
94949494    ''''ממממעעעע

תירבה תוצרא םע רחסה םכסה יפ לע םינאוציו םינאוביל תובטהה
תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;   לדנ ליג ד"וע

 ןתינ םהבש םיטלובה ןיב .םינאוצי וא םינאוביכ- ל"וחב םירז םיקפס םע רחסמ ירשק םימייקמ םיבר םיקסע ילעב
 .ב"הראמו יפוריאה דוחיאה ןמ ,הקירמא םורדמ ,קוחרה חרזמה ןמ תוחוקל וא םיקפס ריכזהל

 ,תובר תונידמ םע ישפוח רחס ימכסה לע םותחל לארשי תנידמ הטילחה ,םינוויכה ינשב רחסמה ייח לע לקהל תנמ לע
 .תונידמה ןיב רחסב םירצומ לע לטומה סכמה לש התחפה וא רוטפ ןתמ איה ןהבש תיזכרמה הבטהה רשאכ

 ,דנלסיא( א"טפא תונידמ ,יפוריאה דוחיאה םע םכסהה תא ןייצל ןתינ ,הנידמה המותח םהילע רחסה ימכסה ןיב
 יאווגרפ ,ליזרב ,הניטנגרא( רוסוקרמה תונידמ ,ןדרי ,היקרוט ,וקיסכמ ,הדנק ,)ןייטשנטכילו ץייווש ,היגברונ
 .)יאווגורואו

רוקמה יללכו ב"הרא םע רחסה םכסה תיצמת.א

 רחסה םכסה וניה ,וז המישר תרגסמב ןודנ ובו לארשי המותח וילע יזכרמ ישפוח רחס םכסה

ב"הראל לארשי ןיב ישפוחה
[1]

 םרוקמש םירצומ לע סכמ תלקה/סכממ רוטפ קינעמ םכסהה ,ללככ .
 .תונידמה יתשב

 ?יאקירמא וא ילארשי רוקמ רצומ וניה םיוסמ רצומ םאה ,תעדל ןתינ ךיאו

95959595    ''''ממממעעעע

יפוריאה דוחיאה לומ םיללכהמ רתוי םיטושפ םניה ,ינושאר טבמב ,ב"הרא םע םכסהבש רוקמה יללכ
[2]

 ןכש ,
 רצומש תנמ לע ,ולא םיללכ יפל .רצומל רצומ ןיב לדבה אלל ,םירצומה לכ לע םילחה םידיחא םיללכב רבודמ
:םירבטצמ םיאנת השולשב דומעל וילע ,סכמ תלקה ךרוצל יאקירמא/ילארשי ירוקמ רצומכ רדגוי

 וילע ,םירז םלג ירמוח ליכמ אוהש החנהב ,ןיפוליחלו ב"הרא וא לארשי חטשב ותומלשב גשומ תויהל וילע�

ב"הרא וא לארשי לש ןחטשב "יתוהמ יוניש" רובעל
[3]

. 

ךפיהל וא ב"הראל לארשימ ןירשימב אבוימ תויהל וילע�
[4]

. 

 ךרעו םיירוקמה םירמוחה ךרע תא ללוכה ,ב"הרא וא לארשי לש ןחטשב רצומב רבצנש ףסומה ךרעה�

יפוסה רצומה יוושמ35% תוחפה לכל תויהל בייח ,הדובעה
[5]

. 

"יתוהמ יוניש" לש יאנתה

 ב"הראב וא לארשיב רובעי ,)םייאקירמא וא םיילארשי םניאש( םירז םלג ירמוח ליכמה רצומ יכ ,שרוד הז יאנת
 ךילהתב רבודמ .)substantial transformation( "יתוהמ יוניש" רצויכ בשחייש ,יתועמשמ הכ דוביע ךילהת
 תמועל ,רורב ןפואב ב"הרא חטשב וא לארשי חטשב עצבתמש ,רצומה לש ושומישו ויתונוכת ,ומש תא הנשמה

דוביעה ךילהת לחה ונממש רצומה
[6]

. 

 ןיבו ,ואל םא ,יתוהמ יוניש םייקתה םאה ,הלאשה תניחבל רזע ינחבמ םג וחתפתה ,םינשה תוברב
 :רתיה

 ;ןיבוטב וא רמוחב יזיפה יונישה�
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 ;רוצייה ךילהתב ועקשוהש ףסכהו ןמזה�

 ;רוצייה ךילהת לש תובכרומה תדימ�

 ;רוצייה ךילהתב השרדנש היגולונכטהו תונמוימה תמר�

 .ךילהתה רחאל ןיבוטה וא רמוחה יוושל ףסונש ךרעה�

 יפ לע ,ופוגל הרקמ לכ ןוחבל תוגהונ ,המגודל ,ב"הראב סכמה תויושרו ,לזרב ללכ ןיא הז ןיינעב
 ונתינש ןיד-יקספ לע וא תומדוק סכמ תוטלחה לע ךרוצה תדימב תוכמתסה ךות ,הרקמה תודבוע
 .ב"הראב

96969696    ''''ממממעעעע

 ןיב גוויס יוניש עצבתמ םא ךא ,סכמ יכרוצל גוויס יוניש חרכהב שרוד וניא "יתוהמה יוניש"ה ללכ
 .יתוהמ יוניש עצבתה יכ ,הנעטה תא קזחל יושע רבדה ,יפוסה רצומה ןיבל םלגה רמוח

 ,'וכו שבד ,ימלוג רכוס ,םיצימ ,םינמש לש רוהיטו ךוכיז לש תולועפ ועצוב ובש הרקמב ,המגודל
 תנקתה ,תאז תמועל .םיקיר םיקסיד לש טומריפל סחיב םג ךכו ,יתוהמ יונישב רבודמ אלש עבקנ

 הידמל האירק יתלבו הקיר הידמ תכפוה איהש םושמ ,יתוהמ יוניש תרצויכ העבקנ קסיד לע הנכות
 ,םידגנ ,םירוטסיזנרט ומכ םיביכרמ רוביח ,ףסונב .בשחמב שומיש הב תושעל ןתינש ,ןכות תלעב
 .יתוהמ יוניש רצויכ בשחנ ,ילמשח לגעמל 'וכו תודויד ,םילבק

 חתפ רצוי אוה ךכבו ,יתוהמ יונישכ בשחיי המ תקפסמ הדימב טרפמ וניא ,רומאכ ,םכסהה
.הבחר תונשרפל

 ורבעש םירצומ :יתוהמ יונישכ בשחיי אל תואדווב המ ,ילילש ןפואב עבוק םכסהה ,תאז םע דחי
 הנשמ הניאש ,תרחא תיצמתב וא םימב טושפ בוברע וא ,םיטושפ הזירא וא הבכרה יכילהת

יתוהמ יוניש םירצויכ ובשחיי אל ולא- רצומה תונוכת תא תיתוהמ
[7]

. 

 לש םירחא רחס ימכסהב עובקה "תוקיפסמ יתלבה תולועפ"ל ההז אל ךא ליבקמ ללכב רבודמ
 ,המגודל ,עבוקו רתוי טרופמ ללכ ותוא ,םשש אלא ,יפוריאה דוחיאה םע רחסה םכסה ןוגכ ,לארשי
 קוריפ ,הנסחאהו הלבוהה ךלהמב רומיש :רוקמ לש דמעמ קינעהל ולכוי אל ןלהלש תולועפה יכ
 הקרבהו העיבצ תולועפ ,םיליטסקט ץוהיג ,קבא תרסה ,יוקינ ,הפיטש ,תוזירא לש הבכרהו

 לש יולימ ,ןוימ ,ןוניס ,יופינ ,תוקריו םיזוגא ,תוריפ לש הפילק וא םיניעלג תאצוהו ףוליק ,תוטושפ

םייח ילעב תטיחש ,םירצומ לש טושפ בוברע ,תויוות תקבדה ,םיקובקב
[8]

.

ןירשימב הלבוה

 ,ךפיהל וא ב"הראל לארשי יחטשמ ןירשימב םירגושמ תויהל ןיבוטה לע יכ ,םכסהה עבוק הז ןיינעב
 התוא לש סכמה תושר חוקיפב ראשיהל םהילע ,תישילש הנידמ לש החטשב םייוצמ םה רשאכו

 .[9]הנידמ

97979797    ''''ממממעעעע

35% לש ימוקמ ףסומ ךרע

 .סכמה יכרוצל רצומה יוושמ35% לש )ב"הראב וא לארשיב( ימוקמ ףסומ ךרע בייחמ ףסונ ללכ

 דע ,"תוילארשי"ה תויולעה תרגסמב ,ןובשחב תחקל רשפאמ םכסההש ךכב תנתינ תמיוסמ הלקה
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ךפיהל וא ,תויאקירמא תויולע15%
[10]

 אוה לארשיב רצויש רצומ לש יפוסה וריחמ יכ חיננ ,רמולכ .
 םלגה רמוח תולעו ,20 ןניה הדובעה תויולעו לארשיב ורוקמש םלגה רמוח תולע ,וכותמ .100

 םלגה רמוח תולע תא "רובצל" ילארשיה ןרציה לוכי ,הזכ בצמב .15 הניה ב"הראב ורוקמש
 ךרעה תשירדב דומעלו תוסנל תנמ לע ,לארשיב ורוקמש םלג רמוח היה וליאכ ,ב"הראב ורוקמש
 .יפוסה רצומה יוושמ35% לש ימוקמה ףסומה

 ךרעה .ב"הראב סכמ יכרוצל רצומה יווש תמועל לארשיב סכמ יכרוצל רצומה יווש ןיב ינוש םייק יכ ,ןייצנ הז ןיינעב

,Cost) חוטיבו הלבוה ללוכ ,קפסה ןובשח יפ לע הרוחסה ךרע רמולכ ,CIF וניה לארשיב סכמה יכרוצל

Insurance & Freight); וניה סכמ יכרוצל ךרעה ,תאז תמועל ,ב"הראב FOB(Free On Board), רמולכ 
 .)CIF-מ ךומנ ךרע ,רמולכ( חוטיב וא תיריווא/תימי הלבוה אלל ,דבלב אוציה למנל דע הלבוה ללוכ

 לארשיב סכמה תושר יכ ,ונל עודי ךא תונידמה ןיב רחסב םיתוויעל איבהל היה יושע הז ינוש
 תחקל הנכומ היהת איה ,םירומאה35%-ה בישחת ךרוצל יכ ,תוימשר יתלב תוחישב העידוה
 .ב"הראב גוהנש םשכFOB ךרע ןובשחב

 םלג רמוח לש הרישי תולע :םירישי רוצי יביכרמ ןובשחב אובל םילוכי ,ימוקמה ףסומה ךרעה ךותב
 ,הרוקת תויולע ,ןכ ומכ .ןסחמ ידבוע ,תוכיא תרקב ,חותיפו רוציי ידבוע לש הדובע רכש ,ירוקמ
 עצבתמ ובש הנבמה תריכש ןיגב הנונרא ןכו ,ירוצייה קלחל תועגונה ,רוריק ,םימ ,למשח ,זג :ןוגכ
 תויולע ,רוצייה ךילהתב שומיש השענ םהבש םילכו םימגד תוינבת ,חותיפו רקחמ תואצוה ,רוצייה

 .[11]דועו ,תונוכמו הנבמ חוטיב ,הזירא

98989898    ''''ממממעעעע

 ,תויללכו הלהנה תואצוה ןה ימוקמ ףסומ ךרע בישחתב ןובשחב תחקל ןתינ אלש תויולע ,דגנמ
 הלבוה ,רצומה תריכמ ןיגב חוור ,תוריכמ ישנא תורוכשמ ,הריכמ תואצוה ,קווישו םוסרפ תואצוה

 .[12]רצומ תוירחא חוטיבו םיקיסעמ חוטיב ,ודעיל יפוס רצומה לש

)35%-ה יאנתב הדימע ךרוצל( לופכ יתוהמ יוניש

 וא לארשיב רבוע םלגה רמוח רשאכ שחרתמ(double substantial transformation) לופכ יתוהמ יוניש
 ,םייניב בצמב םלג רמוחל ימלוג םלג רמוחמ ותוא םינשמ רשא ,רוציי יכילהת ינש תוחפל ב"הראב
 .יפוס רצומל ןכמ רחאלו

 םלג רמוחל ךופהל תנמ לע יתוהמ יוניש לש ךילהת רבוע ימלוגה םלגה רמוחש לככ ,הזכ בצמב
 ךרעה בושיח ךרוצל ,)100%( ואולמב רוקמ רצומכ בשחיהל לוכי םייניבה רצומ יזא ,םייניב בצמב
 .יפוסה רצומב ,35% לש ימוקמה ףסומה

 םיקלחל הריזג לש הז ךילהת יכו ,םיקלחל לארשיב רזגנ ,ןיסב ורוקמש ימלוג דב יכ חיננ ,המגודל
 .םירמגומה םידגבה תא רוציל ידכ לארשיב םירפתנ דבה יקלח ,ןכמ רחאל .יתוהמ יונישכ בשחנ
 ,יפוסה רצומל םייניבה בצמ ןיב ףסונ יתוהמ יוניש רצוי םיקלחה לש הריפתה ךילהת םגש חיננ םא
 רועישב םיילארשי רוקמ ירצומכ בשחיהל םייושע )םייניבה רצומ( םירוזגה םידבה הזכ בצמבש ירה

 .35% לש ימוקמה ףסומה ךרעה יאנתב יפוסה רצומה תדימע תקידב ךרוצל ,100%

רוקמ תדועתב שומישה.ב

 תדועת שיגהל שי ,סכמה תבטהמ תונהיל תנמ לע יכ ,תעבוק רחסה םכסה יפ לע הרודצורפה
.תאביימה הנידמה לש סכמה תושרל רוקמ
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:רוקמה תדועת תשגהל םיללכה תא טרפמ ומצע רחסה םכסה

 ףסומב הנותנ הנמיה אמגודש ,הדועתב ודעותי הז םכסה יפל וסנכויש םיכרצמה לכ"
 .הדועתב םישרופמה םיללכל םאתהב םלשות רשא ,ןאוציה ידיב המותח ,הז חפסנל
 םיכרצמכ הדועתב םיראותמה םיכרצמה תא תוהזל ידכ קיפסמ עדימ לולכת הדועתה
 רחא םיאלממ םיכרצמה יכו ,דצ ותוא ךותב ףסוהש ךרעה זוחאל רשאב הרהצהו ואצוייש
 לש סכמה תויושרל שגות הדועתה .הז םכסהב תוטרופמה רוקמה ץרא ןיינעל תושירדה

[13]".תוימינפה ויתונקתל םאתהב אביימה דצה

99999999    ''''ממממעעעע

 ילארשיה ןאוביה לע יכ ,לארשיב ןידה עבק ,לארשיל ב"הראמ אוביל סחיבו ,רחסה םכסהל םאתהב

ךכמ רחואי אלו ומצע אוביה דמעמב רוקמה תדועת תא לארשיב סכמה תויושרל שיגהל
[14]

.

 הניא וז הדועתו ,)יאקירמאה וא ילארשיה( ןאוציה אוה רוקמה תדועת לע םתוח רשא םרוגה
 .תאציימה הנידמב סכמה תויושר רושיא תא שארמ תלבקמ

 .רוקמה תדועתב ךכ לע ריהצהל וילע ,ןרציה םג אוה ןאוציה םהב םירקמב

 לבקל תורשפא ןיא םהב םירקמבו ,ןרציה תאמ רושיא הדועתל ףרצל וילע ,ןרציה וניא ןאוציה רשאכ

הדועתל ינוירטונ רושיא לבקל ןאוציה לע- ןרציה רושיא תא
[15]

. 

 רוקמה תדועת לע ומתחי ןאוציה דבלמ ימואלניבה רחסב םירחא םימרוגש תורשפא תמייק םאה
 היולתו תבכרומ הניה הבושתה ?(freight forwarder) ימואלניבה חלשמה לשמל ומכ ,אוציה תעב
 לע םותחל ןורחאה לש ותכמסה ןיינעב חלשמה ןיבל ןאוציה ןיב- םייק םא- ינטרפה רדסהב
 .ןאוציה םשב הדועתה

דבעידב רוקמ תומיא ךילה.ג

 רוקמ ירצומב רבודמ יכ ,החיכומה רוקמ תדועת שיגהל ,רומאכ ,לארשיב ןאוביה שרדנ ,תמא ןמזב
 ןיא ןכש ,הז ןמזב רוקמה תדועת תא תקדוב הניא לארשיב סכמה תושר ,ללכ ךרדב .םיאקירמא
 .סכמ םולשת אלל ררחושמ חולשמהו ,הרהצהה תונוכנ תניחבל םיקפסמ םילכ הידיב

 םע רחסה םכסה יפ לע םג ,לארשי תנידמ לש םירחא רחס ימכסהל המוד ןפואב ,תאז םע דחי
 םכסהב ןיאש ףא ,תמא ןמזב רהצוהש רוקמל דבעידב תומיא לש ךילה עצבל ןתינ תירבה תוצרא
 .תומיא לש ךילהל תרדגומ הרודצורפ הז

100100100100    ''''ממממעעעע

 סכמה תושרל השעמל רשפאמ ,טרופמ תומיא ןונגנמ ללוכ וניאש ןוויכמ ,תירבה תוצרא םע םכסהה
 םינותנ קפסל אוביה ןומישר אצוה ומש לעש םרוגהמ שורדל )ןיינעה יפל( לארשיב וא ב"הראב
 הנידמה חטשב יתוהמ יוניש עצבתה םאה- רמולכ ,רוקמה תדועתב העיפומה הרהצהב םיכמותה
 אוה ןירשימב הלבוה לש יאנתה( ימוקמ ףסומ ךרע35% תוחפל ליכמ רצומה םאה ,תאציימה
 תרימש בייחמ וניא םג םכסהה .)תולאש ררועמ וניא ,ללכ ךרדב ,ןכלו הקידבל רתויב טושפה
 .םירחא םימכסהמ הנושב ,םיוסמ ןמזל םיכמסמ
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 ,ןיבוטה רוקמ תא תמאמה עדימ קפסל שרדנ ןאוביהו ,תומיא לש ךילה עצבתמ וב ,הזכ בצמב
 ,לגרה תא טשפ ןיבוטה תא שכר ונממ קפסהש םושמ םא .הרובש תקוש ינפב דומעי אוה םיתיעל
.ךילהה םע הלועפ ףתשל אלש רחבי קפסהו ,םימייקתמ אל רבכ םהיניב רחסמה ירשקש וא

 תובר םינש םיתיעל ,שרדנ רשא ,ל"וחב ןיבוטה ןאוצימ אלמ הלועפ ףותיש שרוד תומיא לש ךילה
 .ןיבוטה רוקמ תא חיכוהלו תויאר שיגהל ,אוציה ךילה רחאל

 ,הארנה לככ ,ןאוביה לכוי אל ,ןאוציהמ אלמ הלועפ ףותישל הכזי אל ןאוביהש החנהבו ,הזכ בצמב
 ,'וכו םלגה ירמוח ,רוצייה תודוא עדימהו ,ןרציה וניא ,עודיכ ,אוהש םושמ ןיבוטה רוקמ תא חיכוהל
 .ןרציה לש תידעלב העידיב ללכ ךרדב יוצמ

 תגהונ ,לשמל ,לגרה תא טשפ ןאוציהש ןוויכמ ,ןאוציה דצמ הלועפ ףותיש ןיא רשאכ ,ללכ ךרדב
 רחסה םכסהש ףא ,ונתעדל .תמוא אל רוקמה יכ ,הנעטב סכמ ןוערג שורדל תאביימה הנידמה
 בצמב ןאוביה לש וידי ןכש ,ןגוה יתלב בצמב רבודמ ,תאביימה הנידמה לש הדיצל דמוע הרואכל
 .ותטילשב ןניאש תוביסמ ,רוקמה תא חיכוהל לוכי וניא אוהו תולובכ הזכ

 רעשה תא ןיטולחל רוגסל אלש הרטמ ךותמ ,ולא ןיעמ םיבצמל םיללכ וחתפתה תירבה תוצראב

םינאובי ינפב
[16]

.

 לש ותטילשל רבעמ ןהש תוביסנ בקע עדימה תא לבקל ןתינ אל םהבש םיבצמב ,םיללכה יפ לע
 תושרש ינפלו ,'וכו םיכמסמ תמלעה ,ומיע רשק ןדבוא ,קפסה לש לגר תטישפ לשמל ומכ ,ןאוביה
 :ןהיניבו ,תונוש תוביסנ ןובשחב תחקל הילע ,ןיבוטה רוקמ רבדב עירכת ב"הראב סכמה
;ןאוציה ותואמו ןוידל דמועה רצומה ותוא יבגל תמדוק סכמ תטלחה הלבקתה רבכ םאה.1

;ןאוצי ותוא לש םירצומה תא רבעב וקדב סכמה תויושר םאה.2

;רוקמה תודועת תא רשיא ןאוציה לש ינוציח רקבמ םאה.3

;הרהצהה תונוכנ תא חיטבהל ידכ םישורדה םיעצמאה לכב טקנ ןאוציה םאה.4

 ןאוציה שכר יממ דומלל ןתינ םהמ םייקלח םינותנל השיג שי ב"הראב סכמה תושרל םאה.5
;םלגה ירמוח/םירצומה תא

101101101101    ''''ממממעעעע

 עייסל תנמ לע תושורדה תואצוהב תאשל ןכומ יטנוולר רחא םרוג לכ וא ןרציה ,ןאוציה םאה.6
.רוקמה תודוא רתוי קיודמ עדימ לבקל סכמה תושרל

 םרטב תונוש תוקידב עצבל סכמה תושר תא םיבייחמ םהו ןאוביה לע ןגהל ודעונ הלא םיללכ
 .ןיבוטה רוקמ רבדב יפוס ןפואב עירכת

 תעב ליעפהל סכמה לעש תעדה לוקישל םיעגונה םיללכ ןיא ,ונתעידי בטימל ,תאז תמועל ,לארשיב
 סמ( םיפיקע םיסמ קוחמ תעבונ ןוערג שורדל סכמה תוכמסו ,רוקמ תליספ ןיגב ןוערג תשירד
 :יכ ,ינטשפ ןפואב עבוקה ,1968-ח"כשתה ,)רסחב וא רתיב םלושש

[17]".תעבוקה הפוקתה ךות ןכ תושעל שרדנ םא רסח םולשתב בייח אהי םושינ"

"ותצקמ וא ולוכ ,תועטב רזחוהש וא ,םלוש אלש ףיקע סמ" :כ קוחב רדגומ "רסח" רשאכ
[18]

, 
-ח"ישת ,)הבוח ימולשת( םוריח תעש תונקת יפל לטיה וא םילוב סמ ,הינק סמ ,ולב ,סכמ ללוכו

1958.
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 ןוערג תשירד יבגל םירורב םיללכ עבקיו וז היגוסל ותעד ןתיי לארשיב קקוחמהש היה יואר ,ונתעדל
 .ןיבוט רוקמ תליספ לש בצמב תוברל ,םינוש םיבצמב סכמ

 הנידמה לש סכמה תושר תעבוק ופוסבש ,תומיא לש ךילה עצבתמ רשאכ יכ ,ןייצל רתומל
 ,דאמ םיהובג םימוכסב םיתיעל סכמ ןוערג םלשל ןאוביה שרדנ ,חכוה אל רוקמה יכ תאביימה
 .םירצומה תריכמ תעב ןובשחב וחקלנ אל הארנה לככש

?הזכש בצמב תושעל ןאוביה לכוי המ.ד

 םידמוע םניא ןיבוטה יכ דשחנ וב בצמב יכ ,עבקנ ב"הרא םע רחסה םכסהל תפסותב יכ ,ןייצנ
 לע המיתח תרומת הקידבה םויסל דע םיסימה תא םלשל ןאוביל עיצהל שי ,רוקמה יללכב

ףיעסה חסונ ןלהל .תובייחתה
[19]

: 

 םלשל ןאוביל עצוי ,רוקמה יללכ לע םינוע םניא ןיבוטה יכ ריבס דשח םייק םהב םירקמב"
 העצהה יכ הזב רהבומ .ןיבוטה רוקמ לש הקידב תואצות תלבקל דע םיסימה אולמ תא
 ןאובי .טוליח וא הסיפתל םידעוימ םניאש ןיבוט לע קר לוחת םיסימה אולמ םולשתל
 :ןמקלדכ העדוה לע םותחי ליעל רומאכ םיסימה תא םלשל םיכסיש

 "רסח" רדגב אוה _______ םויב ידי לע םלושש םיסימה םוכס יכ יל עודי"
 ,1968-ח"כשתה ,)רסחב וא רתיב םלושש סמ( םיפיקע םיסימ קוחב ותועמשמכ
"".רומאה קוחל3 ףיעס יפל העיבת לכ לע רתוומ ינא ומלשל יתמכסהבו

102102102102    ''''ממממעעעע

 םצעב ןאוביה רתוומ ויפל העיבת לעש ,םיפיקע םיסימ קוחל3 ףיעס ותוא יכ ,שיגדהל וננוצרב
 םיאנת השולשב דמוע ןאוביה םא ,סכמ ןוערגמ רוטפ לבקל ,תומיוסמ תוביסנב ,רשפאמ ,ותמיתח
 תריכמו ,ןוערגה לע תעדל תלוכי-יא וא העידי-יא ,תונוכנ אל תועידי תריסמ-יא םהבו ,םירבטצמ

רסחב םלושש סמב תובשחתה אלל ןיבוטה
[20]

. 

 ונתעדל הניה ,םיפיקע םיסמ קוחל3 ףיעס יפל הנעט לע שארמ רתוול ןאוביה לע היפל ,וזכ השירד
 אל ,בל םותב גהנ ןאוביה ךא ,ןיבוטה רוקמ חכוי אל םהב םירקמ טלחהב ונכתיי ןכש ,תנגוה-יתלב
 ףסונה סכמה תא רחמת אלו ,רוקמה תא אדוול םישורדה םיעצמאה לכב טקנ ,ןוערגה שרדייש עדי

 .רצומה תריכמ תעב

 םיסמ קוחל3 ףיעס לע ךמתסהל תורשפאה תא תמיוסמ הדימב םצמצ ןוילעה טפשמה תיבש אלא

רוקמ תדועת תליספ תעב םיפיקע
[21]

. 

 ,ב"הראמ ןאוציה ןיבל וניב הזוחב ,שארמ שורדל היהי ילארשיה ןאוביה תניחבמ רתוי ןובנ דעצ ,ןכל
 םינש ךשמל יאקירמאה רוקמה רבדב תוחכוה רומשל בייחתי ןאוציה יכ ,עבוקה ףיעס תפסוה
 ןיב רחסמה ירשק םא םג ,תומיא ךילה לש הרקמב סכמה תויושרל ןגיצהל בייחתמ אוה יכו ,תובר
.םימייקתמ אל רבכ םידדצה

 חילצי אל ,הלועפה ףותיש תורמל וב הרקמב וא ,הז ףיעס תרפה לש הרקמב יכ ,עובקל ןתינ דוע
 לכ ןיגב ילארשיה ןאוביה תא תופשל אוה בייחתי ,ןיבוטה רוקמ תא חיכוהל יאקירמאה ןאוציה
 ברסי םא- הזכ הרקמבש אלא ,םיפסונה סכמה ימולשת תוברל ,לארשיב ול ומרגנש תואצוהה
 ףיעסש םג המ ,ותנידמב טפשמ תיבב ותוא עובתל ןאוביה שרדיי הארנה לככ ,תאז תושעל ןאוציה
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 .לגרה תא טשפ ןאוציהש הרקמב ןאוביל עייסי אל הזכ

[1]
 :טנרטניאב הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ רתאב םוסרפ ;381 'מע ,28 ךרכ ,972 הנמא יבתכ.

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82B9DDBF-EF8F -4 E3A -81 DA-CFDFD344BB8F.htm.

 ענמיהל ךרדהו ,םינוכיסה- רוקמ תודועת תועצמאב סכממ רוטפ":תמדוק המישרב ואר ,יפוריאה דוחיאב רוקמה יללכ אשונב טוריפל.[2]
.72-א )2012 רבוטקוא( 5/וכ םיסימ ,"םהמ

[3]
:ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל)a(1 ףיעס.

"That article is wholly the growth, product, or manufacture of a party or is a new or different article of commerce that has 
been grown, produced, or manufactured in a Party";

[4]
:ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל(b) 1 ףיעס.

That article is imported directly from one Party into the other Party""

[5]
:ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל )(1c ףיעס.

"The sum of (i) the cost or value of the materials produced in the exporting Party, plus (ii) the direct costs of processing 
operations performed in the exporting Party is not less than 35 percent of the appraised value of the article at the time it is 
entered into the other Party".

[6]
:ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל4 ףיעס.

"For the purposes of this Agreement, "country of origin" requires that an article or material, not wholly the growth, product, 
or manufacture, of a Party, be substantially transformed into a new and different article of commerce, having a new name, 
character, or use, distinct from the article or material from which it was so transformed".

[7]
:ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל2 ףיעס.

"No article shall be considered a new or different article of commerce under this Agreement and no material shall be eligible 
for inclusion as domestic content under this Agreement by virtue of having merely undergone (1) simple combining or 
packaging operations or (2) mere dilution with water or with another substance that does not materially alter the 
characteristics of the article or material".

[8]
.44 ךרכ ,1304 הנמא יבתכ ,יפוריאה דוחיאל לארשי ןיבש רחסה םכסהל4 לוקוטורפל7 ףיעס.

[9]
.ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל8 ףיעס.

[10]
:ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל5 ףיעס.

"For purposes of determining the 35 percent domestic content requirement under this Agreement, the cost or value of 
materials which are used in the production of an article in one Party, and which are products of the other Party, may be 
counted in an amount up to 15 percent of the appraised value of the article. Such materials must in fact be products of the 
importing Party under the country of origin criteria set forth in this Agreement".

[11]
:ןה ,ימוקמה ףסומה ךרעה תקידב תרגסמב ןובשחב איבהל שיש תויולע יכ ,עבוק ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל7 ףיעס.

"all actual labor costs involved in the growth, production, manufacture, or assembly, of the specific article, including fringe 

benefits, on-the-job training, and the cost of engineering, supervisory, quality control, and similar personnel";

"dies, molds, tooling and depreciation on machinery and equipment which are allocable to the specific article";

"research, development, design, engineering, and blueprint costs insofar as they are allocable to the specific article; and 
"costs of inspecting and testing the specific article."

[12]
:ןה ,ימוקמה ףסומה ךרעה תקידב תרגסמב ןובשחב איבהל ןיאש תויולע יכ ,עבוק ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל7 ףיעס.

"profit; and general expenses of doing business which are either not allocable to the specific article or are not related to the 
growth, production, manufacture, or assembly, of the article, such as administrative salaries, casualty and liability insurance, 
advertising, and salesmen's salaries, commissions, or expenses".

[13]
.ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל9 ףיעס.

[14]
.2012-ב"עשתה ,ןיבוט לע הינק סמו םירוטפהו סכמה ףירעת וצל )2()ב(14 ףיעס.

[15]
:ןמקלדכ תויהל ךירצ ןרציה תרהצה חסונ יכ ,תעבוקה ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל תפסותה.

" The undersigned hereby declares that the goods listed in this invoice were produced in the United States of America and 
they comply with the origin requirements specified for those goods in the U.S.-Israel Free Trade Agreement for goods 

exported to Israel"

[16]
:הניה ףיעסה תרתוכו ,CFR 181 App. Section 15 19 :תיאקירמאה הקיקחב םיעובק םיללכה.

"Inability to provide sufficient information".

[17]
.םיפיקע םיסמ קוחל2 ףיעס.

[18]
.םיפיקע םיסמ קוחל1 ףיעס.

[19]
.ב"הרא םע רחסה םכסהלAnnex 3-ל תפסותל5 ףיעס.

[20]
 ,"סממ רוטפ וא רזחה שקבמה תואלת לע- םיפיקע םיסמ קוח" :ונתמישר ואר ,םיפיקע םיסמ קוח ףיעס יאנת תשולש תודוא טוריפל.

.50-א )2011 ינוי( 3/הכ "םיסימ"
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[21]
.125-ה )2011 ראורבפ( 1/הכ "םיסימ" ,22.12.10 םוימ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב הריב תוישעת ופמט4814/09 א"ע.
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