ילעב רטוגה ימדקאה לגסה ירבח לש רכשה תלבט
 םתואב ןכדעתתו ,תייתו לש רכשה תלבטב טרופמכ היהת (יא וא יב טנטסיסא) סיטנטסיסא
 לגטה רבח לש רכשה תלבט הנתשת םהיפל ,םיגייסו םיאנת סתואבו רועיש ותואב סידעומ
 לטובש זאמו ינפל הכ דע גוהנ היחש יפכ ,תיצראה המרב רדטה וא םכסה יפל ,ריכבה ימדקאה
 .31.5,94 סוימ יצראה רכשה סכטה

 ;דבלב הלא רכש יביכר תללוכ רכשה תלבט

 ;קתו תנשל תפסותו בלושמ רכש 1

.תימדקא תפסות 2



 :רזוע תחומ 5

 .קסעומח ,ביבא-לת תטיסרבינואב ישילש ראותל דימלת - ושוריפ הז סכסה יכרצל 'ירווע הרומ'"
 םכסתל בייצמ ונממ קתעהש ,הטיסרבינואב סירזוע םירומ תקסעה רבדב העש תארוחל סאתהב
 הו

 ן ןלהל וטרופיש םיאנתל ףופכב השעית םירזוע סירומ לש םתקסעח 16

 :םיאנתה ןלהלו

 .םישדוח רשע-םינש היחי סירטסמס ינש ךשמב קסעומה רווע הרומ לש יונימה ךשמ 41 /
 ..סישדוח השיש היהי דחא רטסמט ךשמב קסעומה רווע חרומ לש יונימה ךשמ ו

 .לירפאב 2 וא רבוטקואב 1 היהי רזוע תרומ לש ותקסעה תליחת דעומ 2 .

 ..תייתו לש רכשה תלבטב טרופמכ חיהי םירזוע םירומ לש םרכש 3

 .לגסה ימכסחמ רזגנכ התע דע גוהנ היתש יפכ ,תייתו יייע תעל תתעמ ןכדועת וז רכש תלבט
 .ריכבח ימדקאה

 םוימ לחה ףקותב ,הלא תויוכז תלבקל םיאכז םירזוע םירומה ויהי םרכשל ףסווב 4 ]
 כ

 .לש ךרדב הנייחת ןרקל תושרפהה .ייסלתשמחיי תומלתשה ןרקל תישדוח השרפה 1 ו
 ..10% ייתסבו ,הטיסרבינואה ןובשח לע 7.5% -ו דבועה לש ורכשמ 2.5% יוכונ

 ..הטיסרבינואה סע סואיתב ןוגראה יייע רחביתש ,תרבוצ היסנפ תפוקב תוטיב 2 י
 דבועה לש ורכשמ וכוניש 5% לש רועישב הנייהת הפוקל תוישדוחה תושרפחה /
 ..10% כייהסבו ,הטיסרבינואה ןובשח לע 5% ג

 ו
 םיכירדמו םיטנטסיסא יבגל תגחונה איילניב עדמ ירשקל ןרקל הבצקהה אולמ 3

 .הטיסרבינואה תורישב םיקסעומה

 .(ב) טנטסיסא לש תבצקהה אולמל יאכז אחי (ג) רזוע הרומ

 ..ךירדמ לש הבצקהה אולמל יאכז אה* (ד) רזוע הרומ
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 תנשמח ירומ ,םירזועה םירומה ,םיכירדמתו םיטנטסיסאה וחטובי 1.10.99 םוימ לתה 1
 תרבוצ היסנפ ןרקב חוטיבב הטיסרבינואב סיקסעומה ליבקמה לולטמה יפל רזוע חרומו
 םכטהב עבקייש יפכ לכהו ,הטיסרבינואה םע סואיתבו ןוגראה תריחב יפל עבקיתש
 .הפוקהו ןוגראה ,חטיסרבינואה ןיבש ףתושמה

 5% -ו דבועה לש ורכשמ 5% - יוכינ לש ךרדב הנייהת היסנפה ןרקל תוישדוחה תושרפהת
.10% כי'חסבו ,הטיסרבינואה ןובשח לע
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 אל ,תרבוצ היסנפל חרבעהל ליעלד 2.7.1 ףיעסב רומאה םכסתב עבקייש דעומהמ לחח 2
 םירומה ,סיכירדמה ,טיטנטסיסאה ,ןלחלש 2.7.2 ףיעס תוארוחל ףופכב דוע וחטובי
 לגסה לש סילומגתח תפוקב ,ליבקמה לולטמב םירזועה סירומחו הנשמה ירומ ,סירווע
 .ביבא-לת תטיסרבינואב ימדקאה

 - םיטנטסיטא וא סירזוע םירומכ םיקסעומתו ישילש ראותל רישי לולסמב סידמולת םידימלת
 ; ןלחלדכ ייינש ראות קתו תפסותי' םולשתל םיאכא ויהי םיכירדמ

 לולסמב דומילה ךלחמב ייינש ראותיי גשומה רדגומ ןהב תודיחיב ךומאכ קסעומש ימ 1
 .רומאכ ינש ראותל דימלתה יאכז וב דעומב קתווה תפסות סלושת - רישיה

 ייתורלשכה ןחבמיי דעוממ קוזה תפסות םלושת - תורחא תודיחיב רומאכ קסעומש ימ( 2
 .לשילש ראותל רישיה לולסמב סהידומיל תליחת דעוממ ו סות ינפל אל ךא
 ,ף\אס *א סא 00 + יואיט <> 'אכי ?(\ טס =

  

 +תארוה ירזוע לולסמב ינש ראו ידימלת תקסעת

1 

2 

3 

 .דימלת ללוכ ,התורישב וקיסעהל תשקבמ הטיסרבינואהש ינש ראותל דימלת קסעוי ללככ
 .חארוה רזוע לש דמעמב ,ינש ראותל רישי לולסמב

 ,םיטקייורפ וא/ו רקחמ יביצקת ןובשח לע וקסעויש ינש ראותל םידימלת לע לוחת אל וז הארוח
 ..תודחולמ תוינכתל הביטחבו תופשל הדיתיב ,רטסמס יקלחל הארוהב הקסעהב ,םירקוח לולסמב

 :ןלחל טרופמכ אתת תארוה רזוע לש ותקסעת תפוקת

 .םישדוח השימח היהי דחא רטסמס קסעומה חארוח רזוע לש הקסעהה ךשמ 1

 ..ראורבפב 28 -ל דעו רבוטקואב 1 םוימ קסעוי יא רטסמטב קסעומה חארוה רווע

 .ילויב 31 -ל דעו <רמב ג םו* קסעוי יב רטסמשב קטעומה הארוה רזוע

 1 םוימ ,םישדוח הרשע היה: םירטסמס ינש קסעומה הארוה רזוע לש הקסעהה ךשמ 2
 .ילויב 31 -ל דעו רבוטקואב

 ..דרפנו ףסונ יונימב השעית ץיק רטטמסב הארוה ירזוע תקסעה

 11.10.99 םוימ לחה ףקותב ,הלא תויוכז תלבקל יאכז היהי הארות רזוע

 תריחב יפל עבקיתש תרבוצ היסנפ תפוקב הארוהה ירזוע תא חטבת הטיסרבינואח 1
 לש רועישב הנייחת הפוקל תוישדוחה תושרפהח .הטיסרבינואח סע סואיתב ןוגראה
 תטיסרבינואה ןובשח לע 5% לש דיבעמה תשרפהו הארותה רווע לש ותרוכשממ 5% יוכינ
 .10% כייחסבו

 תומלתשה ןרקל ,םתקסעתל סירטסמס ינש רחאל ףרטצהל סיאכז ויהי חארוה ירזווע 2
 ..םתקסעה תליחתמ ערפמל תאזו ,ימואלניבה קנבב תלחנתמה ייסלתשמהיי

 לש ךסל חוושה סוכס ,ןרקב ונובשחל ,שדוח ידמ ,שירפת הטיטרבטנואה יכ תאזב םכסומ
.וז ןרקל הארוחה ירווע לש סתרוכשממ 2.5% ליבקמב הכנתו תרוכשמהמ %
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 גהונה יירקחמו הארוחה יףווע' להונ תוארוהל םאתהב ויהי הארוהה ירזוע לש טתקסעה יללכ
 קלת הווהמהו ,בייצמה 'תאלוה ירזוע תקסעה יללכ'' חפסנב םיבוקנח סיללכהו הטיסרבינואב
 .הז םכסתמ דרפנ יתלב

 תקטעה יללכ' חפסנ ןיבל י'רקחמו חארוה ירזוע'' להונ תוארוח ןיב הריתט היחת וב הרקמ לכ
 .תפסנה לש ויתוארוח תנרבגת - ''חארוה ירזוע

 לייע תעל תעמ ןכדועתש יפכ ,תייתו לש רכשה תלבטב טרופמכ היהי הארוהה ירזוע לש סרכש
 :ןלהלש החסונה יייפעו הכ דע גוהנ היהש יפכו ריכבה לגסה ימכסהמ רוגנכ ,תייתו

 'א טנטסיסא לש תבלושמה ותרוכטממ 18 א %

12 

  

 וידומיל ןיגב דומיל רכשמ רוטפל ,ותקסעה תפוקתב ,יאכו היהי הארוהה רזוע 1

 אוהש דומילה רכש סיטב לעו הקסעהה תפוקתב ותרשמ רועישל תיסתי ,הטיסרבינואב

 .לעופב םלשמ

 יאכו היחי ,ץיק רטסמטבו יב רטסמסב ,יא רטסמטב תופיצרב קסעומה הארוח רזוע 2
 רועישל תיסחי ,ץיקה רטסמסב םג הטיסרבינואב וידומיל ןיגב דומיל רכשמ רוטפל
 .לעופב סלשמ אוחש דומילה רכש סיסב לעו הז רטסמשב ותרשמ

 :צוחה ןמ הרומ

 יועמה תאצוה סויב רשא סידבוע 'א וא 1 הגרדב ותח ןמ הרומ לש דמעמב קיסעת הטיסרבינואה
 .דבועה לש ותרהצה יפל ,דיתית סתדובע סוקמ חניא הטיטרבינואה

 ןונקתל םאתהב ליבקמה לולסמב השעית ,דזיתיה סתדובע סוקמ איה הטיטרבינואה רשא םידבוע תקסעה
 םירחאה הקסעהה ילולטממ דחאב וא ןונקתל העשה תוארוהלו םירומל ליבקמה לולסמב םילונימה
 .הטיסרבינואב סיגוהנה

 :יתיישעת טקש

 .ופקות תפוקתל ןוגראה תועיבת לכ תא הצממ הז םכסה 541

 לרדטב תרחא העיגפ לכ וא םיינוגרא סידעצ טוקנל אלו יתיישעת טקש לע רומשל בייחתמ ןוגראה 2
 .וב סירדטומה םיאשונב הז סכסה לש ופקות ךשמב םיניקתה הדובעה

 תועד יקוליח בושיי ךילחב ובשויי ,םכטהה תפוקתב הו סכטה יפל תועד יקוליח יכ תאזב רהבומ 3
 .ךמסומ ררוב יייע וערכוי ,המכסהל ועיגי אל םאו ,הטיסרבינואה גיצכו ןוגראה גיצנ ןיב

 םניאש לככ ,םידדצה ןיב טימייקה םירדסה וא סימכטה לש ספקותב עגופ וניא הז סכסה 4
 .הז םכסה םירתוס

 .ןיד יייפע ול וארייש םידעצב טוקנל יאשר ןוגראה היהי ,ולוטיב םע וא הז םכסה לש ופקות סותב 5
 יקוליח בושיי ךילהל היינפ יבגל הדובע יכוסכס בושיי קוחב עובקה ךילהה יכ ,רחבומו םכטומ
.שרופמבו שארמ םתמכסה ונתנ אל דוע לכ ,םידדצה יסחל לע לוחי אל ,תועד
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 סיומה ןונקתל העשה תארוחו ,הטיסרבינואב םירווע םירומ תקסעהל חעשה תארוה יכ תאזב םכסומ 6
 תמיתח דעומב הטיסרבינואב םיגהונה ,חארוהה ירווע לש הקסעה יללכ חפסנו םירומל ליבקמה לולסמב
 .יונישל ותמכסה תא ןוגראה ןתונ ןכ טא אלא ,םכסהח לש וכלהמב ונושי אל ,הז סכסה

 :סנטתה ףקות 7

 .(30.9.2001 - 1.10.99) אייטשתו טיישת םינשל וניח הז דחוימ יצוביק םכטה לש ופקות 741

 .סייצוביק םימכסה קוחל 19 ףיעט תוארוחמ עורגל ידכ הז םכסהב רומאב יא 2

-- 

 :םותחה לע םידדצה ואב חיארלו
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 רעוות ימידזקווח לגסה ןוגוא
 ביבא-לת תטיסרבינוא

  

 רטוז ימדקא לגס/יללכ/םימכסה
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