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תוינרצנוק ח"גא לע ץוח בשותל סממ רוטפ
ןוהה קוש יוסימ

 ,169 ןוקיתב הנורחאב העבקנש השדחה סמה תלקה תא ונרקס תומדוקה תובתכב >>

 ,לארשיל ץוחמ ורוקמש דנדיווידמ לארשי תבשות הרבח לש תבייחה התסנכה היפל

 ביוחת ,2009 סמה תנשב לארשיב הדיב לבקתהשו ץוח-בשות םדא-ינב-רבח הל םלישש

 .הז ןיינעל ועבקנש םיאנתל ףופכב ,תאז .25% םוקמב5% רועישב סמב

 לע ץוח-יבשותל סממ רוטפ תונקמה תופסונ תוארוה יתש עבוק169 ןוקית

 חוור לעו תורחסנ תוינרצנוק ח"גא לע תומלושמה תופטוש תויסנניפ תוסנכה
 םירוטה ינשב קוסענ הלא תוארוהב .תוילארשי תורבח לש ע"ינ תריכממ ןוה

 .םיאבה
 ,)הדוקפל )19ד(15 ףיעס( השדח הארוה הסנכה סמ תדוקפל הפסונ ןוקיתה תרגסמב

 ישרפה וא ןויכינ ימד ,תיבירמ )דיגאת םא ןיבו דיחי םא ןיב( ץוח-בשות לש הסנכה היפל

 לארשי בשות דיגאת ידי לע וקפנוהש ח"גא לע םימלתשמה )רעש ישרפה תוברל( הדמצה

 יבגל םייקה רוטפל ףסוותמ הז רוטפ .סממ הרוטפ היהת א"תב הסרובב תורחסנהו

 וא ח"גא ,קויד רתיל( תויתלשממ ח"גאב ןרוקמש הדמצה ישרפה/ןויכינ ימד/תיביר תוסנכה

 רחסמל םימושרהו ךליאו8.5.2000 םויב התוברעב וא הנידמה ידי לע ואצוהש הוולמ

 הוולימ לע תמלתשמה תיבירל סממ רוטפ( הסנכה סמ תונקתב עובקה )לארשיב הסרובב

 .2004 ה"סשתה )הנידמ

 תוברל( הדמצה ישרפה וא ןויכינ ימד ,תיבירמ ץוח-בשות לש הסנכה לע סממ רוטפה

 ךכב הנתומ לארשי בשות דיגאת ידי לע הקפנוהש ח"גאב םרוקמש )רעש ישרפה

 ףופכ סממ רוטפה ,ףסונב .לארשיב ץוח-בשות ותוא לש עבק לעפמב הניא הסנכההש

 תלבק דעומב ץוח-בשות אוהש ימב רבודמה :"ץוח-בשות" חנומה תרדגה וניינעש גייסל

 תוינמ לעב" )1( :הלאמ דחא וניאש דבלבו הדמצהה ישרפה וא ןויכינה ימד ,תיבירה

 וא דחאב תוחפל10%-ב ,דחא םע דחי וא דבל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,קיזחמש ימ( "יתוהמ

( וא ;קיפנמה דיגאתה לש בורק )2( ח"גאה תא קיפנהש דיגאתב )הטילשה יעצמאמ רתוי

 םיסחי ול שיש וא ,םירצומ ול רכומ ,םיתוריש ול ןתונ ,קיפנמה דיגאתב דבועש ימ )3

 וא םיתורישה רובעב הרומת ןתמ עונמל ישילשה גייסה תרטמ .ומע םירחא םידחוימ

 היהתש ח"גא לע תיביר םולשת לש ךרדב קיפנמה דיגאתל ןתנ ץוחה-בשותש ןיבוטה

 רועישש חיכוי ץוחה-בשות םא לוחי אל גייס ותוא יכ עבקנ םאתהב .הסנכה סממ הרוטפ

 םתוא לש םמויקמ ועפשוהש ילבו בל םותב ועבקנ ,ןיינעה יפל ,ןויכינה ימד וא תיבירה

 .קיפנמה דיגאתה ןיבל וניב םידחוימ םיסחי

 היפל ,)א68 ףיעסב( תשרופמ הארוה תעבוק הסנכה סמ תדוקפ יכ ריכזנ הז רשקהב

 םה לארשי יבשות םא ץוח-בשות ותויה לשב סממ רוטפל יאכז היהי אל ץוח-בשות דיגאת

 ותוא לש םיחוורהמ וא תוסנכההמ רתוי וא25%-ל םיאכזה וא םינהנה וא ,וב הטילש ילעב

 .ןיפיקעב וא ןירשימב ,ץוחה-בשות

 םימלושמה הדמצה ישרפהו ןויכינ ימד ,תיביר יבגל איה ןוקיתה תלוחת יכ ןייצל שי

 הדמצה ישרפה/ןויכינ ימד/תיביר לבקי/לביקש רז עיקשמש ןאכמ .ךליאו2009 תליחתמ

 הסנכהה תלבק דעומב ץוח-בשותל בשחנ אוה םא סממ רוטפ היהי ךליאו1.1.2009 םויב

 שכר םא םג( ח"גאה תשיכר דעומל רשק אלל תאזו ,)ליעל וניוצש םיגייסל ףופכב( רומאכ
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 הרבצנ תיבירה םא םג( תיבירה תריבצ דעומל רשק אללו )1.1.2009 ינפל ח"גאה תא

 .)2008 סמה-תנשב

 ימד/תיבירמ רוקמב סמ יוכינ תועבוקה קוחה תוארוה לש ןוקית בייחמ169 ןוקית ,ףסונב

 רוטפ עובקלו הלא תוארוה שרופמב ןקתל שי :תוינרצנוק ח"גא לע הדמצה ישרפה/ןויכינ

 םימלושמה תוינרצנוק ח"גא לע הדמצה ישרפה/ןויכינ ימד/תיביר יבגל רוקמב סמ יוכינמ

 .שדחה )ד9)15 ףיעסל םאתהב סממ םירוטפהו ץוח-בשותל

-
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