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הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס

תאמ

)ח"ור( ד"וע ,*אריפשסכלא

 דקפנ אל הלא לש םללכב .יוסימה יללכב םייתוהמ םייוניש ויפנכב איבה הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית
.הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה לש ןמוקמ

 תויגוסה תאו ולא תוארוהב ולחש םייונישה תא אריפשסכלא )ח"ור( ד"וע חתנמ ,הז רמאמב
.םהיתובקעב תוררועתמה

 תבחרומהו היינשה ותרודהמש ןוהה קושו ךרע-תוריינ יוסימ רבחמה לש ורפס לע ססובמ הז רמאמ
.הלא םימיב רואל תאצוי

אובמ.1

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע ןידה1.1

 תריכמב יכ ,הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס עבק ,]1[הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע
 תויוכזב תוינמה רכומ לש וקלח יפ-לע "הקולחל םייוארה םיחוור"ל הווָשה םוכס ,תוינמ
 םוכס" לש הליגרה הרדגהל ףסונב ,תאז ."בייח ינויצלפניא םוכס"ל בשחיי הרבחב םיחוורל
.הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעסב היונמה "בייח ינויצלפניא

 ךפה "הקולחל םייוארה םיחוורה" הבוגב )הזכ היהש לככ( ילאירה ןוהה חוורמ קלח ,רמולכ
.10% רועישב סמל ףופכה ,"בייח" ינויצלפניא םוכסל ילאיר חוורמ

 לע סמ תלטה הּבּוחב תנמוט תוינמ תריכמב ןוהה חוור לע סמ תלטה ?המל תאז לכ
 רועישב סמ תלטה יכ ,אלא תאז ןיא .תורבח סמב ובייחתה רבכש הרבחה לש היתוסנכה

 וויה רשאו ,סמ םניגב המליש הרבחהש םיחוור םתוא לע לופכ יוסימ עונמל הדעונ דבלב10%
 .הינמה לש הּכרע תיילעל םימרוגה דחא תא
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 ףיעסב הרומאה סמה תלקהב הכזמה הינמ תריכמב ןוהה חוור בושיחב יכ ,עבקנ ,ןכ-לע רשא
 תללוכה סמה תובחש ךכ ,בייח ינויצלפניא םוכסל ילאירה ןוהה חוורמ קלח ךופהי ,ב94

.]2[םאתהב ןטקת הריכמ התואב

 לחש סמה רועיש הב הפוקתב הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעסב היונמה הארוהה לש ּהרוקמ
 תקולח לע סמה רועיש וליאו ,)תורבח סמ( 40%-ו )הסנכה סמ( 35% לע דמע הרבח לע
 לע10% רועישב סמ תלטהש ,ךכל ואיבה םירומאה סמה ירועיש .45% היה דנדיביד
 דנדיביד תכישמ ינפל תוינמ תריכמ ןיב תֹוהז סמ תואצותל האיבה "הקולחל םייוארה םיחוורה"
.דנדיביד תכישמ רחאל תוינמ תריכמ ןיבל

...)2003 רבמטפס( 3/ב"נ ןובשחה האור .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה13 ךותמ1 דומע
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 יבגל ןהו הרבחה יבגל ןה סמה ירועישב הרומאה הפוקתה ןמל לחש יונישה רואל ,יאמ אלא

יתעצה ,דיחיה
]3[

 תריכמב יכ ,עובקלו הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה תא םג תונשל
 וליא וילע לח היהש רועישב הקולחל םייוארה םיחוורב וקלח ןיגב סמב רכומה ביוחי ,תוינמ
 ידי-לע הינמ תריכמב ,ךכ .הריכמה םויל ךומסב דנדיבידכ ול םיקלוחמ ויה רומאכ םיחוורה

"הקולחל םייוארה םיחוורה" תא סממ רוטפל יואר היה ,הרבח
]4[

 דיחי ידי-לע הינמ תריכמבו ,

25% רועישב סמב "הקולחל םייוארה םיחוורה" תא בֵייחל יואר היה
]5[

 ןוזיא גשומ היה ךכב .

דנדיביד תקולח רחאל תוינמ תריכמ ןיבל דנדיביד תקולח ינפל תוינמ תריכמ ןיב
]6[

 ,ףסונב .

יתעצה
]7[

 הקולחל םייוארה םיחוורה לע לָחה סמה רועיש יבגל תודחוימ תוארוה עובקל
 דודיע קוח יפל סמ תובטה הל הנקַמה ,רשואמ לעפמ תלעב הרבח לש תוינמ תריכמב
.ןוה תועקשה

 לש וקלחכ" םילימב טקנ אוה ןּכש ,תיתייעב הרוצב חסּונ הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס
 רכומ לש יסחיה וקלח יכ ,עובקל היה חַסנה לע :קודו ."הרבחב םיחוורל תוכזב הינמה רכומ
 םיחוורל תוכזב תורכמנה תוינמה לש ןקלחל םאתהב עבקיי הקולחל םייוארה םיחוורב תוינמה
 .רכומה לש וקלחל םאתהב אלו הרבחב
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 קקוחמה תנווכש חינהל השק ןכש ,תעדה-חסיהבש תועטב היה רבודמ יכ הארנ ,םוקמ לכמ
.תורכמנה תוינמהמ םלעתהב תאזו הרבחה יחוורב תוינמה רכומ לש וקלחל התייה

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית רחאל ןידה1.2

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב ןקות הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס
 אוה ךכו .]8[

:רומאה ןוקיתה רחאל עבוק

 תריכמב וא ,הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש הרבח לש הינמ תריכמב)א("
 יפל תוארוה וא היצלפניא לשב םימואית קוחל6 ףיעס תוארוהש ימ ידי לע הינמ
 ןוהה חוור לע לחה סמה רועישו ותסנכה תעיבקב תולח ןניא א130 ףיעס
:הלא תוארוה ולוחי ,רתוי וא25% אוה התריכמב

 םייוארה םיחוורהמ קלחל הוושה ילאירה ןוהה חוור קלח לע סמה רועיש)1(
 הינמה יפ לע הרבחב םיחוורל תוכזב רכומה לש וקלח ןיבש סחיכ ,הקולחל
 ויה וליא ,םהילע לח היהש סמה רועיש היהי ,הרבחב םיחוורל תויוכזה ללכל
 ,)ב(126 וא )2(ב125 םיפיעס יפל ,הריכמה ינפל ךומס דנדיבידכ םילבקתמ
.ןינעה יפל

 קלחל הוושה ילאירה ןוהה חוור לע סמה רועיש ,)1( הקספ תוארוה ףא לע)2(
 היהי ,עבוקה דעומה דע )1( הקספב רומאכ הקולחל םייוארה םיחוורהמ

- 'עבוקה דעומה דע הקולחל םייוארה םיחוורה' ,הז ףיעס ןינעל ;10%
 דעומב הינמה הרכמנ וליא הקולחל םייואר םיחוורכ בשחנ היהש םוכסה
.עבוקה

- )א( ןטק ףיעס ןיינעל)ב(

 תנש םותמ הרבחב ורבטצנש רומאכ םיחוור- 'הקולחל םייואר םיחוור'    )1(
 תנשל המדקש סמה תנש םות דע הינמה תשיכר תנשל המדקש סמה
 ואבוי אלש דבלבו ,קוריפה תלחתה םויל דע- קוריפבו ,הלש הריכמה
 ו"נשתה תבטב 'ט םוי ינפל ורבצנש ,רומאכ הקולחל םייואר םיחוור ןובשחב
 המדקש סמה תנש םותל הרבחה לש ןזאמה יפל לכה ,)1996 ראוניב1(
 ;ונווהש םיחוור תוברל ,ןינעה יפל ,קוריפה תלחתה םויל וא הריכמה תנשל
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 קוחל אי53 ףיעסב התועמשמכ ןוהה בוצייל ןרקב ורבטצנש םימוכס םלוא
 ףיעס יפ לע רתוה םיוכינש םימוכס וא ,1959-ט"ישת ,ןוה תועקשה דודיעל

 ןהבש םינש ןתואב תיפותיש הדוגאב רומאכ םיחוור וא ,רומאה קוחל זי53
 וללכנ םיחוור םתואו62-ו61 ,57 ,56 םיפיעס התסנכה בושיחב ולח
 םוכסו ,הקולחל םייוארה םיחוור רדגב ויהי אל ,ירוקמה ריחמה תרתיב
 סמ תוברל סמב ובייחתנש םימוכסה לע הלעי אל הקולחל םייוארה םיחוורה
 יוכינבו םהמ קלוחש דנדיבידו םהילע סמה יוכינב הרומאה הפוקתב חבש
 םיחוורה ףוריצבו ,זזוק אל רשא ,תורכמנ היתוינמש הרבחב רצונש דספה
;ונממ ורטופ אלוליא רומאכ סמב םיבייח ויהש

 םייתנש ךותב הרבחב םיחוורל תוכזב הינמה רכומ לש וקלח תלדגה)2(
.ןובשחב אבות אל הריכמה ינפלש

 הארמה בושיח המושה דיקפל איצמה רכומה םא ולוחי )א( ןטק ףיעס תוארוה)ג(
".)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הקולחל םייוארה םיחוורה תא

 ןתינ ,ללככ ?הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל ב94 ףיעס תוארוהב הנתשנ המ ,ןכ םא
.םיירקיע םייוניש העברא לע עיבצהל

 הרבח לש הינמ תריכמב הנלוחת הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה יכ ,עבקנ ,תישאר
 הינמ תריכמב םג הנלוחת ףיעסה תוארוה ,תאז םע .הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש
 תוארוה- דחאה :הלא ינש ומייקתהש יאנתבו הסרובב רחסמל תומושר היתוינמש הרבח לש

 תולח ןניא]9[הסנכה סמ תדוקפל א130 ףיעס יפל תוארוה וא םימואיתה קוחל6 ףיעס
 רומאכ הינמה תריכמב ןוהה חוור לע לָחה סמה רועיש- ינשהו;רכומה לש ותסנכה תעיבקב
.רתוי וא25% אוה

 םייוארה םיחוורה" :ןלהל( ]10["הקולחל םייוארה םיחוור"ה בושיחל םיללכה ונוש ,תינש
.)"הקולחל

 דוע בשחנ וניא הקולחל םייוארה םיחוורב תוינמה רכומ לש יסחיה וקלח יכ ,עבקנ ,תישילש

ילאירה ןוהה חוורמ קלח הווהמ אלא ,10% רועישב סמל ףופכה בייח ינויצלפניא םוכסל
]11[

.
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.]12[הקולחל םייוארה םיחוורה לע לָחה סמה רועיש יבגל םישדח םיללכ ועבקנ ,תיעיבר

הקולחל םייוארה םיחוורה בושיח.2

ללכה2.1

:ןמקלדכ הסנכה סמ תדוקפל )1()ב(ב94 ףיעסב רדגומ "הקולחל םייואר םיחוור" חנומה

 סמה תנש םותמ הרבחב ורבטצנש רומאכ םיחוור- 'הקולחל םייואר םיחוור'"
 ,הלש הריכמה תנשל המדקש סמה תנש םות דע הינמה תשיכר תנשל המדקש
 םייואר םיחוור ןובשחב ואבוי אלש דבלבו ,קוריפה תלחתה םויל דע- קוריפבו
 יפל לכה ,)1996 ראוניב1( ו"נשתה תבטב 'ט םוי ינפל ורבצנש ,רומאכ הקולחל
 תלחתה םויל וא הריכמה תנשל המדקש סמה תנש םותל הרבחה לש ןזאמה
 ןוהה בוצייל ןרקב ורבטצנש םימוכס םלוא ;ונווהש םיחוור תוברל ,ןינעה יפל ,קוריפה
 םימוכס וא ,1959-ט"ישת ,ןוה תועקשה דודיעל קוחל אי53 ףיעסב התועמשמכ
 תיפותיש הדוגאב רומאכ םיחוור וא ,רומאה קוחל זי53 ףיעס יפ לע רתוה םיוכינש
 םיחוור םתואו62-ו61 ,57 ,56 םיפיעס התסנכה בושיחב ולח ןהבש םינש ןתואב

...)2003 רבמטפס( 3/ב"נ ןובשחה האור .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה13 ךותמ3 דומע
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 םוכסו ,הקולחל םייוארה םיחוור רדגב ויהי אל ,ירוקמה ריחמה תרתיב וללכנ
 חבש סמ תוברל סמב ובייחתנש םימוכסה לע הלעי אל הקולחל םייוארה םיחוורה
 רצונש דספה יוכינבו םהמ קלוחש דנדיבידו םהילע סמה יוכינב הרומאה הפוקתב
 סמב םיבייח ויהש םיחוורה ףוריצבו ,זזוק אל רשא ,תורכמנ היתוינמש הרבחב
";ונממ ורטופ אלוליא רומאכ

 רשאכ ,"הקולחל םייוארה םיחוור"ה בושיחל תופולח יתש תומייקש ,אוה הרדגהה ןמ הלועה
 וליאו ;"יאנובשח" בושיח תעבוק תחא הפולח .ןהיניבש ךומנה אוה ןובשחב חקלנש םוכסה
."סמ יכרוצל" בושיח תעבוק היינשה הפולחה
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 הב סמה-תנשל המדָקש סמה-תנש םותמ איה תופולחה יתש יבגל העבקנש בושיחה תפוקת

[הריכמה תנשל המדָקש סמה-תנש םותל דעו]13[תורכמנה תוינמה ושכרנ
 תפוקת" :ןלהל( ]14

1.1.1996 םוי ינפל ורבצנש הקולחל םייוארה םיחוורה ןובשחב ואבוי אלש דבלבו)"בושיחה
]

 ןובשחב םיאבומ םניא תוינמה תריכמ תנשב הרבחה הרבצש םיחוורה יכ ,אלא תאז ןיא .]15
 "הקולחל םייואר םיחוור"ל ובשחיי הלא םיחוור ,ךדיאמ .הקולחל םייוארה םיחוורה תעיבקב
 תנשל המדקש סמה תנש םותמ" הרבחב ורבצנש םיחוור םתויהב תוינמה שכור לצא

.]16[קוריפבש הרבח תוינמ תריכמב הנֹוש ןידה יכ ,רוכזל שי ."הינמה תשיכר

 תריכמב ןוה חוור בושיחב םג ,םירבדה עבטמ ,תולח הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה

יתעד יתעבה רחא םוקמב .תויצפוא שומימב ןרוקמש תוינמ
]17[

 תויצפואה לש ןָשומימ םוי יכ ,
 תויצפואה שומימ תייחד יכ ,רוכזל שי ,ךכש העש .תוינמה לש השיכרה םויל בשחנ תוינמל
 התוא ןיגב "הקולחל םייוארה םיחוור"ה ןדבואל תמרוג סמה-תנש םותמ רחואמ דעומל תוינמל

.]18[הנש

 תפוקת ךלהמב הרבחב ורבצנש םיחוורה תא ןובשחב תחקל שי ,"תיאנובשחה" הפולחה יפל
 הרבחה לש "ןזאמה יפל" תאזו ,דנדיבידכ הקולחל םייואר רשאו )ליעל התועמשמכ( בושיחה

[הריכמה תנשל המדָקש סמה-תנש םותל
19[.

 וקלוחש םיחוורו ןוה תונרקל ורבעוהש םיחוור ונייה ,ונווהש םיחוור ףיסוהל שי הלא םיחוורל
 רומאכ ןוה בוצייל ןרקב ורבטצהש םימוכס ןובשחב תחקל ןיא ,רומאה בושיחב .הבטה תוינמכ
 ותואל זי53 ףיעס יפ-לע יוכינב ורתוהש םימוכס וא ,ןוה תועקשה דודיעל קוחל אי53 ףיעסב
.קוח

7777    ''''ממממעעעע

 ךלהמב הרבחל ועבנש "סמ יכרוצל" םיחוורה תא בשחל שי ,"תייוסימה" הפולחה יפל
.)ליעל התועמשמכ( בושיחה תפוקת

 יוכינב בושיחה תפוקתב חבש סמב וא "סמב" ובייחתנש םיחוורה םיללכנ הלא לש םרדגב
 סמכ הסנכה סמ תדוקפל1 ףיעסב רדגומ "סמ" וא "הסנכה סמ" חנומה .םניגב םלושש סמה
-ץוחב סמב ובייחתהש םיחוורש ,ךכמ דמל .וז הדוקפ יפ-לע םילטומה ,תורבח סמ וא הסנכה
 אל םה ,ךכמ רזגנכו ,"תייוסימה" הפולחב וללָּכי אל לארשיב סמב םיבייח ויה אל ךא ץראל
 ,ינרובס ,תאז תמועל .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס ןיינעל "הקולחל םייואר םיחוור"ל ובשחיי
 םייואר םיחוור" תרדגהב יונמה- "סמ" חנומה תא שרפל יוארה ןמ ,ב94 ףיעס ןיינעל יכ
94 ףיעסב רומאכ הקולחל םייואר םיחוור לע סמ הז ללכבו( ןוה יחוור סמ םג ללוככ- "הקולחל
 הרבחה לע ולטוהש בייח ינויצלפניא םוכס לע10% רועישב סמו )הסנכה סמ תדוקפל ב

בושיחה תפוקתב
]20[

.
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 םג אלא ,בושיחה תפוקתב סמב ובייחתנש םיחוורה תא קר אל םיללוכ "סמ יכרוצל" םיחוורה

סממ םירוטפ ויהש בושיחה תפוקתב הרבחה יחוור תא
]21[

 דנדיביד ,לשמל ,ללכנ וז תרגסמב .
 וא וקפוהש תוסנכהב ורוקמ רשאו לארשיב סמב תבייחה תקזחומ הרבחמ הרבחה הלביקש
הסנכה סמ תדוקפל )ב(126 ףיעס יפל תלבקמה הרבחה סממ הרוטפ וניגב ,לארשיב וחמצנש

]22[
.

8888    ''''ממממעעעע

 ואבוהש םיחוורה רשאכ ןידה והמ .םכותמ קלוחש דנדיביד תוכנל שי "סמ יכרוצל" םיחוורהמ
 הריכמה םוי עריא הב סמה-תנשב דנדיבידכ וקלוח הקולחל םייוארה םיחוורה ךרוצל ןובשחב
 ירהש הקולחל םייואר םיחוורל ובשחיי רומאכ םיחוורה ,הרואכל ?רומאכ הריכמה םוי ינפל ךא
 הינמה תשיכר תנשל המדקש סמה תנש םותמ הרבחב ורבטצנש רומאכ םיחוור"ב רבודמ
 תנש םותל הרבחה לש ןזאמה יפל ...הלש הריכמה תנשל המדקש סמה תנש םות דע
 השק .הסנכה סמ תדוקפל )1()ב(ב94 ףיעסב רומאכ"...הריכמה תנשל המדקש סמה
 רומאכ םיחוור יכ ,הנעטת סמה תויושרש ,אופא הארנ .קקוחמה תנווכ התייה ןכא וזש חינהל
 םייוארה םיחוורהמ םתוכנל שי ןכ-לעו ףיעס ותואב רומאכ"םהמ קלוחש דנדיביד"ל ובשחיי

.]23[הקולחל

 תא םג "סמ יכרוצל" םיחוורהמ תוכנל שי יכ ,עבקנ הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב

הדי-לע וזזוק אל רשאו תורכמנ היתוינמש הרבחב ורצונש םידספהה
]24[

 תררועמ וז הארוה ,
.םיישק רפסמ

 םידספהל הנווַּכה םאה ?"וזזוק אל" רשאו הרבחב ורצונש םידספה םהמ רורב הז ןיא ,תישאר

זוזיקב דוע םירתומ םניאש םידספה תוברל איהש הביס לכמ הרבחה ידי-לע וזזוק םרטש
]25[

, 
 תא םזזקל היה ןתינ הדגנכש הסנכה רדְעֶהמ האצותכ וזזוק םרטש םידספהב רבודמ אמש וא
.תרחא הסנכה דגנכ םזזקל תיאכז ןיידע הרבחה תוינמה תריכמ םויב רשאו םידספה םתוא

 בושיחה תפוקת ינפל םרוקמש םידספה לש םתללכהל רשאב תמייק תפסונ תוריהב יא
 "סמ יכרוצל" םיחוורה רדֶגב תללוכ "הקולחל םייואר םיחוור" תרדגה :קודו .)ליעל התועמשמכ(
 איה ןיא ךא ,)ליעל התועמשמכ( בושיחה תפוקת ךלהמב הרבחב ורבטצהש םיחוורה תא
 ,הריבס אל תונשרפל חתפ חתפנ ,ךכמ האצותכ .םידספהה יבגל בושיחה תפוקת תא הליחמ
 םא ףא "סמ יכרוצל" םיחוורהמ וכוני הדי-לע וזזוק אל רשאו הרבחב ורצונש םידספהה היפל
 ינולפ וב הרקמ ,לשמל ,ןאכ לוט .רומאכ םיחוורה בושיח תפוקת ינפל ורצונ םידספה םתוא
 תריכמ תעב ,תונשרפ התוא יפל .סמ יכרוצל םירבעומ םידספה ּהלש הרבחב תוינמ שכור
 םרוקמש תורמל תאזו ,רומאכ םידספהה םוכסב ונטקוי "סמ יכרוצל" םיחוורה ,תוינמה
.תוינמה תשיכר דעומל המדָקש הפוקתב

9999    ''''ממממעעעע

 סמ תדוקפל132 ןוקיתב( תרחא תעבוקה תיפיצפס הלוחת תארוה רדעהב יכ ,ןיוצי דוע
 ינפל םרוקמש םידספה ,הקולחל םייוארה םיחוורה בושיחב ,ןובשחב ואבוי ,)הסנכה

.םיסימ ינידב תקדצומ הניאש תיביטקאורטר הקיקח תרצונ ,ךכמ האצותכ .1.1.2003

ללכל םיגירחה2.2

תיתחפשמ הרבח לש תוינמ תריכמ2.2.1
]26[

:עבוק הסנכה סמ תדוקפל )7()א(א64 ףיעס
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 ןה88 ףיעס ןיינעל ,הרומתהמ תחפוי תיתחפשמ הרבח לש הינמ תריכמב"
 ורבטצהש םיחוורה םוכסמ קלחל הוושה םוכס ,הנוקה יבגל ןהו רכומה יבגל
 תויוכזב הינמה לש הקלחכ ,םתוא הקליח אל איהו הבטהה תפוקתב הרבחב
 םייוארה םיחוורכ םתוא וארי אל ,רומאכ ותחפוהש םימוכס ;הרבחה יחוור
".ב94 ףיעס ןינעל הקולחל

 תיחפהל שי ,]27[תיתחפשמ הרבח לש תוינמ תריכמב ןוהה חוור בושיחב ,וז הארוה יפל

 אוהש ,]28[הבטהה תפוקתב תיתחפשמה הרבחב ורבטצהש םיחוורהמ קלח הרומתהמ
 הלא םיחוורש םעטהמ ,תאז .הרבחה יחוורל תויוכזב תורכמנה תוינמה לש ןקלחכ

סמב בייח וניאש דנדיבידכ תוינמה ילעב ןיב הקולחל םינתינ
]29[

 םוכס יכ ,עבקנ דוע .
94 ףיעס ןיינעל הקולחל םייואר םיחוורל בשחיי אל רומאכ הרומתהמ תחפוהש םיחוורה
.הסנכה סמ תדוקפל ב

 תריכמ"ב הסנכה סמ תדוקפל )7()א(א64 ףיעס תוארוה לש ןניינע יכ ,בל לא םשוי
 תוינמ תריכמב ,הרואכל ,תולח ןניא ולא תוארוה ,רמולכ ."תיתחפשמ הרבח לש הינמ
 ,רומאכ תוינמה תריכמב ,ונייהד .תיתחפשמ הרבח רבעב התייהש "הליגר" הרבח לש
 ןיינעל הקולחל םייואר םיחוורל ובשחיי הבטהה תפוקתב הרבחב ורבטצהש םיחוורה
 בטימלו קוחה תילכת תא תדגונ וז תינקווד תונשרפ .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס
 .היפ לע תולעופ ןניא סמה תויושר ףא יתעידי

10101010    ''''ממממעעעע

 רבעב התייהש הרבח לש הינמ תריכמבש ךכל איבי וז תונשרפ לש המושיי ,ןכ יכ הנה
 הנלוחת אל ,רומאכ הרבחל דוע תבשחנ הניא איה הריכמה םויב ךא תיתחפשמ הרבח
 הרבחב ורבטצהש םיחוורהמ קלח הרומתהמ תיחפהל שי ןהיפלש תוארוה ןתוא םג

[הבטהה תפוקתב
 וניאש דנדיבידכ תוינמה ילעב ןיב הקולחל םינתינ הֶלאש תורמל ,]30

[סמב בייח
31[.

הפוקש הרבח לש תוינמ תריכמ2.2.2
]32[

 ,הפוקש הרבח לש תוינמ תריכמב יכ ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל )ב()8()ב(1א64 ףיעס

הבטהה תונש לשב הדוקפל ב94 ףיעס תוארוה הנלוחת אל
]33[

.

 תריכמב" הניינעש-הסנכה סמ תדוקפל )ב()8()ב(1א64 ףיעס תארוה תא שרפל ןתינ
 תוינמה אושנ הרבחהש ךכב תינתומ התלוחת וליאכ-"הפוקש הרבח לש הינמ
 תילכת תא דגונ הז שוריפ ,רומאכ .הריכמה םויב הפוקש הרבחל בשחית תורכמנה
 הפוקש הרבח רבעב התייהש הרבח לש הינמ תריכמבש ,אוה ונממ עבונה ןּכש ,קוחה
 םייוארה םיחוורה וללְכי ,רומאכ הרבחל דוע תבשחנ הניא איה הריכמה םויב ךא
 ורבטצהש םיחוורה תא םג )הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעסב םתועמשמכ( הקולחל

הבטהה תונשב הרבחב
]34[

 דנדיבידכ תוינמה ילעב ןיב הקולחל םינתינ הֶלאש תורמל ,
.סמב בייח וניאש

11111111    ''''ממממעעעע

תוינמ תפלחהב וא לוציפב ,גוזימב וצקוהש תויטרפ תוינמ תריכמ2.2.3

 תעיבק ןיינעל םיללכ עבקי הסנכה סמ ביצנ יכ ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל )5(ו103 ףיעס
 הרבחב וא תטלוקה הרבחב ורבצנש ,ב94 ףיעסב םתועמשמכ הקולחל םייואר םיחוור
 ובשוחיש ,גוזימה דעומל דע )הסנכה סמ תדוקפל103 ףיעסב ןתועמשמכ( הריבעמה
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תטלוקה הרבחב
]35[

 םייואר םיחוור תעיבק( הסנכה סמ יללכ ועבקנ ,הז ףיעס חוכמ .

1995-ה"נשתה ,)גוזימה דעומל דע ורבצנש הקולחל
]36[

ח104 םיפיעסב ועבקנ ,המודב .
 הקולחל םייוארה םיחוורה בושיח רבדב תוארוה הסנכה סמ תדוקפל )ג(ד105-ו )8()ג(

תוינמ תפלחהב תוצקומה תוינמה יבגל ב94 ףיעסב םתועמשמכ
]37[

 ןויד .לוציפבו
.הז רמאמ םוחתמ גרוח ולא תוארוהב

הקולחל םייוארה םיחוורב תוינמה רכומ לש וקלח בושיח.3

יללכ3.1

:ןלהלדכ עבוק הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס

 תריכמב וא ,הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש הרבח לש הינמ תריכמב)א("
 יפל תוארוה וא היצלפניא לשב םימואית קוחל6 ףיעס תוארוהש ימ ידי לע הינמ
 ןוהה חוור לע לחה סמה רועישו ותסנכה תעיבקב תולח ןניא א130 ףיעס
:הלא תוארוה ולוחי ,רתוי וא25% אוה התריכמב

 םייוארה םיחוורהמ קלחל הוושה ילאירה ןוהה חוור קלח לע סמה רועיש)1(
 הינמה יפ לע הרבחב םיחוורל תוכזב רכומה לש וקלח ןיבש סחיכ ,הקולחל
 וליא ,םהילע לח היהש סמה רועיש היהי ,הרבחב םיחוורל תויוכזה ללכל
126 וא )2(ב125 םיפיעס יפל ,הריכמה ינפל ךומס דנדיבידכ םילבקתמ ויה
.ןינעה יפל ,)ב(

 קלחל הוושה ילאירה ןוהה חוור לע סמה רועיש ,)1( הקספ תוארוה ףא לע)2(
 היהי ,עבוקה דעומה דע )1( הקספב רומאכ הקולחל םייוארה םיחוורהמ

- 'עבוקה דעומה דע הקולחל םייוארה םיחוורה' ,הז ףיעס ןינעל ;10%
 דעומב הינמה הרכמנ וליא הקולחל םייואר םיחוורכ בשחנ היהש םוכסה
.עבוקה

..."

12121212    ''''ממממעעעע

 יסחיה קלחל םאתהב ,אופא עבקנ הקולחל םייוארה םיחוורב תוינמה רכומ לש יסחיה וקלח
 תורחאה תויוכזה ןהמ הנימ אקפנ ןיא ,ונייהד .הרבחה יחוורב תורכמנה תוינמה תונקמש
 ףא יכ ,אלא תאז ןיא .'וכו להנמ תונמל תוכזה ,העבצה תויוכז :ןוגכ ,תורכמנה תוינמה תונקמש
 ןניא ויתוינמ ךא קוריפ תעב הרבחה יסכנ לש יראה קלחל ויתוינמ חוכמ יאכז תוינמה לעב םא
 ןיינעל הקולחל םייוארה םיחוורב וקלח ערגיי יזא ,הרבחה יחוורל תוליבקמ תויוכז ול תונקמ
.ב94 ףיעס

הרבחה יחוורל תויוכזב תוינמה לעב לש וקלח תלדגה3.2

 יחוורל תויוכזב תוינמה לעב לש וקלח תלדגה יכ ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל )2()ב(ב94 ףיעס

רומאה יסחיה קלחה תעיבק ךרוצל ןובשחב אבות אל הריכמה ינפלש םייתנש ךותב הרבחה
]

38[
.

 תוינמה ןיגב הרבחה יחוורל תוכזה תלדגה םהב םירקמל קר תסחייתמ הניא וז הארוה

רומאכ הלדגה לש הרקמ לכל אלא ,סמ ןורתיב תוכזל הרטמב התשענ תורכמנה
]39[

 טביהמ .
 דיתעב ןשממל דיתעו תופסונ תוינמ שוכרל ןינועמה תוינמ לעבל יאדכ ,סמה ןונכת לש
.ותטילשב הרבח תועצמאב ןכ תושעל לוקשל ,בורקה
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 תפוקת םות רחאל והשלכ דעומל תוינמה תריכמ תא תוחדל תוינמ לעב ותוא לוכי ,ןיפולחל
 .)"החדנה הריכמה דעומ" :ןלהל( הרבחה יחוורל תויוכזב וקלח לדגוה וב םויהמ םייתנשה
 הקולחל םייואר םיחוור תוינמה לעבל הנקַת החדנה הריכמה דעומל תוינמה תריכמ תייחד
 תריכמ תייחדמ האצותכ יכ ,רוכזל שי ,תאז םע .הרבחה יחוורל "תלדגומה" ותוכזב בשחתהב
 םיחוורה תעיבק ןיינעל בושיחה תפוקת הנתשת ,רומאכ החדנה הריכמה דעומל תוינמה
 ירוקמה הריכמה דעומ תא תוחדל רחוב היה תוינמה רכומ אלמלא :קודו .הקולחל םייוארה
 תשיכר תנשל המדָקש סמה-תנש םותמ התייה בושיחה תפוקת ,החדנה הריכמה דעומל
 ,םרב .ירוקמה הריכמה דעומל המדָקש סמה-תנש םותל דעו )1.1.1996 ינפל אל ךא( תוינמה
-תנש םותמ אהת בושיחה תפוקת ,החדנה הריכמה דעומל תוינמה תריכמ תייחדמ האצותכ
 המדָקש סמה-תנש םותל דעו )1.1.1996 ינפל אל ךא( תוינמה תשיכר תנשל המדָקש סָמה
 תליחת ןמל הפוקתה תא םג לולכת בושיחה תפוקת יכ ,אלא תאז ןיא .החדנה הריכמה דעומל
 הריכמה דעומל המדָקש סמה-תנש םותל דעו ירוקמה הריכמה דעומ עריא ּהבש סמה-תנש
 תא וניטקי רשא ,םידספה הרבחל ווהתי וז תפסונ הפוקת ךלהמב םא ףא תאזו ,החדנה
.הקולחל םייוארה םיחוורה
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המושה-דיקפל בושיחה תאצמה3.3

-דיקפל איצמהל תוינמה רכומ לע ,הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה תא ליחהל תנמ-לע
 תדוקפל )ג(ב94 ףיעסל םאתהב ,תאז .הקולחל םייוארה םיחוורה תא הֶארמה בושיח המושה
.הסנכה סמ

הקולחל םייוארה םיחוורה לע לטומה סמה רועיש.4

יללכ4.1

 ,הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס עבק ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע ,וניאר רבכש יפכ
 תוינמה רכומ לש וקלח יפ-לע "הקולחל םייוארה םיחוור"ל הווָשה םוכס תוינמ תריכמב יכ
 ילאירה ןוהה חוורמ קלח ,ונייהד ."בייח ינויצלפניא םוכס"ל בשחנ הרבחב םיחוורל תויוכזב
 ,"בייח" ינויצלפניא םוכסל ילאיר חוורמ ךפה "הקולחל םייוארה םיחוורה" הבוגב )םייקש לככ(
.10% רועישב סמל ףופכה

-יבר םייוניש רפסמ קקוחמה עציב ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב יכ ,וניאר דוע
 לָחה סמה רועישב םניינעש הלא םללכבו הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוהב תועמשמ
 םייוארה םיחוורב תוינמה רכומ לש יסחיה וקלח ,ןוקיתה יפ-לע .הקולחל םייוארה םיחוורה לע
 קלח הווהמ אלא ,10% רועישב סמל ףופכה בייח ינויצלפניא םוכסל דוע בשחנ וניא הקולחל
.ילאירה ןוהה חוורמ

 שרדיא ,וז הלאש לע הנעמ םשל ?הקולחל םייוארה םיחוורה לע לָחה סמה רועיש ,אופא והמ
.ול םיגירחה ינשל ןהו הז ןיינעל עבקנש ללכל ןה ןלהל

ללכה4.2

 לח היהש רועישב סמב הקולחל םייוארה םיחוורב וקלח לע סמב בייח רכומה יכ ,עבקנ ,ללככ
 וא )2(ב125 םיפיעס יפל ,הריכמה ינפל ךומס דנדיבידכ םילבקתמ ויה םיחוור םתוא וליא וילע

ןיינעה יפל ,הסנכה סמ תדוקפל )ב(126
]40[

 קקוחמה ףַאָש ,וז העיבק תועצמאב יכ ,חינהל שי .
 שומימ ןיבל דנדיביד תקולח לש ךרדב הרבחה לש םירובצה היחוור שומימ ןיב הירטמיס רוציל
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הרבחה תוינמ תריכמ לש ךרדב רומאכ םיחוורה
]41[

.
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 םייוארה םיחוורה יזא ,לארשי בשות םדא-ינב-רבח ידיב תוינמ תריכמב רבודמ םא ,ךכיפל
 תמועל ,םא .הסנכה סמ תדוקפל )ב(126 ףיעס תוארוהל ףופכב סממ םירוטפ ויהי הקולחל
-ינב-רבח וא )ץוח-בשות םא ןיבו לארשי בשות םא ןיב(דיחי ידיב תוינמ תריכמב רבודמ ,תאז
 רזגנכ ,25% רועישב ןוה יחוור סמב וביוחי הקולחל םייוארה םיחוורה יזא ,ץוח-בשות םדא
.הסנכה סמ תדוקפל )2(ב125 ףיעס תוארוהמ

ללכל םיגירחה4.3

יללכ4.3.1

 תויטרפ תוינמ תריכמ יבגל- דחאה :םיגירח ינשל ףופכ ליעל4.2 הקספב ןיוצש ללכה

רתוי םדקומ וא2002 סמה-תנשב עריא ןתשיכר םויש
]42[

 תוינמ תריכמ יבגל- ינשה ;

לפכ-יסמ תעינמל הנמא תוארוה היּבַגל תולחש תויטרפ
]43[

.

.ןלהל ראובמכ ,תאז

 תוינמ תריכמב הקולחל םייוארה םיחוורה לע לטומה סמה רועיש- ןושארה גירחה4.3.2
רתוי םדקומ וא2002 סמה-תנשב עריא ןתשיכר םויש תויטרפ

-תנשב עריא ןתשיכר םויש תויטרפ תוינמ תריכמב ןושארה גירחה לש וניינע ,רומאכ
.רתוי םדקומ וא2002 סמה

 םיחוורה :דחאה :םיביכרמ ינשל הקולחל םייוארה םיחוורה תא קלַחל שי ,הזכ הרקמב
 ךא( תוינמה ושכרנ הב סמה-תנשל המדָקש סמה-תנש םותמ ורבצנש הקולחל םייוארה
 דע הקולחל םייוארה םיחוורה" :ןלהל( 31.12.2002 םויל דעו )1.1.1996 ינפל אל
.הקולחל םייוארה םיחוורה תרתי- ינשה;)"עבוקה דעומה

 וא דיחי( רכומה לש ותוהיממ םלעתהב תאזו ,10% רועישב סמב בייח דחאה ביכרמה
 רועישב :ירק ,ליעל וראובש םיליגרה םירועישב סמב בייח רחאה ביכרמה וליאו .)הרבח
 תדוקפל )ב(126 וא )2(ב125 םיפיעס יפל ,דנדיבידב רבודמ היה וליא לח היהש סמה
 עבוקה דעומה דע הקולחל םייוארה םיחוורה יבגל ,רמולכ .ןיינעה יפל-הסנכה סמ
 עובק היהש10% לש סמה רועיש ,ןמז תלבגמ אלל ,לוחל ךישממ )ליעל םתועמשמכ(
.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע
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 ןתריכמו2003 סמה-תנש ינפל ושכרנש תוינמב רבודמ רשאכ יכ ,אופא הלוע ןאכמ
 ,10% רועישב סמב וביוחי הקולחל םייוארה םיחוורה אולמ ,2003 סמה-תנשב עצובת
.עבוקה דעומה דע הקולחל םייואר םיחוור םיווהמ רומאכ םיחוורה אולמ רשאב

 תריכמב הקולחל םייוארה םיחוורה תרתי לע לטומה סמה רועיש- ינשה גירחה4.3.3
לפכ-יסמ תעינמל הנמא תוארוה היּבַגל תולחש תויטרפ תוינמ

 ןיבל לארשי ןיב לפכ-יסמ תעינמל הנמא תוארוה תוינמה תריכמ לע תולח םא ,ןידה והמ
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 ןיבל וא )ץוח-בשות ידיב "תוילארשי" תוינמ תריכמ יבגל( רכומה לש ובשומ תנידמ
?)לארשי בשות ידיב "תורז" תוינמ תריכמ יבגל( רוקמה תנידמ

רוכזכ
]44[

 בייח תוינמה רכומ ויפל ,ללכה תא עבוק הסנכה סמ תדוקפל )1()א(ב94 ףיעס ,
 םיחוור םתוא וליא וילע לח היהש רועישב סמב הקולחל םייוארה םיחוורב וקלח לע סמב
 ,הדוקפל )ב(126 וא )2(ב125 םיפיעס יפל ,הריכמה ינפל ךומס דנדיבידכ םילבקתמ ויה
 בשות םא ןיב( דיחי אוהש רכומב רבודמ םא ,תילולימ תונשרפ יפל ,רמולכ .ןיינעה יפל
25% רועישב סמב ביוחי אוה ,ץוח-בשות םדא-ינב-רבח וא )ץוח-בשות םא ןיבו לארשי

 סמ תדוקפל )2(ב125 ףיעסל םאתהב תאזו ,הקולחל םייוארה םיחוורב וקלח ןיגב
.הסנכה

 עובקה ללכה לש ותילכת ירחא הרתה הנוש תונשרפ ץומיאב בר ןויגה שי ,יתעדל ,םלוא

יתנייצ רבכש יפכ :קודו .הסנכה סמ תדוקפל )1()א(ב94 ףיעסב
]45[

 ללכה תא ועבקב ,
 ךרדב הרבחה לש םירובצה היחוור שומימ ןיב הירטמיס רוציל ,קקוחמה ףַאָש ,רומאה
 ,ןכ-לע .הרבחה תוינמ תריכמ לש ךרדב רומאכ םיחוורה שומימ ןיבל דנדיביד תקולח לש
 סמה רועיש זא יכ ,לפכ-יסמ תעינמל הנמא תוארוה הריכמה לע תולח םא יכ ,ינרובס

 סמה רועיש היהי]46[הקולחל םייוארה םיחוורה תרתיב רכומה לש וקלח לע לוחיש

 הנפַמה ללכה תא אורקל שי ,רחא ןושל .]47[דנדיביד תקולח יבגל הנמא התואב עובקה
 אללכימ ףופככ הדוקפל )2(ב125 ףיעסב דנדיביד תקולח יבגל עובקה סמה רועישל
.הנמאה תוארוהב דנדיביד תקולח יבגל עובקה סמה רועישל
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ינויצלפניאה םוכסהו ילאירה ןוהה חוור ןיבל הקולחל םייוארה םיחוורה ןיב רשקה.5

 ילנימונה ןוהה חוור ןיב שרפהה יפל בשוחמ תוינמ תריכמב ילאירה ןוהה חוור ,ליעל ראובש יפכ
 םייוארה םיחוורב רכומה לש וקלח הבוגב ילאירה ןוהה חוורמ קלח וליאו .ינויצלפניאה םוכסה ןיבל
.ףיעס ותואב םיעובקה םירועישב סמב ביוחמ הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעסב רומאכ הקולחל

 לש יפרצמה םוכסהמ ןטקה ילנימונ ןוה חוור הב עבנש תוינמ תריכמ ןיד המ :הלאשה תררועתמ
 ב94 ףיעסב רומאכ )רכומה לש יסחיה וקלח יפל( הקולחל םייוארה םיחוורהו ינויצלפניאה םוכסה
 םויב ודי-לע ושכרנש תוינמ ,1.10.2003 םויב ,רכומה דיחי ,לשמל ,ןאכ לוט ?הסנכה סמ תדוקפל

 ,הווהמה ,ח"ש1,000,000 ךסב )ילנימונ( ןוה חוור הניה תוינמה תריכמ תאצות .1.1.1997
 ףיעס יפל( הקולחל םייוארה םיחוורב רכומה לש וקלח .סמב בייח וניאש ינויצלפניא םוכס ,ואולמב

 םייוארה םיחוורב וקלח ןיגב סמב בייח רכומה יכ ,רמול שי םאה .ח"ש400,000 ךסב וניה )ב94
?ינויצלפניא םוכס אוה ןוהה חוור אולמש תורמל תאזו ,הקולחל

 ילאיר ביכרמ רתווי םא קרו ,ינויצלפניאה םוכסה תא הליחת בשחל איה היוארה תונשרפה ,יתשיגל
ב94 םיפיעס לש םניינע ,ןכ יכ הנה .הקולחל םייוארה םיחוורה תא בשחלו ךישמהל שי ןוהה חוורב
 קלחל הוושה ילאירה ןוהה חוור קלח לע סמה רועיש"ב הסנכה סמ תדוקפל )2(- )1()א(
 ומויקב תינתומ הקולחל םייוארה םיחוורה לע סמה תלטה ,רמולכ ."...הקולחל םייוארה םיחוורהמ
 םייואר םיחוור ללכ בשַחל ןיא ,ינויצלפניא םוכס וניה ןוהה חוור אולמ םא ,ןכ-לע .ילאיר ןוה חוור לש
 םוכסה ,ליעל המגודה ינותנב םא ,ךכל םאתהב .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס ןיינעל הקולחל
 םיחוורב רכומה לש וקלח ךותמ דבלב ח"ש50,000 יזא ,ח"ש950,000 ךסב היה ינויצלפניאה

10% רועישב סמב םיבייח ויה הקולחל םייוארה
]48[

.

 הקולחל םייוארה םיחוורה ןיד המ :תפסונ הלאש תוררועמ הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה
?1.1.2003 ינפל עריא ןתשיכר םויש תוינמ תריכמב )ףיעס ותואב םתועמשמכ(
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 הווָשה ילאירה ןוהה חוורמ קלח לע סמה רועיש יכ ,הֶרומ הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס :קודו
 ותואב םיעובקה םירועישל םאתהב סמב ביוחי הקולחל םייוארה םיחוורב רכומה לש יסחיה וקלחל

ףיעס
]49[

 ןוהה חוור תא לצפל שי ,1.1.2003 ינפל ושכרנש תוינמ תריכמב רבודמו ליאוה ,יאמ אלא .
 קלח אוהש ,עבוקה דעומה דע ילאירה ןוהה חוור- דחאה:םיביכרמ ינשל הריכמ התוא ןיגב ילאירה
 ןיבל1.1.2003 םויל דע השיכרה םוימ הפוקתה ןיבש סחיכ אוהש ,ילאירה ןוהה חוור ללכמ יסחי

- ינשה ;)"עבוקה דעומה דע ילאירה ןוהה חוור" :ןלהל( הריכמה םויל דעו השיכרה םוימ הפוקתה
 ףיעסב םיטרופמה םירועישל םאתהב ןוה יחוור סמב בייח דחאה ביכרמה .ילאירה ןוהה חוור תרתי

 יבגל( הדוקפל126 ףיעסב עובקה רועישב וא )דיחי אוהש רכומ יבגל(הסנכה סמ תדוקפל121
.25% רועישב ןוה יחוור סמב בייח ינשה ביכרמה וליאו ;)םדא-ינב-רבח אוהש רכומ

 ירהש ,ילאירה ןוהה חוורמ הקולחל םייוארה םיחוורה תא "תיחפהל" שי דציכ ,אופא איה הלאשה
 ינשל ןוהה חוור לש ולוציפ ,םתחימצ דעומ יפל קיודמ ןפואב םיבשוחמ רומאכ םיחוורהש דועב
 רחאל וחמצנ הקולחל םייוארה םיחוורהש ןכתיי ,לשמל ,ךכ .יראיניל ןפואב השענ ליעלד ויביכרמ

 עבוקה דעומה דע ילאיר ןוה חוור הווהמ ילאירה ןוהה חוורמ רכינ קלחש דועב1.1.2003
.1.1.2003 ינפל הכורא הפוקת ושכרנ הרבחה תוינמ רשאב ,)ליעל ותועמשמכ(

 תא תיחפהל שי ,תחא תונשרפ יפל :ןהיניב עירכמ יניאש תוירשפא תויונשרפ יתש לע עיבצהל ןתינ
 ךרדב .רומאכ ויביכרמ ינשל ולצפל ןכמ רחאל קרו ,ילאירה ןוהה חוורמ הקולחל םייוארה םיחוורה
 ,דגנמ .ילאירה ןוהה חוור לש ויביכרמ ינשל ילנויצרופורפ ןפואב וסחויי הקולחל םייוארה םיחוורה ,וז

עבוקה דעומל דע הקולחל םייוארה םיחוורה תא תיחפהל שי היפל ,תרחא תונשרפ ןכתית
]50[

 חוורמ
 ותחפוי הקולחל םייוארה םיחוורה תרתי וליאו ;)ליעל ותועמשמכ( עבוקה דעומה דע ילאירה ןוהה
.וז היגוס תרהבהל םאתהב השעייש ,אופא יוארה ןמ .ילאירה ןוהה חוור תרתימ

.ןנור תאצוה תצפהב "ןוהה קושו ךרע תוריינ יוסימ" רפסה רבחמ וניה בתוכה*

.)"הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית" :ןלהל( 530 ח"ס ,2002-ב"סשתה ,)132 'סמ( הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח.1

 ויסקנפ תא להינ תוינמה רכומ רשאכ םג ולח ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל רבוע ןחסונכ ,הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה יכ ,ןיוצי.2
 ,)תבייחה ןתסנכה תעיבקו תומייוסמ תויופתוש לשו ץוח תעקשהב תורבח לש תונובשח יסקנפ לוהינ רבדב םיללכ( הסנכה סמ תונקת יפל
- תוירלודה תונקתה יפ לע בשוחש יפכ- ילאירה ןוהה חוורמ קלח ,הז הרקמב .)"תוירלודה תונקתה" :ןלהל( 963 ת"ק ,1986-ו"משתה
.10% רועישב סמל ףופכה בייח ינויצלפניא םוכסל ךפה ,הקולחל םייוארה םיחוורב רכומה לש וקלח הבוגב

.424 )2001-א"סשת(ןוהה קושו ךרע-תוריינ יוסימ אריפש .א האר.3

.הסנכה סמ תדוקפל )ב(126 ףיעס האר.4
.הסנכה סמ תדוקפל )2(ב125 ףיעס.5
 םיחוורה"ש ךכ ,הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תא ןקתל עצוה ,194 ח"ה ,1994-ד"נשתה ,)97 'סמ( הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצהב.6

 ,594-595 ,560 ח"ה ,2000-ס"שתה,םיסמה יניד ןוקיתל קוח תעצהל41 ףיעסב וליאו .25% רועישב סמב וביוחי "הקולחל םייוארה
 םייוארה םיחוורהמ יסחי קלחל הווָשה ילאירה ןוהה חוור קלח לע סמה רועיש יכ ,עובקלו הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תא ןקתל עצוה
 רועיש הבוגב היהי ,הרבחב םיחוורל תויוכזה ללכ ןיבל הינמה יפ לע הרבחב םיחוורל תוכזב רכומה לש וקלח ןיבש סחיכ אוהש ,הקולחל
.הריכמה םוי ינפל ךומס ,הינמה חוכמ דנדיבידכ לבקתמ היה הז םוכס וליא רכומה לע לחה סמה

.םש ,3 הרעה ליעל ,אריפש.7
.552 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל32 ףיעס האר.8

 ,1980-א"משתה ,)תבייחה ותסנכה תעיבקו ןמולהי לש תונובשח יסקנפ לוהינ רבדב םיללכ( הסנכה סמ תונקתלו תוירלודה תונקתל הנווַּכה.9
.166 ת"ק

.2 הקספ ןלהל.10
 םייוארה םיחוורב רכומה לש יסחיה וקלח דגנכ זוזיקב רתומ )רחא סכנ תריכמ לשב( תוינמה רכומל רצונש ןוה דספה ,ךכמ האצותכ.11

 זוזיקה תטישב יללכ ןוידל .הסנכה סמ תדוקפל )1()א(92 ףיעס תוארוהל םאתהב ,תאז .1:3.5 לש סחיב אלו1:1 לש סחיב הקולחל
.ךליאו85 'עב ,3 הרעה ליעל ,אריפש האר ,הסנכה סמ תדוקפל92 ףיעסב העובקה

.4 הקספ ןלהל.12
 סמ תדוקפל88 ףיעסב ותועמשמכ "השיכרה םוי" עריא הב הנשל ,הארנ ךכ ,ןווכתה ךכבו"הינמה תשיכר תנש" םילימב טקנ קקוחמה.13

 .דרפנב הינמ לכ יבגל השענ הקולחל םייוארה םיחוורה בושיחש"הינמה תשיכר תנש" םילימהמ דומלל ןתינ יכ ,ןיוצי דוע .הסנכה
.דחא דעומב ןאולמב ושכרנש תוינמ תריכמל סחייתי ,םוקמ לכמ ,ןוידה

."הריכמה םוי" עריא הב סמה-תנשל קקוחמה תנווכ יכ ,הארנ .הסנכה סמ תדוקפב תרדגומ הניא"הריכמה תנש" הביתה.14

 .הריכמה תנש ינפל ףוכתבש םינשה עבשל הקולחל םייוארה םיחוורה לש בושיחה תפוקת הלבגוה ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע.15
.1.1.1996 ינפל ורבצנש םיחוורה ןובשחב ואבוי אלש עבקנ דגנמ ךא ,וז הלבגמ הרסוה רומאה ןוקיתב

.דרפנ רמאמ שדקוי קוריפב הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס תוארוה תלחהב הז ללכבו קוריפב סמה תויובחב ןוידל.16
.392-393 'עב ,3 הרעה ליעל ,אריפש.17
 יכ םא ,סמה תויושר תונייצמ םש ,10 ,6-ג2/זי"םיסימ" ,30.12.2002 םוימ22/2002 ה"מ רזוחל )1(1.4 ףיעסל אפיסה הז ןיינעל האר.18

.ךליאו הינמל היצפואה שומימ דעוממ הניה ,ללכב םא ,הקולחל םייואר םיחוורל תואכזה יכ ,םירחסנ ךרע-תוריינל רשקהב

 .יו יערדא .י האר ,וז היגוסב ףיקמ ןוידל .היצלפניאל םאותמה ןזאמל אמש וא ילנימונ ןזאמל הנווַּכה םאה ,ריהבה אל קקוחמה ,אקע אד.19
.76 )ח"משת( ו טפשמ ירקחמ "היצלפניא תפוקתב)שדח חסונ( הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס לש ושוריפ" ןדע

...03 רבמטפס( 3/ב"נ ןובשחה האור .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה13 ךותמ11 דומע
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 רחאל סמב ובייחתנש םיחוורה םה"סמב ובייחתנש םיחוורה" ,התסנכה תעיבקב לח םימואיתה קוחל ב קרפש הרבח יבגל יכ ,הארנ.20
 היה וליאכ םימואיתה קוח תא וארי יכ ,שרופמב עבוקה םימואיתה קוחל24 ףיעסמ קיסהל ןתינ ,תאז .םימואיתה קוח תוארוה םושיי
.הסנכה סמ תדוקפמ קלח

 םיבשחנ אל הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעס יפל ינויצלפניא םוכס םיווהמה םיינויצלפניא םיחוור ,תילולימ תונשרפ יפל יכ ,בל לא םשוי.21
 ירהש ,סממ םירוטפה םימוכס םיווהמ םניא ףא םהש ,אקע אד .סמב בייח "בייח ינויצלפניא םוכס" קר ןּכש ,סמב ובייחתנש םימוכסל
 יוכינ םהמ הכונ יכ סמב ובייחתנ אלש םיחוור ,רומאכ תונשרפ יפל ,דועו תאז .סמב תובח יִאב אלא סממ רוטפב רבודמ ןיא הז הרקמב
 ירהש ,סממ םירוטפ ויהש םיחוורל םיבשחנ אל ףא םהו "סמב ובייחתנש םימוכס" םניא םימואיתה קוחל7 ףיעס יפל היצלפניא לשב
 קלח םירומאה םיחוורב תוארלו הקיקחה תילכת יפל תונשרפב טוקנל יוארה ןמ ,יתשיגל .סממ רוטפ הווהמ וניא היצלפניא לשב יוכינ

.הקולחל םייוארה םיחוורהמ
 הרבח ,ללכ 'נ ג"משפ635/68 א"עב ןוקתיו טפושה ךכ לע דמע .בויח-יא תארוה אלו רוטפ תארוה איה )ב(126 ףיעסב היונמה הארוהה.22

 ,הז סמב תובייח תורבח קרש ןוויכמו ,תורבח סמב בויחהמ וז הסנכה רטופ )ב(126 ףיעס" :259 ,255 ב א"דפ ,מ"עב לארשיב תועקשהל
 ;278 ז א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב הסדנהו ןינב ללכ22/74 )ם-י( ה"מע םג האר ."הסנכה התואל סחייתמה ,ועמשמכ וטושפ ,רוטפ הז ירה
 חוטיבל תילארשי הרבח ,לנויסנ הל2/69 א"ע האר ןכ .226 ח א"דפ ,ג"משפ 'נ מ"עב )לארשי( סרוטומ ןויפמ'צ392/75 )א"ת( ה"מע
 לכל רוטפ תארוה הניה הסנכה סמ תדוקפל )ב(126 ףיעס תארוה יכ ,ןורקיעה לע ודי ןוקתיו טפושה ךמס וב ,269 ב א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב
 ,13-א3/וט"םיסימ" "חוור סמב יוסימ תייגוס- יפסכ דסומ ידיב לבקתהש דנדיביד" ץיבוניבר .ז האר ,הנוש השיגל .ןיינעו רבד
 .תבייחה הסנכהה בושיח ךרוצל לרטונמה יאנובשח םושיר אלא סמ הרוטפ הסנכה הווהמ הניא יתרבח-ןיב דנדיבידמ הסנכה יכ ,רבוסה
.131-א4/זי"םיסימ" "?הקולחל םייואר םיחוור םנמאה- לארשיב תורבח ןיב דנדיביד" איגש .נ םג האר

 ,"סמ יכרוצל" םיחוורל םיבשחנ םניא םה ךא ,"תיאנובשחה" הפולחה ךרוצל הקולחל םייואר םיחוורל םיבשחנ יטיווקא יחוור יכ ,ןיוצי
 תעיבק ךרוצל ןובשחב תאבומש איה תופולחה יתשמ תלבקתמה רתוי הכומנה האצותה ,רומאכ .סמב םיבייח םניא יטיווקא יחוור ירהש
 תכישמ וניה ךכל ירשפא ןורתפ .הקולחל םייואר םיחוורל םיבשחנ םניא יטיווקאה יחוור ,ןכ-לעו ,הקולחל םייוארה םיחוורה םוכס
 ,תוינמה תריכמ תנשל המדָקש סמה-תנש םות דע רחואמה לכל )רוטפ ןכא דנדיבידהש החנהב( סממ רוטפ דנדיבידכ יטיווקאה יחוור
 ותשלוח ."ונממ ורטופ אלוליא סמב םיבייח ויהש םיחוור" םתויהב "הקולחל םייואר םיחוור"ל יטיווקאה יחוור תא ךופהתש הלועפ
.הז הרקמב לוחל תויושע רשא הסנכה סמ תדוקפל )ג(18 ףיעס תוארוהמ תעבונ הז ךלהמ לש תירקיעה

 דנדיביד הכוני אל ףאו הקולחל םייוארה םיחוורהמ קלח ווהי אל םה ,בושיחה תפוקת ינפל וחמצנ םיקלוחמה םיחוורה םא ,תאז תמועל.23
 בושיחה תפוקת רחאל ךא הריכמה םוי ינפל וחמצנש םיחוורל רשאב םג ןידה אוה ךכ .רומאכ הקולחל םייוארה םיחוורהמ םהמ קלוחש
.הריכמה םוי ינפל דנדיבידכ וקלוחו )הריכמה םוי עריא ּהבש הנשל המדָקש סמה-תנש םות רחאל :ירק(

."הקולחל םייואר םיחוור" תרדגה-הסנכה סמ תדוקפל )1()ב(ב94 ףיעס האר.24

.הסנכה סמ תדוקפל )4(2 ףיעס יפל הסנכה לע תואצוה ףדועב ורוקמש הרבחה לש תומדוק סמ-תונשמ דספה :ןוגכ.25
 םוקמב .הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב לטובשהסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעסב תועובק תיתחפשמ הרבח לע תולחה סמה תוארוה.26

הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ותליחתו ליאוה .הפוקש הרבחב ןניינעש1א64 ףיעס תוארוה הסנכה סמ תדוקפל ופסונ ,ולא תוארוה
 ןיבל תיתחפשמ הרבח יבגל עובקה סמה רדסֶה ןיב תופיצר רוצל תנמ-לעו ףיעס ותוא יפ-לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םויל העבקנ
 תונקת ומסרופ םרט ,םויה דע .רומאה םויב לוחי הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס לש ולוטיב םג יכ ,עבקנ ,הפוקש הרבח יבגל עובקה הז
1א64 ףיעס תוארוה ףקותל וסנכנ םרט דגנמו ,לוחל ךישממ הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס ןכ-לעו ,הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס יפ לע
.הסנכה סמ תדוקפל

.50-52 'עב ,3 הרעה ליעל ,אריפש האר ,תיתחפשמ הרבחב ןוידל.27
.הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוה יפל בשוח תבייח הרבחה וב סמה ןהב םינשה תא תללוכ הבטהה תפוקת.28

.51 'עב ,3 הרעה ליעל ,אריפש האר.29

.הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוה יפל בשוח הרבחה תבייח וב סמה ןהב םינשה תא תללוכ הבטהה תפוקת ,רומאכ.30

 אד .סמב תבייח הניא וז הכישמ ירהש ,תוינמה תריכמ ינפל הרבחב ורבטצהש םיחוורה תכישמ לש ךרדב היעבה תא רותפל ןתינ ,םנמוא.31
.תוינמה תריכמב תמייק הניאש תובח ,תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תובח ךכ לשב רצוויהל היושעש ,אקע

 .הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב ףסּוהש הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעסב תועובק הפוקש הרבח לע תולחה סמה תוארוה ,רומאכ.32
 תונקת ומסרופ אל ,םויה דע .ףיעס ותוא יפ-לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םויל העבקנ הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ותליחת
.הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס תוארוה ףקותל וסנכנ םרט ןכ-לעו ,רומאכ

 .)"הבטהה תונש" תרדגה-הסנכה סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעס( הפוקש הרבח הרבחה התייה ןהבש סמה-תונש תא תוללוכ הבטהה תונש.33
 הפוקש הרבח ןיינעל ,583 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )6()ד(90 ףיעסב העובקה רבעמה תארוה יפל ,םלואו

 םאתהב תאזו ,1.1.2003 םויב132 ןוקית לש ותליחת ,ללככ( רומאה ןוקיתה לש ותליחת ברע תיתחפשמ הרבח וא תיב תרבח התייהש
 הרבח יבגל ,רחא ןושל .הבטהה תונשכ רומאכ הרבח התייה ןהבש סמה-תונש תא םג וארי ,)581 'עב ,םש ,ןוקית ותואל )א(89 תוארוהל

 הרבחה התייה ןהבש סמה-תונש תא ןה הבטהה תונש הנלולכת ,31.12.2002 םויב תיתחפשמ הרבח וא תיב תרבח התייהש הפוקש
 .ןיינעה יפל ,תיתחפשמ הרבח וא תיב תרבח הרבחה התייה ןהבש סמה-תונש תא ןהו הפוקש הרבח

 תונש" תרדגה-הסנכה סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעס( הפוקש הרבח הרבחה התייה ןהבש סמה-תונש תא תוללוכ הבטהה תונש ,רומאכ.34
.)"הבטהה

 םאתהב ,תאז .הסנכה סמ תדוקפל )א(כ103 ףיעסב ותרדגהכ ,תוינמ תפלחה ךרד לע גוזימ לע םג ,םיביוחמה םייונישב ,הלח וז הארוה.35
.הסנכה סמ תדוקפל )ה(כ103 ףיעסל

.1312 ת"ק.36
 הרבחב תיצקומ הינמ תריכמב הקולחל םייואר םיחוור תעיבק( הסנכה סמ יללכ האר .הסנכה סמ תדוקפל )א(ח104 ףיעסב התרדגהכ.37

 תריכמ תעב הסנכה סמ תדוקפל94 ףיעס ןיינעל הקולחל םייוארה םיחוורה תא םיעבוקה ,474 ת"ק ,2002-ב"סשתה ,)לארשי תבשות
.לארשי תבשות תטלוק הרבחב תיצקומ הינמ

 ןוגכ( םירחאה תוינמה ילעב לש הקזחהה לוליד לש רחאה ןָּפב ללכ ןד וניא ךא תוקזְחה תלדגהל סחיב קר תומלעתה עבוק ףיעסהש ,ןיינעמ.38
.אילת אהב אהש תורמל ,הריכמה ינפלש םייתנש ךותב )תוינמ תאצקהב

 יחוורל )שרויה( תוינמה לעב לש ותוכז הלדגוה היתובקעבש ,השרוהמ האצותכ תופסונ תוינמ תלבק לש הרקמב וז הארוה לוחת ,לשמל ,ךכ.39
.הרבחה

.143 ,132-ג1/זי"םיסימ" ,23/2002 ה"מ רזוחל6 ףיעס ,הז ןיינעל האר.40

 .ןוה תועקשה דודיע קוחב ותועמשמכ רשואמ לעפמ תלעב הרבח לש תוינמ תריכמ רבדב תושרופמ תוארוה עובקלמ ענמנ קקוחמה ,אקע אד.41
.144-ג 'עב ,םש ,23/2002 ה"מ רזוחל6.1.9 ףיעס ,הז ןיינעל האר

.4.3.2 הקספ ןלהל.42
.4.3.3 הקספ ןלהל.43
.4.2 הקספ ליעל.44

.םש.45

 עבוקה דעומה דע הקולחל םייוארה םיחוורה יוכינב הקולחל םייוארה םיחוורב רכומה לש וקלח :ירק ,ליעל4.3.2 הקספב םתועמשמכ.46
.)םש םתועמשמכ(

.דבלב לקהל האבכ הנמא שרפל גוהנ ןּכש ,הסנכה סמ תדוקפל )2(ב125 ףיעסב עובקה רועישהמ הובג היהי אל הזש דבלבו.47
 םייוארה םיחוורב רכומה לש וקלח םוכס היפל ,הז הרקמב תרחא תונשרפ תצמואמ התייה םא יכ ,ןייצל רתומל .4.3.2 הקספ ליעל.48
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 סמב בייחתהל הז םוקמבו ב94 ףיעס תוארוה תא ללכ ליחהל אלש ףידעמ תוינמה רכומ היה ,סמב ואולמב בייח )ח"ש400,000 ךסב( הקולחל
 םוכסה ןיבל )ח"ש1,000,000 ךסב( ילנימונה ןוהה חוור ןיב שרפהה תא הווהמה ,ח"ש50,000 ךסב ילאיר ןוה חוור ןיגב ןוה יחוור
 הקולחל םייוארה םיחוורה לע סמהש דועב ,ח"ש25,000 רתויה לכל היה ילאירה ןוהה חוור לע סמה .)ח"ש950,000 ךסב( ינויצלפניאה
 בושיח המושה-דיקפל איצמהלמ ענמנ היהש ךכב ?ב94 ףיעס תוארוהמ טלמנ תוינמה לעב היה דציכ .ח"ש40,000-ב םכתסמ היה
.3.3 הקספ ,ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל )ג(ב94 ףיעסב שרדנכ ,הקולחל םייוארה םיחוורה תא הֶארמה

.4 הקספ ליעל.49

 ךא( תוינמה ושכרנ הב סמה-תנשל המדָקש סמה-תנש םותמ ורבצנש הקולחל םייוארה םיחוורה :ירק ,ליעל4.3.2 הקספב םתועמשמכ.50
.31.12.2002 םויל דעו )1.1.1996 ינפל אל
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