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ןוה תועקשה דודיע קוחל )ח(51 ףיעס הנורחאל ףסוה ,ל"נה ונרזוחב רומאכ   .1

       ותטילשב  דיגאתל  וא הטילש לעבל ,ובורקל לעפמ לעב ןתנש םוכס לכ ויפל         

       דנדיבידכ  והוארי  ןיפיקעב  ןיבו  ןירשימב  ןיב ותבוחל ותוא ףקזש וא         

       וילע  סמהו  לבקמה  ידיב  תבייח  הסנכה אוה םא תלוז לעפמה לעב קליחש         

                                                                   .םלוש         

       םיחוור סממ רטופה ,יפולחה לולסמה לש ללוכה רשקהב ןיבהל שי ןוקיתה תא

       ,רבסוהש  יפכ  ותרטמו  ,םיקלוחמ  םיחוור סמב בייחמ ךא לעפמב םיעקשומ         

       רבודמה  םא  ןיב ,יפולחה לולסמב הרחבש הרבחמ םיפסכ תאצוה עונמל התיה

       .תרחא  ךרדב םתאצוהב רבודמה םא ןיבו דנדיביד תקולח י"ע םיפסכ תאצוהב         

       םירקמב  דנדיביד  קלוח  וליאכ  הטולח  הקזח  רצויה  ,וחסונב  ןוקיתה

       ,םימושינל המושה ידיקפ ןיב דימתמ חוקימ לש בצמ עונמל דעונ ,םימייוסמ         

       הערכה  וב  גישהל  ןתינ  אלש  אשונב טפשמה יתבב תוכשוממ תויוניידתהו

       תודבוע  תכרעמ  לע ססובמו ידוחיי אוה הרקמ לכ ןכש דיתעל החנמ תיטפשמ         

       עיקשמה  היה ןוקיתה ינפל .םידקתכ שמשל לוכי אוה ןיא ןכ לעו ,תידוחיי         

       ןוקיתהו  ,ויתולועפל  המושה  דיקפ תוסחייתהל רשאב תואדוו רסוחל יופצ         

... יפולח לולסמב םירשואמ םילעפמב לופיט29.12.92 )1(32/92 ב"ה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה5 ךותמ1 דומע
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                                .ןוחטבב וידעצ תא לכלכל ול רשפאל היה רומא         

       םילבוקמ םיילכלכ םיכלהמ לילכ עונמל התיה אל קקוחמה תנווכ תאז םע דחי

       םהב  ןיאש  לילעב רורבש םיפסכ יאדוובו ,הרבחהמ תינמז םיפסכ תאצוה לש         

       הארנ  ןתוא תולועפ ןיב ןיחבהל ,אופיא ,דעונ הז ונרזוח .םיחוור תאצוה         

       ובשחייו  )ח(51  ףיעס  ןהילע  לוחיש  תולועפ ןיב,שממ דנדיביד תקולחכ         

       אלו  דנדיביד ןניאש םיפסכ תאצוה לש תולועפ ןיבו ,דנדיביד קלוח וליאכ         

                                                  .)ח(51 ףיעס ןהילע לוחי         

                                              םיחוורמ דנדיביד תקולח1.1

       האיצומ  הרבח  רשאכ  וא  ,דנדיביד  תקולח  לע הזירכמ הרבח רשאכ              

       הרבחל םיחפונמ לוהינ ימד לשמל ומכ ,רחא םש לש הווסמ תחת םיחוור              

       דנדיביד תקולחב רבודמה ,דיתעב ורזחוי אל םיפסכהש רורבו ,הדיספמ              

       לבקמה  לצא  ןהו  תקלחמה  הרבחה  לצא  ןה ,ןינעו רבד לכל הליגר              

       בייוחת רתיה ןיב .דנדיביד תקולחל תועגונה ןיד לכ תוארוה ולוחיו              

       רוקמב  יוכינ  תבוח לוחתו ונממ הרטפוהש תורבח סמב תקלחמה הרבחה              

                                      .%15 לש רועישב דנדיבידה לבקממ              

       םאתהב  ולפוטי ,םיביטקיפ םינממס ןהב שיש ל"נכ תואקסיע יכ שגדוי

-ל  ומדקש  סמה  תונשב םג לוחי רומאהו ,הדוקפל86 ףיעס תוארוהל              

.1992

                             )ח(51 ףיעס יפל דנדיבידכ םואריש םימולשת1.2

       םיגירחל  טרפו  ליעל1.1-ב רבסומכ דנדיביד תקולחל טרפ ןורקעב

       יפולחה לולסמב לעפמ לעב ןתנש םוכס לכ- ןלהל1.3 ףיעסב םייונמה              

       ותסנכהב  ותוא  ללכ  לבקמה םא תלוז דנדיבידכ והוארי ,רושק ףוגל              

                                                            .תבייחה              

       וליחהל  ןיאו  ,1992 סמה תנשב לחה ונתינש םימוכס לע לוחי רומאה

                                        .תומדוק םינשמ הבוח תורתי לע              

       ,ליעל1.1  ףיעסב  רומאהמ  לידבהל יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל

       הרבחהש  תורבחה  סמ םולשת ךרוצל קר דנדיבידכ ובשחי הלא םימולשת

       שדחמ  םתעקשה  הענמנ  םימולשתה  עוציב ידי לע ןכש ,ונממ הרטפוה              

       דנדיביד  םימולשתב  תוארל  ןיא  .דדועל  קקוחמה הצר ותוא לעפמב              
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                                       :רומאהמ אצוי לעופ .רחא ןינעל              

       וילא  תוסחייתההו  ,םולשתה  תוהמ תא הנשמ הניא סמב תובחה1.2.1

       הרבחב  העקשה(  םידדצה לש תירוקמה םתנווכ יפל אהת םירפסב                    

                                         .)ב"ויכו ,האוולה ,תב                    

       רשואמ לעפממ הסנכה לע לחה תורבח סמב בייוחת תמלשמה הרבחה1.2.2

       ,דנדיבידמ  רוקמב  סמ  יוכינ תבוח לוחת אל .ליגרה לולסמב                    

       גוסב  יולת(  ןוההמ  תיטמוטוא  העירג  הווהי  אל םולשתהו

                                                     .)םולשתה                    

       וניא לובקתהו ,דנדיבידמ הסנכה לע ריהצהל בייח וניא לבקמה1.2.3

                .)לובקתה גוסב יולת( ןוהל תיטמוטוא תפסות הווהמ                    

            .ל"נה םימוכסה ךותמ דנדיביד קלחל הרבחה תיאשר דיתעב1.2.4

       ,שממ דנדיביד תקולח יבגל דודיעה קוחל )ג( 74 ףיעסב רומאכ1.2.5

       תיאשר  הרבחה ,דנדיבידכ םתוא םיאורש הלא םימולשת יבגל םג

       וניאש רוקמב רבודמה םא ןיב ,הל שיש םירחא תורוקמל םסחייל                    

         .רשואמה הלעפממ אלש תבייח הסנכהב רבודמה םא ןיבו הסנכה                    

       יפ לעו שארמש ,הסרובב םיפסכ סויג :הסנכה וניאש לשמל רוקמ

                              .תונב תורבחב העקשהל ודעונ ףיקשת                    

       הסנכה  :ונייהד  "תבייח  הסנכה"ל הנווכה הסנכה אוהש רוקמ

       הנווכה ןיא .הנממ קלוחש דנדיביד יוכינבו תורבח סמ יוכינב                    

                     .םהילע לח וניא74 ףיעסש םיאנובשח םיחוורל                    

                                       )ח(51 ףיעס לוחי אל םהב םירקמ1.3

                                  יפולח לולסממ חוור ןיא הרבחל1.3.1

       תא  תלצנמ  איה  ןיאו  יפולח לולסממ חוור ןיא הרבחל רשאכ                    

       ףיעס  תוארוה  תא ליעפהל ןיא ,קוחל51 ףיעס יפ לע תובטהה                    

       הרבחהש סמה תא םלשל אלב דנדיבד תקולח לוכיס ןתרטמש )ח(51

                                                 .ונממ הרטפוה                    
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                                                  האוולה רזחה1.3.2

       הרבחל  הנתינש  האוולה ןוערפ לע )ח(51 ףיעס תא ליחהל ןיא1.3.2

       לע  ןהו ןרקה לע ןה לח רומאה .םיילכלכ םיאנתב לעפמה תלעב                    

       .םירפסב  הפיקז  המשרנש וא לעופב ורזחוה םא ןיבו ,תיבירה                    

       ךלהמב  לבקתנש  םיקפס  יארשא  לש ןוערפ לע רומאה לוחי ןכ

                                       .לעפמה לש ליגרה םיקסעה                    

                                   םיסכנ וא םיתורש רובע םולשת1.3.3

       וא  םיתורש ןיגב ילאיר םולשת לע )ח(51 ףיעס תא ליחהל ןיא                    

       םא וליפאו ,לבקמה ידיב הסנכה הווהמ םולשתה םוכס םא םיסכנ                    

       םגו  ,דספהה  דגנכ זזוק הסנכהה םוכסו םידספהב יוצמ לבקמה                    

                                       .ץוח בשות אוה לבקמה םא                    

       םיקסעה  ךלהמב  תורבעהב  רבודמ  רשאכ קר לוחי ליעל רומאה

                                                       .ליגרה                    

        תלעב  תרחא הרבחל יפולח לולסמ תלעב הרבחמ םיפסכ תורבעה1.3.4

                                                  יפולח לולסמ                    

       תולעב  תורבח  ןיב  םיפסכ  תורבעה לע ףיעסה תא ליחהל ןיא                    

       תוענמיה  הניא הרבעההל תירקיעה הביסהש דבלבו יפולח לולסמ                    

                                                         .סממ                    

                                       דעומ תורצק תואוולה ןתמ1.3.5

       הרבחה  הנתנש  דעומ תורצק תואוולה לע ףיעסה תא ליחהל ןיא                    

       הלוע  וניא  םמוכסש דבלבו ,םילבוקמ קוש יאנתב לעפמה תלעב                    

               .יפולחה לולסמב ורוקמש רובצה חוורה םוכסמ%10 לע                    

                                  הכרבב
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                           הסנכה סמ תוביצנ                                       
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)C( תורומש תויוכזה לכ                                                        

10קת
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