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                                                                    יללכ   .1

       בתכ תשקבמה הרבחל רשפאמ )קוחה-ןלהל(ןוה תועקשה דודיעל קוחל51 ףיעס         

       רועישו  םיקנעמ  לש ליגרה תובטהה לולסמ לע רתוול ,רשואמ לעפמל רושיא         

-ןלהל(  סממ  רוטפ  לש  יפולח תובטה לולסמב ומוקמב רוחבלו ,תחפומ סמ         

       ןתינ  הניגב  הסנכהה  תקולח  יאב  הנתומ  סממ רוטפה .)יפולחה לולסמה

           .ץראה ירוזאב לעפמה לש ומוקימל םאתהב הנתשמ רוטפה תפוקתו ,רוטפה         

       בתכ  תאצוה  ינפלש  בלשב  הרבחה  ידי לע תישענ יפולחה לולסמב הריחבה

       רושיא בתכ לכב .התריחב תא תונשל תיאשר הרבחה ןיא ותאצוה םעו ,רושיאה         

       יבגל  ולוחי  הז  רזוח תוארוהו ,רחבנש לולסמה שרופמב ,אופיא, ןייוצמ         

              .יפולחה לולסמב אוהש שרופמב ןייוצ וב רושיא בתכ ולביקש תורבח         

       תא  וקדבי  המושה  ידיקפ  ,דבלב סמ תובטה קינעמ יפולחה לולסמהו רחאמ

       תוקידבל  ףסונב  תאזו  ,הז  לולסמב ורחבש םילעפמל ןתינש רושיאה יאנת         

       ויתוקידבו  ודי לע ונתנייש עוציבה ירושיא ,תועקשהה זכרמ י"ע וכרעייש         

       רזוח  תויחנהל  םאתהב  הקידבלו תרוקבל הבורמ תובישח תמייק .תויתרגשה         

       ךרענה  הזמ  ןטק  תועקשהה  זכרמ י"ע תוכרענש תוקידבה ףקיהו רחאמ ,הז         

       רבודמה  ןיאש  קודבל  בושח רקיעב .םיקנעמה לולסמב ורחבש םילעפמ יבגל         

       תיטפשמה  תרגסמה תא הניש וא ומוקמ תא קיתעהו ,רבעב ,םייק היהש לעפמב         

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ1 דומע
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       זכרמ  תלהנמב  הסנכה  סמ גיצנ תעידיל איבהל שי הלאכ םירקמ .ותוליעפל         

                                    .הלהנמה לופיטל םריבעיש תנמ לע תועקשה         

       יספוט  ללוכ  אוהו תועקשה זכרמ םע םאות ףגאה י"ע השעייש תרוקבה ךלהמ

       םרט  ח"ור  תכשל  .הלש ןובשחה האור ידי לעו הרבחה י"ע ורשואיש חוויד         

       ,רושיאה חסונל התעצה תלבק רחאל קר ןכ לעו רושיאה חסונל התעצה הריבעה         

       ץפוי  ךלהמה תלחתה דעומ לע .ףקותל תרוקבה ךלהמ סנכיי ,ונמיע המוכיסו

                                                              .ףסונ רזוח         
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                                                      יפולחה לולסמה יטרפ   .2

       האר  ץראה ירוזאב לעפמה לש ומוקימ יפ לע הנתשמ סממ רוטפה תפוקת  )א(

                                             :ןלהלכ 'ג,'ב,'א םיחפסנ              

       תפוקת  תליחתמ  םינש10  ךשמב סממ רוטפ- 'א חותיפ רוזאב לעפמ

                                      .תובטהה                                    

       תפוקת  תליחתמ  םינש6 ךשמב  סממ  רוטפ- 'ב חותיפ רוזאב לעפמ

          קוחל47 ףיעס יפ לע תחפומ סמו תובטהה                                    

                              .תפסונ הנש ךשמב                                    

-)'ג רוזא( ץראה זכרמב לעפמ

       רתיוו  קוחל  'גי40 ףיעס יפ לע הנידמ תוברעל יאכז היה םא  )1(

       סמו  תובטהה  תפוקת  תליחתמ  םינש4 ךשמב סממ רוטפ- הילע                   

                    .תופסונ םינש שולש ךשמב47 ףיעס יפ לע תחפומ                   

       רבמטפסמ  ונתינש  רושיא  יבתכ  יבגל  קר  תמייק וז היצפוא

.1990

       ךשמב  סממ רוטפ- הל יאכז היה אלש וא הנידמ תוברע לביק םא  )2(              

       ךשמב47  ףיעס יפל תחפומ סמו תובטהה תפוקת תליחתמ םייתנש                   

                                              .תופסונ םינש שמח                   

       ימצע  ןוה  תעקשהב  תינתומ הנידמ תוברעל תואכזה יכ ןייוצי

               .ןלהל )ב(3 ףיעסב טרופמ רבסה הז ןינעל האר .ירעזמ                   

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ2 דומע
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       לע  ליגרה לולסמב ומכ תבשוחמ יפולחה לולסמב תובטהה תפוקת תליחת  )ב(         

       הסנכה  הנושארל  התיה הבש הנשהמ ונייהד קוחל45 ףיעסב דעומה יפ              

                                                          .סמ יכרצל              

       תופוקתל  רבעמ  םג  םפקותב ודמעי51 ףיעסב םיעובקה רוטפה ידעומ  )ג(         

       שש  ,'א  רוזאב  תואלמ  רוטפ תונש10 ונייהד ,45 ףיעסב תויונמה              

       .ץראה  זכרמב )ןינעה יפל( עברא וא םייתנשו 'בב תואלמ רוטפ תונש              

       קר  ןתנית  ,ץראה זכרמו 'ב םירוזאב ,47 ףיעס יפ לע תובטהה תרתי

       םינש14  ופלח  אלש ונייהד ,קוחל47 ףיעסב םידעומה ופלח אל םא              

       ןבומ  .םדקומה  יפל- הלעפהה םוימ םינש12 וא רושיאה בתכ דעוממ              

       סמה  תונש  ןיבל51 ףיעס יפל רוטפה תונש ןיב ףצר תויהל בייח יכ              

                                                .47 ףיעס יפל תחפומה              
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       הסנכהה  ךותמ דנדיביד תקולח יאב הנתומ יפולחה לולסמב סממ רוטפה  )ד(

       דע סמה םולשת תייחדב אלא טלחומ רוטפב רבודמה ןיא השעמל .תבטומה              

       תבטומה  הסנכהה  ךותמ  םוכס קלוחמ הב סמה תנשב .םיחוורה תקולחל              

       תקלוחמה  הסנכהה  םוכס  לע  לח  היהש תורבחה סמב תבייחתמ הרבחה              

       לחה  סמה לש רוקמב יוכינה תבוחל ףסונב ןבומכ תאזו רוטפה אלוליא              

       תקולח  ןיגב  סמב  בויחה  ןינעל .)%15( רשואמ לעפממ דנדיביד לע              

                            .ןלהל5 ףיעס האר אנ ותייבג ךרדו דנדיביד              

               :םיאבה םירקמהמ דחא םייקתהב ללשיי יפולחה לולסמב רוטפה  )ה(         

          .קנעמ ריכשמה לביק ולשבש דויצ לעפמה שומישל הרכש הרבחה  )1(              

       קנעמ  ריכשמה  לביק  ולשבש  הנבמ לעפמה שומישל הרכש הרבחה  )2(              

                                   .הנבמה תא שוכרל תוכז הרבחלו                   

       קנעמ  רחא  םדא  לביק ולשבש הנבמ לעפמה שומישל הרכש הרבחה  )3(              

       ןיבל  הרבחה  ןיב  םידחוימ םיסחי םימייק המושה דיקפ תעדלו                   

                                                       .ריכשמה                   

       י"ע  הנידמה  ביצקת  לע  לטנה  תא ןיטקהל דעונ הז לולסמב רוטפה

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ3 דומע
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       שומיש  השענ  לעפמב רשאכ .םילעפמב ימצע ןוה עיקשהל םימזי דודיע              

       לבקמ  םא םג( הנידמה ביצקתמ םיקנעממ ונהנש )םינבמ ללוכ( םיסכנב              

       לפכ ךכב שי רשאב ,רוטפה ןתמל הקדצה ןיא )לעפמה לעב ונניא קנעמה              

                                                              .הבטה              

       קנעמ  לביק  סכנה  לעב רשאכ ,הנשמ תוריכשב רבודמ םהב םירקמב םג

       ל"נה  תוארוהה .וילעבמ סכנה תא הרכשש ימכ הרבחה תא וארי ,וניגב              

         .רכשומל רשקב תוריכש ימדב הביוח אל תרכושה הרבחה םא םג ולוחי              

       ,54  ףיעסב  ותועמשמכ  ץוביק ,'א64 ףיעס הילע לחש תיתחפשמ הרבח  )ו(         

       םיאכז  םניא  ,62  ףיעסל  םאתהב תופתושכ הסוממה תיפותיש הדוגאו

                                               .יפולחה לולסמב רוחבל              

       יתלב  םיחוור  ןיגב  קרו ךא ןתינ הז לולסמב רוטפה ,ליעל רבסומכ

       ל"נכ  םידיגאתל ותיתל ןיא יכ קוחב שרופמב עבקנ ךכיפלו ,םיקלוחמ              

       טקא  םייקתמש  אלב  ,םידיחיה  םהילעבל  ןירשימב תסחוימ םתסנכהש              

                                             .םיחוור תקולח לש יטפשמ              

ינוקית(  הסנכה סמ קוח תרגסמב ןוקיתב ףסוהש קוחל52 ףיעס יפ לע

       הניא  ץוח  תבשות הרבח םג ,1992- ב"נשתה )תונוש תוארוהו הקיקח

                                        .יפולחה לולסמהמ תונהל הלוכי              

                                                רוטפה תלחהל םיפסונ םיאנת   .3

       םישל  שי  ,ליעל וטרופשו קוחב שרופמב םייונמה תולבגמלו םיאנתל ףסונב         

       )חפסנ  ףרוצמ  רושיא  בתכ לכל( ול חפסנב וא ,רושיאה בתכבש םיאנתל בל         

                                                  .םייולימ לע דיפקהל שיו
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       אורקל  שיש  ןבומ .רושיאה יבתכל ללכ ךרדב םיסנכומה םיאנת תמישר ןלהל

            .םידחוימ םיאנת וסנכוה אלש אדוול ידכ ,בל תמושתב רושיאה בתכ תא         

                                                     ימצע ןוה תעקשה  )א(         

       יוושמ  תוחפל%30  לש  רועישב  ימצע ןוה תעקשה תשרדנ ללכ ךרדב              

       .הרבחה  לש  תיסנניפ  תונתיא לע הרימש םשל תאזו ,הרשואש תינכתה              

                            .הרבחה לש ערפנ תוינמ ןוהב העקשהב רבודמה

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ4 דומע
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       רשוא  רבדהו  הדימב  ונווהש םיחוור םג ובשחיי ימצע ןוהב העקשהכ

                                                        .הלהנמה י"ע              

                                               ירעזמ ימצע ןוה תעקשה  )ב(         

       םילעפמ ןיגב םינש4 לש הפוקתל רוטפ ןתמ ,ליעל )א(2 ףיעסב רומאכ              

       'בי40 ףיעסב ותועמשמכ ירעזמ ימצע ןוה תעקשהב הנתומ ,ץראה זכרמב              

                                                              .קוחל

       תוחפל  שילשל הוושה םוכסב העקשה אוה ץראה זכרמב ירעזמ ימצע ןוה

       האמל  הוושה םילקשב םוכסמ תחפי אלש דבלבו תרשואמה תינכתה םוכסמ              

                                                    .ב"הרא רלוד ףלא              

       בייח- ליגר ימצע ןוהב העקשהמ לידבהל- ירעזמ ימצע ןוהב העקשה

       רומאכ  ,תינכתה  תא םישמשמה םיישחומ םיסכנב וא ,םינמוזמב השעתש              

                                                  .קוחל 'בי40 ףיעסב              

                                                        קוויש תינכת  )ג(         

       ,ץראה  זכרמב םילעפמל םינתינה הלא יאדוובו ,רושיאה יבתכ תיברמב              

       תינכת  יפ  לע  .קוויש  יאנתב  דומעל  הרבחה לש תובייחתה הלולכ

                  .התרצותמ םייוסמ רועיש םיתיעל אציל הרבחה לע קווישה              

       תובטהה  תלילשל  הליע אוה היביכרמ לכ לע קוושה תינכתב הדימע יא

       לוטיבל  ולעפיש תנמ לע תועקשהה זכרמ תא עדייל ףא יוארה ןמו סמב              

                                                        .רושיאה בתכ              

       לבוקמכ  יתנש וד עצוממב השעיתש לוכי קוושה תינכתב הדימעה תקידב

                                          .ליגרה לולסמב םילעפמ יבגל              

                                הסנכה סמל חווידו םיליבק םירפס לוהינ  )ד(         

       םיליבק  םירפס  לוהינ  אוה  ול חפסנב וא רושיאה בתכב עובק יאנת              

       קוחל  'ב  קרפ  יפ  לע  הסנכה  סמל  תוחוד  תשגהו הלופכה הטישב              

                                                          .םימואיתה              

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ5 דומע
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       תונקתה  יפ  לע  חוודל  קוחה  יפ לע יאשרו ןידכ םירפס להינש ימ

                                      .יאנתב דמועכ והוארי ,תוירלודה              
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       תבוח  אוה יפולחה לולסמב ואצויש רושיא יבתכב ףסותיש דחוימ יאנת

       חווידה  תבוח  .ביצנה הרויש םיספט יבג לע הסנכה סמל ףטוש חוויד              

             .תובטהה תלילשל הליע הווהי הב הדימע יאו רושיאל יאנת אהת              

                                          יפולחה לולסמב קיתב לופיטה יבלש   .4

       יפ לע תובטה ןתמל םיאנתה ומייקתנ םא קודבי הסנכה סמ ףגא ,ליעל רומאכ         

       רשפאה  לככ  םדקומ  בלשב ליחתהל םיבייח הקידבה יכילה .יפולחה לולסמה         

             .ןלהל ראוביש יפכ תופטושה תומדקמה אשונל םג תובישח הקידבל ןכש         

       חוויד  תובוח  יפולחה  לולסמב תורבח לע ולטוי הקידבה לע לקהל תנמ לע

                                  .תוליגר תורבח לע תולטומה הלא לע תופסונ         

                                              תינכתה תלעפה לע חוויד  )א(         

       לש  הבחרהב וא המקהב רבודמה םא ןיב( תינכתה תלעפהמ םוי60 ךותב              

       לע  ח"וד  ,עגונה  המושה  דיקפלו תועקשה זכרמל שגוי )םייק לעפמ              

       ספוט  יבג  לע  שגוי ח"ודה .ח"ור י"ע רשואמ אוהשכ תינכתה תלעפה              

                                              .)'ד חפסנ( ב"צמה1223

       ץפוי אוהו תיפוס םכוס אל ןיידע ןובשחה האור ידי לע רושיאה חסונ

                                                        .דרפנ רזוחב              

       דעומ  וא תינכתהמ תוחפל%80 לש עוציב איה חווידה ךרוצל "הלעפה"              

       ועצוב אל ןיידע םא םג( תוסנכה בינהל הלחה תינכתה וב רתוי םדקומ              

       רבדהו  ,םיבלשב  העקשה הרבחל הרשוא םא .הרבחה תריחב יפל- )%80

                .תדרפנ תינכתכ בלש לכ וארי ,רושיאה בתכב שרופמב ןייוצ              

       יפל  תועקשהה  םוכיס תא לולכי )6 טרפ( "לעפמה יסכנ כ"הס" ןותנה

                         .ח"ודל ופרוציש תועקשה זכרמ לש עוציבה יספוט              

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ6 דומע
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                                 .)7 טרפ( ימצעה ןוהה הנבמ יבגל ל"נכ

       עצוממה  םידבועה רפסמ תא ןייצל שי "םידבועה רפסמ" ינותנ יולימב

       בשחיי  דבועכ  .הלעפהה  ירחא  עצוממה רפסמהו תינכתה תלעפה ינפל              

                                            .האלמ הרשמב קסעומה דבוע              

       הוהיו רושיאה בתכ יאנתב הדימע יאכ בשחיי הלעפה לע ח"וד תשגה יא

                                                 .רוטפה תלילשל הליע              
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                                                        לעפמב רוקיב  )ב(

       .לעפמב  תרוקב המושה דיקפ ידי לע ךרעת הלעפהה ח"וד תשגה םע דימ              

                            :םיאבה םיטרפה תקידבב רקיעב זכרתת תרוקבה

                                       םוחת ותואב תפסונ תוליעפ  )1(              

       המוד  תוליעפ )ןיפיקעב וא ןירשימב( םילעבל שי םאה ררבל שי                   

       תובישח  הלאשל  .רבעב וזכ תוליעפ םהל התיהש וא ,רחא םוקמב                   

                   .הבחרהכ וא המקהכ לעפמה לש ודמעמ תעיבק ןינעל                   

                                                   לעפמה םוקימ  )2(              

       תוליעפה  לכש  אדוול שיו ,רוטפה תפוקתל הבר תובישח םוקימל                   

          .רושיאה בתכב ןייוצש םוקמב תעצבתמ ןכא רושיאה בתכ אושנ                   

                                                   תוליעפה גוס  )3(              

       בתכב   תנייוצמה  תוליעפ  התוא  איה  תוליעפהש  אדוול  שי                   

                                                       .רושיאה                   

                                                  םידבועה רפסמ  )4(              

       הלאשל  היצקידניא  תווהל  יושע  םייוסמ רתאב םידבועה רפסמ                   

       רושיא   יבתכב  :דועו  תאז  .לעפמה  תוליעפ  תעצבתמ  ןכיה                   

       םידבוע   רפסמ   תקסעה  לש  דחוימ  יאנת  סנכוה  םימייוסמ                   

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ7 דומע
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                                                      .ילמינימ                   

                                        )הנבמ ללוכ( לעפמה יסכנ  )5(              

       תינכתל  םימיאתמ  ,םירחאה םיסכנהו דויצה ,הנבמהש אדוול שי

       םוקמב  םייטרפ  בכר  ילכ  ושכרנ אלש לשמל ,תרשואמה העקשהה                   

       רבודמ  לשמל  םא  .םיסכנה  רוקמ תא קודבל יואר ןכ .תונוכמ                   

       ןתינש  תנמ  לע  ריכשמה  יטרפ תא שורדל שי םירכשומ םיסכנב                   

       ףיעסב  רומאכ ןכש .םניגב םיקנעמ ונתינ םא ךשמהב ררבל היהי                   

       תא  ללוש  ,םניגב  קנעמ  לבקתנש  םיסכנב שומיש ,ליעל )ה(2

                                          .יפולחה לולסמב רוטפה                   

                                                  םיסכנב העקשה  )6(              

       )תוידדמ  תויורקייתה  אלל( תיתועמשמ הדימב הלוע העקשהה םא                   

       בתכ  ןקות  אל דוע לכ יזא ,תרשואמה תינכתב עבקנש םוכסה לע

       קלחל  סחייתהל  שי ,ולרטונ אל וא ורשוא אל םיסכנהו רושיאה                   

       יאכז  וניאש  רוזחמ םירצויה םירשואמ אל םיסכנ לאכ םיסכנהמ                   

       האר(  תומדקמה  תעיבק  תעב  ןה ןובשחב חקליי רבדה .תובטהל                   

  .המושה תעב ןהו )ןלהל )ג(4 ףיעס                   
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       םיעיפומה  םיטרפה  םע םיאצמימה תא חקפמה הוושי תרוקבה תעב  )7(

       תרוקבה  םותבו  ,הרבחה  י"ע  שגוהש תינכתה עוציב לע ח"ודב                   

       דיפקהל הבוח .דרשמה שומישל דעוימה ח"ודב קלח ותוא תא אלמי                   

                   .הרבחה גיצנ תא םיתחהלו רוקיבה ךיראת ןויצ לע                   

                                                       תומדקמ תעיבק  )ג(         

                                                 תופטוש תומדקמ   .1

       יפולחה  לולסמבש  הלעפמל רשקב סמ תבטהל תיאכז הרבחהו רחאמ                   

       םישרדנה  םיאנתה לכב הדמעש ררבתיש רחאל ונייהד ,דבעידב קר                   

            .תומדקמ הילע ליטהל תוכמסה תמייק הליחתכלמ ירה ,הנממ                   

       וא181 ףיעס חוכמ םא- תומדקמ הנש לכ הילע ליטהל שי ךכיפל

...לסמ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ8 דומע
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                                        .הדוקפל )2()ב(180 ףיעס                   

       יפולחה  לולסמב  הרחבש  הרבח  לע  מ"עשל חוודי המושה דיקפ

       יפנעה   זוחאה  יפל  תומדקמל  השירד  םאתהב  קיפני  מ"עשו                   

                                                       .לבוקמה                   

       תומדקמ"  ,  "הביס"כ ןייצל שיו3333 אתליאשב השעיי חווידה

                                             ."יפולח לולסמ יפל                   

       ןורקעבו ,הל ועבקנש תומדקמה תנטקה שקבל ןבומכ תיאשר הרבחה

                                  .התשקבל תונעהל המושה דיקפ לע                   

       ינפמ  םא- רוטפל תיאכז הניא הרבחה יכ הנשה ףוסב ררבתי םא

       דנדיביד  הקליחש  ינפמ  וא םתצקמ וא םלוכ םיאנתב הדמע אלש                   

       ףיעס  תוארוה הילע ולוחי- יפולחה לולסמהמ תפטושה התסנכהמ                   

                         .ןינעה יפל- )2()א(190- וא ,)1()א(190

                                       תופדוע תואצוה לע תומדקמ  )2(              

       יאב  הנתומ  אלא טלחומ רוטפ ונניא יפולח לולסמ ןיגב רוטפה                   

       רמול  ןיא  ,יפולח  לולסמב הרחבש הרבח ךכיפל .חוורה תקולח                   

       )ז(3  ףיעס  תוארוה  ולוחי  אלו  ,סממ הרוטפ "התסנכה לכ"ש                   

       .תופדוע  תואצוה  לע%90  לש רועישב סמב תובייחמה הדוקפל

       ,הרבח  לככ  תופדוע  תואצוה לע תומדקמ ,אופיא ,םלשת הרבחה

       וב  בייחתת  הרבחש סמה דגנכ וכוני ולא תומדקמו,%45 רועישב

                                             .םיחוור תקולח תעב                   

                                                              חוויד  )ד(         

       םותב  המושה דיקפל חוודת יפולחה לולסמב תרשואמ תינכת תלעב הרבח  )1(

       חווידל  ףסונב  תאזו ,רושיאה יאנתב הדימע לע )31.12 םויל( הנשה              

       י"ע  רשואמ1224  ספוט יבג לע השעי חווידה .הרבח לכ י"ע שרדנה              

       ח"ודה  םע  דחיב המושה דיקפל שגויו )ה חפסנכ ב"צמה( ןובשח האור              

                                                             .יתנשה              

- 7 -
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        .דרפנ רזוחב ץפוי אוהו ,םכוס אל ןיידע ח"ור רושיא חסונ ןאכ םג

       לכ  לע  חוודת  יפולחה לולסמב תורשואמ תוינכת רפסמ הל שיש הרבח

                                                       .דרפנב תינכת              

                                   :םיאבה םיטרפה יוטיב ולבקי חווידב

               .ירעזמ ימצע ןוה ללוכ ימצע ןוה תעקשה יאנתב הדימע-

                                            .קוויש יאנתב הדימע-

       םירכשומ  םיסכנ תודוא םיטרפו ,םירשואמ םיסכנב העקשה טוריפ-

                                                        .לעפמב                   

                                    .םיקסעומה םידבועה לע םיטרפ-

       הנש  וזיא  יחוורמ ,הקולחה ךיראת :קלוחש דנדיביד לע םיטרפ-

            ןהו תורבח סמ ןה( המושה דיקפל סמה תרבעה ךיראת ,קלוח                   

                                  .)דנדיבידה ןיגב רוקמב יוכינה                   

       םיוצמה  םינותנל  םאתהב  חקפמה  ידי  לע ותמואי חווידב םינותנה

                                                       :עדימה רגאמב              

                              .מ"עמ ינותנ םע וושוי אוציה ינותנ-

                    .126 ספוטב םינותנה םע הוושוי םיקסעומה רפסמ-

       ח"וד0804  ספוטב םינותנל וושי דנדיבידה תקולח לע םינותנ-

       'ז   חפסנ  האר(  ח"גא  לע  תיבירמ/דנדיבידמ  םייוכינ  לע                   

                                                       .)רזוחל

       תוימגדמ  תורוקב  הנכרעתש  ואדווי  תוילוחה  יזכרו  המושה דיקפ  )2(         

       רבדל  .תומוש  תכירע  תעב  קר  אלו  ,הנשה ךלהמב חווידה תומיאל              

       איבהל  שי  זאש םיאנתב תדמוע הניא הרבחה םהב םירקמב הבר תובישח              

         .םינש לש רוחיאב אלו ,תמא ןמזב תובטהה תלילשלו רושיאה לוטיבל              

                                                               המוש  )ה(         

...מ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ10 דומע
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       ,ליגרה  לולסמב  לופיטל  המוד  יפולחה  לולסמב  לופיטה ,ןורקעב              

       הדפקהל  תויוארה  תודוקנל  בל  תמושת ךותו ,םיבייוחמה םייונישב

                                                .ןלהל טרופמכ תדחוימ              

       אשונ  טעמל(  קוחהו רושיאה בתכ יאנתב הרבחה הדמע אלשמ יכ שגדוי

       טרופמכ  קנעמ  ולביקש םיסכנב שומישה אשונ טעמלו דנדיבידה תקולח              

       אל  םג- קוחה יפ לע תובטהל תיאכז אהת אל איה )ליעל )ה(2 ףיעסב              

       םניגב לבקתנש םיסכנב שומישו דנדיביד תקולח .ליגרה לולסמב תובטה              

       תיאכז  הרבחה  םלוא  יפולחה  לולסמה  יפ לע רוטפה םיללוש ,קנעמ              

  .ליגרה לולסמב סמה תובטהמ תונהל              
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                                                         סמה ירועיש  )ו(

                                    ליגרה לולסמב                                 

===========*===========================================                   

       | ללוכ סמ| דנדיביד לע סמ | תורבח סמ |                 |                   

      |------------------------------------ |                   

       | %36.25 |       %15     |    %25   |       הליגר הרבח|                   

       |        |               |          | ץוח יעיקשמ תרבחו|                   

       |        |               |          |           %49 דע|                   

      |-----------------------------------------------------|                   

       |    %32 |       %15     |    %20   |  ץוח יעיקשמ תרבח|                   

       |        |               |          |   %74 דע%49 לעמ|                   

      |-----------------------------------------------------|                   

       | %27.75 |       %15     |    %15   |  ץוח יעיקשמ תרבח|                   

       |        |               |          |     %90 דע%74-מ|                   

      |-----------------------------------------------------|                   

       |  %23.5 |       %15     |    %10   |  ץוח יעיקשמ תרבח|                   

       |        |               |          |          %90 לעמ|                   

      |======================================================                   

                                                  יפולח לולסמב

...מ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ11 דומע
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                                      ספא- קלוחמ יתלב חוור לע                   

                        .ליעל ליגרה לולסמב ומכ- קלוחמ חוור לע                   

------------------------------------

             רשואמ לעפממ דנדיביד לע לטיהה ףיסוהל שי הטילק לטיה לח םהב םינשב *

                                                          .דיחי ידיב לבקתמה      
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       ףיעסב רומאל םאתהב השעיי רשואמה רוזחמה בושיח ברועמ לעפמב  )2(

                                .סיסבה רוזחמ תדמצה ךות קוחל74

       תפוקתב  הגשוהש  לעפמ  לש הסנכה ךותמ דנדיביד תקלחמה הרבח  )3(              

       הנשב  הילע לח היהש סמב דנדיבידה תקולח תנשב בייחתת רוטפה                   

       ,הדמעמל  םאתהב  לכה- הרוטפ התיה אלוליא הסנכהה הקפוה הב                   

       לע  םלושי  סמהמ  קלח  .ץוח  יעיקשמ תרבחכ וא הליגר הרבחכ

       רוקמב  יוכינה  ןובשח  לע  רחאה  קלחהו  תורבח  סמ  ןובשח                   

                                                    .דנדיבידהמ                   

       יפולחה  לולסמה  יפ לע הרוטפ הסנכהמ קלוחש דנדיביד ,רומאכ  )4(              

       יוהיזל  תובישח  שי  ןכ לעו ,הרוטפה הסנכהה םוכס תא ןיטקמ                   

       ורוקמש חוור הל שיש הרבחב ,ךכיפל .דנדיבידכ וקלוחש םימוכס                   

       םיוהמה  הרבחהמ  םיפסכ  תאצוהל  בל םישל שי יפולחה לולסמב                   

       םילעב  תוכישמ  לשמל  ,רחא  םשב  םייורקו  הווסומ דנדיביד                   

                                               .תוכורא תופוקתל                   

-  ב"נשתה  תואלקחב  ןוה תועקשה דודיעל קוחל4 'סמ ןוקיתב

       ןתנש םוכס לכ יכ ריהבמה )ח( ק"ס קוחל51 ףיעסל ףסוה ,1992

       וא  ,ותטילשב  דיגאתל וא ,וב הטילש לעבל ,ובורקל לעפמ לעב                   

       והוארי  ,ןיפיקעב  ןיבו  ןירשימב  ןיב  ,ותבוחל ותוא ףקזש                   

       ידיב  תבייח הסנכה אוה םא תלוז ,לעפמה לעב קליחש דנדיבידכ                   

       םלוא  ,1.1.92  םוימ  ןוקיתה תלוחת .םלוש וילע סמהו לבקמה                   

          .ןוקיתה ינפל םג הווסומ דנדיבידב לפטל העינמ ןיא רומאכ                   

...מ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ12 דומע
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       תואוולה  םג  דנדיבידכ  רתיה ןיב הארנ ,םילעב תוכישמ דבלמ

          .ח"גאו ןוה ירטש לש ךרדב העקשה תוברל ,םירושק םידיגאתל                   

       רוטפש  ימל  וא  הדיספמ  הרבחל לוהינ ימד ומלוש םהב םירקמ

       הרבח  לש  תוינמ  ןוהב  םיפסכ  ועקשוה םהב םירקמ ןכו ,סממ                   

       רבודמה  ןיא  םא  קודבל  שי  ,יפולחה  לולסמב הניאש הרושק                   

                                              .הווסומ דנדיבידב                   

       דע סמ תייחד אלא סממ טלחומ רוטפ קינעמ וניא יפולחה לולסמה  )5(              

       ,"תבייחה  הסנכה"ל ןתינ ינמזה רוטפה .חוורה קלוחי הב הנשל                   

       יפ לע םירתומה םיזוזיקהו םייוכינה לכ רחאל הסנכהה ,ונייהד

       )ב(7  ףיעסב  רומאכ היצלפניא לשב יוכינה רתיה ןיבו ןיד לכ                   

                                                .םימואיתה קוחל

       םאתהב  זוזיקל ןתינ יפולחה לולסמב רשואמ לעפממ עבונה דספה  )6(              

       קוחל  )1()ב(  74  ףיעסבש  הלבגמל ףופכב ,28 ףיעס תוארוהל                   

       ןתינה  רחא דספה ךדיאמ .ץאומ תחפמ עבונה דספה תייחד ןינעב                   

       ףא ,יפולחה לולסמהמ תעבונה הסנכה דגנכ םג וזזקל שי זוזיקל                   

                                  .סמב תבייחתמ איה ןיא הב הנשב                   

       לח  םאה קודבל שי ,םיחוור ןווה ידי לע ןוה תעקשה התשענ םא  )7(              

       לח  םא  .ןוויההמ  האצותכ  תוינמה  ילעב ןיב תויוכז יוניש                   

  .סמ עוראב רבודמה- יוניש                   
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       קודבל שי ,רוטפ תונש עברא םישקבמה ץראה זכרמב םילעפמ יבגל  )8(

                        .ירעזמ ימצע ןוה תעקשה לש יאנתב ודמע םא                   

       זכרמב  ןכש היביכרמ לכ לע קוושה תינכת עוציב לע דיפקהל שי  )9(              

                          .רושיאה ןתמל סיסבה ללכ ךרדב והז ץראה                   

       ,יתנש  וד  עצוממ יפל אוציה רועיש תא בשחל ןתינ ,רבעב ומכ

-  שורדה  רועישל הרבחה העיגה אל עצוממ בושיחב םג םא םלוא

                                       .רוטפה תא הל קינעהל ןיא

...מ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ13 דומע
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       שיו  תוסנכה  תמדקהל  ץירמת םייק תובטהה תפוקת םויס תארקל )10(              

                    .תוסנכה לעכ שארמ תוסנכה לע חוודי אלש אדוול                   

       דנדיביד  סוחיי  רבדב תדחוימ הארוה עבוק )ב()3()ב(74 ףיעס )11(              

       לעפמב  .יפולחה  לולסמה  יפ  לע תובטהל יאכזש ברועמ לעפמב                   

       רשואמ  אלל רשואמ דנדיביד ןיב לוציפה ,ליגרה לולסמב ברועמ                   

       .םינושה  לעפמה יקלח לש תבייחה הסנכהה ןיבש סחיה יפל השענ                   

       ולאמ  עובקל  תוכזה  הרבחל הנתינ תאז תמועל יפולחה לולסמב

          .ל"נה סוחיה תטיש תא ליעפהל ןיאו דנדיביד הקליח םיחוור                   

       רושיא  תאצמה  רחאל  קר  הנתנית  תובטה ,ליגרה לולסמב ומכ )12(              

                                           .תועקשה זכרממ עוציב                   

                                                             רוצקית   .ח

       לולסמב  תובטהמ  תונהל  תויאכזה  תורבח  לש  תוחודה רוצקית תעב              

       ןהו  תואכזה םצע יבגל ןה מ"עשל תואנ חוויד לע דיפקהל שי יפולחה              

                         .)127 הדש( הרוטפה הסנכהה םוכסו רוזחמה יבגל              

       דוק  רדושי  ףסונבו ,רחא דספה לכ ומכ רצקותי יפולח לולסממ דספה

                                                  .םוכס אלל127 הדש              

                                              קלוחש דנדיביד תובקעב תומוש   .5

       הפוקתב  הגשוהש לעפמ לש הסנכה ךותמ דנדיביד תקלחמה הרבח ,קוחה יפ לע         

       הבש  סמה  תנשב  תבייח אהת ,יפולחה לולסמה יפ לע סממ הרוטפ התיה הבש         

       סמ  םוכס  תוברל(  קלוחמה דנדיבידה םוכס לע תורבח סמב דנדיבידה קלוח         

       הבש  הנשב  וב תבייח התיהש תורבחה סמ רועישב )ותקולח לשב לחה תורבחה         

  .יפולחה לולסמב הרחב אלוליא ,הסנכהה הקפוה         
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                                                                 :אמגודל

       הסנכה  ךותמ  ח"ש100,000  ךסב דנדיביד תקלחמ )ץוח תעקשהב אל( הרבח

                      .דודיעה קוחל51 ףיעס תוארוהל םאתהב רוטפ הילע הלבקש         

...מ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ14 דומע
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                .%25- דנדיבידה קלוחמ הנממש הנשב הילע לחש תורבחה סמ רועש

                                         :ןמקלדכ היהי םלשל הרבחה לעש סמה

                                                         הרבחהש תורבח סמ

X 100  X 25% =  33,333 100,000          ונממ הרטפוה         

------------- ------

75

                                      *                                         

X  15% = 15,000 100,000     דנדיבידה ןיגב סמ

-----------------------

48,333              סמה כ"ס

------

       ותוכנל  שיש  הסנכהה  סמ  םע דחי המושה דיקפל םלושי רומאה תורבחה סמ

       ולוחיו  םולשתה  םוימ  םימי  העבש ךותב ונייהד דנדיבידה לבקממ רוקמב         

                                .רוקמב יוכינל תוסחייתמה תוארוהה לכ ויבגל         

       )ב"צמה  'ו  חפסנ( 1225 ספוט לע ושעי עיגמה תורבחה סמ בושיחו חווידה

                                               .ןובשח האור ידי לע רשואיש

       חוד0804 ספוטב לבוקמכ ושעיי דנדיבידהמ רוקמב יוכינה בושיחו חווידה

                              .)'ז חפסנ האר( תיבירמו דנדיבידמ םייוכינ לע         

       סמה  בושיח  ךרעיי  יפולחה לולסמה יחוורמ דנדיביד קלוחמ הב סמה תנשב

       הילע- "הסנכהה לכ ךס" 045 הדשב ורצקותי בושיחה תואצותו ליעל טרופמכ         

        ."הסנכה התוא לע בשוחמה תורבחה סמ לכ ךס" 046 הדשבו ,תורבח סמ לטוי         

       ןכש הרבחה תמוש תרגסמב רצקותי אל דנדיבידהמ רוקמב יוכינהש דיפקהל שי

       וילע  חוודלו  וריבעהל  הרבחה  לע  רומאכו דנדיבידה לבקמל סחיתמ אוה         

                              .דנדיביד תקולח לע חווידו יוכינ יבגל לבוקמכ         

       סמ  תודואו  סמה  תנשב  הקלוחש תבטומה הסנכהה תודוא םיטרפה לכ זוכיר

...מ( יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט32/9215.6.92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה16 ךותמ15 דומע
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1214  ספוטל 'ג חפסנב םג השעיי ,דנדיבידה ןיגב רוקמב יוכינהו תורבחה         

                                                   .יתנשה ח"ודה םע שגויש

-------------------------

        .דיחי אוה דנדיבידה לבקמ םא ,לטיהה ףיסוהל שי הטילק לטיה לח ןהב םינשב *
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       םא  םג%15  רועישב  סמ  לוחי  רשואמ לעפממ דנדיביד לעש בל םישל שי   .6

                  .קוחל )2()ב(47 ףיעס תוארוהל םאתהב תאזו הרבח איה תלבקמה         

                                               יאלקחה רזגימב יפולח לולסמ   .7

       ףסוה  ,1992- ב"נשתה )4 'סמ ןוקית( תואלקחב ןוה תועקשה דודיעל קוחב

       ,יאלקחה  רוטקסב  םג  יפולחה  לולסמה  תא  ןורקעב  לילכמה 'א35 ףיעס         

       ץראה ירוזא ןיב הנחבא ןיא רוטפה תפוקת ןינעל לשמל .םימיוסמ םייונישב

       ראש  .תובטהה  תפוקת תליחתמ םינש שמח לש הדיחא רוטפ תפוקת העבקנ אלא         

       לע  לועפל שיש ךכ הישעתב יפולחה לולסמה תוארוהל ןרקיעב תוהז תוארוהה         

             .24.3.92 םוימ ןודנב ונרזוח ואר אנ ןכ ןמכ .הז רזוחב רומאה יפ         

                              ה כ ר ב ב

                           הסנכה סמ תוביצנ                                       
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)C( תורומש תויוכזה לכ                                                        

10קת
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