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– סכמ גוויס תוטלחהלPre-Ruling רגאמ
 םדוק תחא העש הפיו

תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;   לדנ ליג ד"וע

 עבטמ ,םיניינועמ םימושינה לכ .םושינה לש וטבמ תדוקנמ תובר תולאש ררועל יושע םיסמה םוחת
 תולבגמב ,סמב רתויב יתועמשמה ןוכסיחה תא םהל איביש ןפואב םהיכלהמ תא ןנכתל ,םירבדה
 .קוחה ביצמש

 תרגסמב רדסומ ,ןיעקרקמ חבש סמו ףסומ ךרע סמ ,הסנכה סמ תוברל ,םינושה סמה ימוחתב
 תושרל תמדקומ היינפ שיגהל םושינה לוכי ותרגסמב ,Pre-Ruling לש דסומ תישארה הקיקחה

[1].תושרה לש התעד-תווח תא לבקל תנמ לע ,תויטנוולרה תודבועה לכ תגצה ךות ,תכמסומה

 םייתוהמה םיטרפהו תודבועה לכ תא לולכל בייח הנופה יכ ,םייטנוולרה םיקוחה םיעבוק ,רתיה ןיב
 יתוהמ טרפ לכו ,תורהצהה ,תעדה תווח ,םירושיאה ,םיכמסמה לכ תא השקבל ףרצלו ,ןונכתל םיעגונה
 .תושרה ידי לע הטלחהה תלבק ךרוצל ץוחנה רחא

 טפשמה תיב לש תורתוס טעמ תוטלחהב תועדה יקוליח דקומב םג דמעPre-Ruling-ה דסומ יכ ,ןייצנ
 תוירחא ינפמ הנגהכ ,ןיד ךרוע תעד-תווח לע םדא תוכמתסה תלאשב וקסעש ,2007 תנשב ןוילעה
 ותורשפאב ןיאו ,תכמסומה תושרל תמדקומ היינפ עצבל בייח םושינהש ,קספנ תחא הכלהב .תילילפ

 היינפ עצבל הבוח ןיאש ,קספנ רתוי הליקמ הכלהב וליאו[2],וניד ךרוע תעד-תווח לע קרו ךא ךמתסהל

[3].ללכ תמדקומ

 להונ ונשי ךא ,Pre-Ruling לש רדסומ ןונגנמ קוחב םייק אל ,)היינק סמו סכמ ןוגכ( אוביה יסמ םוחתב

],)היינק סמו( סכמ יכרוצל ןיבוט גוויס תעיבק שקבלו הילא תונפל לוכי ןאובי ויפל ,סכמה תושר לש ימינפ

 .ןיבוט לע היינק סמ קוחו םירוטפהו סכמה ףירעת וצ יפ לע[4

?תכמסומה תושרה לש תוימדקמה תוטלחהה םוסרפל עגונב המו
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 םאתהבו[5],בחרה רוביצל יוסימה תוטלחה תא םסרפל רתומ יכ ,קוחב עבקנ ,המגודל ,הסנכה סמב

].הסנכה סמ יאשונב הדי לע ונתינש יוסימ תוטלחה ,הרגשבש רבדכ ,תמסרפמ םיסמה תושר ןכא ,ךכל

6]

 םולשת ליטהל םיסמה תושר הטילחמ ןתרגסמב ,םיסמה תושרבש רפוכ תדעו תוטלחה םג ,המודב
 .םיסמה תושר רתאב הרגשבש רבדכ תומסרפתמ ,ילילפ ןידל ותדמעהל ףילחתכ םושינ לע רפוכ

 םא ןיבו יוסימ תוטלחהב רבודמ םא ןיב ,םיסמה תושר לש תוטלחה םוסרפ ירוחאמ תדמועה תילכתה
 תנמ לע תאזו ,םימושינה יפלכ תירוביצה תושרה לש תופיקשה תרבגה איה ,רפוכ תוטלחהב רבודמ
 .דיתעב םהידעצ תא לכלכלו הלא תוטלחהב ןייעל ולכוי םירחא םימושינש
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 אשונב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד-קספ תרגסמב השגדוה סמה תושרמ עדימ לבקל רוביצה תוכז

,)2008(עדימה שפוחל העונתה
[7]

 :ךכ רמאנ םש

 קוחב שרופמב תרכזומ הניא וזש םגה ,תירוביצה תושרהמ עדימ לבקל רוביצה תוכזל רשא"
 ינבאמ תחאכ תספתנ איה .ונתטישב דחוימ דמעממ איה םג תינהנ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 דחא הב תוארל לבוקמו יטרקומד רטשמ לש ומויקל יחרכה יאנתכו תישפוח הרבח לש דוסיה
 ףנע" ןיעמכ ,עבג ןיינעב הי'צקורפ 'א תטפושה לש הנושלבו- יוטיבה שפוח לש םיטביהה ןמ
 תויוכזה ןמ תחא עדימל תוכזה ןיאש ףא יכ ,אצוי .יוטיב שפוחל תיתקוחה תוכזהמ "גרתשמה
 םדאה תויוכז גרדמב הובגה הדמעמ לע קלוח ןיא ,רפס-ילע דוסי תוכזכ שרופמב תונגועמה
 ןיבמ לע-תוכז"כ ;.."יתקוח יפוא" תלעב תוכזכ עדימל תוכזה הראות ,ךכ .ונתטישב תורכומה
 םילנויצרה ,רומאכ ..םדאה תויוכז גרדמב "הובג גוריד"ל היוארה תוכזכ ןכו;.."םדאה תויוכז
 ףקות הנשמ םילבקמ ףאו ,קהבומ יוטיב ידיל ונניינעב םיאב וז תוכז דוסיב םידמועה םינושה
."םיקסוע ונא הב ,סמה יניד לש תיפיצפסה היירטמב בשחתהב

 לע תונתינה )Pre-Ruling( תוימדקמ גוויס תוטלחה ,)היינק סמו סכמ( אוביה יסמ םוחתב ,ךכמ הנושב
 ןפואב ,דבלב ןאובי ותואל תוחלשנ ןהו ,תויבמופ ןניא רחא וא הזכ ןאובי לש וניינעב סכמה תושר ידי

.ןייעל ןתינ ובש יבמופ רגאמ םייק אל ,סמה ימוחת רתימ הנושב ,הז םוחתב .ישיא
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 םירגאמ תויושרה תולהנמ םש ,תירבה תוצראבו יפוריאה דוחיאב םייקה בצמל דוגינב ,תאז
 ,םמצע ןיבוטה גוויס יפ לע וא תונוש שופיח תולימ יפ לע ,תולקב רתאל ןתינ םהב םינימז םייטנרטניא
 ,םייטנוולרה םיטרפה לכ תא תוללוכ תוטלחהה ,תירבה תוצראב .סכמ יאשונב תוימדקמ גוויס תוטלחה
 םש תא ןייצל ילבמ ןיבוטה תרדגה תא קר תוללוכ תוטלחהה יפוריאה דוחיאב וליאו ,ןאוביה םש תוברל
 .ןאוביה

 ןאובי לכו ,םינש רפסמ ךשמל ןפקותב תודמוע תורז תויושר ידי לע ונתינש תוימדקמ גוויס תוטלחה
 םייבמופ םירגאמה תויהב ,ןהילע ךמתסהל לוכי ,הטלחהה אושנ הלאל םימוד וא םיהז ןיבוט אביימה
 .שרוד לכל םינימזו

 תורתונ ,שקבמה ןאוביל וחלשנו סכמה תושר ידי לע ונתינש תוימדקמ גוויס תוטלחה ,לארשי תנידמב

תחא הנש ךשמל ףקותב
[8]

.

 היינק סמו סכמה יכרוצל ןיבוט גוויסל תירבה תוצראבו יפוריאה דוחיאב הגוהנה הטישהש ןוויכמ

לארשי תנידמ םג המותח הילע תימואלניב הנמא לע תססובמ
[9]

 םיניינועמה םיילארשי םינאוביש ירה ,
 ,"םיל רבעמ" הלאכ גוויס תוטלחה שפחל םילוכי ,םימוד םירקמב םהלשל םיהז ןיבוט וגווס דציכ תעדל
 .תוטלחה ןתוא לש יבמופ םוסרפ רדעיהב ,לארשיב ןאכ תאז תושעל םילוכי םניא ךא

 ןיבוט גוויס ןיינעב סכמה תושר דגנ תועיבת םישיגמ לארשיב םינאובי רשאכ ,תובר םימעפ ,תאז רואל
 רבעב לארשיב סכמה תושר הגוויס וב ןפואה רבדב עדימ םדיב ןיאש העשב ,היינק סמו סכמ יכרוצל
 תיבמ שקבל םינאובי םתוא םישרדנ ,)גוויס תוטלחה לש םוסרפ רדעיה לשב( םימוד וא םיהז ןיבוט
 הלש גוויסה תדמע תא ףושחל סכמה תושר תא בייחל ,קיתב םיימדקמה םיכילהה תרגסמב ,טפשמה
 .םירחא םינאובי ידי לע רבעב ואבויש םימוד וא םיהז ןיבוט יבגל

 אלו יוסח אוה הז גוסמ שקובמה עדימה יכ ,איה סכמה תושר לש תיתרוסמה הדמעה ,הלאכ םירקמב

 ,)םיתורישו ןיבוט( היינק סמ קוחבו[10]סכמה תדוקפב םיעובקה ןויסיחה יפיעס רואל ,ותולגל ןתינ

 ידוס עדימ תפישח בייחמ גוויס תוטלחה תודוא עדימ יכ ,סכמה תושר תנעוט ,ךכ .[11]1952-ב"ישתה
 .יוסח עדימב רבודמ ךכיפלו ,םירחא םינאובי לש םתוהז תודוא
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 ,םייולג םיפלקב קחשל שי העיבתב ויפלש ללכה לע תכמתסמ הלאכ םירקמב ןאוביה תדמע ,דגנמ
 רבודמ םא םג ותוא ףושחל הילע ,ןאוביה לש ותעיבת רוריבל ינויחה עדימ יוצמ תושרה ידיבש ןוויכמו

- יבמופ תוטלחה רגאמ רדעהבש ןוויכמ תאזו ,תוידוס וא ןויסיח ומכ ,םירחא םיכרעב תמיוסמ העיגפב
 שיגדה ,.ד.נ.ד תכלה תרגסמב ,רבעב .ול שורדה עדימה תגשהל תרחא תורשפא לכ ןאוביל הנותנ אל
 ףא( תירוביצ תושר התויהב ,םיסמה תושר לע תלטומה תופיקשה תבוח תא ןוילעה טפשמה תיב
 :)םירחא םימושינל אלו םושינל ועגנש םיכמסמב רבודמ היה הרקמ ותואבש

 התוא ושמיש רשאו תילהנמה תושרה ידיב םיקזחומה ,םיכמסמב ןייעל טרפה לש ותוכז"
 ,"תיטרפה ןויעה תוכז" יהוז .יטרקומדה רטשמה לש דוסיה תולכשוממ איה ,וניינעב הטלחהל

"תופיקשב לועפל להנימה תבוחמו ןועיטה תוכזמ רקיעב תרזגנה
[12]

.

 תא ץלאל ,סכמה תושר דגנ טפשמה תיבב םיכילה תרגסמב ,םינאובי רפסמ וסינ ,תונורחאה םינשב
 קלחב .םירחא םירקמב ,םיהז ןיבוטל סחיב ונתינש גוויס תוטלחה םהינפב ףושחל סכמה תושר

 .[13]וחדנ רחא קלחבו םינאוביה תושקב ולבקתה ,םירקמהמ

 ,ירוג המרפ קיתב2006 תנשב ןתינ הז גוסמ תושקב תשגהל ךרדה תא ללס רשא יזכרמ ןיד-קספ

 ןפוא יבגל עדימ סכמה תושרמ לבקל ןאובי שקיב ,הרקמ ותואב .[14]םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב
 ןאוביה שקיב ,השקבל הדגנתה סכמה תושרש רחאל .םירחא םירקמב ולשל םימודה םירצומ גוויס
 םינושה םיקוחבש תוידוסה יפיעס ןיב ןוזיאב יכ ,אצמ טפשמה תיב .הז עדימ ףושחל סכמה תא בייחל
 ,הנידמה לומ םייולג םיפלקב ןגוה ךילה להנל ןאוביה לש ותוכז ןיבל ,םירחא םימושינ לש םתויטרפו
 :םש רמאנ ךכו .םימיוסמ םיגייסב ,עדימה תלבקל ןאוביה לש ותוכז תרבוג

 תודוא עדימ תפישח יכ הנבה ךותמו ,..םירחא םימושינ לש םירצומל תועגונה תולאשב.."
 דיחיה עדימה ,ןויסיחה לש "השקה ןיערגה" תחת יוצמה יתייעב ןיינע איה םירחא םימושינ
 םיגווסמ ויתחת רשא סכמה טרפ אוה ,תולגל- ליעלד םילוקישה רואל- קדצומו ןתינ ותוא
 תורבחל עגונה ההזמ עדימ לכ תריסמ אלל תאזו ,םבכרהו הלא םיפיעסב םירכזומה םירצומה
 רשא ,הזב אצויכ טרפ לכו ומלישש סמה ימוכס ,ןהלש אובייה יפקיה ,הלא םירצומ תואביימה
."לוחל ןויסיחה ךישמי וילע

126126126126    ''''ממממעעעע

 תיבו ,[15]רוערעב ןידה-קספ2010 תנשב ןתינ ,הז ןיד-קספ םע המילשה אל סכמה תושרש רחאל
 תורשפאה לע ללוגה תא םתס השעמלו יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ תא ךפה ןוילעה טפשמה
 .סכמה תושר דגנ ולא ןיעמ תושקב שיגהל

 ,היצמוטואו הרקב ןוקפא קיתב םולשה טפשמ תיב תטלחה תרגסמב ,הנורחאל שממ הנודנ וז היגוס

2011 רבוטקוא שדוחמ
[16]

 ןאוביה ןיב .שא יוביכ תוכרעמל םיקלח לש ןאוביב רבוד הרקמ ותואב .
 םירוטפ ודי לע םיאבוימה םיקלחה יכ ,ןאוביה רבס התרגסמב ,גוויס תקולחמ הרצונ סכמה תושרל
 .12% דע לש רועישב סכמ םניגב תובגל השקיב סכמה תושר דועב ,סכממ

 סחיב גוויסה תוטלחה תא ףושחל סכמה תושר תא בייחל ,םיימדקמה םיכילהה תרגסמב ,שקיב ןאוביה
 ןיבוט ואביי רבכ םירחא םינאובי יכ ,הריבסה החנהה ךותמ ,רבעב ונתינש ,תקולחמה אושנ ןיבוטל
 .הלאכ

 :ןמקלדכ התייה סכמה תושר לש התנעט

 ןיא ,ןכ לע רתי .סמה יקוחבש תוידוסה יפיעס חכונל השקבל רתעיהל ןיא ,הבישמה תנעטל"
 סכמ תיב לכ לש הקידב בייחי תוטלחהה רותיאש ךכ ,תוטלחה לש בשחוממ רגאמ הבישמל
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."תוטלחהה רותיא תרשפאמ הניא ןוימה תטישש םג המ ,ולש ביכראב

 ךכב רבכ הריכה סכמ תושר התוא ,קוחר אלה רבעבש הדבועה רואל דחוימב ,תניינעמ וז הנעט
 תוינפ רתיילו םיכילה טשפל לוכי היה הזכ רגאמש ןמזב ,אוביה יכילה תא לברסמ יבמופ רגאמ רדעיהש

 ורמאנ ,[17]ירוג המרפ קית תרגסמב ןוילעה טפשמה תיבב ומייקתהש םינוידה תרגסמב .הילא תובר
:םיאבה םירבדה

 ןיבוט לש םגוויס ןיינעב תוימדקמ תוטלחהש תנמ לע לועפל הנווכ תמייק יכ ונל רסמנ"
 םינאובי ,ןיבוט לש םגוויסב סכמה תולהנתה לש תופיקשה רבגות וז ךרדב .יבמופב ומסרפתי
 ךכל ונא םירע יכ ,ףיסונ .הילפא לש ששחה ןטקיו קודב עדימ סיסב לע םהיכלהמ לכלכל ולכוי

 ןאוביש ןכתיי ,לשמל ךכ .בכרומ ןינע וניה תוימדקמ תוטלחה לש רומאה םוסרפה םגש
 תנווכ רבד תא ולגי םיירחסמה וירחתמ אמש שושחי םיוסמ רצומ הצרא איבהל ןיינועמה
 לש התפקשה יפ לע ,םוקמ לכמ .םיוסמה רצומה לש וגוויסל רשאב המוסרפמ האצותכ ,אוביה
 תאזו ,רומאכ תוימדקמ תוטלחה םסרפל היהי ןתינש ינפל קוחה ןוקיתב ךרוצ שי תשקבמה
 תא ריבגהל היהי ןתינש ךכ ,תשרדנה תוליעפה ךשמית ןכאש תווקל שי .תוידוסה תוארוה חכונ
."הינק סמו סכמ יכרוצל ןיבוט לש םגוויס ןיינעב תופיקשה

127127127127    ''''ממממעעעע

 מ"חהש ףאו ,ירוג המרפ קיתב ןידה-קספ ןתמ דעוממ יצחו הנשמ רתוי הפלחש ףא לעו ,תאז םע דחי
 לש ופוסבו ,הזכש יבמופ גוויס תוטלחה רגאמ םקוה םרט ,םימעפ רפסמ אשונב סכמה תלהנהל ונפ
 החד ,ןוילעה טפשמה תיבב ירוג המרפ תכלה רואלו םינושה סמה יקוחב תוידוסה יפיעס רואל ,רבד
 עדימ ףושחל סכמה תושר תא בייחל ןיא יכ ,עבקו ןוקפא ןיינעב ןאוביה תשקב תא םולשה טפשמ תיב
 .הז

 לש םיבר םיגוס םיאביימה ,םיירחסמ םינאובי לש םהירכועב דמוע גוויס תוטלחה רגאמ לש ורדעיה
 לטוי רשא סמה זוחאו ןיבוטה גוויס תודוא עדימל עבק ךרדב םיקקזנ רשאו ,תולודג תויומכבו ןיבוט
 .םהילע

 םנוצרבש תמיא לכ סכמה תושר לא תמדקומ היינפ עצבל ,ללכ ךרדב ,םילוכי אל םינאובי םתואש ןוויכמ
 תלבקל הנתמהל ןמז יד םתושרב ןיאש ךכל בל םישבו ,גוויס תלאש תררועתמ םהיבגלש ןיבוט אבייל
 זוריזל םיצמאמ הליעפמ התייה םא סכמה תושר השוע התייה בוט ,םיסמה תושרמ תכמסומ הבושת
 .ישפוחה רחסה תמירז תא רפשיו םינאוביה לכל עייסי רשא ,יבמופה רגאמה תמקה ךילהת

 תוינפ עצבל םיבר םינאובי וכישמי ,ורדעיהבש םושמ ,המצע סכמה תושרל םג עייסי הזכ רגאמ
 הנתינ רבכ םיבר םירקמבש העשב תאזו ,הילע סימעהל ךישמי רשא ןפואב סכמה תושרל תומדקומ
.םיהז ןיבוטל סחיב ,רבעב המוד הטלחה
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