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 הגוהנה היסנפה תטיש יוניש וניינעש םכסה םידדצה ןיב םתחנ 31.5.2007 םויבו :ליאוה

 חפסנכ ב"צמה ,)"רבעמה םכסה" :ןלהל( תרבוצ היסנפל תיביצקת היסנפמ הטיסרבינואב

 ;םכסהל 'א

 :ןלהל( רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממה ידי לע רשוא אל רבעמה םכסהו :ליאוהו

 ;)"רכשה לע הנוממה"

 רכשה לע הנוממהו ןוגראה ,הטיסרבינואה ןיב ולהנתהש םייטפשמ םיכילה תובקעבו :ליאוהו

 סומידב אישנה 'בכ תושארב רכשה לע הנוממהו םידדצה תופתתשהב רושיג ךילה םייקתה

  ;רלדא ביטס

 רשא ,רבעמה םכסהב םינוקית רבדב תומכסהל םידדצה ועיגה רושיגה ךילה תרגסמבו :ליאוהו

 הז ללכבו ,וינוקית לע רבעמה םכסה תא רשאי יכ רכשה לע הנוממה עידוה םהיתובקעב

 השירפה ליג תאלעה ןיינעב הז םכסה םע דבב דב ומתחיש םייצוביקה םימכסהה ינש תא

  ;יונימה תמדקהו

 םכסהב רבעמה םכסהב םירומאה םינוקיתה יבגל תומכסהה תא ןגעל םיניינועמ םידדצהו :ליאוהו

   ;הז יצוביק

 השקב רכשה לע הנוממה םע דחיב םידדצה םישיגמ הז םכסה תמיתח םע דבב דבו :ליאוהו

 ץ"גב ךילהב ,ץ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבל )"השקבה" :ןלהל( תמכסומו תפתושמ

 ;השקבב טרופמכ םהיניב תקולחמב הרתונש תינורקעה הלאשב עירכהל ,3319/13

 

 

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל
 
 

 .ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ ויחפסנ לע הז םכסהל אובמה .1

 
 .תרחא רמאנ םא אלא רבעמה םכסהב תועובקה תורדגהה ןה הז םכסהב תורדגהה לכ .2

 

 .ןהש יפכ רבעמה םכסה תוארוה ולוחי ,הז םכסהב שרופמב ןקות וא/ו שרופמב ןיוצ אלש ןיינע לכב .3
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 רבעמה םכסהל םינוקית

 :אבה "ליאוהו"ב ףלחוי ישימחה "ליאוהו"ה ,רבעמה םכסהל אובמב .4
 תיביצקת היסנפב םיחטובמה ריכבה ימדקאה לגסה ירבח יכ ,םידדצה ןיב םכסומו ליאוהו"

 יאלמג אוהש ימ לעו ,םהיריאש לעו הלא םידבוע לע יכו ,הז ןפואב םיחטובמ תויהל וכישמי

 רחאלו הטיסרבינואב םתדובע תעב לוחל ופיסוי ,ויריאשו ןלהל םכסהב ותרדגהכ עבוקה דעומב

 יצוביקה םכסהב םינגועמ םהש יפכ תיביצקתה היסנפה ירדסה לכ ,המאתהב ,תואלמגל םתשירפ

 למגה .ק לש תודגאתהה ןונקת" ותרתוכש ולש 'א חפסנו 26.11.2009 םוימ םידדצה ןיב דחוימה

 4.12.2016 םוימ םידדצה ןיב דחוימ יצוביק םכסהב ונקותו ורדסוהש יפכו "ימדקאה לגסה לש

 היסנפה ירדסה תוארוה ,קפס רסה ןעמל .)"תיביצקתה היסנפה ירדסה" :דחיב ןלהל(

 םתשירפ רחאל םג ןלהל םכסהב םתרדגהכ םיקיתו םידבוע לע לוחל וכישמי תיביצקתה

 אלל ,ויריאשו ןלהל םכסהב ותרדגהכ עבוקה דעומב יאלמג אוהש ימ לעו ,םהיריאשו ,תואלמגל

   ."ןיד יפ-לע ולוחיש םייוניש טעמל ,אוהש גוסו ןימ לכמ םהיאנתב יוניש

 

 :ןמקלדכ תואבה תורדגהה ונקותי רבעמה םכסהל 2 ףיעסב .5

  .הרדגהה םויסב "םילומגתה תפוקב" םילימה וקחמי "קיתו דבוע" הרדגהב .5.1

 למג תפוק" םילמהו ,"ןוכסיחל למג תפוק" הרדגהב ףלחות "םיריכשל למג תפוק" הרדגהה .5.2

 ."ןוכסיחל למג תפוק"ב ופלחוי םכסהה ףוגבו הרדגהה ףוגב "םיריכשל

 
 :ןמקלדכ ןקותי רבעמה םכסהל 4 ףיעס .6

 היסנפה ירדסה" םילימב "תיביצקתה היסנפה תוארוה" םילימה ופלחוי 4.1 ףיעסב .6.1

 ."תיביצקתה

  :ןמקלדכ 4.3 ףיעס ףסוותי ,4.2 ןטק ףיעס ירחא .6.2

 תרחא הארוה לכב וא הז םכסהל אובמב ,הז ףיעסב רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל   4.3"  

 ,יצוביק םכסה תרגסמב תרחא המכסה לכל עיגהל םידדצה תוכמסמ עורגל ידכ הז םכסהב

   ."ןידל ףופכב

 

 ."תיביצקתה היסנפה תוארוהב התרדגהכ" םילימה וקחמי רבעמה םכסהל 5.2 ףיעסב .7
 

 ."םיקיתו םידבוע" םילימה ירחא םילימה לכ וקחמיי רבעמה םכסהל 6.2.2 ףיעסב .8
 

 :ןמקלדכ ןקותי רבעמה םכסהל 8 ףיעס .9

 ןיב םייצוביקה םימכסהב עבקנש יפכ" םילימה ואובי "ויהי" הלימה ירחא .8.1 ףיעסב .9.1

  ."4.12.2016 םוימו 25.9.2011 םוימ תואטיסרבינואה ןיבל ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא

 יבגל" םילמה ופסוותי "קיסעמ תושרפה יבגל" םילמה ירחא ,הינשה הקספב 8.1.1 ףיעסב .9.2

 םוקמב" םילימה ואובי "םירוטיפ ייוציפ ןובשח לע" םילימה םוקמבו "הקיתו היסנפ ןרק

  ."םירוטיפ ייוציפ



- 3 - 

 

  

   :8.1.2 ףיעסב .9.3

 רועיש" אובי "םילומגת ןובשח לע תעבוקה תרוכשמהמ 6%" ףלח ,היינשה הקספב

 םימכסהב םיעובקה םירועישל םאתהב תאזו ,םילומגת ןובשח לע תעבוקה תרוכשמהמ

 םוימו 25.9.2011 םוימ תואטיסרבינואה ןיבל ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא ןיב םייצוביקה

  .7.5% לע הז רועיש דמוע ,הז םכסה תמיתח דעומל ןוכנ יכ ,רהבומ ."4.12.2016

  ."םירוטיפ ייוציפ םוקמב" םילימה ואובי "םירוטיפ ייוציפ ןובשח לע" םילימה ףלח ,ףסונב

 רועיש" אובי "םילומגת ןובשח לע תעבוקה תרוכשמהמ 5.5%" ףלח ,תישילשה הקספב

 ינוגרא ןיב םייצוביקה םימכסהב םיעובקה םירועישל םאתהב תאזו ,תעבוקה תרוכשמהמ

 ,רהבומ ."4.12.2016 םוימו 25.9.2011 םוימ תואטיסרבינואה ןיבל ריכבה ימדקאה לגסה

  . 7% לע הז רועיש דמוע הז ,םכסה תמיתח דעומל ןוכנ יכ

 :האבה אפיסל ףלחות תישילשה הקספה לש אפיסה ,ףסונב

 םיללכ[ הסנכה סמ תונקתל רשואמה ילמיסקמה יוכינה רועיש לדגוי דיתעבש לככ"

 ,7%-ל רבעמ )"הסנכה סמ תונקת" :ןלהל( 1964-ד"כשת ,]למג תופוק לוהינו רושיאל

 הרבעה םשל ותרוכשממ יוכינה רועיש תא לידגהל הטיסרבינואל תורוהל יאכז אהי דבועה

 ,הסנכה סמ תונקתל רשואמה ילמיסקמה רועישל דע תרבוצה היסנפה ןרקל

   ."דבועה תארוהל םאתהב לעפת הטיסרבינואהו

 :ןמקלדכ 8.1.3 ףיעסל ודחואי 8.1.3-8.1.4 םיפיעס .9.4

  :ןוכסיחל למג תפוקב וא םילהנמ חוטיבב דבועה רחב 8.1.3"

 :שירפת הטיסרבינואה .א

 םיעובקה םירועישל םאתהב תאזו םילומגתל תעבוקה תרוכשמהמ רועיש )1(

 ןיבל ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא ןיב םייצוביקה םימכסהב

 רומאכ השרפהה .4.12.2016 םוימו 25.9.2011 םוימ תואטיסרבינואה

 רשוכ ןדבוא לש הרקמל יוסיכ תשיכרל הטיסרבינואה םולשת תא לולכת

 ותולע רשאו תעבוקה תרוכשמהמ 75% תחטבהל שורדה רועישב הדובע

 השרפהה רועישש דבלבו ,תעבוקה תרוכשמהמ 2.5% לע הלעת אל

 .תעבוקה תרוכשמהמ 5%-מ דרי אל םילומגתל

  .םירוטיפ ייוציפ םוקמב תעבוקה תרוכשמהמ 8.1% )2(

 ,תעבוקה תרוכשמהמ רועיש שדח דבוע לכ לש ותרוכשממ הכנת הטיסרבינואה .ב

 לגסה ינוגרא ןיב םייצוביקה םימכסהב םיעובקה םירועישל םאתהב תאזו

  4.12.2016 םוימו 25.9.2011 םוימ תואטיסרבינואה ןיבל ריכבה ימדקאה

 רועיש לדגוי דיתעבש לככ .ןוכסיחל למג תפוקל / םילהנמה חוטיבל םריבעתו

 תופוק לוהינו רושיאל םיללכ[ הסנכה סמ תונקתל רשואמה ילמיסקמה יוכינה

 אהי דבועה ,7%-ל רבעמ )"הסנכה סמ תונקת" :ןלהל( 1964-ד"כשת ,]למג

 הרבעה םשל ותרוכשממ יוכינה רועיש תא לידגהל הטיסרבינואל תורוהל יאכז
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 תונקתל רשואמה ילמיסקמה רועישל דע ןוכסיחל למג תפוק / םילהנמ חוטיבל

   ."דבועה תארוהל םאתהב לעפת הטיסרבינואהו ,הסנכה סמ

 םכסהל .ב – ו .א 8.1.3 םינטק םיפיעסב רומאכ םילומגתל השרפהה ירועיש יכ רהבומ

 – ו קיסעמ תשרפה 7.5% לע םידמוע ,הז םכסה תמיתח דעומל ןוכנ ,ליעל םחסונכ רבעמה

 .דבוע תשרפה 7%

 .לטב – 8.1.5 ףיעס .9.5

 ידי לע ףתושמב םכסויש היסנפ רדסהב" םילימה ירחא ,הינשה הקספב ,8.2 ףיעסב .9.6

 םאתהבו" םילימה ואובי ,"ןלהל 12 ףיעסב עובקה ןונגנמה יפ לע הז םכסהל םידדצה

  ."ןידל

  ."רכשה לע הנוממה רושיאל ףופכבו" אובי "תאז רשפאמ ןידהש לככ" ירחא ,8.5 ףיעסב .9.7

 תנש( 2017 רבוטקוא שדוחמ לחה" :אובי המוקמבו ,לטובת הינשה הקספה ,8.6 ףיעסב .9.8

 ןותבשה ימד אולממ ושעיי ןותבשה תפוקתב םייוכינהו תושרפהה )ח"עשת םידומילה

 ומדקש ןותבש תופוקת ןיגב .ןותבשב ההוש אוה הב הפוקתה ןיגב דבועל םימלושמה

 לש ךסל הוושה םוכס אוה ינויסנפה רדסהל םייוכינו תושרפה עוציבל סיסבה ,הז דעומל

 םהל ,הארבהה תבוצקו הקיחש תפסות ,תימדקא תפסות ,קתו תפסות ,בלושמה רכשה

   .ןותבשל ותאיצי ברע דבועה יאכז היה

                
 :ןמקלדכ ןקותי רבעמה םכסהל 9 ףיעס .10

 ."יללכה רושיאה י"פעו" םילימה וקחמיי 9.1 ףיעסב .10.1

  .לטב 9.2.1 ףיעס .10.2

 ."ןלהל 11 ףיעס תארוהל ףופכב אוה הז ףיעסב רומאה" :אובי ופוסב ,9.3 ףיעסב .10.3

 
 םאתהבו" םילימה ואובי "ליעל 8.2 ףיעסל םאתהב" םילימה ירחא ,רבעמה םכסהל 12.1 ףיעסב .11

 ."ןידל

 םכסה םע דבב דב םתחייש דרפנ יצוביק םכסהב ןגועי וב רומאהו קחמיי רבעמה םכסהל 13 ףיעס .12

 .הז

 ויהש םיאלמגבו םיקיתו םידבועב תידיתע העיגפ תעינמל רדסה" ותרתוכש רבעמה םכסהל 1 חפסנ .13

  .לטב – "םיקיתו םידבוע
 

 ןגועי וב רומאהו קחמיי "שדח ימדקא לגס רבחל יונימ תלוחת" ותרתוכש רבעמה םכסהל 2 חפסנ .14

  .הז םכסה םע דבב דב םתחייש דרפנ יצוביק םכסהב
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    :ןמקלדכ רהבוי "הטילק לס" ותרתוכש רבעמה םכסהל 3 חפסנ ןיינעב .15

 ל"כנמ תאמ 18.4.2010 םוימ בתכמל םאתהב הטיסרבינואב לעופב םשוימ 3 חפסנ .15.1

 .הז םכסהל 'ב חפסנכ ב"צמה ,רכשה לע הנוממל ריכב ןגסל הטיסרבינואה

 תאמ 12.6.2013 םוימ בתכמ :"הטילק לס" אשונב םיאבה םיכמסמל םיעדומ םידדצה .15.2

 יאישנ לא ,ת"תו/ג"למ תיל"כנמ ,ןייטש לטיבא ר"דו ,ת"תו ר"וי ,גרבנטכרט לאונמ 'פורפ

 בתכמהו ,הפיח תטיסרבינואו ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןוינכטה ,תירבעה הטיסרבינואה

 11.7.2013 םוימ בתכמ ;רומאה בתכמב רכזומה רצואה דרשמב רכשה לע הנוממה תאמ

 ךוסכס ;ת"תו ג"למ תיל"כנמו ת"תו ר"ויל ,תמאתמה הצעומה ר"וי ,ביבש רינ 'פורפ תאמ

 הפי 'פורפ תאמ 4.12.2016 םוימ בתכמ ;21.8.2013 םויב זרכוהש םידדצה ןיב הדובע

 4.12.2016 םוימ בתכמ ;ה"רו לא ,ת"תו/ג"למ ל"כנמ ,קנרפ ידג רמו ,ת"תו ר"וי ,ץשרבליז

  .ה"רו ר"וי ,איבל ץרפ 'פורפ לא ,תמאתמה הצעומה ר"וי ,ץייו ילא 'פורפ תאמ

 תקולחמה ןיינעב םידדצהמ ימ דצמ המכסה וא רותיו תווהל ידכ הז םכסהב ןיאש םכסומ .15.3

 לע הנוממהו תואטיסרבינואב ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא 7 ,תואטיסרבינואה 7 ןיב

  ."הטילק לס" ןיינעב רכשה

 ףלחש ךכ ןקותי "םישדח ימדקא לגס ירבחל יחוטיב יוסיכ" ותרתוכש רבעמה םכסהל 4 חפסנ         .16

   :תואבה תוארוהה ואובי וב רומאה

 םוימ הטיסרבינואב םתקסעה ולחהש( םישדח ריכב ימדקא לגס ירבח רבעמ רואל .16.1

 הרקמב םהל עייסל ידכו ,)"םישדח לגס ירבח" :ןלהל( תרבוצ היסנפל )ךליאו 1.10.2003

 הטיסרבינואה ,)ח"וח( ורטפנש הרקמב םהיריאשל עייסל וא השק הלחמ וא תוכנ לש

 תוכנ לש הרקמב שדח לגס רבחל ימעפ דח יפסכ קנעמ ןתמ התילכתש "החוור ןרק" םיקת

 ףופכב ,)"דחוימה קנעמה" :ןלהל( )ח"וח( תוומ לש הרקמב ויריאשל וא ,השק הלחמ וא

 .)"םימכסומה םינוירטירקה :ןלהל( םידדצה ןיב ומכסויש םינוירטירקב הדימעל

 םינוירטירקב ךורעל ושקבי םידדצהש יוניש לכ תוברל ,םימכסומה םינוירטירקה

 תא םימאות םינוירטירקהש רשאיש ידכ ,רכשה לע הנוממה תניחבל ,ורבעוי ,םירומאה

 .ליעל הז ףיעסב רומאכ החוורה ןרק המקוה המשלש תילכתה

 םעטמ גיצנ ,הטיסרבינואה םעטמ גיצנ ויהי הירבחש הדעו ידי לע להונת "החוורה ןרק" .16.2

 .הדעוה ר"ויכ שמשי הזו ,םידדצה ןיב םכסומ רוביצ שיא היהיש ישילש גיצנו ןוגראה

 הינפב ואבויש םישדח לגס ירבח לש םיינטרפה םירקמה תא ןוחבל היהי הדעוה דיקפת

   .םימיאתמה םירקמב ומוכס תאו קנעמה ןתמ רשאלו ,םימכסומה םינוירטירקל םאתהב

 ףלא םישימחו תואמ עבשו ןוילימ( ח"ש ןוילימ 1.75 "החוורה ןרק"ל הצקת הטיסרבינואה .16.3

 הששו םירשע( ח"ש ןוילימ 26.25 לכה ךסבו ,תואבה םינשה 15 ךשמב הנש ידמ )םילקש

 ןרקל הצקומה םוכסה ,ונייהד( רכש תולע יחנומב )םילקש ףלא םישימחו םייתאמו ןוילימ

 תויולעהו ןרקה ךותמ םידבועל םימולשת עוציבמ ועבני רשא קיסעמה תויולע תא ללוכ

 .ףסונ םולשת הטיסרבינואה לע לוחי אלו ,)ןרקב םירובצ םימוכסה ןובשח לע ואובי רומאכ
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 קנעמל םיאכז םה יכ עבקיי רשא םישדח לגס ירבחל םיקנעמ םלשל לחת ןרקה יכ םכסומ

 .ליעל רומאכ םימכסומה םינוירטירקה ועבקייש רחאל קר

 לכו ,הטיסרבינואה לש ללוכה תועקשהה קית תרגסמב ולהוני "החוורה ןרק"ב םיפסכה .16.4

 .םהילע ףסוותת ואשייש האושת

 םאו הנשל תחא "החוורה ןרק"ב םיפסכה בצמ תודוא חוויד ןוגראל ריבעת הטיסרבינואה .16.5

 .םיפסונ םידעומב - ןוגראה תשקבל תוברל ,ךרוצ היהי

 תאצקהמ םיפסכ הב ורתונ דוע לכ לועפל ךישמת "החוורה ןרק"ש רהבוי קפס רסה ןעמל .16.6

  .ליעל 16.4- 16.3 םיפיעסב רומאכ םהילע האושתהו הטיסרבינואה

 הפוקתב השק הלחממ וא תוכנמ לבסש שדח לגס רבח לכש רהבוי קפס רסה ןעמל דוע .16.7

 רטפנש שדח לגס רבח לש ויריאש ןכו הז םכסה תמיתח דעומל דעו 1.10.2003 םוימש

 השקבב הדעוול תונפל לכוי ,הז םכסה תמיתח דעומל דעו 1.10.2003 םוימש הפוקתב

 .םימיאתמה םירקמב רשואתו םימכסומה םינוירטירקל םאתהב ןחבית וזו ,קנעמ תלבקל

 

 רומאכ תועיבת יוצימ רבדב םידדצה תובייחתהמ עורגל ידכ הז םכסהב רומאב ןיא יכ רהבומ .17

  .ליעל 15.3 ףיעסב רומאל ףופכב ,רבעמה םכסהל 16 ףיעסב

 

 םושירל השגה
 .דחוימ יצוביק םכסהכ םושירל שגוי הז םכסה .18

 

 

 

         ____________________              ______________________ 

  ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא      ביבא-לת תטיסרבינוא 

 ביבא-לת תטיסרבינואב                      
 

 

 


