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ל"וחמ דנדיוויד לע תחפומ סמל ךירדמה
ןוהה קוש יוסימ

 עבוקה ,הסנכה סמ תדוקפל169 'סמ ןוקית תומושרב םסרופ2008 רבמצדב31-ב<<

 םיקוושה תיברמל המודב- ןותנה ,ילארשיה קשמל עייסל םתרטמש סמ יצירמת המכ

 .לארשיל םיפסכ תמירז דדועלו ,רבשמב- םלועב

 ,לארשיל ץוחמ ורוקמש דנדיווידמ הרבח לש תבייחה התסנכה ,ןוקיתה יפל

 ביוחת-2009 סמה תנשב לארשיב הדיב לבקתהשו ץוח בשות הל םלישש
 דנדיווידב השענש יאנתב ,תאז .5% רועישב ,התשקב יפל ,תורבח סמב

 דנדיווידה תלבק םוימ תחא הנש ךות וא2009 סמה תנשב "לארשיב שומיש"
 .רחואמה יפל ,לעופב

 רבודמ ןיאש דבלבו ,ןלהל םיטרופמה םישומישהמ דחא לכ ללוכ "לארשיב שומיש" חנומה

 דנדיווידה תלבקמ הרבחב )5%( הטילש לעב אוהש דיחיל ןיפיקעב וא ןירשימב םולשתב

 :)"תלבקמה הרבחה"(

 עציבש הדובע רובעב וא לארשיב ןתנש םיתוריש תרומת לארשי בשותל םולשת .1

 .לארשיב

 היהי םהב שומישהש )ע"ינ טעמל( םיסכנ לש תוריכש וא השיכר רובעב םולשת .2

 םג- )ע"ינ טעמל( םיסכנ לש תוריכש וא השיכר דעב לארשי בשותל םימולשת ןכו לארשיב

 .לארשיל ץוחמ היהי םהב שומישה םא

 .לארשיב םיסכנ לש הקזחה וא החבשהל םולשת .3

 .לארשיב םיעצבתמה חותיפו רקחמב העקשה .4

 ,תלבקמה הרבחל הרושקה הרבחל אוה ןועריפה םא .לארשי בשותל בוח ןועריפ .5

 שומיש וב התשע הרבחה םא קר בוחה ןועריפל בשחיי לארשיב דנדיווידה יפסכב שומישה

 .לארשיב

 השיכרו ,לארשיב תורחסנה ח"גא לע הדמצה ישרפה וא ןויכינ ימד ,תיביר םולשת .6

 .תלבקמה הרבחה הקיפנהש ח"גא לש תימצע

 ,תוחפל הנש ךשמב ,לארשי בשות אוהש יאקנב דיגאתב ,לארשיב ןודקיפ תדקפה .7

 יפסכב ושכרנש ע"ינ תקזחה וא ,םתקזחהו לארשיב הסרובב םירחסנה ע"ינ תשיכרו

 יפל ,קנבב ןודקיפה תקזחה וא תוריינה תקזחהש העינמ ןיא .תוחפל הנש ךשמב ,םנוידפ

 איה הקזחההו הדקפהה לש תרבטצמה הפוקתה םא ,הנשמ הרצק הפוקתל היהת ,ןיינעה

 .תוחפל הנש

 .ליעל רומאכ "לארשיב שומיש" וב השעתש דבלבו ,לארשימ הרבחל דנדיוויד םולשת .8

 ךות וא2009 סמה תנשב לארשיב שומיש היה םא היפלש ,הלקמ הקזח העבקנ ןוקיתב

 השענש םיפסכה יזא- והשלכ םוכסב )רחואמה יפל( לעופב דנדיווידה תלבק םוימ הנש

 יפסכ םא םג ;ל"וחמ לבקתהש דנדיווידה יפסכ םה וליאכ ובשחיי לארשיב שומישה םהב

 .רומאכ שומישה השענש רחאל לעופב ולבקתה דנדיווידה

 לע ןטקומה סמה רועיש .תולבגמ המכ ועבקנ ,סמ ינונכתמ קקוחמה לש וששח רואל

 הרבח ,תיב תרבח איה תלבקמה הרבחה םא לוחי אל )25% םוקמב5%( דנדיווידה

 )5%( הטילש תלעב איה תלבקמה הרבחה םא יכ עבקנ דוע .הפוקש הרבח וא תיתחפשמ

 תחפומה סמה לוחי וילעש דנדיווידהמ הסנכהה םוכס ,דנדיווידה תא תמלשמה הרבחב

 הלש בורקל וא תמלשמה הרבחל תלבקמה הרבחה הנתנש האוולהה םוכס הבוגב ןטקוי
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 תלבקמה הרבחה הנתנש תוברעה םוכס ;2010 רבמצדב31-ל2008 רבמצדב1 ןיב

 הרבחה המלישש םוכס וא ;תעבוקה הפוקתב השמומ תוברעה םא ,תמלשמה הרבחל

 .דנדיווידה תא תמלשמה הרבחה לש ע"ינ תשיכרל תלבקמה

-

 םיסמב החמתמה אריפש-דלח-הקלסוא ד"הוע דרשמב ףתוש ,ח"ורו ד"וע אוה בתוכה

 ירחסמ טפשמבו
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