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" ספא םוכס  קחשמ   – " הקולחו דוחיא  תינכת 

ינלודנ ןרק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו לאומש  תעבג  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' םירמ  הנפד  "מ 9062-09-14  תע ךילה : רפסמו  םש 

.ןמניש שה ' בכ ' םיילהנמ –  םיניינעל  "ש  מיבכ ותבשב  זכרמ  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

ידיירגו ןמרבליז  יסגול , ןורג , ינדרי , ןורש , קי , ' צליו רמייהנפוא , רוג , ןיצ , תימע , "ד  הוע  : םיבישמה : 19.7.16 ב"כ  הטלחה ךיראת 

 

.הקולחו דוחיא  תוינכתל  םיעגונה  םינוש  םיטביה  לע  רוא  ךפוש  לומתא  ןתינש  ןיד  קספ 

לש כ-280 ד' חטשב  רויד  תודיחי  תיינבל 1,800  תויוכז  תללוכה  המכסה  אלל  הקולחו  דוחיא  תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  םייתנשכ  ינפל 
.לאומש תעבג  לש  תויזכרמה  חותיפה  תודותע  תחא  תא  הווהמה  תיבכמ , שיבכל  ןופצמ  עקרק  שלושמב 

האצקהה תואלבט  תרגסמב  םילעבה  רתיל  סחיב  וחפוק  יכ  ורבס  תינכתה , םוחתב  עשומב  םילעב  לע כ-800 )!(  םינמנה  םירתועה , תשמח 
.ןוזיאהו

לש ןסחמ  ספא – " םוכס  קחשמ   " וא הרצקה " הכימשה   " תייגוס תא  ררועמ  הקולחהו  דוחיאה  ךילה  יכ  ונייצב  הריתעה , תא  החד  טפשמה  תיב 

1/2

http://www.od-nadlan.co.il/?p=4696
http://www.od-nadlan.co.il/wp-content/uploads/2015/01/version2_OnLine3-01-e1422430915250.jpg
http://www.od-nadlan.co.il/docs/4696.pdf


.רחאה ןובשח  לע  אובת  חרכהב  דחאל , ןתניתש  תוכז  וא  הסיפ  לכ  רשא  הקולחל , ןותנ  חטשו  הינב  תויוכז 

ךופהת תימוקמה  תושרהש  הדבועב  יד  ןיא  .תוניקתה  תקזחמ  ררעה  תדעוו  תימוקמה  הדעוה  תוטלחה  תונהנ  רותסל , תויאר  ןיאב  יכ  עבקנ ,
.םירז םיעינממ  תלעופ  איה  יכ  עובקל  ידכ  תינכתהמ , קלחב  םילעבל 

םא םמצע  לע  אלא  ןילהל  םהל  ןיא  דגאתהל , אלש  םירתועה  ורחבשמו  תינטנופס )  ) דגאתהל תוכזה  הנתינ  תוקלחה  ילעב  לכל  יכ  עבקנ , דוע 
.ךכמ ועגפנ 

, תאז .רתיה  אלל  ןיעקרקמב  ונבנש  םירוגמ  ינבמ  לש  םיוושמ  םלעתה  רשא  גרבנזור , לואש  תינכתה  יאמש  תדמע  תא  ץמיא  טפשמה  תיב 
ףיעס 190(א) חורבו  ןידכ , אלש  שומיש  וא  הינב  ןוזיאה  תואלבטב  ןובשחב  איבהל  ןיא  יכ  עבוקה  ןיעקרקמה  יאמש  תצעומ  לש  ןקת 15  רואל 

תא חיכוהל  םירתועה  לע  היה  םירבוחמ , לולכיש  ךכ  יוציפה  תא  לידגהל  ידכ  יכ  עבקנ , .העקפה  ייוציפ  לע  לחה  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ( 3)
ינפמ הנגה  רתויה  לכל  איה  םינבמה  לש  םמויק  לע  תויושרה  תעידי  .רתיה   אלל  הנבנש  הארנ  תומייקה  תוינכתה  לכ  "י  פעש הנבמה , תויקוח 

דחוימב בושח  רבדה  יכ  עבקנ  .האצקההו  ןוזיאה  תואלבט  תרגסמב  םירבוחמ  ןיגב  יוציפ  ןיינעל  תויטנוולר  הל  ןיא  ךא  ילילפה , ןידה  תלוחת 
.םילעבה רתי  ןובשח  לע  חרכהב  אובי  הינב  יניירבעל  יוציפ  לכ  ןכש  הקולחו , דוחיא  ךילהב 

םשרמב תרדוגמ  הניא  תיקוחה  םתולעב  חטשב , םירדוגמ  ילוא  םירתועה  יתבש  םגה  יכ  עבקנ  עשומ , ימדקמ  ןיגב  תתחפהל 12%  רשאב 
.גוהנה עשומה  םדקמ  תחפוה  ןידבו  ןיעקרקמה 

דוחיא תינכתל  העקפה  יוציפ  ןיב  לדבהה  לע  ודמועב  "צ , עממ העקפה  ייוציפ  ולביק  רשא  םינכשל  סחיב  הילפא  תנעט  החד  טפשמה  תיב 
.צ " עמ תפוקמ  ןתינ  יוציפה  וב  הרקמ  רשאמ  ןיטולחל  םינוש  םינוזיא  התרגסמב  םיעצובמו  עקרקה , תא  חיבשהל  התרטמש  הקולחו 

תדעו לע  רוערע  תאכרע  וניא  ילהנימה  טפשמה  תיב  יכ  עבקנ  ררעה , תדעו  ינפב  התלעוה  אל  רשא  לובג  יגיסמ  יוניפ  רבדב  הנעטל  רשאב 
.תינונכתה תושרה  לומ  םיכילהה  תא  הליחת  תוצמל  שיו  הינפב , ואבוהש  םייתדבוע  םיניינעמ  תוטסל  ןתינ  אל  ךכשמו  ררעה 

האצקהה תואלבט  תחיתפ " אהיו ב" םייניב –  וצ  שקבתה  אלו  םייתנשכ  ינפל  המסרופש  תינכת  יושע –  השעמב  ןניקסע  יכ  ןייצ  טפשמה  תיב 
.םיבר םיישילש  םידדצב  עוגפל  ידכ 

.הב ברעתהל  ןיאש  תיעוצקמ  תינונכת  הטלחהב  רבודמ  יכ  עבקנ  רוקמה , תקלח  תמועל  האצקהה  םוקימל  סחיב 

ךסב םיבישמה  תואצוהב  םירתועה  תא  בייחלו  הריתעה  תא  תוחדל  טילחה  םירתועה , יפכ  ןויקינו  םבל  םות  רסוח  תא  "ש  מהיב ןייצ  ףוסבל 
 ₪. לש 20,700 ללוכ 
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