
 לנש ראותל םיטנדוטסל תילאיצנרפידה תפסותה סושיי אשונב 4.2.2014 םוימ הבישי םוכיט

 תילאטנורפ הכרדה וא/ו הארוהב םיקסועה

 :םיפתתשמ

 תטיסרבינוא ,גטנטוג ינוטו ןילש סומע ,קורס רתסא רייד :תירבעה הטיסרבינואה -רטוזה לגסה

 ןורי רייד :ןליא רב תטיסרבינוא ,סנזבול תנע :ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,יול העונו ינולא רמוע :איית

 .סדה ןצינו ןבא לכימ :הפיח תטיסרבינוא ,עשוהי

 רבוה סייחו ינקור יסוי ,רמייהנפוא ןנחלא -היירו

 יבהז ידעו ןורהא הנד ,ןובנ הריש -תייתו

 סינפיק עשילא -רכשה לע חנוממה ףגא

 :תילאיצנופיד תפסותה סושיי תונורקע םוכיס

 ינש ראותל טנדוטסיי - ל סלושת 1.10.2013 סוימ לחה ,17.3.12 סוימ יצוביקה סכסהב רומאכ

 תילאיצנרפיד תיזוחא רכש תפסות ליינה יצוביקח סכסהל 6 ףיעסב רדגומכ ייחארוהב קסועה

 לש סרכשמ 8% לש רועישב היהת תפסותה תולע .דיחא רועישב תפסותכ סלושת אל הרקמ לכבש

 ,סיילאטנורפ הכרדהו לוגרת ,הארוהב סיקסוע סה וב םתרשממ קלח דעב ינש ראותל סיטנדוטסה

 תילאיצנרפידה תפסותה ירועיש .(ליינה יצוביקה סכסהל 6.2 ףיעס) גייעשת םידומילה תנשב

 תוצובקל לעופב סימושרה םיטנדוטסה רפסמ סיסב לע רתיה ןיב ,םינוירטירק יפל ועבקיי

 .ליעל רומאכ תפסותה תולע שומימל איבמש ןפואב ,תילאטנורפה הארוהה

 רדגומכ ייחארוהב קסועה ינש ראותל טנדוטסיי - ל םלושתש תישדוחה תילאיצנרפידה תפסותה

 תפטושה הנשב תילאטנורפ הארוה תצובק לכ רובע 17.3.12 סוימ יצוביקה סכסהל 6 ףיעסב

 ךרעבו תוימדקאה תועשה רפסמב תוליעפל סימושרה סיטנדוטסה יסמ לש הלפכמה יייע בשוחת

 שדוחל תילאטנורפ הארוה תעשל טנדוטס ךרע רשאכ ,שדוחב תילאטנורפ הארוה תעשל טנדוטס

 יפל לכה ,תפטושה הנשב לעופב סולשתל שמשיו ,ןלהל טרופמכ ,תמדוק הנש ינותנ סיסב לע בשוחי

 תולע ,17.3.12 סוימ יצוביקה סכסהב סכסוהש יפכ .ךשמהב וטרופיש סיאנתהו תואחסונה

 סה וב ,םתרשממ קלח דעב ינש ראותל סיטנדוטסה לש סרכשמ 8% לש רועישב היהת תפסותה

 סכסהל 6.2 ףיעס) גייעשת םידומילה תנשב ,םיילאטנורפ הכרדהו לוגרת ,הארוהב םיקסוע

 רסוח/ףדועה תבקועה הנשב רסחוי/ףסוותי ליינה תולעל ,הייעשת לייהנשמ לחה .(ליינה יצוביקה

 .תמדוקה הנשהמ

 גו וו! ושאו שץ שגוווק\; וו ו

 



 :יכ שגדוי

 םייונישה תפוקת םותב תוליעפל סימושרח סיטנדוטסה 'סמ לע טסבתי - םיטנדוטס'סמ =

 םולשתל שמשיו תמדוק חנש ינותנ סיסב לע בשוחי - תילאטנורפ חעשל טנדוטס ךרע =*

 .תפטוש חנשב לעופב

 .הרבעש הנשמ רסוח/ףדועה רסחוי/ףרוצי וילאו עובק וניח יתנשה סוכסה

 .דסומ לכל דרפנ בישחת ךרעיי =

  

 :בושיחח ןפואו סינתשמח תרדגה ןלהל ,ליעל רומאל סאתהב

 שדוחב תילאטנורפ הארוה תעשל טנדוטס ךרע - 1

 תארוה ירזועכ וקסעוהש ינש ראותל םיטנדוטסל חמלושש יפכ תפסותה הבוג .עובק - א

 .הטיסרבינוא לכב גייעשתב ,6.1 ףיעסב םכסהב רדגומכ תילאטנורפ תוליעפב

 שדוחב תילאטנורפ חארוחה תצובקב תוימדקא תועש יסמ - 1

 סימושרה סיטנדוטסה רפסמ) שדוחב תילאטנורפ הארוה תצובקב סיטנדוטס יסמ - א

 .(סייונישה תפוקת סותב תוליעפל

 תילאטנורפ הארוה תצובק לכ רובע הארוחה רזועל תישדוח תילאיצנרפיד תפסות -

 תפטוש םידומיל תנש -71

 תמדוק סידומיל תנש - 1

 תילאטנורפה תוליעפה לש יונימה תפוקת/הדובע ישדוח 'סמ - א

 .לעופב קלוחמה סוכסה ןיבל עובק *. ןיב רעפה -רסוח/ףדוע -סג+

 לכל םלושתש תישדוחה תילאיצנרפידה תפסותה -תישדוחה תילאיצנרפידה תפסותה

 יסמ לש הלפכמה יייע בשוחת תילאטנורפ חארוה תצובק לכ רובע הארוה רזוע

 :שדוחב תילאטנורפ הארוה תעשל טנדוטס ךרעב תוימדקאה תועשה רפסמב סיטנדוטסה

47 = /- < 8, < 17 < 1. 

 תפסותה סולשת הבוג ךמס לע בשוחי -שדוחב תילאטנורפ הארוה תעשל טנדוטס ךרע

 תוליעפב הארוה ירזועכ וקסעוהש ינש ראותל סיטנדוטסל גייעשתב המלושש יפכ וטורב

 סיטנדוטס ינותנ ,הקסעה תפוקת ,(6 חנתשמ) 6.1 ףיעסב סכסהב רדגומכ תילאטנורפ

 :האבה החסונב גצומש יפכ ,תמדוק סידומיל תנשב תועשו

 11 + 1ייתנש,עובק

 טז אל בכ א תג ) א )|

 הנשב הארוה תצובק לכב סיטנדוטסה רפסמו הארוהה תועש ינותנ ךמס לע ,שדחמ 1) ךרע בשוחי הנש פכב*

 .תמדוקה
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 ראותל טנדוטסיי - ל סחייל ןתינש סיטנדוטסה רפסמ והמ תעדל ישוק שי םהב םסירקמב - הרעה
 הכרדה לש הרקמב ,לשמל) 17.3.12 סוימ יצוביקה סכסהל 6 ףיעסב רדגומכ ,ייהארוהב קסועה ינש
 ןיב תימוקמה המרב ומכסויש םיללכל םאתהב הלא סירקמב םיטנדוטסה רפסמ בשוחי (הדבעמב
 רסה ןעמל ,ךכל ףופכב ,תי'תו רושיאבו ,דסומ ותואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ןיבל דסומה
 תיזוחאה רכשה תפסות תולעל רכעמ הגירח םושמ וזכ המכסהב סג היהת אלש ,קפס
 .17.3.12 םוימ יצוביקה סכסהל 6.2 ףיעסב תמכסומה ,תילאיצנרפידה

 םישרפה ,תאז סע .6.2.4 ףיעס יצוביקה םכסהב רומאל סאתהב - תפסותה םולשת דעומ 3

 רחאלש שדוחה תרוכשמב ומלושי 1.11.13 סוימש הפוקתה ןיגב הז סוכיסמ סיעבונה

 .וירחאלש שדוחה תרוכשמב רחואמה לכלו הז סכסה סתחי ובש שדוחה

  

 6.2 ףיעסב רומאה תא טלחומו אלמ ,יפוס ןפואב הצממ ליעל הז ךמסמב רומאה יכ םכסומ

 םינוגראהו תודסומה יבגל תאזו סמושיי תאו סינטקה ויפיעס לע ,17.3.12 םוימ יצוביקה םסכסהל

 .הז ךמסמ לע סימותחה

 ןכ םא אלא ,םירחא תודסומב לוחי אל אוהו ליינכ תודסומב קרו ךא לוחי הז ךמסמב רומאה

 יפכו הז ךמסמל שרופמב םתמיתחב ופרטצי תודסומ סתואב רטוזה לגסה ינוגראו תודסומ סתוא

 .ופרטציש

 יצוביקה סכסהב רומאה ןיבל הז ךמסמב רומאה ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב ,ןכ ומכ

 ל"נה יצוביקה סכסהל 6.2 ףיעס יפלש תילאיצנרפידה רכשה תפסותל סחיב ,17.3.12 םוימ

 האצות וניא הז ךמסמ יכ הנעט עמשית אל הז ללכבו הז ךמסמ תוארוה ורבגי ,(סינטקה ויפיעסו)

 סושמ ליעל רומאב ןיא .ליינה יצוביקה סכסהל 6.2.2 ףיעסב רדגומכ ,תפתושמ הדעווב המכסה לש

 יצוביקה םסכסהב העבקנש תילאיצנרפידה תיזוחאה רכשה תפסות לש תמכסומה תולעה יוניש

 .וז תולע יונישל תעמתשמ וא תשרופמ ,המכסה וא ליינה

 .דחוימ יצוביק סכטהכ סושירל שגוי ,מיירה םידדצה ידי-לע םתחיש רחאל ,הז ךמסמ

 . ;-?) 4 ןצ סויב םותחה לע ונאב היארלו
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