
    

 דחוימ יצוביק םכסה

 2012 ץרמב 17 םויב םתחנו ךרענש

 :ןיב

 :("ה"רו":ךלהל) תואטיסרבינואה ישאר דעו ידי לע םיגצוימה לארשיב החובג הלכשהל תודסומה

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 ביבא-לת תטיסרבינוא

 ןליא-רב תטיסרבינוא

 הפיח תטיסרבינוא

 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

 לארשיל יגולונכט ןוכמ ,ןוינכטה

 ("יא דצ" דחיבו "דסומ" : ןלהל וידיחימ דחא לכ) ,דחא דצמ

 :ןיבל

 רטוזה ימדקאה לגסה ינוגראו ("םאתמה םורופה": ןלהל) תואטיסרבינואכ רטוזה ימדקאה לגסה ינוגרא לש םאתמה םורופה

 :ןלהלכ ,לארשיב ההוכג הלכשהל תודסומב

 תירבעה הטיסרבינואב םירקוחו םירומ,ןוגרא - ח"ומ

 ביבא-לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 הפיח תטיסרכינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 ךליא-רב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןרגרא

 לארשיל יגרלונכט ןוכמ ,ןוינכטב הארוהה לגס ןוגרא

 ("יב דצ" דחיבו "ןוגרא" : ןלהל וידיחימ ךחא לכ) ,ינש דצמ

 ;ןלחל הז םכסהב םתרדגהב לגסה ירבח לש הקסעה יאנת רבדב ןתמו אשמ םהיניב ךלחינ םידדצהו :ליאוה

 ;חז ןתמה אשמ ךלהמב םחיניב וגשוחש תומכסהה תא ןגעל םישקבמ םידדצהו :ליאוהו

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הבתוהו םכסוה ךכיפל

 .וגממ דרפנ יתלב קלח םיווחמ ול םיחפסגהו הז םכסהל אובמה ב

 דב תודחוימ תוארוהו םכטהה לש רפקרת תפוקת

 לכבו ליעל רומאה ףא לע .(ללוכ) 30.9.2014 רצו 1.10.2010 םינשל הבוצק הפוקתל יצוביק םכסה וניה הז םכסה .2

 תפוקת יבגל איה ןתלוחתש הז םכסהב תוארוה לש יזוחה ןפקות תפוקתמ עורגל ידכ רדמאב ןיאש ,רהבומ ,הרקמ

 דע הניח תוציבתה יוצימ ףיעט לש רפקרת תפוקת ,קפס רסה ןעמלו לינה התרדגהכ םכסהה תפוקתל רבעמש ןמז

 .30.9,2015 םויל דע הניה יתיישעתה טקשה ףיעס לש ופקות תפוקתו 31.12.2014 םויל

תורדגהו םכסהה תלוחת



    
 םכסהב םתרדגהכ ,ץוחה ןמ םירומהו הארוהה יתימע ,רטוזה ימדקאה לגסה ירבח לע\היהת הז םכטה לש רתלוחת =

 .("לגסה ירבח" - ןלהל) 14.12.08 םוימ יצוביקה

 רכש

 :ןלהל טרופמכ הנייחת ,לגסה ירבחל רכשה תופסות 4

 .2.9% לש תפסות םלושת 1.10.11 םוימ לחה | 41

 ,5.8% - ל 2.9% - מ ליעל 4.1 ףיעסבש תפסותה לש המלשה איהש תפסות םלושת 1.1.12 םוימ לחה | .2

 .8.7% - ל 5.8% - מ ליעל 4.2 ףיעסבש תפסותה לש המלשה איהש תפסות םלושת 1.1.13 םוימ לחה 3. 

 ,11.6% - ל 8.7% - מ ליעל 4.2 ףיעסבש תפסותה לש המלשה איהש תפסות םלושת 1.1.14 םוימ לחה 4. 

 תפסות ,(קתו ללוכ) בלושמ רכש :םיאבה רכשה יביכר וניה 4.4 - 4.| םיפיעס ןיינעל רכשה סיסב 5

 תמיתח ברע ףקותב ויהש ,רכשה תואלבטל םאתהב הקיחש תפסותו (ןופלט דוגיב ,תודיינ) תימדקא

 .לגסה ירבח יבגל ת"תו ידי-לע תומסרפתמהו הז םכסה

 ירבחל םלושתש הנושארה תרוכשמב ומלושי ליעל 4.2 -ר 4.1 ףיעסמ םיעבונה םישרפההו םיפטושה םימולשתה .5

 .ןכמ רחאלש ,שדוחה תרוכשמב ,רחואמה לכל וא הז םכסה תמיתח רחאל לגסה

 תילאטנורפ הכרדה וא/ו הארוהב םיקסועה .ינש ראותל םיטנדוטסל רכש תופסות

 הכרדה וא/ו ילאטנורפ לוגרת וא/ו תילאטנורפ הארוהב קסועה ,הארוה רזועכ קסעומה ,ינש ראותל טנרוטס .6

 ,יאכז היהי ,(הארוהב קסועה ינש ראותל טנדוטס :ןלהל)(םירויסבו תורבעמב ללוכ) םיטנדוטס לש תילאטנורפ

 תפסות .הלא תויוליעפ ןיגב םלושמה רכשה לע ןלהל תטרופמה רכש תפסותל ,ליעל 4 ףיעטב רומאל ףסונב

 הארוהב קסוע אוה ותרגסמבש ,ןיינעה יפל הלוכ וא הרשמה קלח דעב רכשה לע םלושתו בשוחת רכשה

 לש חלקשמ יפ-לע ,קפט רסה ןעמל) םיטנדוטס לש תילאטנורפ הכרדה וא/ו ילאטנורפ לוגרת וא/ו תילאטנורפ

 םוימ יצוביקה םכסהל ,ןיינעה יפל ,15.1.2 וא 15.1.1 ףיעסב טרופמכ ,ןיינעה יפל ,הכרדה תעש וא הארוה תעש

 :ןלהלכ ,((2008 םכסה :ןלהל 8

1 

2 

 יביכר לע 8% לש רועישב רכש תפסות הארוהב קסועה ינש ראותל טנדוטסל םלושת 1.10.12 םוימ לחה

 תימדקא תפסות ,(קתו ללוכ) בלושמ רכש :(ליעל 6 ףיעסב רומאכ הרשמה קלחמ) םיאבה רכשה

 .ת"'תו ידי-לע תומסרפתמה רכשה תואלבטל םאתהב ,הקיחש תפסותו (ןופלט דוגיב ,תודיינ)

 לכמש ,תילאיצנרפיד תיזוחא רכש תפסות םלושת ,1.10.13 םוימ לחה ,ליעל 6.1 ףיעסב רומאל ףסונב

 :ןלהלכ , דיחא רועישב תפסותכ םלושת אל הרקמ

 היהת (ןלהל 6.2.2 ףיעסב רומאכ דבלב םינוירטירקה תעיבק ךרוצל) תפסותה תולע 1

 תנשב ,הארוהב םיקסועה ינש ראותל םיטנדוטסה לש םרכשמ 8% לש רועישב

 יפל ,ליעל (ללוכ) 4.3 דע 4.1 םיפיעס יפלש תופסותה תא ללוכה ,ג''עשת םידומילה

 (ןופלט דוגיב ,תודיינ) תימדקא תפסות ,(קתו ללוכ) בלושמ רכש) :םיאבה רכשה יבָיכר

 קלחמ תאזו ,ת"תו ידי-לע תומסרפתמה רכשה תואלבטל םאתהב ,הקיחש תפסותו

 .("תפסותה תולע" - ןלהל) ליעל 6 ףיעסב רומאכ הרשמה
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 ועבקייו ת"תו ידי-לע ועצויש ,םינוירטירק יפל ועבקיי תילאיצנרפידח תפסותה ירועיש

 סיסב לע ,רתיח ןיב ,ת"תוו 'ב דצ ,א דצל תפתושמ הדעו ידי-לע ,יפוס ןפואב ,המכטהב

 שומימל איבמש ןפואב ,הארוההו לוגרתה תוצובקל לעופב םימושרה םיטנדוטסה רפסמ

 - ןלהל) ןלהל 6.2.3 ףיעסב טרופמכ היצלומיס טיסב לע ,תפסותה תולע

 תנמ לע ,רכשה לע הנוממל וגצוי הרומאה היצלומיסה תואצות .("םינוירטירקה"

 .תפסותה תולע תא תומאות היצלומיסה תואצותש רשאל לכוי רכשה לע הנוממהש

 םינוירטירקלו (6.2.| ףיעסב התרדגהכ) תפסותה תולע שומימ תמגדהל היצלומיס

 .ג"עשת םידומילה תנש ינותנ יפל השעית

 תליחתב רבכ ,שדוח ידמ תפסותה תא םלשל רשפאתמ אל םינוירטירקה רואלש לככ

 .רלרכ רטסמסה רובע ,רטסמסל ישילשה שדוחה תרוכשמב תפסותה םלושת ,רטסמסה

 .םשומימו םינוירטירקה תעיבקל ותוביוחמ לע םידדצל עידוה ח''תו רוי

 קוחב םתועמשמכ םירוטיפ ייוציפ ןיינעל רכש ווהי ליעל 6.2 - ר 6.1 םיפיעס יפלש רכשה תופסות

 הגוהנה תרחא השרפה לכו תומלתשה ןרקל תושרפה ,היסנפל תושרפה ,1963 - ג"פשת ,םירוטיפ ייוציפ

 םומינימה רכשל דע רכשה תמלשה בושיח ןיינעל ןובשחב הנאבות אל םג ןהו בלושמה רכשה יבגל

 .1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוחב ותועמשמכ

 'ב הארוה יתימעל קתוו תונש תלדגה

 ,'ב הארוה יתימע לש רכשה תלבטל קר ופסוותי | ,2012 רבמצדב |: םויב לחה יכ םידדצל העידוה ת"תו 7

 יללכו קתווה תפסות לש הרועיש רשאכ ,(30 - 26 קתווה תונש דעב) קתוו תונש 5 ,ת"תו ירי-לע תמסרפתמה

 רועיש עבקנ ריפלש ןפוא ותואב עבקיי ל"נה תופסונה קתווה תונש 5 ןיינמב הנש לכ דעב היבגל ולוחיש םודיקה

 .25 - 1 קתווה תונשמ תחא לכב םודיקה ןפואו קתווה תפסות

 תבציקל למג תפוקל תושרפה

 6% לש רועישב םילומגתל תושרפהל הז םכסה ברע םיאכזה ,לגסה ירבחל םילומגה ימד ירועישב הלדגהה 8

 :ןלהל טרופמכ היהת ,חוטיב תפוק וא/ר למג תפוקל

 תרבוצ היסנפב חטובמה רפשה יבגל (א)

 :השדח תרכוצ היסנפ ןרק הניהש ,הבצקל למג תפוקב (ו)

 חטובמה רכשה ןיגב ,השדח היטנפ ןרק הניהש הבצקל למג תפוקל תושרפהה ירועיש

 :ןמקלדכ ולדגי ,תרכוצ היסנפל

 :1.1.20] | םויב לחה (א)

 תשרפה רועישש דבלבו ,0.5% - ב לדגי םילומגת ביכרל דסומה תשרפה רועיש

 ;6.5% לע הלעי אל ,הלדגהה רחאל ,הבצקל למגה תפוקב םילומגת ביכרל דסומה

 שורדה רועישב וא ,0.5% - ב לדגי לגסה ירבח תרוכשממ םילומגתל יוכינה רועיש

 ;םהיניבמ ךומנה יפל ,6% - ל רותמלשהל



    

 הנושארה תרוכשמהמ לחה 1.1.2011 םויל ערפמל עצובי הז ןטק ףיעסב רומאה

 ,שדוחה תרוכשמב ,רתואמה לכל וא הז םכסה תמיתח רחאל לגסה ירבחל םלושתש

 .ןכמ רחאלש

 : 11.1.2013 םויב לחה (ב)

 רועישש דבלבו ,ףסונ 0.5% - ב לדגי םילוטגת ביכרל דסומה תשרפה רועיש

 אל ,תפסונה הלדגהה רחאל ,הבצקל למגה תפוקב םילומגת ביכרל דסומה תשרפה

 ;7% - לע חלעי

 רועישב וא ,ףסונ 0.5% - ב לדגי לגסה ירבח תרוכשממ םילומגתל יוכינה רועיש

 ;םהיניבמ ךומנה יפל ,6.5% - ל ותמלשהל שורדח

 תמלשמ אל למג תפוקב וא ("םילהנמ חוטיב") חוטיב תפוק הניהש הבצקל למג תפוקב (2)

 :("םייוציפו םילומגת") הבצקל

 חוטיב תפוק הניהש הבצקל למג תפוקב ,דסומה תושרפה לש ללוכה רועישה וב הרקמב

 ביכרל ,("םייוציפו םילומגת") הבצקל תמלשמ אל למג תפוקב וא ("םילהנמ חוטימ")

 יוכינח רועישו ,7.5% - מ ךומנ וניה ,הדובע רשוכ ןרבוא חוטיב תשיכרלו םילומגת

 םירומאה םייוכינהו תושרפהה ירועיש ולדגוי ,7% - מ ךומנ וניה לגסה ירבח תרוכשממ

 :ןמקלרכ

 יוכינה לשו םילומגתל דסומה תשרפה לש םירועישה :1.1.2011 םויב לחה (ו)

 .0.5% - ב ,דחא לכ ,ולדגי לגסה ירבח תרוכשממ

 חנושארה תרוכשמהמ לחה 1.1.2011 םויל ערפמל עצובי הז ןטק ףיעסב רומאה

 ,שדוחה תרוכשמב ,רחואמה לכל וא הז םכסה תמיתח רחאל לגסה ירבחל םלושתש

 .ןכמ רחאלש

 יוכינה לשו םילומגתל דסומה תשרפה לש םירועישה :1.1.2013 םויב לחה (2)

 .ףסונ 0.5% - ב ,דחא לכ ,ולדגי לגסה ירבח תרוכשממ

 חוטיב תשיכרלו םילומגת ביכרל דסומה תושרפה לש ללוכה רועישה ,תע לכבש דבלבו

 ותרוכשממ 7.5% לע הלעי אל ,הז ףיעסב רומאכ לגסה ירבח רובע ,הרובע רשוכ ןדבוא

 .7% לע הלעי אל לגסה ירבח תרוכשממ יוכינה רועישו

 דעומב וב הרקמב םג לוחי ,דסומה לש השרפהה רועיש תלדגה ןיינעל ,ליעל רומאה

 .7% לש רועישב וניה ,ותשקב יפ-לע ,לגסה ירבח תרוכשממ יוכינה ,הז םכטה תמיתח

 :ןלהל טרופמכ ריהי תופסונ תוארוהו ליעל 8 ףיעס לש ותלותת יכ ,רהבוי 9

 (א) 8 -ר (א) (1) (א) 8 ףיעס לש חלוחתה ,הז םכסה לש רתמיתח םויב דסומב קסעומה לגס רבח יבגל 1

 ותואב לגסה רבח לש ותדובע תפוקת וא 1.1.2011 :םיאבה םידעומה ןיבמ רחואמה יפל היהת (1) (2)

 1.1.2011 רחאל רסומ רתואב דובעל לחה לגסה רבחש לככ ,1.1.2011 רחאלש הפוקתב דסומ



    

 סוי דעו 1.1.2011 םויב התליחתש הפוקתב דסומב דבעש לגס רבח לע לוחי אל 8 ףיעס ,קפס רסה ןעמל 52

 ,הז םכסה לש ותמיתח םויב דסומ ותואב קסעומ וניא אוה ךא ,הקלח וא הלוכ ,הז םכסה תמיתח

 םוימ קר ליעל 8 ףיעס וילע לוחי ,הז םכטה לש רתמיתח םוימ לחה דסומב הדובעל לבקתיש לגס רבח | 3

 .דסומב ותדובע תליחת םויל תמדוקה הפוקת לע לוחי אל אוהו דסומב ותדובע תליחת

 םימולשתה תא לבקל ברסת ,ןיינעה יפל ,חוטיבה תפוק וא למגה תפוק ,תיקוח העינמ לשבש הרקמב 4

 רומא דסומה היהש םוכסה הכוגב םולשת לגסה רבחל דסומה םלשי ,(2011) תמדוקה סמה תנש דעב

 דעב (רכש סמ ,ימואל חוטיב ימד) דיבעמה תויולע יוכינב 2011 תנש ןיגב לגסה רבח דעב שירפהל

 .הז םוכס

 תויללכ תוארוה

 :תובקעב ,רתיה ןיב ,םתחנ הז םכסה 0

 .יתקוסעת ןוחטיב ירדסה ןיינעב ה"רו רוי לש 17.3.2012 םוימ הבתכמ 41

 .יצוביק םכסה לש דמעמ ל"נה בתכמל תונקהל ידכ ליעל רומאב יא 2

 ,הז םכסה םושיי רחא בקעמל ןוגראלו דסומל ףתושמ בקעמ תֶווצ לועפל ךישמי דסומ לכב בו

 :רחאל קר ןוגראו דסומ לכ יבגל ףקותל סנכיי הז םכסה 5

 .םהינש ידי-לע םתחייש 1

 .רכשה לע הנוממהו ת"תו ידי-לע ורושיא 2

 םימדוק םימכסה

 תורחא תויובייחתהב וא/ר םייצוביק םירדסהב וא/ו םייצוביק םימכסהב ןוגראו דסומ ןיב ועבקנש תוינתו םיאנת 3

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

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

 .ןוגראל דסומ ןיב תרחא םכסוי םא אלא ,10 ףיעסב רומאכ וא ,הז םכסה תוארוהמ

 לופיט ימד

 ןעמל .הז אשונ תרדסהל ימוקמ םכסה םתחיי ינוגרא יעוצקמ לופיט ימד יוכינ אשונ רדטומ אל ובש דסומ לכב 4

 םג ולוחיש ,הז םכסהבש יתיישעת טקשו תועיבת יוצימל תובייחתהב עוגפל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא ,קפס רסה

 .לופיט ימד יוכינ אשונ לע

 התיבש ןיגב הרטחוהש הדובע רזחה

 דסומב הטקננש התיבשה לשב הרסחוהש הדובעה תא ,דסומה תוארוה יפ-לע ,ריזחי ,וחדובעמ תבשש לגס רבח 5

 רכשה אולמ םולשת לש ךרדב רומאכ הרזחה ןיגב רכשל יאכז היהיו הז םכסה לש ותמיתח ינפל ןוגראה ידי-לע

 .2012 ץרמ שדוח דעב

 יתיישעת טקש

.הז םכסה לע המיתחה םע םילטב ועדוה וא וזרכוהש םייצוביקה הדובעה יכוסכס לכ 6



  

 העיגפ לכ וא ,תיקלח וא האלמ ,התבשה וא התיבש יעצמאב וטקני אל 30.9.2015 םויל דעש םיבייחתמ םידרצה ב7

 .הז םכטהב וררסוהש םיניינעה יבגל ,הירדסבו הדובעה יכילהב תרחא תנגרואמ

 תועיבת יוצימ

 ,31.12.2014 םויל דעש הפוקתה דעב ,'ב דצ תושירד וא/ו תועיבת לכ לש טלחומו:אלמ יוצימ הווהמ הז םכסה 8

 תויפסכ תובטה וא רכש תופסות ןיינעב העיבת וא השירד לכ הלעות אל ,הניגבו 31.12.2014 םויל דעש הפוקתב 9

 הפוקתב ןהשלכ תופסונ רכש תובטה וא/ר םיפסונ רכש ימכסה לע ףסונ ןתמו-אשמ לכ דוע םייקתי אלו ןהשלכ

 ,הניגבו 31.12.2014 םויל דעש

 םושירל השגה

 .דחוימ יצוביק םכטהכ םושירל שגוי הז םכסה 0

 : םותחה לע םידדצה ואב היארלו

9 5 7 
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 ביבא לת תטיסרבינואב רטוזה ימלקאה לגסה ןוגרא
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 ןליא רמ תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ןליא רב תטיסרבינוא

 לארשיל יגולונכט ןופמ ,ןוינכטב הארוהה לגס ןוגרא לארשיל יגולונכט ןוכמ ,ןוינכטח
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