
72727272    ''''ממממעעעע

– רוקמ תודועת תועצמאב סכממ רוטפ
םהמ ענמיהל ךרדהו ,םינוכיסה

תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;   לדנ ליג ד"וע

 דוחיאה תונידמ :ןהיניבו ,תונידמ לש הכורא הרוש םע ישפוח רחס ימכסה לע המותח לארשי תנידמ
 ,וקיסכמ ,ב"הרא ,הדנק ,היקרוט ,)ןייטשנטכיל ,ץיווש ,דנלסיא ,היגברונ( א"טפא תונידמ ,יפוריאה
 .ןדריו )הניטנגרא ,יאווגורוא ,יאווגרפ ,ליזרב( רוסוקרמ תונידמ

 ישפוח רחס ימכסה לע המיתח תנחוב לארשי תנידמ ,[1]ת"מתה דרשמ רסמש העדוה יפ לע ,ףסונב
.הניארקואו הלי'צ ,ןיס ,האירוק םורד ,ודוה םע םיפסונ

 רחסה ימכסה תרגסמב תוקנעומה תובטהה

 תונידמה יחטשב העקשה דודיע:ןוגכ ,תוירחסמו תוילכלכ תויגוס רפסמב םינד רחסה ימכסה
 .דועו ,ןיבוטב רחס לע םימוסחמ לוטיב ,תורשקתמה

 סכמ תלקה ןתמ וא סכממ רוטפ ןתמ איה לארשי תנידמ לש רחסה ימכסהב המולגה תיזכרמה הבטהה
 וא ,לארשי תנידמל הלא תונידממ אוביב תנתינ הבטהה .תורשקתמה תונידמב םרוקמש ,םיבר ןיבוטל
 וגשוהש םירצומ םהש ,רוקמ ירצומ לע הלח סכמה תבטה .תונידמ ןתואל םילארשי רוקמ ירצומ אוציב
 וטרופיש םימיוסמ םיאנתב ודמע םא ,םירז םלג ירמוח םיבלשמה ןיבוט וא ,תונידמה יחטשב םתומלשב
 .ןלהל

 רוקמ ירצומ

 ,רמולכ .םכסהה לע המותחה הנידמב םרוקמש ,אוה סכממ םירוטפ ויהי ןיבוטהש ךכל ימדקמ יאנת
 ,לארשיל ב"הראמ רישי ןפואב ולבוה ןיבוטהש ךכב יד אל ,ב"הראמ ןיבוט אביימ ילארשי ןאובי רשאכ
.Made in U.S.A תויהל םהילע אלא

 ,)rules of origin( "רוקמ יללכ" הנוכמה המלש תכרעמ ,דרפנב דחא לכ ,םיעבוק םינושה רחסה ימכסה
.ואל םא ,סכממ רוטפל יאכזה רוקמ רצומב רבודמ םא ,טלחוי םהיפ לעש םיאנתה םיטרופמ הב

73737373    ''''ממממעעעע

 הנוש תכרעמ עבוק רחס םכסה לכו ,ןיבוט לש םרוקמ תעיבקל תושיג רפסמ תומייק ,תינויער הניחבמ
 :םיאבה םיללכה תא תונמל ןתינ םייזכרמה םיללכה ןיב .רוקמ יללכ לש

;יפוסה רצומה תמועל םלגה רמוח לש גוויס יוניש.א

;רצומה לש ונכותבו ותרוצב יתוהמ יוניש.ב

;רצומה רצוי הבש הנידמב רבצנש ימוקמ ףסומ ךרע.ג

;יפוסה רצומה ריחממ זוחאכ רז םלג רמוח לש )הרקתל דע( םיוסמ רועיש.ד

;תומיוסמ רוציי תולועפ עוציב.ה

.ל"נה םימרוגהמ רתוי וא דחא לש בוליש.ו
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רוקמה יללכ םושיי לש תונוש תוסיפת

 רוקמ יללכ- רוקמה יללכ םושיי לש תונוש תוסיפת םיללוכ םינושה רחסה ימכסה יכ ,רמול ןתינ
 .דחי םג םירצומה לכל םיסחייתמה םיפרוג רוקמ יללכו ,סכמה יכרוצל וגוויסו רצומ לכ יפל םייפיצפס

םייפיצפס רוקמ יללכ

 אלא ,םירצומה לכל םיהז רוקמ יללכב רבודמ ןיאש ,ךכל איה "םייפיצפס רוקמ יללכ" חנומב הנווכה
 'ב רצומל וליאו דחא רוקמ ללכ היהי 'א רצומל- רמולכ .רצומה גוס יפל םינתשמה ,םינווגמ רוקמ יללכב
 תונידמ ןיבו לארשי ןיבש רחסה ימכסהב אוצמל ןתינ םייפיצפס רוקמ יללכל המגוד .ינש רוקמ ללכ היהי

יפוריאה דוחיאה
[2]

 יכרוצל יפוסה רצומה לש וגוויס והמ ןוחבל שי םהיפל ,היקרוט וא א"טפא תונידמ ,
 .וגוויסל םאתהב ,רחא ללכ םייק רצומ לכלו ,סכמה

 םלג ירמוחב שומיש השענ םא קר םיירוקמ ןיבוטכ ובשחיי ,38.08 טרפב םגוויסש םיקרח ילטוק ,לשמל
 .לעפמה רעשב רצומה ריחממ50% לע הלוע וניא םכרעש םירז

 םא קר םיירוקמ ןיבוטכ ובשחיי84.72 דע84.69 םיטרפב תוגווסמה תוידרשמ תונוכמ ,תאז תמועל
 .לעפמה רעשב רצומה ריחממ40% לע הלוע וניא םכרעש םירז םלג ירמוחב שומיש השענ

םיפרוג רוקמ יללכ

74747474    ''''ממממעעעע

 ןתינ םיפרוג רוקמ יללכל המגוד .םירצומה ללכל םיסחייתמה םיהז רוקמ יללכ םה םיפרוג רוקמ יללכ

 ,יאקירמא וא ילארשי בשחיי רצומ לש ורוקמ יכ עבקנ םש ,[3]ב"הראל לארשי ןיבש רחסה םכסהב אוצמל
 יתוהמ יוניש ב"הראב וא לארשיב רובעי רצומהש- דחאה :םירבטצמ םיאנת ינש ומייקתי םא ,ןיינעה יפל
)substantial transformation(, רצומה לש ויפואו ותוהמ ,ומש תא הנשמה יתועמשמ דוביע ךילהת ונייהד; 
 רצומה ריחממ35% לע הלועה רועישב )יאקירמא וא ילארשי( ימוקמ ףסומ ךרע ללוכ רצומה- ינשהו

 אלו ב"הראל לארשי ןיב םירחסנה םירצומה לכל םייטנוולר הלא רוקמ יללכ .לעפמה רעשב ,יפוסה
 ,רזע ינחבמו הנשמ ינחבמ וחתפתה םינשה תוברבש תורמל ,םכסהב םייפיצפס רוקמ יללכ םימייק
 ."יתוהמה יונישה" תלאש תניחבל רקיעב

 .םיפרוג רוקמ יללכ םימייק ,רוסוקרמה תונידמל לארשי ןיבש רחסה םכסהב םג

םיפרוג רוקמ יללכ תמועל םייפיצפס רוקמ יללכ

 תוטשפ םיקינעמ םיפרוג רוקמ יללכ .םיפידע רוקמ יללכ ולא ,הלאשל תקיודמ הבושת תתל השק
 תעדל תנמ לע תומידקמ תוקידבב ךרוצ ןיאו רוקמ ללכ ותוא םייק םירצומה ללכל ןכש ,םכסהה םושייב
 תונידמה תניחבמ תושימג םיקינעמ םייפיצפס רוקמ יללכ ,ינש דצמ .רצומה לע לחה רוקמה ללכ והמ
 אובי לע תושקהל הצר ,לשמל ,יפוריאה דוחיאה .םירחא וא ולאכ םירצומל הפדעה ןתמב תורשקתמה
 םיחושק רוקמ יללכ עבק ןכלו ,ומיע ישפוח רחס רוזא םכסה לע תומותחה תונידממ ליטסקט ירצומ
 השיג יפוריאה דוחיאה לש רוקמה יללכ םיגיצמ םהיבגלש םירצומ םימייק .ליטסקט ירצומל עגונב תיסחי
 .רתוי תילרביל

רוקמה יללכ לש תימואלניב היצזינומרה
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 הסינ ,רבעב .רוקמ יללכ לש תימואלניב תודיחא ןיאו ,םינוש רוקמ יללכ עבוק רחס םכסה לכ ,רומאכ
 טושיפ ךרוצל ,םלועה תונידמ לכ ןיב רחסב וגהניש םידיחא רוקמ יללכ שבגלWTO ימלועה רחסה ןוגרא

הפי הלע אל הז ןויסינ ךא ,ימואלניבה רחסב םיכילהתה
[4]

. 

הנידמ לכ לש תימינפה הקיקחב סכמה תלקה םושיי

 תא םיטרפמ ,[5]ןיבוט גוויסל תינומרהה הטישה יפל םייונבה ,תונושה תונידמה לש סכמה יפירעת ,ללככ
 רחס רוזא םכסה ןמע שיש תונידמב םרוקמש םירצומ לע לחש סכמה רועיש תאו יללכה סכמה רועיש
.םירקמה ןמ קלחב תחפומ סכמ וא ,רוטפ- ישפוח

 סכמל ףופכ )לארשיב סכמה ףירעת וצל64.04-1110 טרפב ןגוויסש( טרופס ילענ אובי ,המגודל
 סכממ רוטפ ,רחס םכסה לארשיל ןמיע תונידמב ןרוקמש טרופס ילענ אובי ךא ,ךרעהמ12% רועישב
 .)6%-ל3% ןיבש םירועישב סכמב בייח ןיידע רוסוקרמ תונידממ אובי(

75757575    ''''ממממעעעע

רוקמ תודועתב שומישה

 םיכירצ תונידמה ןיב םירחסנה ןיבוטה ,ליעל וטרופש רוקמה יללכב םידמוע ןיבוטה יכ ,הרהצה ךרוצל
 ךרדב .(certificate of origin) "רוקמ תדועת" םג הנוכמה ,)preferential( הפדעה ךמסמב םיוולמ תויהל
 יפ לע םיסממ רוטפ תלבקל יאנתכ ,תאביימה הנידמה לש סכמה תושרל תושגומ הלא תודועת ,ללכ

רחסה ימכסה
[6]

.

 םייושע םירחא םימרוג םיתיעל ךא ,ןאוציה ללכ ךרדב אוה רוקמה תדועת תא קיפנמ רשא םרוגה
 .סכמה ןכוס וא ימואלניבה חלשמה םהיניבו ,ומשב הדועתה תא קיפנהל

 ףירעת וצ אוה סכממ רוטפ תלבקל יאנתכ הלא רוקמ תודועת גיצהל הבוחל סחייתמה הקיקחה רבד

.[7]סכמה ףירעת תדוקפ חוכמ קקחנש ,סכמה

:[8]ןמקלדכ תוארוה עבוק וצה

:ןיינעה יפל ,הלאמ דחא סכמה תושרל שגוה ןכ םא אלא ,ןיבוט לע ...סכמ ירועיש ולוחי אל"
 לש הקילבופרה ,א"טפא תוצרא ,תופרטצמ תוצרא ,יפוריאה דוחיאה תוצראמ הפדעה ךמסמ)1(

 תרתה תעשמ רחואי אל ,)ןדרי- ןלהל( ןדרי לש תימשאהה הכלממהו ,)היקרוט- ןלהל( היקרוט
....הלא םירצומ ומשרנ ובש אוביה ןומישר

 רחואי אל ,וקיסכמ וא הדנק ,ב"הרא םע רחסה םכסהב התועמשמכ ,רוקמ תדועת)2(
 םא ,וקיסכמ וא הדנק יבגל וא ;הלא םירצומ ומשרנ ובש אוביה ןומישר תרתה תעשמ
 תעשב ,22-ו19 םיפיעסב טרופמכ סכמה ירועישל םיאכז ןיבוטה יכ ןומישרב רהצוה
 תרתה תעשמ םישדוח השולשמ רחואי אל רוקמ תדועת סכמל השגוהו ,ןומישרה תרתה
 ןומישרה תרתה תעשמ םישדוח הששמ רחואי אלו הדנקב םרוקמש ןיבוט יבגל ןומישרה
 .וקיסכמב םרוקמש ןיבוט יבגל

 אל רוסוקרמ תונידמ םע רחסה םכסהב םתועמשמכ ,הרהצה תינובשח וא רוקמ תדועת)3(
".הלא ןיבוט ומשרנ ובש אוביה ןומישר תרתה תעשמ רחואי

 רורחש םרטב סכמה תושרל הפדעהה ךמסמ/רוקמה תדועת תא שיגהל שי ויפל ,ללכ עבוק וצה ,ןכ םא
 תא שיגהל ןתינ ויבגל ,דבלב וקיסכמו הדנקמ אובי לש הרקמב םיגירח ונכתיי ךא ,סכמה ןמ חולשמה
.דבעידב םג הדועתה
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 .תמא ןמזב הדועתה תא גיצמ אל ןאוביה רשאכ תללשנ סכמה תבטה עודמ ,הלאשה תא ררועמ וצה
 רוטפל םיאכזו רוקמה יללכב םידמוע ןיבוטה תיתוהמ הניבמ םא ,איה ןוחבל שי התואש הלאשה ,ירה

יתוהמה יאנתה תחכוהל ינכט יעצמא קר איה הדועתהו ,סכממ
[9]

 ןמו ידמ השקונ וצה ,ונתעדל ,ןכל .
.חולשמה רורחש רחאל ,דבעידב םג הדועתה תא שיגהל ,םימיוסמ םיבצמב ,רשפאל היה יוארה

 ב"הראמ םיעונפוא ןאובימ סכמה שרד ,ערכוה םרטו טפשמה תיבב דמועו יולת רשא קיתב ,לשמל ךכ
 תועטב רבודמ יכ ןעט ןאוביה .דבעידב קר אלא תמא ןמזב הגצוה אל הדועתהש םושמ ,סכמ ןועריג

.[10]סכמה םולשתמ ותוא רוטפל טפשמה תיבמ שקיב ןכלו ,יאקירמא רוקממ םה ןיבוטהו תינכט

 רוטפ ןאוביל טפשמה תיב רשיא ,ןוילעה טפשמה תיבב םוקורוי קיתב ןתינש עודי ןיד-קספב ,דגנמ
 הדימב חכוה ,תיתוהמ הניחבמ ,ןיבוטה רוקמש םושמ תאזו ,רוקמ תדועת הגצוה אלש תורמל סכממ

תקפסמ
[11]

 הווהמ העונתה הדועת יכ טפשמה תיב ןייצ ,הרטפואילק קיתב ןתינש ןיד-קספב ,דגנמ .

סכממ רוטפ תלבקל תוכזה תא םיקמה "יביטוטיטסנוק" ךמסמ
[12]

.

רוקמה תומיא ךילה

 תניחבמ קוספ ףוס ןניא ,סכממ רוטפ תלבקו תאביימה הנידמה לש סכמה תושרל רוקמה תדועת תשגה
.ןאוביה

 ,םינושה רחסה ימכסהב העובקה הרודצורפ יפ לע ,עצבל תוגהונ תאביימה הנידמה לש סכמה תויושר
.סכממ רוטפל םיאכז ויה ןכא ןיבוטהש תמאל ידכ ,דבעידב רוקמ תומיא לש ךילה

 תויושר ןיב הלועפ ףותיש ללוכה טרופמ תומיא ןונגנמ עבוק תיפוריאה היליהקה םע םכסהה ,לשמל
 תמאל תניינועמה הפוריאב סכמה תושר ,הז ןונגנמ יפ לע .לארשיב סכמה תויושר ןיבל הפוריאב סכמה
 לומ תומיאה תא עצבת רשא ,לארשיב סכמה תושרל הדועתה תא הריבעמ ילארשי ןאוצי לש הדועת
 ךשמל ןיבוטה רוקמ תחכוהב םיכמותה םיכמסמ רומשל ןאוציה לע ,םכסהה יפ לע .ילארשיה ןאוציה
.תוחפל םינש שולש

77777777    ''''ממממעעעע

 סכמה תושרל השעמל רשפאמו טרופמ ןונגנמ ללוכ וניא תירבה תוצרא םע םכסהה ,ךכמ הנושב
 העיפומה הרהצהב םיכמותה םינותנ קפסל אוביה ןומישר אצוה ומש לעש םרוגהמ שורדל ב"הראב
 .םיוסמ ןמזל םיכמסמ תרימש בייחמ וניא םג םכסהה .רוקמה תדועתב

 .ןיבוטה אובי רחאל תובר םינש םייקתמ תומיא לש הזכ ךילה ,םיתיעל

תומיאה ךילה תואצות

 הניגבו ,תאביימה הנידמל רוקמה תדועת תא שיגה רשא ,ןאוביל תובר תונכס ובוחב ןמוט תומיאה ךילה
 .סכממ רוטפל הכז

 ןאוביה ןיבל וניב רחסמה ירשקש םושמ ןיב- תומיאה ךילה םע הלועפ ףתשל אלש רחוב ןאוציה םא ,ךכ
- תרחא הביס לכמ םא ןיבו םייקתמ וניא רבכ וקסע םא ןיב ,הלועפ ףתשל ץירמת רדענ אוהו וקספ רבכ
 בצמבו ,תמוא אל ןיבוטה רוקמ יכ תאביימה הנידמל בישת תאציימה הנידמהש ךכל איבהל לולע רבדה
 םימוכסב םג םיתיעל ,ןאוביה ןמ יביטקאורטר םיסימ ןועריג תאביימה הנידמב סכמה תושר שורדת ,הזכ
 .םילקש יפלא תואמ לש

 לטומ היינק סמש םושמ ,)סכמ דבלמ( היינק סמב בויח תויהל הלולע רוקמ תליספ לש תפסונ הכלשה

 יטמוטוא ןפואב האיבמ רוקמ תליספ ,ןכל .[13])לטומ םא( סכמה תפסותב ,סכמה יכרוצל ןיבוטה ךרע לע
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היינקה סמ בושיח ךרוצל ןיבוטה ךרע "תלדגה"ל
[14]

 .

 תא תללושה ,תאציימה הנידמב סכמה תושר לש תיעמשמ-דח הבושתב ךרוצ ןיא ,הקיטקרפב יכ ,שגדוי

רוקמה תליספל איבהל ידכ ןיבוטה רוקמ תודוא דשחב םג ידו ,רהצוהש ןיבוטה רוקמ
[15]

. 

 דוע ןיטקמש רבד ,לעופב אוביה רחאל תובר םינש עצבתמ דבעידב תומיאה ךילה ,תובר םימעפ ,רומאכ
.םרוקמ תא חיכוהל תנמ לע ןיבוטה תודוא ןמיהמ עדימ קפסל תורשפאה תא רתוי

78787878    ''''ממממעעעע

 תושר לע תרוקיב טפשמה תיב חתמ ,רחס רכמ יש קיתב טפשמה תיבב ןוידל עיגהש הרקמב ,המגודל
 קזנל םרגש רבד ,אוביה רחאל תובר םינש רוקמ תדועת תמאל השירד החלש רשא ,לארשיב סכמה
 תוסנק לע ןאוביל רתיו טפשמה תיב ךא ,התחדנ םנמא ןאוביה תעיבת ,הרקמ ותואב .ןאוביל יתייאר

תומיאה ךילהב ברה בוכיעה לשב ,תויבירו
[16]

רוקמ תליספ ןיגב ןועריג תשירד דגנ ןאוביה תוננוגתה .

 ךרדב ,ןיבוטה רוקמ תליספ ןיגב יביטקאורטר םיסמ ןועריג ןאוביה ןמ תשרוד סכמה תושר וב ,הז בצמ
.הרובש תקוש ינפב ןאוביה תא ביצי ללכ

 םלגה ירמוחו ןיבוטה רוקמ רבדב תויביטיזופ תוחכוה קפסל ,ללכ ךרדב ,לוכי וניא ןאוביהש םושמ ,תאז
 .ןאוציה/ןרציה לש ירחסמ דוס הווהמ ל"נה עדימה לכש םושמ ,ורצוי םהמ

 תדימב ,טלחומ טעמכ ןפואב ,יולת ,סכממ רוטפל הכזו רוקמ תדועתב שומיש השעש ןאובי ,ךכ םא
 הנידמב סכמה תושר לש הנוצר תועיבש תדימבו ,תומיאה ךילה םע ןאוציה לש הלועפה ףותיש
 .הלועפ ףותיש ותואמ תאציימה

 עבונה יביטקאורטר ןועריג תובקעב ,סכמה תושר דגנ תיטפשמ העיבת שיגהל רחבי ןאוביה םא
 אוה סכמהש תורמל ,רמולכ .סכמה תויושר לע אלו וילע החכוהה לטנ לטוי ,רוקמ תדועת תליספמ
 רבודמ יכ ,החכוהה לטנב תאשל טפשמה תיבב שרדייש אוה ןאוביה ,ןועריג םולשת ןאוביה ןמ שרדש

 ףיעסל םאתהב ,[17]ותעיבת החדית- ןכ השעי אל םאו ,רוקמה יללכ יפל סכממ רוטפל םיאכזה ןיבוטב
:יכ ,עבוקה סכמה תדוקפב א239

 וילע ,ןידכ ןיבוט ורתוהש וא ןידכ ןומשר שיגהש וא עיגמה סכמה תא םלישש ןעוטה ..."

".היארה
[18]

 םיוסמ אוביל תועגונה תודבועהש ,ךכב רקיעב ץוענ סכמה תושר תבוטל וז "הלקה" ירוחאמ ןויערה
 .החכוהה לטנב אשיי ןאוביהש יוארה ןמ ,ןכ לעו סכמה תושרל רשאמ ןאוביל רתוי תועודי

 םדוק ןיוצש יפכש םושמ ,םיאבוימ ןיבוט לש רוקמב רבודמשכ ,תענכשמ חרכהב אל וז הקמנה ,םלואו
 ןאובילו ,ןאוביה ידיב יוצמ וניא ללכ ךרדב ,'וכו רוצייה ךילהת ,םלגה ירמוח תודוא קיודמה עדימה ,ןכל
 .סכמה ינפ לע יתועמשמ ןורתי הז אשונב ןיא

 סכמה תושר היושע ,ןיבוטה רוקמ תודוא תויביטיזופ תויאר גישי ןאוביהש חיננ םא םג :ךכמ הלעמל ךא
 ןתיל ךירצ היה רשא םרוגהו ,העומשה יפמ תודע הווהמ ןאוביה לש ותודע יכ ,טפשמה תיבב ןועטל

ומצע ןרציה אוה ןיבוטה רוקמ ןיינעב תודע
[19]

 היושע ,טפשמה יתב ידי לע לבקתת םא ,וז הנעט .
 יתבב תודע ןתיל עיגהל םירהממ םניא ל"וחמ םירז םיקפס ,בורלש םושמ םינאובי לע רתוי דוע תושקהל
 ןטק אוה ,םייק ןיידע םא ,ןאובי ותוא ןיבל םהיניב רחסמה ירשק חפנ רשאכ רקיעב ,לארשיב טפשמה
 .יסחי ןפואב
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?ןאוביה תא עישוי םיפיקע םיסמ קוח םאה

 םניא ןיבוטהו הגש םא םג יכ ,איה רוקמ תליספ לש הרקמב ןאובי לש תירשפא הנגה תנעט ,ללכ ךרדב
 סמ( םיפיקע םיסמ קוחל3 ףיעסל םאתהב ןועריגה תשירדמ רוטפל יאכז אוה ,רוקמה יללכב םידמוע
 בייוחי אל םדא יכ עבוקה ,)"םיפיקע םיסמ קוח" :ןלהל( 1968-ח"כשתה ,)רסחב וא רתיב םלושש

 וילע היה אלו עדי אלש )2(;[20]סכמה תושרל )תובזוכ( תונוכנ אל תועידי רסמ אלש )1( :חכוי םא ןועריגב

 תעב תוחוקלה לא ךסחש סמה תא לגלג אלש )3(;[21])לשרתה אל רמולכ( רסחה םולשת לע תעדל

 .[22]הריכמה

 תלספנ רוקמ תדועת רשאכ יכ ,תחא אל ועבקו ,הלא םיאנת םוצמצב שרפל וטנ טפשמה יתב ,םלואו
 ללושש רבד ,ןאוביה םעטמ )ןיבוטה רוקמ תודוא( "הנוכנ יתלב העידי" תריסמכ תאז תוארל שי ,דבעידב

םיפיקע םיסמ קוחל )1(3 ףיעס יאנתב ותדימע תא
[23]

.

 עדי ןאוביה רשאכ קר ,רמולכ ,יביטקייבוס ןפואב הז יאנת שרפל שי יכ ,ןועטל וסינ םיבר םינאובי
 הקיספב עבקנ רבעבש םושמ ,תאז .קוחה יאנתב ותדימע ללשית ,הנוכנ יתלב העידי ודי לע תרסמנש
 תילכתה יכ רמאנו ,בל םותב ועטש םימושינל סמ תשירדמ רוטפ רשפאל דעונ םיפיקע םיסמ קוח יכ

 :[24]איה וסיסבב תדמועה

 ,בל םותבו ןידכ גהונ אוהש ךות ,הינק סמ לש ורועיש תכרעהב העט רשא םושינ יכ חיטבהל"
".ילכה תא ןכות אלמתש איה תילכתהו ,הארוהה תילכת וז .רסחה םולשתמ רוטפ היהי

 ןיא ונתעדל ,היוגשכ דבעידב הרבתסהש רוקמ תדועת לע ךמתסהו בל םותב העט םושינ רשאכ ,ןכל
 .םיפיקע םיסמ קוח יאנתב ותדימע תא ירוירפ-א ןפואב לולשל הביס

 גוויסב העט ןאוביה םהב םירקמב ,לשמל ,רוקמ תודועתל םירושק םניאש ,םירחא םירקמב יכ ,ןייצנ
 תיטפשמ תועטב רבודמ יכ הקיספב עבקנ ,יוגשכ דבעידב רבתסהש גוויס רסמו סכמה יכרוצל ןיבוטה

 היה יוארה ןמ ,ונתעדל .[25]םיפיקע םיסמ קוחל )1(3 ףיעס יאנתב ןאוביה תדימע תא תללוש הניאש
.רוקמ תודועת יבגל םג המוד הכלה ליחהל

80808080    ''''ממממעעעע

ולאכ םיבצממ תוענמיהל םיכרדה

 רצומל םייטנוולרה רוקמה יללכ תא בטיה אדוול ריבסה ןאוביה לעש ןבומכ ,יתעינמה טביהב ,תישאר
 רבוע רצומהש הדבועה םצע יכ החנהה תדוקנמ תאצל אל ןפוא םושבו ,םהב הדימעה תא קודבלו

 םג םינוכנ ולא םירבד .לארשיל אוביה תעב רוקמ דמעמ ול הנקמ ,ל"וחב והשלכ רוציי/דוביע ךילהת
.ל"וחל םירצומ םיאציימה םילארשי םינאוצי יבגל

 וב קוחדל ילארשיה ןאוביה לע ,רזה ןאוציה לש ונחלושל העיגה רבכ תומיאה תשירד רשאכ ,תינש
 .ןאוביל תונוערג תאצוהל איבהל לולע דעומב הבושת ןתמ-יא ןכש ,םינמזה תוחול לע דיפקהל

 חלשמה וא סכמה ןכוס :ןוגכ ,םירחא םימרוג לע תוירחאה תא לגלגל ןאוביה לש ןויסינ ,תישילש
 אשונב העיבת טפשמה תיב החד ,רבעב .לשכיהל ללכ ךרדב וניד ,ומעטמ חולשמב לפיטש ימואלניבה
 תחכוה יניינעב גוהנל דציכ ,ןאוביה תא "דמלל" תוירחא תלטומ התייה אל סכמה ןכוס לע יכ ,עבקו הז

ןיבוט רוקמ
[26]

.

 יללכב םידמוע ןיבוטהש ךכל ןאוציה תובייחתה תא תיזוח תרגסמב ןגעל ץלמומ- קפסהמ יופיש תשירד
.רוקמה תליספ לש הרקמב ןאוביה תא תופשל ותובייחתה תאו ,רוקמה
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[1]
.http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/SacharChofshi/SacharChofshi.html.

[2]
 .44 ךרכ ,1304 הנמא יבתכ :יפוריאה דוחיאה םע םכסהה.

[3]
 .381 'מע ,28 ךרכ ,972 הנמא יבתכ :ב"הרא םע רחסה םכסה.

[4].http://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm. 

 סמו םירוטפהו סכמה ףירעת וצל3 ףיעסב םג תרכזנ רשא ,1010 א"כ ,ןיבוט לש םדודיקלו םרואיתל תמאותמה הטישה רבדב הנמא.[5]
.)"סכמה ףירעת וצ" :ןלהל( 2012-ב"עשתה ,ןיבוט לע הינק

[6]
 המישרב הז ןיינעב ביחרנ אל ונא ךא ,רוקמ תדועת תשגה אלל ,אוציה יכמסמ יבג לע הרהצה תשגה רשפאמה יפילחת ןונגנמ םג םייק.

 .וז

[7]
.1937 תנשל24 'סמ םירוטפהו סכמה ףירעת תדוקפ.

[8]
.סכמה ףירעת וצל14 ףיעס.

 םסרופ ,13.2.12(מ"עב )1986( סקפמיא לאימ דגנ מ"עמו סכמה ףגא- לארשי תנידמ10-11-31274 )א"ת יזוחמ( א"ע :לשמל ואר.[9]
 גיצה אל ןאוביה .ןאריא תרצותמ םיקוטסיפב רבודמש רבס סכמה דועב ,היקרוט תרצותמ םיקוטסיפב רבודמ יכ ,ןאוביה ןעט םש ;)ובנב
 סחיי אל השעמלו ,הנעטה תא החד טפשמה תיב ךא ,יקרוט רוקממ ןיבוטב רבודמ אלש חיכומ רבדה יכ ,ןעט סכמהו רוקמ תדועת
 .הדועתה תשגה יאל תובישח

[10]
 תושר- לארשי תנידמ 'נ מ"עב קוויש רוטומ ורטמ1040/07 א"ת1080/08 )שמש תיב םולש( א"שב :ואר ,קיתב םייניב תטלחהל.

.)ובנב םסרופ ,23.6.08(מ"עמו סכמה ףגא- םיסימה

[11]
.3-ה )2001 טסוגוא( 4/וט "םיסימ" ,מ"עמו סכמה ףגא 'נ מ"עב תירלולס תרושקת םוקורוי ,725/99 א"ע + 655/99 א"ע.

.16-ה )2007 רבוטקוא( 5/אכ "םיסימ" ,סכמה ףגא לארשי תנידמ 'נ מ"עב הרטפואילק960/02 )הפיח יזוחמ( א"ת.[12]

 ףא לע" :עבוק ,םיאבוימ ןיבוטב הינק סמ בושיח ךרוצל ריחמב קסועה ,1958-ח"ישתה ,)םיתורישו ןיבוט(הינק סמ קוחל )א(ב4 ףיעס.[13]
 ,סכמה תדוקפל ,ןינעה יפל א134 דע129 םיפיעסב רומאכ םכרע ,אוביב ןיבוט לש ינוטיסה ריחמה היהי ,א4-ו4 םיפיעסב רומאה
."רצואה רש עבקש רועיש תפסותבו םאובי לע םילחה םיסימה תפסותב

[14]
 ךילהב םייתסה שגוהש רוערע ;16213 ,)2(2007 לש-קת ,מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ בקעי ןאידלופ42687/03 )א"ת םולש( א"ת.

.)ובנב םסרופ ,11.5.11(מ"עמהו סכמה ףגא ,לארשי תנידמ 'נ ןאידלופ בקעי3086/07 )א"ת יזוחמ( א"ע תרגסמב ,הרשפ לש

[15]
.12 הרעה ליעל ,הרטפואילק קית :דשח לשב רוקמ תליספל המגוד.

 ;17232 ,)3(2005 לש-קת ,מ"עמו סכמה להנמ רצואה דרשמ- לארשי תנידמ 'נ מ"עב1996 רחס רכמ יש20625/03 )הפיח םולש( א"ת.[16]
 ,מ"עמו סכמה להנמ רצואה דרשמ- לארשי תנידמ 'נ מ"עב +)1996( רחס רכמ יש1859/05 )הפיח יזוחמ( א"ע תרגסמב החדנ רוערעה
.6067 ,)1(2007 חמ-קת

[17]
 ךרע תליספ לש הרקמב החכוהה לטנ- סכמה לומ ןאוביה" רנגו רמוע ,לדנ ליג :ואר ,סכמה דגנ תועיבתב םינאובי לע לטומה החכוהה לטנ ןיינעב הבחרהל.

.73-א )2011 טסוגוא( 4/הכ"םיסימ" ,"הקסעה

[18]
.סכמה תדוקפל א239 ףיעס.

 תיב ךא ,30-ה 'מע )1996 לירפא( 2/י "םיסימ" ,סכמה להנמ 'נ לסטש דוד727/93 )הפיח יזוחמ( פ"ה תרגסמב התלע המוד הנעט.[19]
.םאתהב ,רחא לקשמ הל ןתיל שי אלא תודעה תא לוספל ןיאש עבק טפשמה

[20]
.םיפיקע םיסמ קוחל )1(3 ףיעס.

[21]
.םיפיקע םיסמ קוחל )2(3 ףיעס.

[22]
.םיפיקע םיסמ קוחל )3(3 ףיעס.
[23]

 ,מ"עמו סכמה ףגא- לארשי תנידמ 'נמ"עב הריב תוישעת ופמט7182/06 )עבש-ראב יזוחמ( א"ת-ופמט קיתב ןתינ עודיה ןידה-קספ.
 'נ מ"עב הריב תוישעת ופמט4814/09 א"ע תרגסמב ,החדנ ןוילעה טפשמה תיבל רוערעה ;190-ה )2009 ינוי( 3/גכ "םיסימ" ,17.3.09 םוימ
 רנגו רמוע ד"וע ,לדנ ליג ד"וע :ואר ,ופמט ןיד-קספ אשונב הבחרהל ;125-ה )2011 ראורבפ( 1/הכ"םיסימ" ,22.12.10 םוימ ,לארשי תנידמ
 ינוי( 3/הכ"םיסימ" "םינורחאה םישדוחב ונתינש הקיספ ישודיח תובקעב ,סממ רוטפ וא רזחה שקבמה תואלת לע- םיפיקע םיסמ קוח"

.מ"עמהו סכמה ףגא- לארשי תנידמ 'נ מ"עב ליטסקט תוישעת ןואיש74658/97 )א"ת( א"ת :םג ואר ;50-א ,)2011

[24]
.457-458 ,444 )4(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב םינגייח תוישעת .ד.י5341/93 א"ע.

[25]
 םסרופ( 9.3.09 םוימ,)מ"עמו סכמה ףגא( לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב לנוישנרטניא דופיליו .ג72590/04 )א"ת םולש( א"ת:לשמל.

.)ובנב

[26]
.6504 ,)2(2008 לש-קת ,מ"עב תימואלניב הלבוה שיגא 'נ מ"עבאבלאתחקרמ תיב10456/02 )םילשורי( א"ת.
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