
 

   
  
  
  

  
  

     
  

    
  

      
  

      
 

Unterzeichnete Endfassung
 


ם כסה

ן יב


ה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרה

ן יבל


ל ארשית נידמ

ר בדב


ם יסממת וקמחתהת עינמול פכי סמת עינמ

ה קיזב


ן והל עוה סנכהל עם יסמל
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ה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרה


,לארשית נידמו


ף ותישקודיהום יילקסיפם ילושכמת רסהי "ען היניבם יידדההם יילכלכהם ירשקהת אם דקלן תפיאשב

,סמי ניינעבן היניבה לועפה


:רומאלו מיכסה

 1ף יעס
ן ודנם דא

 .ןהיתשו את ורשקתמהת ונידמהת חאב שותא והשם דאל על וחיה זם כסה


2ף יעס

ם ינודנהם יסמה

ת דיחיו א "דנאל",תרשקתמה נידמם עטמם ילטומהן והל עוה סנכהל עם יסמל על וחיה זם כסה	.1

.םתלטהי כרדבת ובשחתהא לל ,הלשת ימוקמת ושרו את ינידמה נשמ


ל עו א ,ןוההל כך סל ע ,הסנכההל כך סל עם ילטומהם יסמהל כת אן והל עוה סנכהל עם יסמכו ארי.2

לעם יסמ ,ןיעקרקמו אן ילטלטימת רבעהמם יחוורל עם יסמת וברל ,ןוההמו אה סנכההמם יביכר

.םיסכנל שך רעת יילעל עם יסמן כו ,םימזימם ימלשמשת ורוכשמהו אר כשהל שם יללוכהם ימוכסה

 :רקיעבם הה זם כסהל וחים הילעשם ימייקהם יסמה.3

 :הינמרגב )א

, (Einkommensteuer)ה סנכההס מ

, (Körperschaftsteuer)ם ידיגאתהס מ

ן כו ;(Gewerbesteuer)ר חסהס מ

 (Vermögensteuer)ן וההס מ

ם הילעת ולטומהת ופסותהל לוכ

 ");ינמרגס מ"ן להל(

 :לארשיב	)ב

 );ןוהי חוורל עס מת וברל(ת ורבחס מוה סנכהס מ

ן כו ;םייסנניפת ודסומל עח וורהס מ
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 ;ןיעקרקמי וסימק וחי פלן יעקרקמת רבעהמם יחוורל על טומהס מה

 ").ילארשיס מ : "ןלהל(

ף סונב ,הזם כסהת מיתחך יראתר חאלו לטוישם רקיעבם ימודו אם יהזם יסמל עם גל וחים כסהה.4
ם ייונישל עו זלו זו עידוית ורשקתמהת ונידמהל שת וכמסומהת ויושרה .םמוקמבו אם ימייקהם יסמל
 .ןהלשם יסמהי נידבו שענשם ייתועמשמ


3ף יעס

ת ויללכת ורדגה

 :רשקההן מת רחאע מתשמן כם אא לא ,הזם כסהת ורטמל	.1

םיהתאללוכאוה,תיפרגואיגהותועמשמבו,לארשית נידמושוריפ"לארשי"ח נומה	)א
ל לוכ ,ילאירוטירטהם יהל שי נוציחהל ובגלם ידומצהם יימיהם ירוזאהן כו ,הלשי לאירוטירטה
תשמממ ,לארשיי נידלוי מואלניבהט פשמלם אתהב ,לארשים הילעשע קרקה-תתום יהע קרק
 ;הלשט ופישהת וכמסו את וינובירהה יתויוכזת א

ח טשל לוכ ,תיפרגואיגהו תועמשמבו ,הינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהו שוריפ "הינמרג"ח נומה	)ב
ד ומצהל עמשם ימהד ומעוע קרקה-תת ,םיהע קרקר וזאן כו ,הינמרגל שת ילרדפהה קילבופרה
ת וכמסו את וינובירת ויוכזת שמממה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהם הבש ,ילאירוטירטהם יל
ל של והינהור ומישה ,לוצינה ,רקחהת ורטמלה לשת ימואלהה קיקחלוי מואלניבט פשמלם אתהב

 ;םישדחתמת ורוקממה יגרנאר וצייו אם ייחם ניאשום ייחע בטי באשמ

י פל ,לארשיו אה ינמרגםשוריפ "תרחאהת רשקתמהה נידמה"ו"תרשקתמה נידמ"ם יחנומה	)ג
 ;רשקהה

 ;רחאם דאי נבר בחל כות ונמאנ ,הרבח ,דיחיל לוכ "םדא"ח נומה	)ד

 ;סמי כרצלד יגאתכב שחנהף וגל כו אד יגאתל כו שוריפ "הרבח"ח נומה	)ה

 ;קסעל כל והינל על ח "םזימ"ח נומה	)ו

 ;יאמצעי פואת ולעבת ורחאת ויוליעפום ייעוצקמם יתורישע וציבל לוכ "קסע"ח נומה	)ז

,םשוריפ"תרחאהתרשקתמההנידמהלשםזימ"ו"תרשקתמהנידמלשםזימ"ם יחנומה	)ח
ה נידמהל שב שותי דיבל הונמהם זימות רשקתמה נידמל שב שותי דיבל הונמהם זימ ,המאתהב
 ;תרחאהת רשקתמה

םזימי דיבם ילעפומהס יטי לכבו אה ניפסבה לבוהל כו שוריפ"תימואלניבה רובעת"ח נומה	)ט

ר שאכט עמל ,תרשקתמה נידמבא צמנו לש (effective management)י שממהל והינהם וקמש

 ;תרחאהת רשקתמהה נידמהך ותבשת ומוקמן יבק רוך אם ילעפומס יטהי לכו אה ניפסה

 :ושוריפ "חרזא"ח נומה	)י

 :הינמרגלס חיב )אא
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 ,תיטפשמת ושיל כוה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהל שד וסיהק וחבו תועמשמכי נמרגל כ
ל שת ילרדפהה קילבופרבם יפקתהם יקוחהמע בונה לאככם דמעמשת ודגאתהו את ופתוש
 ;הינמרג

 :לארשילס חיב	)בב

ם דמעמשת ודגאתהו את ופתוש ,תיטפשמת ושיל כות ילארשית וחרזאל עבא והשד יחיל כ
 .לארשיבם יפקתהם יקוחהמע בונה לאככ

 :ושוריפ "תכמסומת ושר"ח נומה )אי

;ויתויוכמסמה לל צאא והשת ונכוסהו אי לרדפהר צואהד ש מ ,הינמרגל שה רקמב )אא ר

 .ךמסומהו גיצנו אר צואהר ש ,לארשיל שה רקמב )בב

ש רופי ,ובר דגוהא לשח נומל כ ,תרשקתמה נידמי "עת על כבה זם כסהת וארוהם ושיית ניחבמ.2
 ,םכסההל חם הילעשם יסמהל עם ילחהה נידמה תואי קוחי פלת עה תואבו לת נתינשת ועמשמלם אתהב
ל שס מהי קוחבם יחנומם תואלת נתינהת ונשרפלת ופידען תניתו ,רשקההן מת רחאע מתשמן כם אא לא
 .הנידמה תואל שם ירחאם יקוחי פלם הלת נתינהת ונשרפהת מועלה נידמה תוא

 4ף יעס
ב שות

ן ותנ ,הנידמה תואי נידי פלר שאם דאל כו שוריפ "תרשקתמה נידמב שות"ח נומה ,הזם כסהת ורטמל	.1
ר חאן חבמל כו או לשת ודגאתההם וקמ ,ולשל והינהם וקמ ,וירוגמם וקמ ,ובשומם וקמח וכמס מלה ב
ח נומם לוא .הלשת ימוקמת ושרו את ינידמה נשמת דיחיל כו "דנאל , "הנידמהת אם גל לוכו ,המודג וסמ
ן והי בגלו אה נידמה תואבשת ורוקממה סנכהי בגלק רה נידמה תואבס מלן ותנהם דאל לוכו ניאה ז
 .הבא צמנה

 :ןלהלכו דמעמע בקיי ,תורשקתמהת ונידמהי תשב שותו ניהד יחי 1ק "סת וארוהח וכמשם וקמ	.2

י תשבע בקת יבו תושרלד מועם א ;עבקת יבו תושרלד מועה בשה נידמהב שותכק רו הוארי	)א
ז כרמ(ר תוים יקודהה מעם יילכלכהום יישיאהו יסחישה נידמהב שותכק רו הוארי ,תונידמה
 );םיינויחהם יסרטניאה

ו תושרלד מועא לם או א ,ולשם יינויחהם יסרטניאהז כרמא צמנה נידמו זיאבע ובקלן תינא לם א	)ב
 ;רוגלג הונא והה בשה נידמהב שותכק רו הוארי ,תונידמהמת חאבא לף אע בקת יב

א והשה נידמהב שותכק רו הוארי ,ןהמת חאבא לף או את ונידמהי תשבר וגלג הונא והם א	)ג
 ;החרזא

ת ונידמהל שת וכמסומהת ויושרה ,ןהמת חאל שא לף או את ונידמהי תשל שח רזאא והם א	)ד
 .תידדהה מכסהבה לאשהת או בשיית ורשקתמה

ו הואריז אי כ ,תורשקתמהת ונידמהי תשב שותו ניהד יחיו ניאשם דא 1ק "סת וארוהח וכמשם וקמ.3
 .ולשי שממהל והינהם וקמא צמנה בשה נידמהב שותכ
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 5ף יעס
ע בקד סומ

יקסעם ילהנתמו תועצמאבשע ובקם יקסעם וקמו שוריפ"עבקד סומ"ח נומה ,הזם כסהת ורטמל.1
 .םקלחו אם לוכ ,םזימ

 :דחוימבל לוכ "עבקד סומ"ח נומה.2

 ;הלהנהם וקמ )א


;ףינס )ב


;דרשמ )ג


;תשורחת יב )ד


ן כו ;הכאלמת יב )ה


.םייעבטם יבאשמל שה קפהלר חאם וקמל כו אה בצחמ ,זגר אבו אט פנר אב ,הרכמ )ו

ם ישמשמה ,חודיקת ניפסו אח ודיקן קתמו אה נקתהו אה יינבט קיורפו אה נבמו אה יינבר תא.3
ר תויל שה פוקתלם יכשמנם הם אק רע בקד סומם יווהמ ,עבטי באשמל וצינלת ורושקהת ויוליעפל
 .םישדוחר שעם ינשמ

 :ללוכו ניאו ליאכו הוארי "עבקד סומ"ח נומה ,הזף יעסל שת ומדוקהת וארוההף אל ע.4

ם יכיישהה רוחסל שו אן יבוטל שה ריסמו אה גוצת ,הנסחאי כרוצלק רוך אם ינקתמבש ומיש )א
 ;םזימל

ו אה גוצת ,ןוסחאי כרוצלק רוך א ,םזימלם יכיישהה רוחסל שו אן יבוטל שי אלמת קזחה	)ב
 ;הריסמ

 ;רחאם זימי דיל עם דוביעם שלק רוך א ,םזימלם יכיישהה רוחסל שו אן יבוטל שי אלמת קזחה )ג

ר ובע ,עדימף וסיאם שלו א ,הרוחסו אן יבוטת שיכרם שלק רוך אע ובקם יקסעם וקמת קזחה	)ד
 ;םזימה

ה נכהה ביטשת רחאת וליעפל כ ,םזימהר ובע ,עוציבת ורטמלק רוך אע ובקם יקסעם וקמת קזחה	)ה
 ;רזעו א

 )אק "ס-תתבת ורכזואמהת ויוליעפל שו השלכף וריצך רוצלק רוך אע ובקם יקסעם וקמת קזחה	)ו
ו אה נכהה ביטה זף וריצמת עבונהע ובקהם יקסעהם וקמל שת ללוכהת וליעפהשד בלבו ),הד ע
 .רזע

ם שבל עופ-ו ילעל ח 6ק "סשי אמצעד מעמל עבן כוסו ניאש-ם דאשם וקמ ,2-ו 1ק "סת וארוהף אל ע.5
ו ארי ,תועיבקבה בש מתשמא והום זימהם שבם יזוחל עם ותחלת רשקתמה נידמבת וכמסו לש יו ,םזימ
ם עטמו מצעל על בקמם דאו תואשת ויוליעפהל כלס חיבו זה נידמבע בקד סומו לש יו ליאכם זימהת א
ם וקממו עצובו ליאר שא ,4ק "סבת ורכזנהה לאלת ולבגומר ומאהם דאהת ויוליעפ ,ןכם אא לא ,םזימה
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 .ק"סו תואת וארוהי פלע בקד סומלה זהע ובקהם יקסעהם וקמת את וכפוהו יהא לע ובקם יקסע

ה נידמה תואבם יקסעל הנמא והשי נפמק רת רשקתמה נידמבע בקד סומל עבכה ארייא לם זימ.6
ם ילעופה לאם דאי נבשד בלבו ,יולתי תלבד מעמל עבר חאן כוסל כו אי ללכל ימע ,ךוותמת ועצמאב
 .םהיקסעל של יגרהך להמב

ת רשקתמהה נידמהת בשותא יהשה רבחבת טלושת רשקתמה נידמת בשותא יהשה רבחשה דבועה.7
ם אוע בקד סומת ועצמאבם א(ת רחאה נידמה תואבם יקסעת להנמא יהשו א ,הידיל עת טלשנו את רחאה
 .תרחאהל שע בקד סומל שד מעמן המת חאל כלת ונקהלי דכ ,סיסבש משתא ל ),תרחאך רדב


6ף יעס

ן יעקרקממה סנכה

ם יאצמנה )רועייו את ואלקחמה סנכהת וברל(ן יעקרקממת רשקתמה נידמב שותק יפמשה סנכה.1
 .תרחאה נידמה תואבס מבה בייחלן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמב

ן יעקרקמהם יאצמנה בשת רשקתמהה נידמהי נידי פלו לש ישת ועמשמהה יהת"ןיעקרקמ"ח נומל.2
ת ואלקחבם ישמשמהד ויצוי חק שמ ,ןיעקרקמל אם יוולנהם יסכנ ,הרקמל כב ,לולכיח נומה .םינודנה
ן יעקרקמת וריפמה אנההת וכז ,ןיעקרקמבן דהי ללכהק וחהת וארוהן הילעת ולחשת ויוכז ,רועייבו
ת ורוקמ ,םיבצחמי צברמ ,דבעלת וכזהו א ,דוביעד עבה רומתכם יעובקו אם ינתשמם ימולשתלת ויוכזו
 .ןיעקרקמכו ארייא לס יטי לכות וינוא ;םירחאע בטת ורצואו

שומישמואםתרכשהמ,ןיעקרקמברישישומישמתקפומההסנכהלעו לוחי 1ק"סת וארוה.3
 .תרחאך רדל כבן יעקרקמב

 .םזימל שן יעקרקממה סנכהל עם גו לוחי 3-ו 1ק "סת וארוה.4


7ף יעס

ם יקסעי חוור

ל הנמם זימהם אא לא ,הנידמה תואבק רס מבם יבייחו יהית רשקתמה נידמל שם זימל שם יחוור.1
ר ומאכם יקסעל הנמם זימהם א .םשא צמנהע בקד סומת ועצמאבת רחאהת רשקתמהה נידמבם יקסע
ן תינשם המק לחו תואק רם לוא ,םזימהל שם יקסעהי חוורת את רחאהה נידמבס מבב ייחלן תינ ,ליעל
 .עבקד סומו תואלו סחייל

ת רחאהת רשקתמהה נידמבם יקסעל הנמת רשקתמה נידמל שם זימשם וקמ ,3ק "סת וארוהלף ופכב.2
ו יהשם יחוורהת אע בקד סומו תואלת רשקתמה נידמל כבו סחיי ,םשא צמנהע בקד סומת ועצמאב
 ,םימודו אם יהזם יאנתב ,תומודו את והזת ויוליעפבק סועהד רפנול דבנם זימה זה יהו ליאו לם ייופצ
 .ולשע בקד סומא והשם זימהם ען יטולחלי ולתי תלבן פואבם ירשקם ייקמו

ת ואצוהת וברל ,עבקהד סומת ורטמלו אצוהשת ואצוההל שן יוכינר תוי ,עבקד סומי חוורת עיבקב.3
 .רחאם וקמבן יבוע בקהד סומא צמנה בשה נידמבן יב ,ךכו אצוהשי ללכל הנימוה להנה

ס וחייל שס יסבל עע בקד סומלס חיילש ישם יחוורהת אע ובקלת רשקתמה נידמבג והנה יהשה דימב.4
ם יחוורהת אע ובקלת רשקתמה נידמה תואמ 2ק "סבר ומאהע נמיא ל ,םינושהו יקלחלם זימהי חוורל לכ
ת ואצותהשת אזכה יהתץ מואתשס וחייהת טישם לואו ;הבה גוהנשס וחייהת טישי פלס מבם יבייחה
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 .הזף יעסבו עבקנשת ונורקעלם אתהבה נייהת

ל יבשבה רוחסו אן יבוטה נקע בקד סומו תואשד בלבה זם עטמע בקד סומלם יחוורו סחוייא ל.5
 .םזימה

 ,הנשבה נשי דמה טישה תואלם אתהבע בקייע בקהד סומלם יחוורהס וחיי ,םימדוקהק "סהן יינעל.6
 .תרחאג והנלת קפסמוה בוטה ביסה נשין כם אא לא

א לז אי כ ,הזם כסהל שם ירחאם יפיעסבד רפנבם ינודינהה סנכהי טירפם יחוורבם יללכנשם וקמ.7
 .םיפיעסם תואת וארוהמה זף יעסת וארוהו ערגי


8ף יעס

ת יריוואה לבוהות ונפס

ה נידמבק רס מבם בייחלה יהין תינת ימואלניבה רובעתבס יטי לכו את וניפסת לעפהמם יחוור.1
 .םזימהל שי שממהל והינהם וקמא צמנה בשת רשקתמה

ו ללכי "תימואלניבה רובעתבס יטי לכו את וניפסת לעפהמם יחוור"ם יחנומה ,הזף יעסת ורטמל.2
 :םיחוור

ן כו ;ידלשס יסבל עס יטי לכו את וניפסל שת נמדזמה רכשהמ	)א

 )תולוכמת לבוהלר ושקד ויצום יררגנל לוכ(ת ולוכמל שה רכשההו אש ומישה	)ב

 .תימואלניבה רובעתבס יטהי לכו את וניפסהת לעפהלת ועגונה לאת ויוליעפם א

ה נידמבא צמנא והו ליאכב שחייא והז אי כ ,הניפסל עא והת ונפסם זימל שי שממהל והינהם וקמם א.3
ר שאת רשקתמהה נידמב ,רומאכת יבל מנן יאם או א ,הניפסהל שת יבהל מנא צמנה בר שאת רשקתמה
 .הבשותא והה ניפסהל יעפמ

ת ונכוסבו אף תושמק סעב ,תפתושמן רקבת ופתתשהמם יעבונהם יחוורל עם גו לוחי 1ק "סת וארוה.4
 .תימואלניבה לעפה


9ף יעס

ם יבלושמם ימזימ

 :םוקמ	.1

ם זימל שן והבו אה טילשב ,לוהינב ,ןיפיקעבו אן ירשימב ,ףתתשמת רשקתמה נידמל שם זימש	)א
ו א ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל ש

ה נידמל שם זימל שן והבו אה טילשב ,לוהינב ,ןיפיקעבו אן ירשימב ,םיפתתשמם דאי נבם תואש	)ב
 ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל שם זימל שות רשקתמ

ם ינושם יאנת ,םימזימהי נשן יבם ייפסכהו אם יירחסמהם יסחיבו לטוהו או עבקנם ירקמהמד חאל כבו
ו יהו ללהם יאנתהא למלאש ,םיחוורהל כת אל ולכלן תינ ,םייולתי תלבם ימזימן יבם יעבקנו יהשה לאמ
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 .םאתהבס מם הילעל יטהלום זימו תואי חוורב ,וחמצנא לם יאנתם תואל שבום ימזימהד חאלם יחמצנ

ם יחוור-ם אתהבס מם הילעה ליטמו-ה נידמה תואל שם זימי חוורבת ללוכת רשקתמה נידמשם וקמ.2
ם יחוורהו ,תרחאת רשקתמה נידמה תואבס מבת רחאהת רשקתמהה נידמהל שם זימב יוחם הילעש
י נשן יבם יאנתהו יהו ל ,הנושארת רכזנהה נידמהל שם זימלם יחמצנו יהשם יחוורם הך כו ללכנש
ה מאתהע צבתת רחאה נידמה תואז אי כ ,םייאמצעם ימזימן יבם יעבקנו יהשה לאלם יהזם ימזימה
התואנת ובשחתהה יהת,רומאכה מאתהת עיבקב .הלאם יחוורל עה בל טוהשס מהם וכסבה תואנ
י פלו זבו זה נצעוויתת ורשקתמהת ונידמהל שת כמסומהת ויושרהו ,הזם כסהל שת ורחאהת וארוהב
 .ךרוצה


10ף יעס

ן יעקרקמבה עקשהלה רבחי "עת וקולחום ידנדיביד

ן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמהב שותלת רשקתמה נידמת בשותא יהשה רבחה מליששם ידנדיביד.1
 .תרחאה נידמה תואבס מבב ייחל

ב שומם וקמא צמנה בשת רשקתמהה נידמבם גה לאכם ידנדיבידס מבב ייחלן תינ ,ןכי פל עף א.2
ה נידמהב שותא והם ידנדיבידלר שויבשת וכזהל עבם אל בא ,הנידמה תואי נידי פלו ,תמלשמהה רבחה
 :לעה לעיא לך כל טוישס מה ,תרחאהת רשקתמה

 )תופתושה נניאש(ה רבחא והר שויבשת וכזהל עבם אם ידנדיבידהל שו טורבם וכסהמם יזוחא 5	)א
 ;םידנדיבידהת את מלשמהה רבחהן והמם יזוחא10-בת וחפלן ירשימבה קיזחמה

 .םירחאהם ירקמהל כבם ידנדיבידהל שו טורבם וכסהמם יזוחא 10	)ב

 .םידנדיבידהם ימלתשמם המם יחוורלס חיבה רבחהי וסימל עע יפשיא לה זק "ס

הנידמהבשותלתרשקתמהנידמתבשותא יהשןיעקרקמבתועקשהלהרבחתעצבמשת וקולח.3
ר ומאכת וקולחס מבב ייחלן תינ ,ןכי פל עף א .תרחאה נידמה תואבס מבב ייחלן תינ ,תרחאהת רשקתמה
 ,הנידמה תואי נידי פלו ,תוקולחהת את עצבמהה רבחהב שומם וקמא צמנה בשת רשקתמהה נידמבם ג

ן ירשימבק יזחמא והו ,תרחאהת רשקתמהה נידמהב שותא והה קולחלר שויבשת וכזהל עבם אל בא
 .הקולחהל שו טורבם וכסהמ 15%ל עה לעיא לך כל טוישס מה ,הרבחהן והמ10%-מת וחפב

 .הקולחהת עצבתמם המשם יחוורלה קיזבה רבחהי וסימל עע יפשיא לה זק "ס

ת וינמ ",האנה"ת ויוכזמו א "האנה"ת וינממ ,תוינממה סנכהו שוריפה זף יעסב "םידנדיביד"ח נומה.4
ה סנכהו א ,םיחוורבת ופתתשמה ,בוחת ועיבתן ניאר שא ,תורחאת ויוכזו אם ידסיימת וינמ ,תורכמב
ה רבחהל שה בשומא צמנה בשה נידמהי קוחי פל ,תוינממה סנכהכם יסמן יינעלן ידו תואלה פופכהת רחא
 .הקולחהת את עצבמה

ת וקולחו שוריפ "ןיעקרקמבת ועקשהלה רבחל שת וקולח"ח נומה	.5

י נמרגהק וחל 1ק רפל 1ק "סלם אתהב ,ןיעקרקמבת ועקשהלה רבחי "ע ,הינמרגל שה רקמב )א

), REITק וח(ת ומושרת וינמי לעבן יעקרקמי דיגאתן והר בדב
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ה סנכההס מת דוקפל 2א 64ף יעסלם אתהבן יעקרקמבת ועקשהלה רבח ,לארשיל שה רקמב	)ב
 .תילארשיה

ת ועקשהלה רבחל שת וקולחלו אם ידנדיבידלר שויבשת וכזהל עבם או לוחיא ל 3-ו1, 2ק "סת וארוה.6
ם וקמא צמנה בשת רחאהת רשקתמהה נידמבם יקסעל הנמ ,תרשקתמה נידמב שותו תויהב ,ןיעקרקמב
א צמנהע בקד סומת ועצמאב ,תוקולחהת את עצבמהו אם ידנדיבידהת את מלשמהה רבחהל שה בשומ
ד סומו תואלי שממן פואבה רושקת וקולחהו אם ידנדיבידהם ימלתשמה ילאה קיזבשה קזחההו ,םש
 .7ף יעסת וארוהו לוחיה זכה רקמב .עבק

ת רשקתמהה נידמהמה סנכהו אם יחוורה קיפמת רשקתמה נידמת בשותא יהשה רבחשם וקמ.7
א לא ,הרבחהי דיבם ימלתשמהם ידנדיבידהל עו השלכס מו זת רחאת רשקתמה נידמל יטתא ל ,תרחאה
ה קיזבשה קזחההת וכזשה דימבו את רחאה נידמה תואל שב שותלם ימלתשמם ידנדיבידם תואשה דימב
ב ייחתא לו ,תרחאה נידמה תואבא צמנהע בקד סומלי שממן פואבה רושקם ידנדיבידהם ימלתשמה ילא
םאםג ,הרבחהל שםיקלוחמי תלבהה יחוורלעסמבהרבחהלשםיקלוחמיתלבההיחוורת א
ה סנכהמו אם יחוורמ ,םקלחו אם לוכ ,םיבכרומם יקלוחמי תלבהם יחוורהו אם ימלתשמהם ידנדיבידה
 .רומאכת רחאה נידמבם רוקמש

 .ןיעקרקמבת ועקשהלה רבחת עצבמשת וקולחל עם גל וחיה זק "ס

 11ף יעס
ת יביר

ס מבב ייחלן תינת רחאהת רשקתמהה נידמהב שותלת מלתשמהות רשקתמה נידמבת חמצנהת יביר.1
 .תרחאה נידמה תואב

ה תואי נידלם אתהבות חמצנא יהה בשת רשקתמהה נידמבס מבר ומאכת יבירב ייחלן תינ ,םלוא.2
א לך כל טוישס מה ,תרחאהת רשקתמהה נידמהב שותא והת יבירלר שויבשת וכזהל עבם אך א ,הנידמ
 .תיבירהל שו טורבם וכסהמם יזוחא 5ל עה לעי

,2ק "סת וארוהף אל ע	.3

ד סומי "עו חטובו או קנעוהשי ארשאלו אב וח-תעיבתל ,האוולהלה קיזבה ינמרגבת חמצנהת יביר	)א
ת מלתשמהו א ,לארשיל שה אלמת ולעבבא צמנהי מואלניבר חסת ואקסיען ומימלו אח וטיבל
 ;ינמרגס ממה רוטפה יהתל ארשיק נבלו אל ארשית נידמת לשממל

ה רישיה עקשהו אא וציילס חיבה ינמרגי "עה חטבוהשה אוולהלה קיזבל ארשיבת חמצנהת יביר	)ב

 Kreditanstalt für-ל ,Deutsche Bundesbank-ל ,הינמרגת לשממלת מלתשמהו א ,ל"וחב
Wiederaufbau לו א-DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 

mbH, ילארשיס ממה רוטפה יהת; 

ת ורגאל עת רחאהת רשקתמהה נידמהב שותלת מלתשמהות רשקתמה נידמבת חמצנהת יביר	)ג
ה רבחי "עו קפנוהר שאוה נושארת רכזנהת רשקתמהה נידמבה סרובבת ורחסנהת וידיגאתב וח
ת רשקתמהה נידמבס ממה רוטפה יהתה נושארת רכזנהת רשקתמהה נידמהת בשותא יהש
 ;הנושארת רכזנה
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ת רשקתמהה נידמהת בשותא יהשה יסנפן רקלת מלתשמהות רשקתמה נידמבת חמצנהת יביר	)ד
 .הנושארת רכזנהת רשקתמהה נידמבס ממה רוטפה יהתת רחאה

ן יבוא תנכשמבת וחטבומן השן יב ,גוסל כמב וחת ועיבתמה סנכהו שוריפה זף יעסב "תיביר"ח נומה.4
תוחוטבמה סנכהד חוימבו,ואלם אן יבוב ייחהי חוורבף תתשהלת וכזת ואשונן השן יב ,ואלם א
ב וחי רטש ,תוחוטבבם ירושקהם יסרפות וימרפת וברל ,בוחת ורגיאמו אב וחי רטשמה סנכהות ויתלשממ
ה ריכממע בונהה ריכמהר יחמל עם יפסוותמהם ולשתי ביכרל ולכיא לה זח נומ .רומאכב וחת ורגיאו א
 .םולשתבר וחיאל שבם ילטומהת וסנקוי עדמו א י רחסמ ,יתיישעתד ויצו אה רוחסל כל שי ארשאב
. 10ף יעסבה נודנהה סנכהל לוכו ניא "תיביר"ח נומה ,ףסונב

ל הנמ ,תרשקתמה נידמב שותו תויהב ,תיבירלר שויבשת וכזהל עבם או לוחיא ל 3ד ע 1ק "סת וארוה.5
ת עיבתו ,םשא צמנהע בקד סומת ועצמאב ,תיבירהת חמצנה בשת רחאהת רשקתמהה נידמבם יקסע
ו לוחיר ומאכה רקמב .רומאכע בקד סומלי שממן פואבה רושקת יבירהת מלתשמה ילאה קיזבשב וחה
.7ף יעסת וארוה

ם וקמם לוא .הנידמה תואל שב שותא והם לשמהר שאכ ,תרשקתמה נידמבה רוקמו ליאכת יבירו ארי.6
ר שאת ונידמהת חאבע בקד סומ ,ואלם אן יבות רשקתמה נידמב שותא והם אן יב ,תיבירהם לשמלש יש
ת או ארי ,תיבירהל טנבא שונה זע בקד סומו ,תיבירהת מלתשמה לשבת ובייחתההה רצונו ילאר שקב
 .עבקהד סומא צמנה בשה נידמבה רוקמו ליאכת יבירה

 ,רחאם דאן יבלם הינשן יבו א ,רשויבשת וכזהל עבן יבלם לשמהן יבם ידחוימם יסחיי מעטמשם וקמ.7
תוכזהל עבום לשמהשם וכסהל ע,םלושא והה ילעשב וחהת עיבתלס חייתהב ,תיבירהם וכסה לוע
 .הנורחאלר כזנהם וכסהל עק רה זף יעסת וארוהו לוחי ,הלאם יסחיא לוליאו ילעם ימיכסמו יהר שויבש
ת ונידמהמת חאל כל שה ינידלם אתהבס מלן ותנם ימולשתהל שף דועהק לחהר אשייה זכה רקמב
 .הזם כסהל שת ורחאהת וארוהבה תואנת ובשחתהך ות ,תורשקתמה

 12ף יעס
ם יגולמת

ת רשקתמהה נידמהב שותא והם הילער שויבשת וכזהל עבות רשקתמה נידמבם רוקמשם יגולמת.1
 .תרחאה נידמה תואבק רס מבם בייחלן תינת רחאה

תוכזהו א ,שומישהד עבם ילבקתמהג וסל כמם ימולשתו שוריפה זף יעסב"םיגולמת"ח נומה.2
ן מיס ,טנטפל כ ,עונלוקי טרסת וברל ,תיעדמו את יתונמא ,תיתורפסה ריציל שם ירצוית וכזל כב ,שומישל
י רחסמ ,יתיישעתן ויסינלע גונהע דימר ובעו א ,םיידוסך ילהתו אה חסונ ,תינכת ,המגודו אם גדמ ,רחסמ
 .יעדמו א

ל הנמ ,תרשקתמה נידמב שותו תויהב ,םיגולמתלר שויבשת וכזהל עבם או לוחיא ל 1ק "סת וארוה.3
 ,םשא צמנהע בקד סומת ועצמאבם יגולמתהל שם רוקמא צמנה בשת רחאהת רשקתמהה נידמבם יקסע
 .עבקד סומו תואלת ישממה רוצבם ירושק ,םיגולמתהם ימלתשמם הילאה קיזבש ,שוכרהו את וכזהו
.7ף יעסת וארוהו לוחיה זכה רקמב

 ,רחאם דאן יבלם הינשן יבו א ,רשויבשת וכזהל עבן יבלם לשמהן יבם ידחוימם יסחית מחמשם וקמ.4
ם לשמהשם וכסהל ע ,םימלתשמם הם דעבשע דימלו את וכזל ,שומישלס חייתהב ,םיגולמתהם וכסה לוע
ם וכסהל עק רה זף יעסת וארוהו לוחי ,הלאם יסחיא לוליאו ילעם ימיכסמו יהר שויבשת וכזהל עבו

ת חאל כל שה ינידלם אתהבס מלן ותנם ימולשתהל שף דועהק לחהר אשייה זכה רקמב .הנורחאלר כזנה
 .הזם כסהל שו יתוארוהר אשבה תואנת ובשחתהך ות ,תורשקתמהת ונידמהן מ
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 13ף יעס
ן והי חוור

ה נידמבם יאצמנהו 6ף יעסבם ירכזנהן יעקרקמת רבעהמת רשקתמה נידמל שב שותק יפהשם יחוור.1
 .תרחאה נידמה תואבס מבם בייחלן תינת רחאהת רשקתמה

ן כרעמם יזוחא50-מר תוישת ומודת ויוכזות וינמת רבעהמת רשקתמה נידמב שותק יפהשם יחוור.2
ה תואבם תוסמלן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמבם יאצמנהן יעקרקממ ,ןיפיקעבו אן ירשימב ,םיעבונ

 .תרחאה נידמ

ה נידמל שם זימלש יר שא ,עבקד סומל שק סעהי סכנמק לחם יווהמהן ילטלטימת רבעהמם יחוור.3
ל כם עו או דבל(ר ומאכע בקד סומת רבעהמר ומאכם יחוורל לוכ ,תרחאהת רשקתמהה נידמבת רשקתמ
 .תרחאה נידמה תואבס מבם בייחלן תינ ),םזימה

ת לעפהלם יכיישהן ילטלטימו את ימואלניבה רובעתבם ילעפומהס יטי לכו את וינואת רבעהמם יחוור.4
י שממהל והינהם וקמא צמנה בשת רשקתמהה נידמבק רס מבם יבייחו יהי ,רומאכס יטי לכו את וינוא
 .םזימהל ש

ת רשקתמהה נידמבק רס מבם יבייחו יהי ,4ד ע 1ק "סבם ירכזנהה לאת לוז ,סכנל כת רבעהמם יחוור.5
 .רומאכן והי חוורל שר שויבם ילעבהא והב שותו תואם א ,הבשותא והר יבעמהש

ע נמיא ל 5ק "ס ,תרחאהת רשקתמהה נידמהב שותלך פהות רשקתמה נידמב שותה יהם דאשם וקמ.6
ם ירבטצמהן וההי חוורת אה לשי מינפהןידהיפלת וסמלה נושארת רכזנהת רשקתמהה נידמהמ
ש וכרל שת ידיתעה רבעהל שה רקמב .בשומהם וקמת פלחהד עומבם דאו תואל שו שוכרלם יסחוימה
ו יהיא ל ,בשומהם וקמת פלחהד עומלד ער ומאכש וכרלם יסחוימה ,םירבטצמהן והי חוור ,רומאכ
 .תרחאהת רשקתמהה נידמבס מבם יבייח


14ף יעס

ה קוסעתמה סנכה

ב שותי דיל עו קפוהשר חאה מודל ומגוה דובער כש ,תורוכשמ ,18ד ע 15ם יפיעסת וארוהלף ופכב.1
ת עצובמה דובעהן כם אא לא ,הנידמה תואבק רס מבם יבייחו יהי ,הדובעת רומתת רשקתמה נידמ
ה נידמה תואבח מצנשל ומגהת אס מבב ייחלן תינ ,רומאכה דובעהה עצוב .תרחאהת רשקתמהה נידמב
 .תרחא

ה נידמבת עצובמהה דובעת רומתת רשקתמה נידמב שותי "עק פומהל ומג ,1ק "סת וארוהף אל ע.2
 :םאה נושארת רכזנהת רשקתמהה נידמבק רס מבו בייחלה יהין תינ ,תרחאהת רשקתמה

ל שה פוקתל כבם ימי 183ל עד חית ולוען ניאשת ופוקתו אה פוקתת רחאהה נידמבה הושל בקמה	)א
ן כו ;רבודמה בשם יפסכהת נשבת מייתסמו אה ליחתמהם ישדוח 12

ן כו ;ומעטמו א ,תרחאהת רשקתמהה נידמהב שותו ניאשד יבעמי דיל עם לתשמל ומגה	)ב

 .תרחאהת רשקתמהה נידמבד יבעמלש ישע בקד סומו ניאל ומגהם ולשתל טנבא שונה	)ג

י לכו אה ינואן ופיסל עה עצובשה דובעלס חיבק פומהל ומג ,הזף יעסל שת ומדוקהת וארוההף אל ע.3
ל והינהם וקמא צמנה בשת רשקתמהה נידמבס מבב ייחלן תינ ,תימואלניבה רובעתבם ילעפומהס יט
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 .סיטהי לכו אה ינואהת אל יעפמהם זימהל שי שממה


15ף יעס

ה להנהי רבחר כש

ת צעומר בחכו דיקפתף קותבת רשקתמה נידמב שותק יפהשם ירחאם ימודם ימולשתוה להנהי רבחר כש
 .תרחאה נידמה תואבס מבם בייחלן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמהת בשותא יהש ,הרבחל שם ילהנמה


16ף יעס

ם יאטרופסום ינמא

 ,ןורטאיתן מאן וגכ ,ןרדבכת רשקתמה נידמב שותק יפהשה סנכה , 14-ו 7ם יפיעסת וארוהף אל ע.1
ו עצובש ,הזכשר ותבת וישיאהו יתויוליעפמ ,יאטרופסכו א ,יאקיסומכו א ,היזיוולטו או ידר ,עונלוק
 .תרחאה נידמה תואבס מבה בייחלן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמב

א לה חמצנה זכשר ותבי אטרופסו אן רדבי דיבו עצובשת וישיאת ויוליעפלס חיבה סנכהשם וקמ.2
-ו 7ם יפיעסת וארוהף אל ע ,סמבו זה סנכהב ייחלן תינ ,רחאם דאלא לאו מצעי אטרופסו אן רדבו תואל

 .יאטרופסהו אן רדבהל שו יתויוליעפת ועצובמה בשת רשקתמהה נידמב ,14

ה נידמבם יאטרופסו אם ינמאי "עת ויוליעפע וציבמת חמצנהה סנכהל עו לוחיא ל 2-ו 1ק "ס.3
ה נידמהל שת וירוביצת ונרקי "ע ,ירקיעהו קלחבו א ,ולוכן מוממה נידמה תואבר וקיבהם את רשקתמ
ת רחאהה נידמבר כומהן וגראי "עו א ,הלשת ימוקמת ושרו את ינידמה נשמת דיחיו א ",דנאל, "תרחאה
ה רקמב .הנושארת רכזנהת רשקתמהה נידמהל שב שותו ניאוח וורת ורטמא ללד סומכו אה קדצן וגראכ
 .הבשותא והד יחיהשת רשקתמהה נידמבק רס מבה סנכההת אב ייחלן תינר ומאה


17ף יעס

ם ימודם ימולשתות ונונא ,תואבציק

ב שותלם ימלושמהת ונונאו אם ירחאם ימודם ימולשתות ואבצק ,18ף יעסל 2ק "סת וארוהלף ופכב.1
ת רשקתמההנידמבק רס מבם יבייחו יהי ,תרחאהת רשקתמהה נידמהב שותי "עת רשקתמה נידמ
 .הנושארת רכזנה

ה בוחי לאיצוסח וטיבמת רשקתמה נידמב שותא והשד יחיל ביקשם ימולשת,1ק "סת וארוהף אל ע.2
 .תרחאה נידמה תואבק רס מבם יבייחו יהי ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל ש

ת דיחיו את ורשקתמהת ונידמהת חאל שם ירזוחי תלבו אם ירזוחם ימולשת ,1ק "סת וארוהף אל ע.3
ל עו את יטילופה פידרל עי וציפכת רחאהת רשקתמהה נידמהב שותא והשם דאלה לשת ינידמה נשמ
ו אי פולחי חרזאו אי אבצת ורישו א )םייוציפי מולשתל לוכ(ה מחלממה אצותכו מרגנשק זנו אה עיגפ
 .תורשקתמהת ונידמהי תשבס מבם יבייחו יהיא ל ,רחאה מודע וריאו אן וסיח ,עשפ

קרפלו אם ייחהל כל ,םיעובקם ינמזבת עלת עמיל תשמהם ינושם מ וכסו שוריפ "תונונא"ח נומה.4 ם מי
א למי וציפלה רומתבם ימולשתהת אע צבלת ובייחתהלף ופכב ,העיבקלם ינתינהן מזי קרפלו אע ובקן מז
 .ףסכה וושבו אף סכבת ואנו
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 18ף יעס
י תלשממת וריש

.1 

"דנאל, "תרשקתמה נידמי דיבו מלושש ,הבציקט עמל ,רחאה מודל ומגוה דובער כש ,תורוכשמ  )א
הנידמה תואלו נתינשם יתורישד עבת ינידמה נשמת דיחי ,דיחיל  ,,הלשת ימוקמת ושרו א
 .הנידמה תואבק רס מבם יבייחו יהי ,תימוקמת ושרו את ינידמה נשמת דיחי ",דנאל"

הנידמבק רס מבם יבייחו יהיר ומאכר חאל ומגוה דובער כש ,תורוכשמס מבב ייחלן תינ ,םלואו  )ב
 :אוהו ,הנידמה תואב שותא והד יחיהוה נידמה תואבם ינתינם יתורישהם את רחאהת רשקתמה

ו א ;הנידמה תואל שח רזא )אא

 .םיתורישהן תמם שלק רוך אה נידמה תואל שב שותלה יהא ל )בב

.2 

תינידמה נשמת דיחי ",דנאל"ת רשקתמה נידמי דיבת מלושמהה בצקל כ תימוקמת ושרו א ,  )א
ת דיחי ",דנאל , "הנידמה תואלו נתינשם יתורישד עב ,דיחיל ,ןדיל עו רצונשת ונרקך ותמו א ,הלש
 .הנידמה תואבק רס מבת בייחה יהת ,תימוקמת ושרו את ינידמה נשמ

בשותא והד יחיהם את רחאהת רשקתמהה נידמבק רו זכה בצקס מבב ייחלה יהין תינם לואו  )ב
 .הנידמה תואל שח רזאו

15, 16ם יפיעסת וארוה.3 ד עב ,תואבצקל עור חאה מודל ומגוה דובער כש ,תורוכשמל עו לוחי 17-ו14,
ת ושרו את ינידמה נשמת דיחי "דנאל, "תרשקתמה נידמי דיבל הנתמהק סעם ער שקבו נתינשם יתוריש
 .הלשת ימוקמ

ו מלושש ,תואבצקל עור חאה מודל ומגוה דובער כש ,תורוכשמל עם גו לוחי 2-ו 1ק "סת וארוה.4

 Deutscher")ם יימדקאן ילמוגי רשקלי נמרגהת ורישל ,התגן וכמלו נתינשם יתורישלס חיבם ידיחיל
Austauschdienst") Akademischer תונידמהי"עתידדהםכסוהשרחאהמודדסומלכלו א

. 14ף יעסת וארוהו לוחי ,דסומהם קוהה בשה נידמבס מבב יוחא לר ומאכל ומגם א .תורשקתמה

ו מלושש ,תואבצקל עו ,רחאה מודל ומגוה דובער כש ,תורוכשמל עם גו לוחי 2-ו 1ק "סת וארוה.5
תוכשלת שרת ועצמאבם יילכלכץ וחי רשקם ודיקלר חסמהוה יישעתהת וכשלד וגיא"י "עם ידיחיל

, (IHK-Verband zur Förderung der Außenwirtschaft durch das AHK-Netz)"תורזהר חסמה
ו תומלשבן מוממל "נהל ומגהם א ",הינמרג-לארשיר חסמהוה יישעתהת כשל"לו נתינשם יתורישלס חיב
 .תוירוביצת ונרקמ


19ף יעס

ם יחרואם יטנדוטסום ירומ ,םיצרמ

ו אן ואיזומ ,רפסת יב ,הללכמ ,הטיסרבינואו א ,הנידמה תואת נמזהבת רשקתמה נידמבר קבמהד יחי.1
ה פוקתלם ייתוברתן ילמוגי רשקל שת ימשרת ינכתת רגסמבו א ,הנידמה תואל שר חאי תוברתד סומ
ר שאו ,רומאהד סומבר קחמבק וסיעו את ואצרהן תמ ,הארוהת ורטמלק רוך א ,םייתנשל עה לועה נניאש
ה נידמבס ממר וטפה יהי ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל שב שותה זר וקיבי נפלד ימהיהו א ,ונה
ת ורוקממו לח מצנר ומאהל ומגהשד בלבו ,הרומאהת וליעפהמל ומגהל עה נושארת רכזנהת רשקתמה
 .הנידמה תואלץ וחמש
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ל שב שותת רשקתמה נידמבו רוקיבי נפלד ימה יהו או ניהש ,יקסעך ינחו אט נדוטסשם ימולשת.2
ל בקמ ,ותרשכהו או כוניחת ורטמלק רה נושארת רכזנהה נידמבה הושא והו ,תרחאהת רשקתמהה נידמה
ם ירומאהם ימולשתהשי אנתב ,הנידמה תואבס מבם יבייחו יהיא לו תרשכהו או כוניח ,ומויקת ורטמל
 .הנידמה תואלץ וחמשת ורוקממו חמצנ

 20ף יעס
ת רחאה סנכה

ל שם ימדוקהם יפיעסבו לפוטא לר שא ,םיחמצנם הר שאב ,תרשקתמה נידמב שותל שה סנכהי טירפ.1
 .הנידמה תואבק רס מבם יבייחו יהי ,הזם כסה

ל בקמם א ,6ף יעסל 2ק "סבה תרדגהכן יעקרקממה סנכהה ניאש ,הסנכהל עו לוחיא ל 1ק "סת וארוה.2
ת ועצמאבת רחאהת רשקתמה נידמבם יקסעל הנמ ,תרשקתמה נידמב שותו תויהב ,הרומאהה סנכהה
ד סומו תואלל עופבם ירושקה סנכההת מלושמם הילאס חיבשש וכרהו את וכזהו ,הבא צמנהע בקד סומ
.7ף יעסת וארוהו לוחיה זה רקמב .עבק

 21ף יעס
ן וה

ם יאצמנהות רשקתמה נידמב שותל שו תולעבבם נהש ,6ף יעסבם ירכזנהן יעקרקמי "עג צוימהן וה.1
 .תרחאה נידמה תואבס מבו בייחלן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמב

ה נידמל שם זימלש ישע בקד סומל שק סעהי סכנמק לחם יווהמהן ילטלטימי "עג צוימהן וה.2
 .תרחאה נידמה תואבס מבו בייחלן תינ ,תרחאהת רשקתמהה נידמבת רשקתמ

ת לעפהלם יכיישהן ילטלטימי "עו ,תימואל-ןיבה רובעתבם ילעפומהס יטי לכות וניפסי "עג צוימהן וה.3
 .םזימהל שי שממהל והינהם וקמא צמנה בשת רשקתמהה נידמבק רס מבב ייחה יהי ,סיטי לכות וניפס

 .הנידמה תואבק רס מבם יבייחו יהית רשקתמה נידמב שותל שן והל שם ירחאהם יביכרהל כ	.4


22ף יעס

ת ובשותהת נידמבל פכי סמל וטיב

 :ןלהלכע בקייס מהה ינמרגב שותל שה רקמב	.1

י וצמהן והט ירפל כול ארשיבח מצנהה סנכהט ירפל כ ),בק "סי פלר זס מי וכיזר תוהא לם א	)א
ל שה מושהס יסבמם ירוטפו יהי ,לארשיבס מבב ייחלן תינ ,הזם כסהלם אתהב ,רשאל ארשיב
 .ינמרגהס מה

ו מלוששי פכם ידנדיבידל עק רל וחתת מדוקהה ארוהה ,םידנדיבידמה סנכהי טירפל שה רקמב
ת וחפלר שא ,לארשית בשותא יהשה רבחי "עה ינמרגת בשותא יהש )תויופתושל לוכא ל(ה רבחל

י חוורת עיבקת עבו כונא לר שאות ינמרגהה רבחהל שה רישית ולעבבם יאצמנה נוהמם יזוחא 10
 .וללהם ידנדיבידהת את קלחמהה רבחה
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 ,םימדוקהם יטפשמלם אתהבם ירוטפו יה ,ומלושו ל ,ןהילעם ידנדיבידהשת וינמת קזחהל כ
 .ןוהל עה מושס יסבמה רוטפה יהת

ל ארשיי נידי פלם לוששי לארשיהס מה ,רזס מל עי וכיזלס חיבי נמרגהס מהק וחת וארוהלף ופכב	)ב
ס חיבם ולשתבת בייחהה סנכהל עם לוששי נמרגס מד גנכי וכיזכר תויה זם כסהלם אתהבו
 :הסנכהל שם יאבהם יטירפל

 ;ןיעקרקמבת ועקשהלה רבחה עציבשת וקולחו )אק "ס-תתבו לפוטא לשם ידנדיביד )אא

 ;תיביר	)בב

 ;םיגולמת	)גג

; 13ף יעסל 2ק "סלם אתהבל ארשיבס מבב ייחלן תינשה סנכהי טירפ	)דד

 ;םירוטקרידר כש	)הה

. 16ף יעסלם אתהבס מבב ייחלן תינשה סנכהי טירפ	)וו

-ו 7ם יפיעסבר דגומכה סנכהי טירפל ע )אק "ס-תתת וארוהם וקמבו לוחי )בק "ס-תתת וארוה	)ג
ה סנכההי כח יכומו ניאה ינמרגב שותם א ,הרומאהה סנכההת חמצנם המשם יסכנהל עו 10
ת נשבל ארשית בשותה רבחהל שו אח וורהש מומה בש ,םיקסעהת נשבע בקהד סומל שו טורב
ו תועמשמכת ויוליעפמק רוך אט עמכו אק רוך אה חמצנ ,םידנדיבידהו מלושה יבגלשם יקסעה
םיינוציחסמירשקרבדבינמרגהקוחהל ש 8ק רפל 1ק "סל 6ד ע 1'סמב

(Aussensteuergesetz) ; ן יעקרקממה סנכהל עוע בקד סומם ישמשמהן יעקרקמל על וחיל "נה
ל עו )13ף יעסל 1ק "ס(ה לאן יעקרקמת רבעהמם יחוורל עו )6ף יעסל 4ק "ס(ע בקהד סומל שה לא
). 13ף יעסל 3ק "ס(ע בקהד סומל שי קסעהש וכרהמק לחם יווהמהן ילטלטימ

ה סנכההי טירפת אה לשס מהר ועישת עיבקבן ובשחבא יבהלת וכזהל עת רמושה ינמרגם לוא	)ד
 .ינמרגס ממם ירוטפם נהה זם כסהת וארוהי פלר שאן וההו

 )בק "ס-תתבט רופמכס מי וכיזת רתהי "עע נמייס מל פכ ),אק "ס-תתת וארוהף אל ע	)ה

ו אה זם כסהל שת ונושת וארוהי פלם ימשומן והו אה סנכהי טירפת ורשקתמהת ונידמבם א )אא
י פלל הונבו זה ריתסב שיילן תינא לו )9ף יעסלם אתהבא יצוהל(ם ינושם דאי נבלם יסחוימ
ם יעגונהן וההו אה סנכההס וחייבו אה משהבה זל דבהמה אצותכם או 24ף יעסל 3ק "ס
 ;וזה ריתסא ללר שאמר תויך ומנר ועישבס מבם יבייחו אס מבם יבייחי תלבו ראשייר בדב
ו א

ל ארשילה ינמרגע ידות ,לארשיל שת כמסומהת ושרהם עה תואנת וצעייתהי רחאם א	)בב
ת אל יחהלת נווכתמא יהם הילעשם ירחאהה סנכההי טירפל עם ייטמולפידהת ורוניצב
י וכיזת רתהי "עה ילעו עידוהשה סנכההל על פכי סמו ענמייז אי כ ).בק "ס-תתת וארוה
 .העדוההה רסמנה בשו זי רחאש ,חולהת נשל שן ושארהם ויהמ

 :ןלהלכע בקייס מהל ארשיב שותל שה רקמב	.2

 ,הינמרגבס מבב ייחלן תינ ,הזם כסהת וארוהלם אתהב ,רשאה סנכהק יפמל ארשיב שותשם וקמ	)א
ן ורקיעהל עו עיפשיא לר שא ,ץוחי סמל עי וכיזת רתהלע גונבל ארשיי נידלף ופכב(ל ארשיר יתת
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ה סנכההס מלה וושהם וכס ,בשותו תואל שו תסנכהל עס מהמי וכינכ )הזק "סבל ולכהי ללכה
 .הינמרגבה ילעם לושש

ר שא ,יוכינהן תמי נפלב שוחשי פכ ,הסנכההס ממק לחו תואל עו לעיא לר ומאכם ייוכינם לוא	)ב
 .הינמרגבס מבב ייחלן תינשה סנכהלס חיילן תינ

 23ף יעס
ה ילפא-יא

ה רושקהה שירדל כלו אס מל כלת רחאהת רשקתמהה נידמבם יפופכו יהיא לת רשקתמה נידמי חרזא.1
ת רשקתמה נידמה תואי חרזאש ,םהבת ורושקהת ושירדהמום יסמהמר תוים ידיבכמו אם ינושה ,םיסמב
ףאל ע .תובשותלה קיזבר קיעב ,תוביסנן תואבם הלם יפופכת ויהלם ילולעו א ,םהלם יפופכת רחא
 .ןהיתשו את ורשקתמהת ונידמהת חאי בשותם ניאשם דאי נבל עם גל וחתו זה ארוה ,1ף יעסת וארוה

ה תואבל טויא לת רחאהת רשקתמהה נידמבת רשקתמה נידמל שם זימלש ישע בקד סומל עס מה.2
ן תואבם יקסועהת רחאה נידמה תואל שם ימזימל על טומהס מהמה חונת וחפה רוצבת רחאה נידמ
 .תויוליעפ

 ,םיגולמת ,תיביר ,12ף יעסל 4ק "סו א 11ף יעסל 7ק "ס ,9ף יעסל 1ק "סת וארוהת ולחשם וקמט עמל.3
 ,ויהי ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל שב שותלת רשקתמה נידמל שם זימם לשמשם ירחאם ימולשתו
ו מלושו ליאכם יאנתם תואי פלי וכינלם ינתינ ,רומאכם זימל שס מבם יבייחהם יחוורהת עיבקן יינעל
לשב שותלת רשקתמה נידמל שם זימל שב וחל כ ,המודן פואב .הנושארת רכזנהה נידמהל שב שותל
ם תואי פלי וכינר בה יהי ,םזימו תואל שס מבב ייחהן וההת עיבקן יינעל ,תרחאהת רשקתמהה נידמה
 .הנושארת רכזנהה נידמהב שותלה זוחבח טבוהו ליאכם יאנתה

ו אן ירשימב ,יקלחו אא למן פואבה נותנם נוהל עה טילשהו את ולעבהש ,תרשקתמה נידמל שם ימזימ.4
ת רשקתמהה נידמבם יפופכו יהיא ל ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל שר תויו אד חאב שותי דיב ,ןיפיקעב
םיסימהמר תוים ידיבכמו אם ינושה ,םיסימבה רושקהה שירדל כלו אס מל כלה נושארת רכזנה
ם ייושעו אם יפופכה נושארת רכזנהה נידמהל שם ירחאם ימודם ימזימשם הבת ורושקהת ושירדהמו
 .םהלם יפופכת ויהל

הנידמהי בשותםהשם ידיחילקינעהלתרשקתמהנידמב ייחמכש רפתישרבדהזףיעסבן יא.5
-היבשותלק רהקינעמא יהש ,סמת ורטמלן השלכת וחנהות ולקה ,תוישיאת ובטהת רחאהת רשקתמה
 .החפשמת ובוחו אי חרזאד מעמל שת וביסמה לש

 .הזם כסהל 2ף יעסבם יסוכמהם יסמל עו לוחיה זף יעסת וארוה	.6


24ף יעס

ת ידדהה מכסהל הונ

ם ורגלת ודיתעו את ומרוג ,ןהיתשו א ,תורשקתמהת ונידמהת חאל שת ולועפהשר ובסם דאשם וקמ.1
ם יימינפהן הינידי פלו לת ונותנהת ופורתלב לם ישי לב ,יאשרא וה ,הזם כסהלם אתהבא לשס מבב ויחו ל
ם א ,ואה בשותא והשת רשקתמהה נידמהל שת כמסומהת ושרהי נפבו ניינעת אא יבהל ,הלאת ונידמל ש
ך ותבן יינעהת אא יבהלש י .החרזאא והשת רשקתמהה נידמהל ש , 23ף יעסל 1ק "סר דגבא בה רקמה
 .םכסההת וארוהלם אתהבא לשס מבב ויחי דילה איבהשה לועפהל עה נושארהה עדוההמם ינשש ולש
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ן ורתפלע יגהלה תורשפאבן יאם או ,תקדצומה לת יארנת ודגנתההם א ,לדתשתת כמסומהת ושרה.2
 ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל שת כמסומהת ושרהם עת ידדהה מכסהבן יינעהת אב שייל ,המצעבק פסמ
ן ידבשן מזת לבגמל כף אל עם שויי ,גשוישם כסהל כ .םכסהלם אתהבא לשס מבב ויחע ונמלה מגמב
 .תורשקתמהת ונידמהל שי מינפה

ק פסו אי שוקל כת ידדהה מכסהבב שיילו לדתשית ורשקתמהת ונידמהל שת וכמסומהת ויושרה.3
םירקמבל פכי סמת עינמם שלו ידחיץ עוויהלם גת ויאשרן ה .םכסההל שו תלחהו או תונשרפר בדב
 .הזם כסהבה ארוהן יאם היבגלש

ת ועצמאבל לוכ ,וזם עו זן ירשימבר שקתהלת ויאשרת ורשקתמהת ונידמהל שת וכמסומהת ויושרה.4
 .םימדוקהק "סבו תועמשמכם כסהת גשהת ורטמל ,ןהיגיצנמו אן מצעמת בכרומהת פתושמה דעו

 25ף יעס
ע דימי פוליח

ע וציבן יינעלע גונה אריישל ככע דימן היניבו פילחית ורשקתמהת ונידמהל שת וכמסומהת ויושרה.1
ם כסהי "עם יסוכמהם יסמם ניינעשם יימינפהם יקוחהל שה פיכאלו אל והינלו אה זם כסהל שו יתוארוה
 ,ןהלשת ימוקמת ושרואת ינידמה נשמת דיחיו א "דנאל"ו א ,תורשקתמהת ונידמהי "עם ילטומהה ז
 .1ף יעסי "עם ילבגומם ניאע דימהי פוליח .םכסהלד גונמו ניאם היפלס מבב ויחהשה דימב

י פלל בקתהשע דימו מכן פואו תואב ,ידוסכו תואו ארי ,1ק "סי פלת רשקתמה נידמה לביקשע דימל כ.2
ם יפוגוט פשמי תבת וברל(ת ויושרלו אם דאי נבלק רו תואו לגיו ,הנידמה תואל שם יימינפהם ינידה
ן ידלה דמעהב ,םתפיכאב ,הזם כסהבם ינודנהם יסמהל שם תייבגבו אם תמושבם יברועמה )םיילהנימ
ת ויושרהו אם דאהי נב .ל"נהל עח וקיפבו א ,רואיתוג וסל כמם יסמלר שקבם ירוערעבה ערכהב ,םהלשב
ש"מיבי כילהבע דימהת אף ושחלם יאשרו יהים ה .תורומאהת ורטמלק רע דימבו שמתשים ירומאה
 .תויטופישת וטלחהבו אי רוביצ

 :הבוחהת את רשקתמה נידמל עת וליטמכ 2-ו 1ק "סת וארוהת אש רפלן יאה רקמם ושב	.3

ה נידמה תואל שי להנמהג הונלום יקוחלם ידגונמהע דימת קפסאלם יילהנמם יעצמאבט וקנל	)א
 ;תרחאהת רשקתמהה נידמהל שו את רשקתמ

הנידמה תואבל הנימהל של יגרהם ירבדהך להמבו אם ינידהי פלה גשהר בו ניאשע דימק פסל	)ב
 ;תרחאהת רשקתמהה נידמבו את רשקתמ

 ,עדימו א ,ירחסמך ילהתו א ,יעוצקמו אי תיישעת ,יקסע ,ירחסמד וסת ולגלי ושעהע דימק פסל	)ג
 ).ירוביצהר דסה(ר וביצהת נקתלה ריתסבד ומעלי ושעם ייוליגר שא

י עצמאבש מתשתת רחאהת רשקתמהה נידמה ,הזף יעסלם אתהבע דימת שקבמת רשקתמה נידמם א.4
ע דימלה קוקזה נניאת רחאה נידמה תואם אם ג ,שקובמהע דימהת אג ישהלי דכ ,הלשע דימהף וסיא
ם ושבך א ,3ק "סת ולבגמלה פופכם דוקהט פשמבה לולכהת ובייחתהה .הלשס מהת ורטמלר ומאה
ה לן יאשי נפמק רוך אע דימק פסלב רסלת רשקתמה נידמלת וריתמכר ומאכת ולבגמו שרפתיא לה רקמ
 .רומאהע דימבי מינפן יינעל כ

י נפמק רוך אע דימק פסלב רסלת רשקתמה נידמלת וריתמכ 3ק "סת וארוהו שרפתיא לה רקמם ושב.5
י נפמו אן מאנו אן כוסל שד יקפתבש משמהם דאו אג יצנ ,רחאי סנניפד סומ ,קנבי דיבא צמנע דימהש
 .םדאבת ולעבל שם יסרטניאלס חייתמא והש
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 26ף יעס
ת ובטהת לבגה

ק וחהת וארוהת אל יחהלמה עונמת רשקתמה נידמשא יהו תועמשמו ליאכש רפתיא לה זם כסה.1
 ,סמל פכלת וליבומל "נהת וארוההם א .סממת וקמחתהו אס ממת וטמתשהת עינמל עה לשת וימינפה
 .סמל פכע ונמלך רדהר בדב 24ף יעסב 3ק "סלם אתהבו זבו זה נצעוויתת וכמסומהת ויושרה

ו את ואקסעבת ורשקתהלת ירקיעהה רטמהשם וקמ ,תונימזה נייהתא לה זם כסהי פלת ובטהה.2
ה ריתסבת דמועה זר תויח ונס חית גשהוס מי ניינעבר תויח ונד מעמח יטבהלה תייהם ימיוסמם ירדסהב
 .רבדבת ועגונהת וארוההל שה רטמלוד עיל


27ף יעס

ת וירלוסנוקת ויוגיצנות ויטמולפידת וחלשמי רבח

 28ף יעס
ל וקוטורפ

 .הזם כסהמד רפני תלבק לחה יהיף רוצמהל וקוטורפה

 29ף יעס
ף קותלה סינכ

 .ירשפאהם דקהבו פלחויר ורשאהי כמסמ ;ררשואיה זם כסה	.1

ת ונידמהי תשבף קותה יהיו יתוארוהלור ורשאהי כמסמי פוליחך יראתבף קותלס נכיים כסהה.2
 :תורשקתמה

ל שר אוניש דוחל שן ושארהם ויבו מלוששם ימוכסלס חיב ,רוקמבם יכונמהם יסמל שה רקמב	)א
 ;הזם ויי רחאו א ,ףקותלם כסההס נכנה בשה נשהי רחאשח ולהת נש

ש דוחל שן ושארהם ויבם יליחתמהן מזי קרפלו לטוהשם יסמלס חיב ,םירחאם יסמל שה רקמב	)ב
 ;הזם ויי רחאו א ,ףקותלם כסההס נכנה בשה נשהי רחאשח ולהת נשל שר אוני

ה נשהי רחאשח ולהת נשל שר אוניש דוחל שן ושארהם ויהמ ,25ף יעסי פלע דימי פוליחלס חיב	)ג
 .ףקותלם כסההס נכנה בש

ה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהת לשממן יבה נמאהף קותג ופיה זם כסהל שף קותלו תסינכם ע.3

 )רחסס מ(Gewerbesteuer-לוה סנכהל עם יסמי בגלל פכי סמת עינמר בדבל ארשית נידמת לשממן יבל
.2ק "סי פלה זם כסהלם יפופכהם השלכם יסמי בגלף קותבת ויהלל דחתא יהו 1962י לויב9-בם תחנש

ת ויוגיצנו את ויטמולפידת וחלשמי רבחל שת וילקסיפהר תיהת ויוכזבע גפישר בדה זם כסהבן יא
 .םידחוימם ימכסהבשת וארוהי פלו אי מואלניבהט פשמהל שם ייללכהם יללכהי פלת וירלוסנוק
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 30ף יעס
ם ויס

י נויבם ישולשהם ויב ,תרשקתמה נידמל כם לואל בגומי תלבן מזק רפלף קותבת ויהלך ישמיה זם כסה
 ,הזם ויי נפלו א ,ףקותלו תסינכך יראתמם ינשש מחל שן מזק רפם ותי רחאה ליחתמהח ולת נשל כל ש
ה רקמבו ,םויסל עב תכבה עדוה ,םייטמולפידהת ורוניצב ,תרחאהת רשקתמהה נידמלר וסמלת יאשר
 :ףקותבת ויהלם כסההל דחי ,רומאכ

ל שר אוניש דוחל שן ושארהם ויבו מלוששם ימוכסלס חיב ,רוקמבם יכונמהם יסמל שה רקמב	)א
 ;הזם ויי רחאו א ,םויסהל עה עדוההה רסמנה בשה נשהי רחאשח ולהת נש

ש דוחל שן ושארהם ויבם יליחתמהן מזי קרפלו לטוהשם יסמלס חיב ,םירחאם יסמל שה רקמב	)ב
 ;הזם ויי רחאו א ,םויסהל עה עדוההה רסמנה בשה נשהי רחאשח ולהת נשל שר אוני

ה נשהי רחאשח ולהת נשל שר אוניש דוחל שן ושארהם ויהמ ,25ף יעסי פלע דימי פוליחלס חיב	)ג
 .םויסהל עה עדוההה רסמנה בש

 .יפוסהד עומהת עיבקבע ירכמהה יהית רחאהת רשקתמהה נידמהי "עה רומאהה עדוההת לבקך יראת

י נשב__21/8/2014 ____________אוהש , _____ _________ב_________םויב _____ב ה שענ

ל שה רקמב .הוושר וקמן ידם יחסונהת שולשל כלו ,תילגנאות ירבע ,תינמרגת ופשבד חאל כ ,רוקמי קתוע
 .ילגנאהח סונהע ירכי ,ירבעהוי נמרגהם יחסונהן יבת ונשרפל דבהו אי נוש

ל ארשית נידמם שבה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהם שב
Stephan Steinlein Yair Lapid 

Schäuble 



 
   

           
   

              

  

  

           
                

         
  

              

  

                
            

                  

             
  

      
  

              
  

        
  

                
               

               
       

 
                 

              
                

             
             
             

    
  

       
  

             
  

         
  

                
           

  

              

           


ל וקוטורפ

ל ארשית נידמן יבלה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהן יבם כסהל


ר בדב

ך יראתבם תחנשן והל עוה סנכהל עם יסמלה קיזבם יסממת וקמחתהת עינמול פכי סמת עינמ

______21/8/2014____ 

______ 21/8/2014 _____ך יראתמם כסההל עף סונ ,לארשית נידמוה ינמרגל שת ילרדפהה קילבופרה
ת וארוההל עו מיכסה ,ןוהל עוה סנכהל עם יסמלה קיזבם יסממת וקמחתהת עינמול פכי סמת עינמר בדב
 .רומאהם כסההמד רפני תלבק לחו והיר שא ,תואבה

 ):תויללכת ורדגה(3ף יעסל 1ק "סל )ב-ו )אק "ס-תתלס חייתהב	.1

תוינובירת ויוכזש ממלת ומיכסמת ורשקתמהת ונידמה ,3ף יעסל 1ק "סל )ב-ו )אק "ס-תתת לחהם של
ם אתהבי תשביהף דמבוי דעלבהי לכלכהר וזאב ,דומצהר וזאבוי לאירוטירטהם יבט ופישת וכמסו

א לל 1982ר במצדב 10-מם יהט פשמר בדבת ודחואמהת ומואהת נמאל ש VI-וV ,IIם יקלחת וארוהל

 .ואלם או זה נמאלד צא יהשה נידמן הם אה לאשלר שקל כ

 ":דנאל"ח נומלס חייתהב	.2

 .הינמרגל שת ילרדפהה קילבופרהל שד וסיהק וחלם אתהבת ינמרגה נידמו תועמשמ "דנאל"ח נומה

 ):םיקסעי חוור(7ף יעסלס חייתהב	.3

ת רשקתמהה נידמבם יקסעל הנמו אה רוחסו אן יבוטר כומת רשקתמה נידמל שם זימשם וקמ	)א
ם וכסהס יסבל עו עבקייא לע בקד סומו תואי חוור ,םשא צמנהע בקד סומת ועצמאבת רחאה
ל שי שממן פואבת וליעפלס חוימהם וכסהס יסבל עק רא לאם זימהי "עו נממל בקתהשל לוכה
 .רומאכם יקסעהו את וריכמהי בגלע בקהד סומ

 ,םייתיישעתר תאו אד ויצל שה יינבו אה נקתה ,הקפסא ,רקסלס חיבר קיעב ,םיזוחל שה רקמב	)ב
ת רשקתמהה נידמבע בקד סומש ים זימלשם וקמ ,תוירוביצת ודובעל שו א ,םייעדמו אם יירחסמ
ל עק רא לא ,הזוחהל של לוכהם וכסהס יסבל ער ומאהע בקהד סומי חוורו עבקייא ל ,תרחאה
א והה בשת רשקתמהה נידמבע בקהד סומי "עי שממן פואבע צבתמהה זוחהמק לחהס יסב
קלחו תואלם ירושקהם יחוורו אע בקד סומו תואלן יבוטת קפסאמם יחמצנהם יחוור .אצמנ

ס מבם יבייחו יהים זימהל שי שארהד רשמהא צמנה בשת רשקתמהה נידמבע צבתמהה זוחהמ
 .הנידמה תואבק ר

 ):םידנדיביד( 10ף יעסלס חייתהב	.4

 .תועקשהן רקל שת ודועתל עת וקולחם גל לוכ "םידנדיביד"ח נומהי כן בומ

 ):תיביר(11-ו )םידנדיביד( 10ם יפיעסלס חייתהב	.5

ת ורשקתמהת ונידמבת יבירום ידנדיבידס מבב ייחלן תינ ,הזם כסהל 11-ו 10ם יפיעסת וארוהף אל ע
 :םהם א ,הנידמה תואל שן ידלם אתהבו ,םיחמצנם הן הבש

ת חמצנהה סנכהל לוכ ,םיחוורבף תתשהלת וכזם יאשונהב וחת ועיבתמו את ויוכזמם יחמצנ	)א

תיבירר ועישם עה אוולהמו א ,הזככו תופתתשהמ ("stiller Gesellschafter")ט קשף תושל
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םיחוורבתופתתשמהבוחתורגאמו א Darlehen") ("partiarischesהוולהיחוורלר ושקה

("Gewinnobligationen") ן כו ;הינמרגל שס מהק וחבו תועמשמכ

 .הרומאהה סנכההמב ייחהי חוורת עיבקבי וכינלם ינתינ	)ב

 ):ןוהי חוור(6ק "ס 13ף יעסלס חייתהב.6

ל הונב ,תוכמסומהת ויושרה ,תורשקתמהת ונידמהל שי מינפהן ידלם אתהבה נושי וסימל שה רקמב
 .עבוקכת ובשותהם וקמי ונישד עומבש וכרהל שן גוההק ושהך רעבו ארי ,תידדהה מכסה

 ):םיאטרופסום ינמא(3ק "ס 16ף יעסלס חייתהב.7

ח וורת ורטמא ללד סומשוי נמרגהי לקסיפהד וקהל ש 51ק רפלם אתהבן וגראא והה קדצן וגראי כן בומ
 .תילארשיהה סנכההס מת דוקפל ש )9(2ף יעסלם אתהבד סומא וה

 ):הילפא-יא( 23ף יעסלס חייתהב.8

ה זם כסהל שו תמיתחי רחאם תחנר ומאכם כסהן קתמהל וקוטורפו אס מל פכת עינמר בדבם כסהם א
ם יסמי ניינעבם גדהת נמאל 24ף יעסב 6ק "סלה הזהק "סל יכמם כסההות ישילשה נידמן יבלל ארשין יב

ף קותב ,הזם כסהבל ולכה יהו ליאכ ,וילאמל וחיר ומאכק "ס ,ןוהוה סנכהר בדב 2008ת נשמ OECDל ש

ר חואמהי פל ,ףקותלה זם כסהס נכנו בשו אר חאהם כסההת וארוהף קותלו סנכנו בשך יראתהמל חה
 .רתוי

 ):עדימי פוליח( 25ף יעסלס חייתהב.9

ל שו תמיתחי רחאם תחנר ומאכם כסהן קתמהל וקוטורפו אל פכי סמת עינמר בדבם כסהם א	)א
ת נמאל 26ף יעסב 1ק "סלה הזהק "סל יכמם כסההות ישילשה נידמן יבלל ארשין יבה זם כסה

ו ליאכ ,וילאמל וחיר ומאכק "ס ,ןוהוה סנכהר בדב 2008ת נשמ OECDל שם יסמי ניינעבם גדה

ו בשו אר חאהם כסההת וארוהף קותלו סנכנו בשך יראתהמל חהף קותב ,הזם כסהבל ולכה יה
 .רתויר חואמהי פל ,ףקותלה זם כסהס נכנ

 :תואבהת ופסונהת וארוההו לוחי , 25ף יעסי פלם יישיאם ינותנם ירסמנשה דימב	)ב

ל שן ידהי פלם א ,תורחאת ורטמלע דימבש מתשהלן תינ , 25ף יעסל 2ק "סת וארוהף אל ע )אא
ל שת כמסומהת ושרהו ,הלאת ורחאת ורטמלו בש מתשהלן תינת ורשקתמהת ונידמהי תש
 .הזש ומישלה מיכסהת רסומהה נידמה

ה קיזהת אום יקיודמם הו רסמיישם ינותנהי כח יטבהלת ביוחמה יהתת רסומהת ונכוסה	)בב
ה רטמלם ייסחים השו, 25ף יעסל 1ק "סל שן ושארהט פשמבו תועמשמכם הלשה יוזחה
ת ורשפאת מייקן ודנהי שממהה רקמבם אה יוזחת וכיישש ים ינותנל .םירסמנם הה משלש
ר בכם ינותנהש ,ךכלת ודעל כן יאוס מלת וכזש ית רחאהת רשקתמהה נידמלשת יניצר
ל שת כמסומהת ושרלשו א ,תרחאהת רשקתמהה נידמהל שת כמסומהת ושרלם יעודי

א לם ינותנו רסמני כה לועם א .עדימהא ללס מהד עיל עע דוויית רחאהת רשקתמהה נידמה
א ללת לבקמהת ונכוסלה עדוהך כל ער סמית ,רסמיהלם יכירצו יהא לשם ינותנו אם יקיודמ
ורסמנם א .יוחידא ללר ומאכם ינותנק וחמלו אן קתלת ביוחמה יהתו זת ונכוס .יוחיד
ה רטמלם ישורדם ינותנהם אי וחידא ללק ודבתת לבקמהת ונכוסה ,ינטנופסן פואבם ינותנ

 .שורדו ניאשן ותנל כד ימק חמתת ונכוסה תוא ;ורסמנה משלש



  
   

 
              

            
  

 
              

                
            

 
             

         
  

              
              
            

  
  

             
       

  
              

            
          

  
            

              
     

  
      

  
               

            

 
  
  

- 3 

ו פוגלה רקמל כל שס יסבל עת רסומהת ונכוסלע ידות,השקבי פל ,תלבקמהת ונכוסה	)גג
ו גשוהשת ואצותלוו רסמנשם ינותנבש ומישלע גונבר בדבע גונהם דאהת אן כדעלה רטמב
 .םתועצמאב

א לא ,תרסומהת ונכוסהי "עם ינותנהף וסיאל ער בדבע גונהם דאלע ידותת לבקמהת ונכוסה	)דד
ד ועל כום א ,רבדבע גונהם דאהת אן כדעלך רוצן יא .ינטנופסן פואבו רסמנם ינותנהן כם א
 .ןכדועמת ויהלו תוכזל ער בוגו נוכדע-יאבי רוביצהן יינעהי כה ארנן וזיאב

ה שעיישש ומישבוו ילאם יסחייתמהו רסמנשם ינותנבר בדבע גונהם דאהן כדועיה שקבם ע )הה
 .המאתהבל וחי )דדק "סבי נשהט פשמה .םירומאהם ינותנב

ו לם רגנשם דאל כלס חיבה לשם יימינפהם ינידהי פלת וירחאבא שיתת לבקמהת ונכוסה	)וו
ם דאלה קיזב .הזם כסהי פלם ינותנהי פוליחלם אתהבם ינותנת ריסמלה קיזבן ידכא לשק זנ

תונכוסהי"עםרגנקזנהיכהתוכזלןועטלתיאשרהנניאתלבקמהתונכוסה ,קוזינה
 .תרסומה

ל שה לבקהוה ריסמהל שי משרד ועיתר ומשלת וביוחמו יהית לבקמהות רסומהת ויונכוסה	)זז
 .םהלשם יימינפהם ינידלם אתהבם יישיאם ינותנ

ם ינותנל שה קיחמר בדבת ודחוימת וארוהל יכמת רסומהת ונכוסהל שי מינפהן ידהר שאכ )חח
ם יישיאם ינותנ ,הרקמל כב .םאתהבת לבקמהת ונכוסלע ידותו זת ונכוס ,ורסמנשם יישיא
 .ורסמנה משלשה רטמלר תוים ישורדם ניאשע גרבו קחמייו רסמנש

ם ינותנל עה נגהלם יליעים יעצמאט וקנלת וביוחמו יהית לבקמהות רסומהת ויונכוסה )טט
ם אתהבר שואמא לי וליגו אר שואמא לי וניש ,תרשואמא לה שיגד גנכו רסמנשם יישיא
 .ןהלשם יימינפהם ינידל
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ת ונתהלן תינת רחאהת רשקתמהה נידמהי "עת רשקתמה נידמב שותלה זם כסהת וארוהי פלן תינהר וטפ
 .הנושארת רכזנהת רשקתמהה נידמהל שס מהת ויושרו קיפנהשת ובשותת דועתת גצהב




