
940327 םכסה

1994 יאמל 31

31.5.1994 םוימ דחוימ יצוביק םכסה                      

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

 י"ע םיגצוימה לארשיב ההובג הלכשהל תודסומה          :ןיב

 ה"רו לש רכשה תדעו ר"וי - רלגרוא ריאי פורפ              

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה              

 ןוינכטה              

 ביבא-לת תטיסרבינוא              

 ןליא-רב תטיסרבינוא              

 הפיח תטיסרבינוא              

 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא              

 עדמל ןמציו ןוכמ              

 )"א דצ" - ןלהל(                  דחי םלוכו םהמ דחא לכ              

םיגצוימה  ההובג הלכשהל תודסומב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא         :ןיבל

  י"ע              

 ימדקאה לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומה ר"וי - קינרמוק סומע פורפ              

םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

 ןוינכטב ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

 ביבא-לת תטיסרבינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

 וןליא-רב תטיסרבינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

 הפיח תטיסרבינואב רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

בגנב  ןוירוג-ןב  תטיסרבינואב  רטוזהו  ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

 עדמל ןמציו ןוכמב ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא              

 )"ב דצ" - ןלהל(                  דחי םלוכו םהמ דחא לכ              

לגסל  הדובע  יאנתו  רכש  רבדב  ןתמו  אשמ  םהיניב ולהינ םידדצהו         ליאוה

 ;ןלהל טרופמכ םכסהה תפוקתל ,ימדקאה              

ןתועמשמכ  רכשה תופסות  תקולח  ןפוא  רבדב המכסהל ועיגה םידדצהו        ליאוהו

 ;הז םכסהב רומאכ םידבועה יבגל ךכמ עבונה לכ לע ,הז םכסהב              

םינוש רכש יביכר לש םתללכה י"ע רכשה חול טושיפ לע ומיכסה םידדצהו        ליאוהו

3  ףיעסב  רומאכ תימדקא תפסותב םירחא םיביכר בולישו ,בלושמה רכשב              

 ;הז םכסהל              

םכסהב  ןלהל  טרופמכ תופסות לוטיב רבדב המכסה ידיל ועיגה םידדצהו        ליאוהו

 ;הז              

תוצובק  תמועל ימדקאה לגסה ירבח רכשב הקיחש לש המויקל ןעט ב דצו        ליאוהו

 ;תורחא םידבוע              

 ;שדח בלושמ רכשו שדח רכש חול תלחה לע ומיכסה םידדצהו        ליאוהו

 :ןלהלדכ םידדצה לע םכסומ ,ןכ לע רשא

 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ול םיחפסנהו הז םכסהל אובמה   .1

תפוקת" - ןלהל( 31.12.1996 םויל דעו 1.1.93 םוימ איה םכסהה לש ופקות תפוקת   .2

 .)"שדחה םכסהה     

 :םיביכרה תא וליכי ,1.1.94-מ לחה ,לגס רבח לכ לש ורכשו רכשה חול   .א   .3

 ,ןלהל ב ק"סב רדגומכ - שדח בלושמ רכש          

 ,ןלהל ג ק"סב רדגומכ - תימדקא תפסות          

 .ןלהל 4 ףיעסב רדגומכ - תופסותו          

 :םיאבה רכשה יביכר ובלוש שדחה בלושמה רכשב   .ב     

 בלושמה רכשה  )1(          
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 וטורב רכש תמדקמ  )2(          

 .4%-ו 9% תרגסמ ימכסה תופסות  )3(          

 :םיאבה םיביכרה ובלוש תימדקאה תפסותב   .ג     

 תוריינ תפסות  )1(          

1987 תרגסמ םכסה תפסות  )2(          

 .4%-ו 9% תרגסמ ימכסה תופסות תרתי  )3(          

םילטובמ תימדקאה תפסותבו שדחה בלושמה רכשב ובלוש רשא ל"נה רכשה יביכר          

 .םשודיחל העיבת תוברל ,העיבת לכ םהיבגל היהת אלו םיימצע םיביכרכ          

ימדקאה לגסה רבחל תופסותה 1.1.94 םויב לחה יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמל   .א   .4

רבד  לכל  רכש  ןידכ  ןניד ןופלט תואצוהב תופתתשהו דוגיב תבוצק ןיגב          

טרופמכ  תימדקאה  תפסותהו בלושמה רכשה ןוכדעל םאתהב ונכדועיו ,ןינעו          

 .ןלהל 5 ףיעסב          

 .לבוקמכ םלתשהל ךישמת הארבהה תבוצק ,קפס רסה ןעמל   .ב     

תפסותה  ,ב  3  ףיעסב  רומאכ שדחה בלושמה רכשה היהי 1.1.94 םוימ לחה   .א   .5

לגסה  רבח  לש  ,4  ףיעסב  רומאכ  תופסותהו ג 3 ףיעסב רומאכ תימדקאה          

לע  תומותחה  תואטיסרבינואב ימדקאה לגסה לש שדחה רכשה חול יפל ימדקאה          

 .הז םכסה          

תימדקאה  תפסותה  ,שדחה  בלושמה  רכשה  תא  ללוכה שדחה רכשה חול  )1(          

 .םכסהל "א" חפסנכ ףרוצמ 1994 ראוני שדוחל תופסותהו               

תופסותהו  תימדקאה תפסותה  ,שדחה  בלושמה רכשה ולדגוי 1.1.95-ב  )2(          

 .םכסהל "ב" חפסנכ ףרוצמ 1.1.95-ל רכשה חול ,8.33% לש רועישב               

תופסותהו  תימדקאה  תפסותה  ,שדחה  בלושמה רכשה ולדגוי 1.1.96-ב  )3(          

 .םכסהל "ג" חפסנכ ףרוצמ 1.1.96-ל רכשה חול 7.69% לש רועישב               

תימדקאה  תפסותה  ,שדחה בלושמה  רכשה  ,ליעל א 5 ףיעסב רומאל ףסונב   .ב     

םוימ  לחה ונכדועי ,שדחה רכשה חול יפ לע ימדקאה לגסה רבח לש תופסותהו          

תפסות  םכסה  י"פע  הירועיש אולמבו רקויה תפסות םולשת ידעומב ,1.1.94

.רקויה תופסות םולשתל יברימה םוכסה תרקת לע הלבגהה אלל ,ףקותבש רקויה          

,31.12.96  דעו  1.7.94-מ  לחה  ,ליעל  ב-ו  א 5 ףיעסב רומאל ףסונב   .ג     

,םישדח  6-ל תחא תופסותהו - תימדקאה תפסותה ,שדחה בלושמה רכשה ולדגוי          

לע  3.24% לש רועישב - הנש ידמ ,ראוניב 1-ב לחהו ילויב 1-ב לחה ףקותב          

ותואב ןורחאה םנוכדע יפל ,ליעל א4 ו 3 םיפיעסב רומאכ ,רכשה יביכר לכ          

 .דעומ          

 .1.1.97-ב לחה ףקותב היהי הז ק"ס יפל ןורחאה ןוכדעה קפס רסה ןעמל          

םיריחמה  דדמ םא ,1.1.94-מ לחהו ,ליעל גו ב א 5 ףיעסב רומאל ףסונב   .ד     

ימדקאה  לגסה  ירבחל םלושי ,11% לע םכסהה תונשמ הנש וזיאב הלעי ןכרצל          

,שדחה  בלושמה רכשהמ 0.15% לש רועישב ףסונ יוציפ הירחאלש ראוני שדוחב          

ןכרצל  םיריחמה  דדמ  תיילע לש זוחא לכ לע ,תופסותהו תימדקאה תפסותה          

 .15% לש הרקתל דעו 11% לעמ תאזו רומאכ          

 .)0.15X 1.8 לש תפסות היהת 12.8% לש דדמ תיילע לע :אמגודל          

 .1.1.97-ב לחה ףקותב היהי הז ק"ס יפל ןורחאה ןוכדעה קפס רסה ןעמל          

,15%  לע  הלעי  ,םכסהה  תונשמ הנש וזיאב ןכרצל םיריחמה דדמ רשאכו םא   .ה     
1996-ו  1995  ,1994  םינשהמ תחא לכ יבגל ,ןודנב מ"ומ םידדצה ומייקי          
 .)ירדנלק(          

תימדקאה  תפסותהו  קתוו  אלל  שדחה בלושמה רכשה ויהי 1.1.94 םוימ לחה  .א   .6
,הגרד  לכב  ,הז  םכסה  לע  תומותחה  תואטיסרבינואב ימדקאה לגסה רבחל          
 :ןלהלדכ          

 תימדקא תפסות           שדח בלושמ רכש                הגרד          
          ----                -------------           ------------ 

 ח"ש 2,794.-             ח"ש 3,940.-    ןינמה ןמ רוספורפ          
 ח"ש 2,191.7             ח"ש 3,575.-         רבח רוספורפ          
 ח"ש 1,999.8             ח"ש 3,250.3           ריכב הצרמ          
 ח"ש 1,701.4             ח"ש 3,197.6                הצרמ          
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 ח"ש   801.3             ח"ש 3,050.-           ר"ד ךירדמ          

 ח"ש   801.3             ח"ש 2,842.-               ךירדמ          

 ח"ש   801.3             ח"ש 2,682.-          ב טנטסיסא          

 ח"ש   801.3             ח"ש 2,410.-          א טנטסיסא          

 .וניעב ראשיי ,ריכבה ימדקאה לגסל ,קתווה םודיק בושיח   .ב     

1.1.94-בו  ליעל 5 ףיעסב רומאכ ןכדועת רטוזה לגסה רבח לש קתוו תנשל תפסותה   .7

 :ןלהלדכ היהת     

 ח"ש 28.18 -          ר"ד ךירדמ    

 ח"ש 28.18 -              ךירדמ     

 ח"ש 26.37 -         ב טנטסיסא     

 ח"ש 23.42 -         א טנטסיסא     

 .םייקה להונה םוקמב ןותבשב ל"וחל הסיט יסיטרכ תאצקהל שדח להונ גהנוי   .8

תאצקהל  שדחה  להונה  תא  עבקת  רשא  הדעו םקות הז םכסה תמיתח םע דימ   .א     

ישאר  דעו  לש  גיצנ  ;םירבח ויהי  הבו  ,ןותבשב  ל"וחל הסיט יסיטרכ          

ההובג  הלכשהל הצעומה לש בוצקתו ןונכתל הדעוה לש גיצנ ,תואטיסרבינואה          

 .ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומה לש גיצנו          

 .םירבחה לכ לש המכסהב ולבקתי הדעווה תוטלחה   .ב     

לש םייקה רדסהה לוחי הדעווה ירבח לכ לש תמכסומו תיפוס הטלחה תלבקל דע   .ג     

 .ל"וחל ןותבשל האיציב הסיט יסיטרכ תאצקה          

לכ  ידי  לע תרחא תמכסומ הטלחה לבקתת ןכ םא אלאש ,רהבומ קפס רסה ןעמל   .ד     

יסיטרכ  תאצקה  יבגל  םייקה רדסהה לש יונישה דעומ היהי ,הדעווה ירבח          

1.10.94 םוי ינפל אל ןותבשל האיציב ל"וחל הסיט          

 ."ג רקחמ תפסות" םולשתל םייקה רדסהה לטובי 1.1.94-מ לחה   .9

םירדסהב  וא  םייצוביק  םימכסהב  םידדצה  ןיב  ועבקנש  תוינתו  םיאנת  .א  .10

תפוקתב  םיפקת  תויהל  ופיסוי ,בתכבש תורחא תויובייחתהב וא ,םייצוביק          

הארוה  ידי-לע  ,עמתשמב  וא  שרופמב ,ולטוב  וא  ונקות םא אלא םכסהה          

 .הז םכסה תוארוהמ          

םכסהה  לש  לוטיבה  דעומ  תאו  לוטיב  תא הזב םירשאמו םימיכסמ םידדצה   .ב     

 .19.6.86 םוימ דחוימה יצוביקה          

 .הזב לטובמ - 11.3.94 םוימ םירבדה ןורכז   .ג     

ימדקאה לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומהו רצואה ,ת"תו ,ה"רול ףתושמ תווצ םקוי  .11

עיגהל  תנמ  לע  ימדקאה  לגסה רכש לש המרו הנבמ לע ידוסי הבישח ךילהב לחיש     

 .ימדקאה לגסה לש רכשה הנבמ לש ידוסי ןורתפל     

הדיחי  וא  דחא  דצ  טוקני  אל הז םכסה לע המיתחה םוימ יכ םיבייחתמ םידדצה  .12

יכילהב תנגרואמ העיגפ לכ וא תיקלח וא האלמ התיבשב ,ינשה דצה דגנ ויתודיחימ     

 .הז םכסהב םירדסומה םיאשונה יבגל ,הירדס וא הדובעה     

,1994  ילויב  1-ב  ימדקאה  לגסה ירבח לש 1994 ינוי שדוח תורוכשמ םולשת םע  .13

 :ימדקאה לגסה ירבחמ דחא לכל םיאבה םימולשתה ומלושי     

םכסהל א חפסנב ב"צמה רכשה חולו הז םכסה תוארוה יפ לע תפטושה תרוכשמה   .א     

 .94 ראורבפ שדוחל רכשה חול י"פע ןכו ,הז          

 .1.1.1994 םוימ ,הז םכסהמ םיבייחתמה רכשה ישרפה   .ב     

דועו 23.3.94-ה דע ,הכונמ תויהל רומא היהש וא ,הכונש רכשהמ 75% םולשת   .ג     

לש  לופכ  זוזיק  היהי  אלש  דבלבו  ,ומלושש  תומדקמה זוזיקב ,םימי 8
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 .הז םכסהל א חפסנבש שדחה רכשה חול יפל היהי םולשתה .תומדקמ          

ילוי  שדוח  תרוכשמב  ומלושי ,התיבשה בקע ,םירתונה 25% ןיגב םימולשתה   .ד     
 .1994 טסוגואב 1-ב םלושתש 1994

דע  הרסחוהש  הארוהה  תובוח  םויקב םינתומ  ,הז  ק"ס  י"פע םימולשתה          
 .םייטנבלרה םיכיראתל          

31.5.94 םויב םותחה לע םידדצה ואב היארלו                  

          ---------------                       -----------------
 קינרומוק ע פורפ                       רלגרוא .י פורפ          
ב דצ םשב                               א דצ םשב            

א חפסנ                                                        

1994 יאמב 31

 דובכל
 ............פורפ
 ריכבה ימדקאה לגסה דעו ר"וי
 ןוירוג-ןב/הפיח/ןליא-רב/ביבא-לת/תירבעה הטיסרבינואה
 ןמציו ןוכמ/ןוינכטה

 ,בר םולש

ימדקא   קנעמ   גיהנהל  הטילחה  הטיסרבינואה  תלהנהש  ,ךעידוהל  חמש יננה   .1
םייונימה  לולסמב  ריכבה  ימדקאה  לגסה ירבחל םלושי רשא דחוימ יאטיסרבינוא     
,הארוהל  םהיצמאמו  םנמז  רקיע  תא םישידקמהו האלמ הרשמב םיקסעומה - ליגרה     
 :ןלהל טרופמכ לכהו ,הטיסרבינואה תרגסמב ימדקא לוהינלו רקחמל     

.קנעמה  םולשתל ,ביצקתה סיסבל ,ידועי ביצקת הנשב הנש ידמ הצקת הטיסרבינואה   .2
רועישב  ,הנש  ידמ  ילויבו  ראוניב ,םישדוח השישל תחא ןכדועי הצקויש םוכסה     
לגסה  ירבח  רפסמלש  םייונישב  בשחתהבו  ל"נה תופוקתהמ תחא לכב דדמה תיילע     
 .הגרדו הגרד לכב קנעמל םיאכזה ריכבה     

1  ףיעסב  טרופמכ  ,"דסומל אלמ ןמז תשדקה" רובע היהת קנעמהמ תיצחמל תואכזה   .3
 .)חווידו הרהצה ספוט ב"צר( ,ליעל     

ינש  .הנשב  םישדוח  10  ךשמב  אלמ  ןמז תשדקה ןיגב ןתניי קנעמה לש הז קלח     
 .ןובשחב וחקלי אל - ץיקה תשפוחב םישדוח     
דחא רתויה לכל וב אלמתי םא דסומל אלמ ןמז שידקמכ בשחיי ריכב ימדקא לגס רבח     
 :םיאבה םיאנתהמ     

ןמדזמ  םולשת לביק םא ףא ,רחא םוקמב הרידס וא תכשמתמ הדובע דבוע וניא   .א     
 :לע הלוע וניאש ,והשלכ רוקממ          

-.8,500 וא ;ריכב הצרמו הצרמל ,םישדוח 5 לש חוויד תפוקתל ח"ש 7,500.-          
 .ןינמה ןמ רוספורפלו רבח רוספורפל ,הפוקת התואל ,ח"ש          

רתוי  וב רכתשמ וניא ךא הרידס וא תכשמתמ הדובעב רחא םוקמב רתיהב דבוע   .ב     
 :ןלהל טרופמהמ          

 ;שדוחל ח"ש 1,500.-                   הצרמ וא ריכב הצרמ          
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 .שדוחל ח"ש 1,700.-    רבח רוספורפ וא ןינמה ןמ רוספורפ          

ןמ  תחאב  קסעומ  םא  ףא ,רחא םוקמב הרידס וא תכשמתמ הדובע דבוע וניא   .ג     
,םימייקה  םיללכל  ףופכב  לביקו  ,ץוחה ןמ הרומכ ,ץראב תואטיסרבינואה          
 .רחאה דסומהמ רוטקרה לש רתיהל ףסונב רוטקרהמ דחוימ רתיה          

הטלוקפב  םג קסעומ םע ףא ,רחא םוקמב הרידס וא תכשמתמ הדובע דבוע וניא   .ד     
 .םימייקה םיללכל ףופכב ,רוטקרה לש גירח רושיא י"פע ,תרחא          

ד-ו  ג  ב א םיפיעס יפל ה"ס רכתשה ריכבה ימדקאה לגסה רבח ובש הרקמ לכב     
תפוקתל  ,ח"ש  8,500  דעו ריכב הצרמו הצרמל - חווידה תפוקתל ,ח"ש 7,500 דע     
קנעמה  קלח  ותואל  יאכז היהי ןיידע ,ןינמה ןמ פורפו רבח פורפל - חווידה     

 .דסומל אלמ ןמז תשדקה ןיגב     
2 ףיעסב רמאנה ביצקתה סיסב ןוכדעל םאתהב ונכדועי הז ףיעסב םיבוקנה םימוכסה     
 .ליעל     

 :ןלהל טרופמל םאתהב עבקית קנעמה לש תרחאה תיצחמל תואכזה   .4

14 ךות יכ השקב יווילב םירוספורפה תצעומ/טאנסל יבתכמל ליבקמב חלשנ הז בתכמ     
השולשמ  תבכרומ  היהתש תימדקא הדעו םירוספורפה תצעומ/טאנסה י"ע ,הנומת םוי     
לש המישר ךותמ םירוספורפה תצעומ/טאנסה ידי לע רחבי הירבחמ דחא רשאכ ,םירבח     
 .ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ידי לע וצלמוהש םירוספורפה תצעומ/טאנס ירבח     
 .ןינעה יפל ,יקלחו אלמ קנעמ ןתמ רשפאתיש ךכ םינוירטירק עבקת הדעווה     

הלא תוצלמהב יוניש .םירוספורפה תצעומ וא טאנסה רושיאב תובייח הדעוה תוצלמה     
 .םירוספורפה תצעומ/טאנסה לש ףסונ רושיאו הדעוה לש תפסונ הטלחה בייחמ     

רובע אהת ,םינוירטירק י"פע ,יאטיסרבינוא - ימדקאה קנעמה לש הז קלחל תואכזה     
 .הטיסרבינואב תוימדקאה תונקתה ןמ בייחתמל רבעמ הדובע     

ןיגב  קנעמב  הכזמ  הניא הליגר תוליעפש אוה ןורקיעה ,הדעוול תיללכ הייחנהכ     
 .םינוירטירק     

קנעמה  לש  הז קלחב תוכזמה תוימדקאה תויוליעפה לע ריכבה לגסה רבח לש חוויד     
-  תוליעפ  הנושארה  ותדובע  תנשב חוודי ריכב לגס רבח םלוא ,הנשל תחא שגוי     
-  לירפא  םישדח  לע  ינש  חווידו ץרמ - רבוטקוא םישדוחה יבגל ןושאר חוויד     
 .רבמטפס     

 .םילקשב היהי ויקלח ינש לע יאטיסרבינוא - ימדקאה קנעמה   .5

,הז  בתכמב  רומאל ףופכב םלושי ,ויקלח ינש לע ,יאטיסרבינוא - ימדקאה קנעמה   .6
 .1.1.94-מ לחה     

תפסות  לע  תושרפהה ומכ ויהי ויקלח ינש לע קנעמה לע )דיבעמו דבוע( תושרפהה   .7
 .1984-מ - רקחמ     

 :וא  )*(

 .למג תפוקל דיבעמה קלחו דבועה קלח ושרפוי ויקלח ינש לע קנעמה ןמ     

לירפא  שדוחב  -  הנשב  םיימעפ היהי דסומל אלמ ןמז תשדקה ןיגב חווידה )א(   .8
 .רבוטקוא שדוחבו          

:םישדוחב  הנשב  םימעפ  עברא  םלושי דסומל אלמ ןמז תשדקה ןיגב קנעמה )ב(     
ןועבר  ןיגב  -  טסוגוא ,II ןועבר ןיגב - יאמ ,I ןועבר ןיגב - ראורבפ          

III ןועבר ןיגב - רבמבונו VI. 
םלושי  םינועבר  ינש ןיגב - ןושארה קנעמה יכ הזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל          
 .)1994 ץרמ - 1993 רבוטקוא הפוקתל חווד י"פע( 1994 ילוי שדוח תליחתב          

:םישדוחב ,הנשב םימעפ עברא ושעיי 4 ףיעס יפל קנעמה קלח ןיגב םימולשתה )ג(     
III ןועבר ןיגב - ילוי ,II ןועבר ןיגב - לירפא ,I ןועבר ןיגב - ראוני          
 .VI ןועבר ןיגב רבוטקואו          
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טסוגוא  שדוח  תליחתב  םלושי ןושארה קנעמה יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמל          
דעוממ  םיחווידה .ג"נשת ל"הנשל חוויד י"פע ,םינועבר השולש רובע ,1994

 .הל המדקש ל"הנש לכ רובע האבה ל"הנש לש רבמבונל 1-ל דע ושעי הז בתכמ          

יבגל  תכמסומה  תימדקאה  תושרה לש םייתפוקת הרקבו חוויד יעצמא וגהנוי )א(   .9

תוכזמה  תוימדקאה תויוליעפה עוציבו דסומל אלמ ןמז תשדקה רבדב תורהצהה          
 .קנעמה לש הז קלחב ריכבה ימדקאה לגסה רבח תא          

 .חוויד תפוקת לכב ודעומב םלושי קנעמה )ב(     

,הכרבב                                                       

אישנ                                                       

א חפסנ                                                          
                                                          ------- 

 יאטיסרבינוא ימדקא קנעמ                           
                           ---------------------- 

 דסומל אלמ ןמז תשדקה   .1
     ------------------- 

טרופמכ  ,ריכבה  ימדקאה  לגסה רבחל םלושי ,דסומל אלמ ןמז תשדקה רובע קנעמה     
רבמבונו טסוגוא ,יאמ ,ראורבפ :םישדוחב ,םיווש םיילקש םימולשת העבראב ,ליעל     
 :םיאבה םימוכסב תירדנלק הנש לכ לש     

 דעומ לכב ח"ש 2,475               הצרמ     
 דעומ לכב ח"ש 2,800          ריכב הצרמ     
 דעומ לכב ח"ש 2,925          רבח פורפ     
 דעומ לכב ח"ש 3,500  א ןינמה ןמ פורפ     
 דעומ לכב ח"ש 3,965  ב ןינמה ןמ פורפ     

ונכדועיו  1994  ראוני  סיסב  לע  ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ ויהי םימוכסה     
1.1.95-ב םימוכסה  ונכדועי  ךכל  ףסונב .ילויו ראוני םישדוחב הנשב םיימעפ     
 .7.69% לש רועשב 1.1.96-בו 8.33% לש רועשב     

 םינוירטירק י"פע קנעמ   .2
     -------------------- 

ריכבה ימדקאה לגסה רבחל םלושי ,םינוירטירק י"פע יאטיסרבינוא-ימדקאה קנעמה     
ילוי  ,לירפא  ,ראוני :םישדוחב ,םיווש םיילקש םימולשת העבראב ,ליעל טרופמכ     
 :םיאבה םיברימה םימוכסבו תירדנלק הנש לכ לש רבוטקואו     

 דעומ לכב ח"ש 2,475               הצרמ     
 דעומ לכב ח"ש 2,800          ריכב הצרמ     
 דעומ לכב ח"ש 2,925          רבח פורפ     
 דעומ לכב ח"ש 3,500  א ןינמה ןמ פורפ     
 דעומ לכב ח"ש 3,965  ב ןינמה ןמ פורפ     

ונכדועיו  1994  ראוני  סיסב  לע  ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ ויהי םימוכסה     
1.1.95-ב םימוכסה  ונכדועי  ךכל  ףסונב .ילויו ראוני םישדוחב הנשב םיימעפ     
 .7.69% רועשב 1.1.96-בו 8.33% לש רועשב     

ב חפסנ                                                            
                                                            ------- 
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 דסומל אלמ ןמז תשדקה לע הרהצה                        
                        ---------------------------- 

תובית  ישארב  יתמתח  םהיבגלש םישדוח  השימח  תב הפוקתבש הזב ריהצמו רשאמ יננה
וא  רידס  קוסיע לכב וא ץועיי ,ןונכת ,רקחמ ,הארוהב יתקסע אל ,תומיאתמה תוצבשמב
לבקמכ  ןיב ,ץעויכ ןיב ,יאמצע ןלבקכ ןיב ריכשכ ןיב ,הטיסרבינואל ץוחמ רחא ךשמתמ
היוושש  תרחא  וא  תיפסכ  הרומתב ,תרחא הרוצ לכב ןיבו ,ףתושכ ןיב ,* םירפוס רכש
 :)סמ יוכינ ינפל( וטורב

 ,ריכב הצרמ וא הצרמל שדוחל ח"ש 1,500
 ,ןינמה ןמ רוספורפ וא רבח רוספורפל שדוחל ח"ש 1,700

ח"ש  7,500  -  לע הלועה והשלכ רוקממ ןמדזמ םולשת הרומאה הפוקתב יתלביק אל וא/ו
 ריכב הצרמ וא הצרמל     
 .ןינמה ןמ רוספורפ וא רבח רוספורפל ח"ש 8,500-ו     

                              * * * 

 :םיאבה םירקמב לח וניא ליעל רומאה

עדמ  רחוש  רעונל םיסרוק ,ל"וח ידימלתל םיסרוק ,תוימדקא םדק תוניכמב הארוה   .1
 .ןוחטיבה תוחוכל תודעוימה םידומיל תוינכותו     

י"ע  ןתנייש דחוימ רתיהב ץוחה ןמ הרומכ ,ץראב תואטיסרבינואה ןמ תחאב הקסעה   .2
 .תודסומה ינש לש םירוטקרה     

רושיאב  )גרבנייפ תשרדמ ללוכ( הטיסרבינואה התואב ,גירח ןפואב ,תפסונ הקסעה   .3
 .רוטקרה לש דחוימ     

 .הטיסרבינואל ץוחמ הדובעכ תבשחנ הטיסרבינואב תרחא הדובע לכ
                            * * * 

 ב הפוקת                        א הפוקת                  

                  --------                        -------- 

 ילוי ---      ץרמ ---           ראוני ---      רבוטקוא ---     
 טסוגוא ---     לירפא ---          ראורבפ ---       רבמבונ ---     
 רבמטפס ---       יאמ ---                            רבמצד ---     

 ינוי ---                                          

 השולשה ןיבמ דחא שדוח                                    

 ..............                המיתח                  ........ךיראת    

------------------------------------------------------------------------- 
 .ןוילעה קלחה יולמ אלל ל"נה ספוטה תא ריזחמ יננה
 .אלמ ןמז תשדקה לש תפסותל יאכז היהא אל הז הרקמב יכ יל עודי

 ............המיתח                          .............ךיראת

 .םייעדמ םירפס רובע םיגולמת ללוכ אל *

1994 יאמב 29

 דובכל
 .........פורפ
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 ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי
 ןאכ

 ,בר םולש

לולסמו ביבא-לת תטיסרבינואב הוולנה לולסמה( ליבקמה לולסמב םירומש ךעידוהל ינירה
י"פע ג רקחמ תפסותל םיאכז ויהי האלמ הרשמב םיקסעומה )הפיח תטיסרבינואב םיחמומ
םירועישב  ךא  .1991  רבמצדמ  רקחמ תופסות  ןתמל  ןונקתל 26-30 ד ףיעסב רומאה
ןונקתה  יפל  תומייקה תולבגמב תאזו ,םויכ 7.5% םוקמב 13.5% םהש םיעצוממ םילדגומ
 .ל"נה

 .הארוהב תונייטצה יקנעמל יאכז היהי ל"נה םירומה ןמ קלח ןכ ומכ

 :ןלהלדכ ,ת"תול וחוודיו דרפנב דסומ לכב ודבועי םיקייודמה םינוירטירקה

 .םרכשמ 15% לש רועישב קנעמ - רתויב םיבוטה םירומה ןמ 10% -ל   .1

 .םרכשמ 10% לש רועישב קנעמ - הארוהה גורידב םהירחא םיאבה םירומה ןמ 15%-ל   .2

,הכרבב                                                      

אישנ                                                      

1994 יאמב 29

 דובכל
 ..............פורפ
 ריכבה ימדקאה לגסה דעו ר"וי
 ןאכ
--- 

 ,בר םולש

ןובשח  לע  םיקסעומ  םניאש  ,תואטיסרבינואה לש  םירקוח  לולסמב םיינקית םידבוע
ןיגב  -  יאטיסרבינוא-ימדקאה קנעמה לש תיצחמל םיאכז ויהי ,םיינוציח רקחמ-יביצקת
 .דסומל אלמ ןמז תשדקה

,הכרבב                                                      

אישנ                                                      

1994 יאמב 29

 דובכל
 ............פורפ
 ריכבה ימדקאה לגסה דעו ר"וי
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 ,בר םולש

ש"ש 4 דע לש ףקיהב ץוחה ןמ הרומכ הארוה ןיד היהי העש תארוהכ יכ ,ךעידוהל ינירה
תואטיסרבינואה ןמ תחאב ץוחה ןמ הרומכ הארוה ןידכ ,)מ"רה( תוירוזאה תוללכמה תחאב
 .דסומל אלמ ןמז תשדקהל קנעמ תגהנה רבדב םויהמ יבתכמל םאתהב ,ץראב

דע  ,םינש  שולש  ךשמל רתויה לכלו ,תוחפל תחא הנש ךשמל ףקותב היהת וז העש תארוה
הרשמבו  עובק  םירומ לגס תקסעה ןינעב ההובג הלכשהל הצעומהו ת"תו תוינידמ שומימל
 .ל"נה תוללכמב האלמ

,הכרבב                                                        

 אישנ                                                        

 תוירוזאה תוללכמה
---------------- 

 תליא תללכמ  .1
 בגנה רעש - ריפס ש"ע בגנה תללכמ  .2
 הווחא תללכמ  .3
 השנמ תללכמ  .4
 ןדריה קמע תללכמ  .5
 הרש להוא - לאערזי קמע תללכמ  .6
 יברעמה לילגה תללכמ  .7
 יח-לת תללכמ  .8
 ןורמושו הדוהי תללכמ  .9

 תפצ תללכמ .10
 ןולקשא תללכמ .11

1994 יאמב 29

 דובכל

 ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי
 ןאכ

 ,בר םולש

 ויקלח ינש לע יאטיסרבינוא - ימדקא קנעמ :ןודנה                    
                           ------------------------------------- 

קנעמהו  דיקפתה  תפסות ,רקחמה תופסות לכ לש רבטצמה םוכסה יכ ךתעידיל איבהל יננה
90% לע הלעי אל.....םוימ אישנה לש ובתכמ יפל ויקלח ינש לע יאטיסרבינואה ימדקאה
 .יתנש בושיחב לגסה רבח לש ,רכשה חול י"פעש ותרוכשממ
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,הכרבב                                                    

 אישנ                                                    

1994 יאמב 29

 דובכל
 ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי
 ןאכ

 ,בר םולש

תלהנה  לידגת  1993-1996  םינשל  יצוביקה  םכסהה  תמיתח  רחאלש  ךעידוהל ינוצרב
רקחמ תפסות יבגל םויכ םיגוהנה םייזוחאה םירועישה תא 1.10.94-מ לחה הטיסרבינואה
 .)15% לבקי 12% םויה לבקמש ימ לשמל( עברב ב

 .הניעב ראשית ,דחא קנעממ רתוי תגשה תרומת 5% לש תפסותה

 .רועיש ותואב םיגוהנה תפסותה יזוחא תא תוכזמה תוגרדמה ונכדועי ,ןכ ומכ

,הכרבב                                                        

אישנ                                                        

1994 יאמב 29

 דובכל
 יזפ ןונמא פורפ
 ת"תו ר"וי
 ההובג הלכשהל הצעומה
 םילשורי
------- 

 ,בר םולש

ישנאל  ומלושי  ןמציו  ןוכמ/ןוינכט.............../הטיסרבינואב יכ ךעידוהל יננה
םילהונה  יפ  לע  יאטיסרבינוא/ימדקא קנעמ  1.1.94-ה  ןמ לחה ריכבה ימדקאה לגסה
וקתעה  רשא ,הטיסרבינואב  ימדקאה  לגסה  ןוגרא שאר לא יבתכמב םיטרופמה םיללכהו
 .הזב ףרוצמ

תאו  הלא םיקנעמ ומלושי םהיפ לע םיכילההו םינוירטירקה תא ךל ריבעהל ןווכתמ ינא
ולוחיש  םילהונבו  םיללכב  יוניש  לע  ךל  עידוהלו ועבקיש םידעומב עוציבה טוריפ
 .דיתעב

,הכרבב                                                     
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אישנ                                                     

ד"נשת זומתב ג                                                           

1994 ינויב 12

 דובכל

 רודגיו השמ רמ

 להנימל ל"כנמ

 תירבעה הטיסרבינואה

 םילשורי

------- 

 ,בר םולש

 יאטיסרבינוא - ימדקא קנעמ :ןודנה                  

                         ------------------------ 

ןינמה ןמ רוספורפ לש ,יאטיסרבינוא - ימדקאה קנעמה ימוכס יכ םכתעידיל איבהל וננה

 :רשאכ ,םינשל וקלוח

 .םינש 21-ל 10 ןיב קתוו םע ה"מפל תסחייתמ א המרל תואכזה .1

 .הלעמו םינש 22-מ קתוו םע ה"מפל תסחייתמ ב המרל תואכזה .2

,הכרבב                                                     

ןיול ןנחוי                                                     

רכשה תכרעמ לע יארחא                                                     

 םיקתעה

 ת"תו ר"וי - יזפ .א פורפ

 ת"תו ל"כנמ - הכליז .ג רמ

 רלגרוא .י פורפ

ב חפסנ                                                            

31.5.94

 דובכל

 קינרומוק .ע פורפ

 ינוגרא לש תמאתמה הצעומה ר"וי

 תואטיסרבינואב ימדקאה לגסה

 ,בר םולש

 רקחמו הארוה ירזוע .1 :ןודנה                   

 א המרב םיקסעומה ץוחה ןמ םירומ .2

                          --------------------------------- 
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ירזוע  לש  רכשהו  הקסעהה  יאנתב  םייונישה לע תומכסהה תא בתכב תולעהל שקבמ ינא
מ"ומה ךלהמב ושבגתהש יפכ ,א המר י"פע םיקסעומה ,ץוחה ןמ םירומהו רקחמהו הארוהה
 :ןלהלדכ ,תמאתמה הצעומה םע

 רקחמו הארוה ירזוע   .1
     ----------------- 

םתדובע איה וז םתקסעהש רקחמו הארוה ירזוע םה "רקחמו הארוה ירזוע" הז ףיעסב     
ץוחמ  הדובע  ליבגמו רשפאמה  דסומ  לכב גהונה ימדקאה להונה יפ לע ,הדיחיה     
 .דסומל     

רכש יפל ןכדועי )ףרוצמה רכשה חולב טרופמכ( רקחמו הארוה ירזוע לש םרכש   .א     
 .רטוזה לגסה רכש לש ןוכדעה ידעומב תמייקה החסונה יפ לע א טנטסיסא          

אל  ךא  והשלכ  ימדקא יונימב ותדובעל הינשה הנשב לחה רקחמו הארוה רוע   .ב     
ויהי תושרפהה ירועיש רשאכ למג תפוקל ףרטצהל יאכז היהי ,1.1.94-ה ינפל          
 :ןלהלדכ          

2.5% דיבעמ תשרפה -            ל"נכ יונימב ,הינשה ותדובע תנשב          
2.5% דבועה תופתתשה                                                      

3.5% דיבעמ תשרפה -          ל"נכ יונימב ,תישילשה ותדובע תנשב          
3.5% דבועה תופתתשה                                                      

4.5% דיבעמ תשרפה -          ל"נכ יונימב ,תיעיברה ותדובע תנשב          
4.5% דבועה תופתתשה                                                      

5.0% דיבעמ תשרפה -          ל"נכ יונימב ,תישימחה ותדובע תנשב          
5.0% דבועה תופתתשה                                                      

אל ךא ,והשלכ ימדקא יונימב ותדובעל הינשה הנשב לחה ,רקחמו הארוה רזוע   .ג     
תושרפהה  ירועיש רשאכ ,תומלתשה ןרקל ףרטצהל יאכז היהי ,1.1.94-ה ינפל          
 :ןלהלדכ ויהי          

 :ל"נכ יונימב ותדובעל הינשה הנשב  )1(          
5.0 % -   דיבעמ תושרפה               

2.5 % -  דבועה תופתתשה               

ל"נכ יונימ לביקש רקחמו הארוה רזועל ,ליעל )1( ק"סב רומאה תורמל  )2(          
רובע  םג ערפמל תושרפה ושעיי תומלתשה ןרקל ףרטצה רשאו הינש הנשל               
 .1.1.94-ה ינפל אל ךא הנושארה הנשה               

 :ל"נכ יונימב ותדובעל תישילשה הנשב לחה  )3(          

7.5 % -    דיבעמה תושרפה               
2.5 % -    דבועה תופתתשה               

וא האלמ תימדקא םידומיל תנש איה ליעל ג-ו ב םיפיעס יכרצל הדובע תנש   .ד     
 .הקסעה ישדוח 9-מ תוחפ אל ךא ,הנממ קלח          

םיקסעומה  ,דיחיה םתדובע  םוקמ  איה הטיסרבינואהש רקחמו הארוה ירזוע   .ה     
9  היהת  םתקסעה  תפוקת ,םיפוצרו םיאלמ םירטסמס ינשב תחא תימדקא הנשב          
 .םישדוח          

4.5  היהת  םתקסעה  תפוקת ,אלמ דחא רטסמס םיקסעומה ,ל"נכ הארוה ירזוע          
12  לע  הלעת  אל  תימדקא  הנש  התואב הקסעה תפוקת ,הרקמ לכב .םישדוח          
 .םישדוח          

ןמזה  קרפל  היהת  רקחמב קסעומה "רקחמו הארוה רזוע" לש ותקסעה תפוקת          
 .רקחמה תדובעב וקלח עוציבל שורדה          
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ינשב  םידמלמה  ,ישילשו  ינש  ראותל םידימלת םניהש רקחמו הארוה ירזוע   .ו     
ףוס  דע  ,תוישיא תונואת יוסיכל חוטיב תסילופב וחטובי םיליגר םירטסמס          
הרהצה יפ לע - ץיקה תפוקתב סופמקב םיליעפ םהש יאנתב ,תימדקא הנש התוא          
 .םתקסעה םות ינפל םימי שדוח ןתניתש          

תמכסומה  התנוכתמב  - הארוהה ירזועל ורזחוי התיבשה תפוקתב רכשה יוכינ   .ז     
 .רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה יבגל הלעפוהש          

וא  םירוטיפ  יבתכמ  ולביק רשא רקחמו הארוה ירזוע יכ ריהבהל שקבמ ינא   .ח     
לטובש  יונימה בתכ ןיב םינמז ףצר אלל ושדוחו ולטוב םהלש יונימה יבתכש          
םהיבגל  םישדחה  םייונימה  יבתכ  ,םירוטיפה יבתכמ ולטובי - שדוחש הזל          
יונימה  ילעבש  דבלבו ךכמ עמתשמה לכ לע ,הקסעה ףצר ורצייש ולאככ וארי          
 .יונימה בתכמ תוביחתמה ינשה רטסמסה לש תובוחה לכ תא ואלמי ל"נכ          

 א המרב םיקסעומה ץוחה ןמ םירומ   .2
     ------------------------------ 

ותדובע הניה וז ותקסעהו א המרב קסעומה ץוחה ןמ הרומל סחייתמ הז ףיעס   .א     
הדובע  ליבגמו  רשפאמה  - דסומ לכב גהונה ימדקאה להונה יפ לע .הדיחיה          
 .דסומל ץוחמ          

ח"ש 3.75X 120.2 היהי ,1.1.94-מ לחה ,א המרב ץוחה ןמ םירומ לש םרכש   .ב     
לגסה  רכש  לש  ןוכדעה  ידעומבו םירועשב ןכדועיו תישדוח הארוה תדיחיל          
 .רטוזה          

 .םישדח 4.5 היהת דחא רטסמסב קסעומה ,ל"נכ הרומ לש ותקסעה תפוקת  )1(          

 .םישדח 9 היהת ,םירטסמס 2-ב קסעומה ,ל"נכ הרומ לש ותקסעה תפוקת  )2(          

םירטסמס  2-ב  ד"נשתב  קסעוהש  ,הז  ףיעסב  רדגומכ ץוחה ןמ הרומ  )3(          
לכ  תלפכהמ לבקתמה  םוכסב ,ימעפ-דח קנעמ 15.8.94-ב לבקי ,תוחפל               

 .ח"ש 2,000.- -מ רתוי אל ךא ח"ש 500.- -ב הארוה תדיחי               

א 2 ףיעסב רדגומכ ץוחה ןמ םירומכ םיקסעומה ישילשו ינש ראותל םידימלת   .ג     
תוליבקמ  תודיחיב  וא  ,עובשב תוילטנורפ הארוה תודיחי 6 םידמלמה ליעל          
ימדקא  םייונימ לולסמל 1.10.94 םוימ לחה ורבעוי ,לוגרית תועש 12 ןוגכ          
 .הטיסרבינואב רחא          

 .ןוינכטה לע לוחי אל הז ףיעס          

לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומהמ דחא גיצנ ףרוצי הילאש ,הדעו הנמת ה"רו   .ד     
הארוהה  לגס  לש  רכשהו דמעמה יבגל תורדגה עיצתו ןחבתש ,ריכבה ימדקאה          
 .א המרב ץוחה ןמ הרומכ הכ דע רדגומה ,תואטיסרבינואב          
 .30.9.94 דע התדובע םייסל הדעוה לע          

ץוחה  ןמ  םירומ  לש  ףירעתהו  הארוהה  תודיחי  לש  בושיחה תטיש   .1   .ה     
הלכשהל  תודסומב םיגוהנה  םיללכל םאתהב היהי ,הפיח תטיסרבינואב               
 .ת"תו י"ע םעפ ידמ םינכדעתמה ,ההובג               

יפ לע הפיח תטיסרבינואב םיקסעומה ץוחה ןמ םירומ יבגל םייקה רעפה   .2
 :אבה ןפואב רגסיי ץוחה ןמ םירומ לש ימוקמ ףירעת               

1.10.94 םויב רגסיי רעפה ןמ 50%

1.10.95 םויב רגסיי רעפה ןמ 50%-ו               

,םינטקה  ויפיעס  לכ  לע ןלהלו ליעל 2 ףיעסב רומאה קפס רסה ןעמל   .3
םיאכזה  הפיח  תטיסרבינואב  ץוחה  ןמ םירומה לע לוחי ןלהלו ליעל               
 .א המר יפ לע םיקסעומ תויהל               

ינשב םידמלמה ,ישילשו ינש ראותל םידימלת םניהש א המרב ץוחה ןמ םירומ   .ו     
ףוס  דע  תוישיא תונואת יוסיכל חוטיב תסילופב וחטובי ,םיליגר םירטסמס          
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יפ  לע -  ץיקה  תפוקתב סופמקב םיליעפ םהש יאנתב - תימדקא הנש התוא          
 .םתקסעה םות ינפל םימי שדוח ןתניתש הרהצה          

א 2 ףיעסב רדגומכ ,ץוחה ןמ םירומל ורזחוי התיבשה תפוקתב רכשה ייוכינ   .ז     
 .רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה יבגל הלעפוהש תמכסומה תנוכתמב ,ליעל          

יבתכמ ולביק רשא א 2 ףיעסב רדגומכ ץוחה ןמ םירומ יכ ריהבהל שקבמ ינא   .ח     
בתכ  ןיב  םינמז  ףצר אלל ושדוחו ולטוב םהלש יונימה יבתכש וא םירוטיפ          
םייונימה  יבתכו  ,םירוטיפה  יבתכמ  ולטובי - שדוחש הזל לטובש יונימה          
דבלבו  ךכמ  עמתשמה לכ לע ,הקסעה ףצר ורציש הלאככ וארי םהיבגל םישדחה          
בתכמ תובייחתמה ינשה רטסמסה לש תובוחה לכ תא ואלמי ל"נכ יונימה ילעבש          
 .יונימה          

,הכרבב                                                    

רלגרוא ריאי פורפ                                               
ה"רו - רכשה תדעו ר"וי                                               

 :םיקתעה

 ה"רו ירבח
 ת"תו ל"כנמ - הכליז ירוג רמ

 ת"תו - ןיול ןנחוי רמ

 .רוקמב האר דלקוה אל - הארוה רזוע - רכש תלבט
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