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 << בקעמל םיאשונ  "ץ גב רוקמב סמ  יוכינ  םדא חוכ 

 

 

עגופ הז  יכ  רוקמב  סמ  יוכינמ  רוטפ  ונל  ונת  "ץ : גבל הריתע 
תויחוורב

אלמ ןפואב  התוא  רוטפל  םדא  - חוכ תרבח  לש  התשקבל  תדגנתמ  הנידמה 
הנידמה ידי  - לע םינורחאה  םימיב  השגוהש  הבוגתמ  הלוע  ךכ  רוקמב . סמ  יוכינ  מ

השקבב "מ , עב תוכרעמ  םורמ  יס  . יפ . לא תרבח  "ץ  גב השיגהש ל הריתעל 
. רוקמב סמ  יוכינמ  אלמ  רוטפ  הל  קינעהל 

ןמדלוג בקעי  ןידה  יכרוע  ידיב  תגצוימה  הרבחה , תנעטל 
הרבחה תא  איבי   " הזכש אלמ  רוטפ  ןתמ  - יא ןמדלוג , ירואו 

הווהמה תילטוט , הסירקל  ףאו  ימירזת  קנחמל  חרכהב 
". הלש קוסיעה  שפוחלו  הרבחל  תימויק  הנכס 

, היינבהו ןויקינה  םוחתב  םדא  - חוכ תרבחב  רבודמ 
ללוכ אל  לקש , ןוילימ  לעמ 30  אוה  יתנשה  הרוזחמש 

םכתסמ הרוזחמב  םולגה  חוורה  , " הרבחה תנעטל  "מ . עמ
". דבלב םידדוב  םיזוחאב 

םינשל הינזאמ  ןולוח , המוש  דיקפ  דגנ  השגוהש  הריתעב ,
אלו סמ , יכרוצל  םירכינ  םידספה  םילגמ   2010-2011

תא זזקל  התוכז  לשב  סמ , תובחל  התוא  ואיבי  תיחכונה  הנשב  היחוור  יכ  הארנ 
רוקמב יוכינמ  אלמ  רוטפל  המושה  דיקפמ  התשקב  רבעה . ידספה  דגנכ  היחוור 

לש 5%. רוקמב  יוכינ  הל  עבקנו  התחדנ ,

הנבמ לשב  ךא  דחוימב , הובג  רועישב  רבודמ  אל  םנמא  , " תרתועה תנעטל 
הקיפמ הרבחה  הרובע . ינסרה , רמאנ  אלש  רתויב , הובג  רועישב  רבודמ  היקסע 
וחקלנ םרטב  תאזו  ןיבש 3% ל-4% , דחוימב  ךומנ  רועישב  היקסעמ  ימלוג  חוור 

היתוסנכהמ לש 5%  רועישב  רוקמב  סמה  יוכינש  ךכ  תופסונ . תואצוה  ןובשחב 
ימירזת דספה  רציי  רוקמב , סמ  הל  תוכנל  םיביוחמה  םיפוגמ  תובגנ  ןרקיעבש 

התסירקלו התוליעפ  קותישל  איביש  דע  הקסעל , הקסעמ  חפתי  יכ  יופצש  ידיימ 
". תטלחומה
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תוינובשח תלבקל  דשחב  הרקחנ  הרבחה  יכ  הלוע  הנידמה  תבושתמ 
, הלא תוביסנב   " יכו תרתועה , הרבחה  להנמ  טלוש  הבש  הרבחמ  תויביטקיפ 

יכ ןכתייו  תומדוקה , םינשהמ  הרבחה  ידספהב  ריכי  המושה  דיקפש  רורב  אל  ללכ 
". הנשה םותב  סמ  םולשתב  ביוחת  הרבחה 

דיקפ לש  תיעוצקמה  ותטלחה  היפלש  הנעטל  סיסב  לכ  ןיא  , " תוטילקרפה תנעטל 
יתלב הטלחה  איה  רוקמב מ-20% ל-5%  סמה  יוכינ  רועיש  תא  ןיטקהל  המושה 

"ץ 3928/12) גב . ) "ץ גב תוברעתה  תא  תבייחמה  ינוציק  ןפואב  הריבס 

 << ברע ידמ  ךלצא  העדה  ירוטו  םירמאמה  תובתכה , לכ  תורכיה –  שדוחל  סבולג 

? ךתיא המ  םוקמל . וסנכנ  רבכ  םילעופה  קנב  יצעוי 

 

תופסונ תובתכ 

לש סיכב  העיגפ  "
העיתרמ םיניירבע 

רתוי הברה 
... סאמ שנועמ 
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"ש מק סטש 260 
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אלכל - 
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םיפיט לבקל 
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ןנער 

לש  טפשמו  קוח  םורופב  דוע  וארק 

 

םיקבקוט

ףצרב תובוגתה  לכ  תאירקל  םינויד ב-4  תובוגת    4

םישלוג תוצלמומ  רושרש  אלל  רושרש   : הגוצת

םיחתות4. טושפ  םה 
17/6/12 06:46( םושר אל   ) חתות

 

.3. םימושינה דגנכ  תוזבנבו  תונטלרשב  תוגהנתמ  סמה  תויושר 
16/6/12 19:07. קינצופישה השמ 

 

דחא2. לכ  סורהל  לוכי  אוה  - הצור המושה  דיקפשכ 
16/6/12 14:05( םושר אל   ) שמשה

 

המושה1. דיקפ  תיתורירש ע"י  הרוצב  תועבקנ  תומדקימה 
16/6/12 14:05( םושר אל   ) ... הבוג לע  תיקוח  הלבגימ  ןיא  יתייעב , אשונ 

 
 

יעוצקמ יטפשמ  הנעמ 

: תרתוכ

: הלאש

 , יטפשמ ץועיל  ףילחת  וניא  תולע , אלל  הנעמה 
םייטפשמה םימורופה  רתאב  הלאשה  םע  דחי  םסרופיו 

ןנער

... םאה עדימה  שפוח  קוח  שיש  יל  עודי  ןינעתמה  

... םיריעצ כ ןיד  יכרוע  םורופ  ילהנמ    LF

... ב חטבאמכ   קסעומ  ינא  , םלוכל םולש  רימע  

... ב חטבאמכ   קסעומ  ינא  , םלוכל םולש  רימע  

 ... םישנא יניעל  ןיירבע  יל  רמא  םדא  יקימ  

 ... דוע ןעט 
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: םורופה ךותמ  תונורחא  תולאש    

 

Goldman & Co Law Firm

... םיסימה תושר  לש  התוגהנתה  דגנ  "ץ  גבל ונרתע 

Sunday at 6:46am
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תמא ןמזב  םינוכדעו  ןוהה  קושל  עדימ  תוכרעמ  PwC Israel-םירקחמ ו סבולג  הנתמב שדוחל  סבולג  ןותיע 
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