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םילעפמבו תודסומב וליחתת :תלוספ תדרפה

 .הבוטרל השבי תלוספ ןיב דירפהל םיחרזאה לש בוטה םנוצר לע תכמתסמ הנידמה
 תא ליחתהל ,אלכה יתבו אבצה תא וליפאו ,םילודגה םיקסעה תא ץלאל אל המל
?הכפהמה
ןוליא הריפוא 'פורפ

 איה הלא םיעוריא ןויצ תילכת .ינועה םויו ימואלניבה ןוזמה םוי ,םיעוריא ינש םלועב וניוצ רבעש עובשב
 דועב ,תחלצל עיגה םרטב דוע קרזנ ןוזמ .אמייק תב הנניאש הרוצב ולש ןוזמה תא ךרוצ םלועה יכ עירתהל
.לדג )םיבערהו( םיינעה רפסמש

תומייקו הקורי הלכלכ ץורעב תובתכ דוע

: 

 ריפחמ רוסחמל אסיג דחמ ףדוע ןיב רשגל החילצמ אל תוינידמהש איה הזה סקודרפל תיזכרמה הביסה
 תוארנ שי .שרושהמ היעבב לפטל הסנמ אלו רוניצה הצקב תונורתפב תדקמתמ תוינידמה .ךדיאמ
 תונורתפ םאה- הלאשה תלאשנ ךא ,םותכ חפו םוח חפ ,קורי חפ בוחרב ונל םימש רשאכ תיתועמשמ
?תומייקה תא םירפשמ ןכאו םינוכנ ןכא הלאכ

תלוספ לש רוקמב הדרפהה ןורקיע תעמטהב םיכורא םישדוח רבכ קסוע הביבסה תנגהל דרשמה

 .תיבה יקשמב הבוטר תלוספו השבי
 איה וזה "רוזחימה תכפהמ" לש התילכת
 תודדומתהה תייעבל בלושמ ןורתפ קפסל

 תרבטצמש תלוספה םע תוימוקמה תויושרב
 ףוסיאה בלשב רבכ דרפותש ךכ ,םיתבב

 רוקמב תדרפומה תלוספה תטילק .ינושארה
 םע דדומתהל רתוי הבר תולקב תרשפאמ
 ,תלוספב לופיטל תירוזאה תיתשתה
 ולא םימיב המקה יבלשב תאצמנש
 ינגרואה רמוחה תטילק תרשפאמשו

 .דרפומה

 לפטל אוה דרשמה תוינידמב שגדה ,השעמל
 תויראש- ינגרואה רמוחב דקוממ ןפואב
 הז ,חירסמה עטקמה והז יכ ,תלוספב לופיטה תניחבמ רתויב יתייעבה עטקמה אוהש ,'דכו הניג םזג ,חבטמ

 זג( ןאתמ תטילפו )לבז ץימ( םיפיטשת תריציל איבמ ןכו םימיענ אל תוחיר תטילפל םרוגש ,םיקיזמ ךשומש
.ותנמטה תעב )דואמ יביטקא הממח

םיתבב תדרפומ תלוספהמ10%-מ תוחפ
 עצבל םיבשותה לש םתונוכנ לע םיכמתסמ תוימוקמה תויושרה תמרב םויכ םימדוקמה תונורתפהש ,ןאכמ
.המוחתב םידבועה הפשאה ינלבק םע םימכסה לע תמתוח תימוקמה תושרה ולא תוחנה לעו ,וזכ הדרפה

 ןקתמל תדרפומה תלוספה תא ריבעהל ,דרפנב לבזה תא ףוסאל םירומא הפשאה ינלבקש איה תועמשמה
 לוכיע ומכ ,רתוי תומדקתמ תוטישב וא היצטסופמוקב םא ןיב ,וב לפטיו דרפומה רמוחה תא טולקיש הצק
 םאה הלאשה הלועש אלא .רתוי הייקנ הביבס ונלוכל רשפאלו באשמכ תלוספה תא לצנל ךכו ,יבוריאנא
 תנגהל דרשמהש יפכ ולש לבזב לפטל םיבשותה תונוכנ לע ךמתסמו חרזאה תא בלשמה ,הזכ רדסה

 ?תונכתיה תבו תינויגה ,לחיימ הביבסה

 ,רוקמב הדרפה יתוריש םילבקמ לארשיב בא יתב ןוילימ עברכ ,לארשיב םויכ םייקה בצמה תא חתננ םא
 תודרפומש לבזה תויומכ תניחבמ .תדרפומ ןכא לארשיב תלוספהמ עברש ךכ לע דיעמ וא רמוא הז ןיא לבא
 .דוחל תוטלחהו דוחל תואיצמש ךכ .10%-מ תוחפ לע רבודמ לעופב םיבשותה ידי-לע

תלוספ תדרפהו תעמשמ ר"סר
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 .םילודגה לצא אקווד ליחתהל יאדכ רוקמב תינגרוא תלוספ תדרפה םדקלו היעבב תמאב לפטל םיצור םא
 םיינוניב םינוגראב ,םילוח יתבב ,םיידסומ םיחבטמב ,תובאה יתבב ,ןולמה יתבב .םיקסעה ילעב ברקב
 תלוספו ןוזמ תויראש לש דואמ הלודג תומכ תמייק הלא תומוקמב .אבצבו אלכ יתבב ףאו םילעפמב ,םילודגו

 .יברעמה םלועב השענש יפכ ,תלוספ תדרפה אשונב תונקת םהילע ליחהל יאדכש תינגרוא

תלוספה תדרפה ןורתפ תא וצמיא סטסו'צסמו ,טנומרו ,טקיטנוק ומכ תונידמ ,ב"הראב ,לשמל ךכ
 וליפא .תיתנידמ הקיקחב תודסומב רוקמב

 ףאוש ,גרבמולב לקיימ ,קרוי וינ ריעה שאר
 ליעיו דקוממ לופיט לש רורבה ןורתיל רבעמ .2013 ףוסל דע תדרפומ אל תלוספ תקירז רוסיא םשייל

 םינקתמה לע "חלגתהל" םימזיל רשפאמ אוהש ךכב ןורתי ,םילודגב לפטמה ,הזכ ןונגנמל שי ,היעבב
 .תולודג תיסחי תולוספ תויומכב ולפטיש תושדח תויגולונכט םדקלו ,ומקויש םישדחה

 ורוקמש ינגרוא רמוח תנמטה רוסאלו םיידועיי םינקתמב לפטלו ףוסאל ,ב"הראבש וזל המוד העצה ,לארשיב
 דעש אלא .ןמאנ לאומש דסומ לש תימואל תופידעה יכמסמ תרגסמב ,1999 תנשב רבכ ונעצה ,תודסומב
 תא דירפהל תיבה יקשמל םורגלו ךירצש ומכ היעבה םע דדומתהל םיצור תמאב םא .רבד השענ אל םויה
 .ךילהתה תא עינתהל םילודגה םיקסעל תתל שי ,רוקמב תלוספה

 היעבב לופיט ןכש ,קרזנה ןוזמה תויומכ תא רשפאה לככ םצמצל לכ תישאר ןה תושקבתמה תונקסמה
 הרצונ רבכש ןוזמ תלוספ ןתניהב ךא ,רתוי הנוכנ דימת איה ,היעבה הרצונ םרטב דוע ,רוניצה תישארב
 םיזכורמ תומוקמב לופיטל תופידע תמייק )םדא לכאמל דוע היואר הניאש ,"תלוספ" הלימה לע אוה שגדהו(

.זכורמב הב לפטלו הליעי הרוצב תלוספה תא ףוסאל ןתינ םהבש

 ןמאנ לאומש דסומב הביבסה םוחת שארב תדמוע רשא ,הריכב תרקוח איה ןוליא 'פורפ
הפיח תטיסרבינואב הביבסו עבט יבאשמ לוהינל גוחב תרקוחו הצרמו ןוינכטבש

הרזח

תלוספ תדרפה |רוזחימ:תויגת
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