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10.6.84

 ד ח ו י מ   י צ ו ב י ק   ם כ ס ה                     

                     ================================= 

 לארשיב ההובג הלכשהל תודסומה    :ןיב

 ןליא-רב ינוא        

 ןוירוג-ןב ינוא        

 םילשוריב תירבעה ינואה        

 ביבא-לת ינוא        

 הפיח בינוא        

 ןמציו ןוכמ        

 ןוינכטה        

 )"א דצ" - ןלהל וארקי דחיב םלוכו םהמ דחא לכ(        

 ההובג הלכשהל תודסומב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא   :ןיבל

 רודיגמ םחנמ פורפ י"ע םיגצוימה        

 ןליא רב ינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא        

 ןוירוג-ןב ינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא        

 םילשוריב תירבעה ינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא        

 ביבא-לת ינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא        

 הפיח ינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא        

 עדמל ןמציו ןוכמב ימדקאה לגסה ינוגרא        

 ןוינכטב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא        

 )"ב דצ" - ןלהל וארקי דחיב םלוכו םהמ דחא לכ(        

ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לש  השקה  יפסכה הבצמ בקע הגאדל םיפתוש םידדצהו   ליאוה

 ;לארשיב        

ימדקאה  לגסב  העיגפה  תא  רשפאה תדימב םצמצלו ןיטקהל םינינועמ םידדצהו  ליאוהו

 ;דיתעה רוד תא הווהמה רטוזהו ימדקאה לגסב רקיעבו היטסרבינואב        

 ;לארשיב קשמה לש יללכה ובצמ תא הגאדב םיאור םידדצהו  ליאוהו

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה

 .ונממ דרפנ יתלב קלח אוה הז םכסהל אובמה   .1

ריכבה  ימדקאה  לגסה רכש ינמז ןפואב תחפוי 1.6.84 םוימ לחה יכ םיכסמ ב דצ   .2

 :םיאבה םיללכל םאתהב 3% לש רועישב רטוזה ימדקאה לגסה רכשו 6% לש רועישב     

םכסהב  טרופמכ  תבלושמה  תרוכשמה םלוס - ותועמשמ "רכש" הז ףיעס ךרוצל   .א     

רבד  לכל רכש ןהש תויזוחאה תופסותה תוברל 7.4.83 םוימ דחוימה יצוביקה          

,רקחמ  תפסות  ,דיקפת  תפסות ,וטורב רכש תמדקמ ,תוררוב תפסות - ןינעו          

 .קתו תפסותו םודיק תפסות          

גוס  לכמ  תואצוה  ירזחה ללוכ הז ףיעס ךרוצל רכשה ןיא ,קפס רסה ןעמל          

 .בכר ןוגכ אוהש          

                                                    ןהש  תויזוחא  תופסות  וא תבלושמה תרוכשמה םלוסל ופסוותיש רכש תופסות   .ב     

תרדגהב  ןא  ףא הנללכית ךליאו 1.4.84 םוימ ,ונתניש ןינעו רבד לכל רכש          

 .הז ףיעס ךרוצל "רכש"          

איה  ףא  תללכנ  19.1.84 םוימ םכסהה י"פע הקיחשה תפסות ,קפס רסה ןעמל          

 .הז ףיעס ךרוצל "רכש"ב          

לוטיבה  תעדוה  .31.12.84 םוי דע הז םכסה לש ולוטיב לע עידוהל לכוי ב דצ   .3

בייחתמה  עוציבהו  העדוהה  דעומ  רחאל  דימ  אבה  שדוחל ןושארב ףקותל סנכת     

ותוא  תרוכשמ  םע  ,לוטיבה  תעדוה רחאלש ינשה שדוחל ןושארב השעיי חוטיבהמ     

 .שדוח     

 .תיביטקאורטר היהת אל לוטיבה תעדוה יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל     
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טרופמכ  האוושה  תקידב  ךירעת  ,1985 ינוי שדוח תישארב יכ םידדצה לע םכסומ   .4

טרופמכ  ,1985  ילוי תרוכשממ לחה ומשויי הקידבה תואצות .הז םכסהל א חפסנב     

 .א חפסנב     

וילע  .םישדוח  הששב  ליעלד 4  ףיעסב  תרכזנה הקידבה תא תוחדל יאשר ב דצ   .5

 .31.3.85-מ רחואי אל א דצל בתכב ךכ-לע עידוהל     

ידכ  הז  םכסהב  ןיאו םפקותב םידמוע םימייקה רכשה ימכסה לכ ,קפס רסה ןעמל   .6

 .הז םכסהב טרופמכ טעמל םתונשל וא םפילחהל ,םתופקתמ עורגל     

 :םותחה לע ונאב היארלו                           

                          -----             ----- 

 ב דצ             א דצ                          

                                                                                   א     ח פ  ס  נ                            

                            =================== 

םשיילו  האוושה  תקידב ךורעל םכסהל םידדצה ומיכסה יצוביקה םכסהל 4 ףיעסבו ליאוה

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוה ,היתואצות תא

 :םדיצבש תויועמשמה םיאבה םיחנומל ויהי הז חפסנב   .1

רומאכ  סמ  םולשת  ךרוצל  תללוכה הסנכהה -                  ללוכ רכש   .א     

,בכר  ימולשת  תוברל  הסנכהה  סמ תדוקפב                                      

טעמל  םלוא  ,תואצוה ירזחהו תופסונ תועש                                      

רכש   ישרפה   טעמלו   ,קיסעמה   תושרפה                                      

 .םימדוק םישדוח ןיגב םימלושמה                                      

גורידב  םיגרודמה הנידמה תורישב םידבועה -            םיסדנהמה תצובק   .ב     

ןועברב   אוה   ללוכה  םרכששו  םיסדנהמה                                      

הנידמה  ידבוע  לש ללוכה רכשה לש ןוילעה                                      

 .הז גורידב םיגרודמה                                      

גורידב  םיגרודמה הנידמה תורישב םידבועה -               ר"חמה תצובק   .ג     

ןוילעה  ןועברב  אוה ללוכה םרכששו ר"חמה                                      

םיגרודמה הנידמה ידבוע לש ללוכה רכשה לש                                      

 .הז גורידב                                      

.הלעמו  הצרמ  תגרדמ ריכבה לגסה ישנא לכ -   ריכבה ימדקאה לגסה תצובק   .ד     

םיקסעומה  ,ליבקמה  לולסמב  םירומ תוברל                                      

םכסה  לע  םימותחה ההובג הלכשהל תודסומב                                      

 .הז                                      

,םיסדנהמה תצובק :תואבה תוצובקהמ תחא לכ -              םידבוע תצובק   .ה     

ימדקאה   לגסה  תצובק  ,םיר"חמה  תצובק                                      

 .ריכבה                                      

רכשה  עצוממ עבקיי םידבוע תצובק לכ יבגל - יתלחתהה עצוממה ללוכה רכשה   .ו     

רבוטקוא  שדוחב  םידבועה  לכ  לש  ללוכה                                      

םידבועה  לכ לש ללוכה רכשה עצוממו ,1983

עצוממה  ללוכה  רכשה .1983 רבמבונ שדוחב                                      

עצוממה  היהי  םידבוע תצובק לש יתלחתהה                                      

יבגל  רבמבונ  עצוממו רבוטקוא עצוממ ןיב                                      

תויביטקאורטר  רכש  תופסות  .הצובק התוא                                      

רתוי  רחואמ  ךיראתב םידבוע תצובק לבקתש                                      

רבמבונ  וא  רבוטקוא  םישדוחל  וסחיתישו                                      

ףיעס  ךרוצל  ללוכה  רכשב וללכי אל 1983

 .הז                                      

ימדקאה  לגסה  ישנא ולבקיש  רכשה תפסות -  1985 ראוני לש רכשה תפסות   .ז     

תללכנה  םינותנה תקידב ןיגב 1985 ראוניב                                      

 .1985 לירפאל 7-מ דחוימה יצוביקה םכסהב                                      

                                                    רכשה עצוממ ועבקיי םידבוע תצובק לכ יבגל -   יפוסה עצוממה ללוכה רכשה   .ח     

1985  לירפא  שדוחב םידבועה לכ לש ללוכה                                      

שדוחב  םידבועה לכ לש ללוכה רכשה עצוממו                                      

לש  יפוסה  עצוממה ללוכה רכשה .1985 יאמ                                      
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עצוממ  ןיב  עצוממה  היהי  םידבוע תצובק                                      

.הצובק  התוא  יבגל  יאמ  עצוממו  לירפא                                      

לש יפוסה עצוממה ללוכה רכשה בושיח ךרוצל                                      

לגסה  רכשמ  ותחפוי  ימדקאה  לגסה תצובק                                      

 :םיאבה םיביכרמה ימדקאה                                      

"1985 ראוני לש רכשה תפסות" לש קלח   )1

תסחייתמה   םינותנ   תקידבמ  עבונה                                           

ןיבו  1982  רבוטקוא  ןיבש  הפוקתל                                           

 .1983 רבוטקוא                                           

 .ימדקאה לגסה לש ללוכה רכשהמ 1.3%   )2

לש  יפוסה  עצוממה  ללוכה רכשה ןיב סחיה -                םודיקה תנמ   .ט     

עצוממה  ללוכה  רכשה  ןיבו םידבוע תצובק                                      

 .הצובק התוא לש יתלחתהה                                      

לש  םודיקה  תונמ  לש  עצוממה  ןיב סחיה -        םכסומה ןוכדעה םדקמ   .י     

ןיבו  דחא  דצמ  ר"חמהו םיסדנהמה תוצובק                                      

דצמ  ימדקאה  לגסה  תצובק לש םודיקה תנמ                                      

 .ינשש                                      

רטוזהו  ריכבה  ימדקאה  לגסה ישנא לש םרכש ןכדועי ,1984 ילוי תרוכשממ לחה   .2

לכל  דיחא  היהי  ןוכדעה  זוחא  .ול ףרוצמ הז חפסנש יצוביקה םכסהב רדגומכ     

רועישב  הנתשי  ליעל  א-1  ףיעסב רדגומכ ללוכה רכשהש ןפואב עבקייו תוגרדה     

לע  הפידע  וז הארוה .ליעל י-1 ףיעסב טרופמכ םכסומה ןוכדעה םדקממ בייחתמה     

 .רחא רדסה וא םכסהב תרחא הארוה לכ ינפ     

סחייתת  ,ול  ףרוצמ הז חפסנש יצוביקה םכסהב 5 ףיעסב רומאכ הקידבה החדת םא   .3

םישדוחל  ליעל  ח-1  ףיעסב  תרכזומה  "יפוסה  עצוממה  ללוכה  רכשה" תעיבק     

תרוכשמב  הז  הרקמב ליחתי ליעל 2 ףיעסב רכזנה ןוכדעה .1985 רבמבונ-רבוטקוא     

 .זא עצובת אל ליעל ח-1 ףיעסב תרכזנה 1.3% לש התחפהה .1986 ראוני     

םרכשב  יוניש לכל ףסונב היהי ליעל 2 ףיעסב טרופמכ ימדקאה לגסה רכשב יונישה   .4

 .םידדצה ןיב והשלכ יצוביק םכסהמ האוצתכ ימדקאה לגסה ירבח לש     

 :םירבח השולש תב םיחמומ תדעו י"ע ושעיי הז חפסנמ םיבייחתמה םיבושיחה   .5

ךות  ההובג הלכשהל הצעומב בוצקתו ןונכתל הדעווה ר"וי י"ע הנומי הדעוה ר"וי     

הנתמה ינש רבחו תואטיסרבינואה ישאר דעו י"ע הנתמה רבח ,םידדצה םע תוצעייתה     

 .ימדקאה לגסה ירבח לש תמאתמה הצעומה י"ע     

תיפוס  היהת  ותערכהו ר"ויה  י"ע  וערכוי  בושיחה תרוצ יבגל תועיד יקוליח     

 .םידדצה תא בייחתו     

  לכ  תא םיחמומה תדעו תושרל דימעהל בייחתמ תואטיסרבינואה ישאר דעו   .8

                                                    םינותנה

ימכסהו  רכשה  תדיחימ  ושקבי  םידדצה  ינש .הז חפסנ י"פע םיבושיחל םישורדה     

ךרוצל  םישורדה  םינותנה תא םיחמומה תדעו תושרל דימעהל רצואה דרשמב הדובעה     

שמתשת  ,םיחמומה תדעו תושרל ודמעוי אל הלא םינותנ םא .האוושהה תצובק תקידב     

וא  לא  םידבוע תוצובק לע םימייק םינותנבו תוכרעהב התעד לוקיש בטימב הדעוה     

 .םירחא םידיבעמ םע תומוד תוצובק     

 :םותחה לע ונאב היארלו                           

                         -----                ----- 

 ב דצ                א דצ                         
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