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  צ"חדל 'ץיבוברוט םרוי ר"ד ד"וע יונימל תודגנתהל האירק :ןודנה

 דוגינו םימיאתמ םירושיכ  רסוח בקע - ידיתע ר"ויל ונומיסו ,ימואל קנבב

 םיניינע
 

 תרשמל םיעצומה םידמעומה תמישר תא ,1הסרובל העדוה תרגסמב ,ימואל קנב םסרפ 201828.08. םויב .1

 ןלהל( םייאקנב םידיגאתב םירוטקריד יונימל הדעווה ידי לע ורחבנש יפכ ,2018 תנשל ינוציח רוטקריד

 .קנבה ןוירוטקריד ידי לע הרשוא םתודמעומש רחאלו ,)"הדעווה"

 לע חוקיפה לש ןיקת לוהינל 301 הארוה יפל ינוציח רוטקריד לש הירוגטקב םיעצומה םירוטקרידה ןמ דחא .2

 תא הנמיס ףא הטילש ןיערג אלל םיקנבל םירוטקריד יונימל הדעווה ;'ץיבוברוט םרוי ר"ד ד"וע אוה םיקנבה

 .2ר"ויל ידיתע דמעומכ 'ץיבוברוט רמ

 -יניינעה ןפהמ ןה היואר הנניא ,ידיתע ר"ויל ןכש לכ אל ,צ"חדל 'ץיבוברוט רמ לש ותודמעומ יכ ,םירובס ונא .3

 תוינמה חכמ עיבצהל םירומאש ימכ ,םכמ םישקבמו םכילא םינופ ונא ןכ לע רשא .ירוביצה ןפהמ ןהו יטפשמ

 תונרק ,למגה תופוקב םיתימעה רוביצ יפלכ םכילע הלחה תונמאנה תבוח תרגסמבו ,רוביצה רובע םתשכרש

 .וניקומינ ןלהל ;צ"חדכ יונימל דגנתהל ,תונמאנה תונרקו תומלתשהה תונרק ,היסנפה

 רוביצה ןומא אלל .קנבה תוינמב םיעיקשמכ ןהו םידיקפמכ ןה רוביצה ןומא לע תססובמ תיאקנבה תכרעמה .4

 אלו םיפסכ ודקפוי אל - דיקפה רוביצהש םיפסכה תא ןותנ עגר לכב םלשל לוכיו ,ןיקת חרואב להנתמ קנבהש

 ילעבכ רוביצה ידיב הלוככ הבור איה וב תולעבהו ,הנידמב לודגה קנבה וניה ימואל קנב .תואוולהל תורוקמ ויהי

 ןומא רומיש לש תובישחב זירפהל ןתינ אל ,הזכש רותב .קנבב םפסכ תא םידיקפמה רוביצ ותויהל ףסונב ,תוינמ

 .ותולהנתה ךרדבו ולש ןוירוטקרידב ,קנבב רוביצה

 רוביצה ןומאב ועגפ רשא ,תילארשיה הרבחב םייתועמשמ םיעוריא רפסמ ועריא תונורחאה םינשב ,עודיכ .5

 תדעו ר"וי תושארב תירטנמלרפ הריקח תדעו לש הקידבב םיאצמנ הלא םיעוריא ידכב אל .תואקנבה תכרעמב

 םירושק ויה םקלחש ,םיעוריא םתואמ האצותכ .הינויד תא רבכמ אל הלחה רשא ,לבכ ןתיא כ"ח ,הלכלכה

  .2013-ד"עשתה ,תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחה םג קקחנ  ,ימואל קנבל ןירשימב

 

 ידכ םהב שיש םישנא ,ינוציח רוטקריד דיקפתל דחוימבו ,קנבה ןוירוטקרידל ונומיש יוארה ןמ ,הז םירבד בצמב .6

 .רוביצל ליעיו ןגוה יארשא תאצקה ימוחתב הז ללכבו ,ותולהנתהבו לארשיל ימואל קנבב רוביצה ןומא תא קזחל

 םיאנתב יארשא הצקה רשאכ קנבה לעפ הב ךרדהמ הנושה ,השדח ךרדב קנבה תא דיעצהל םיכירצ הלא םישנא

                                                
1  https://maya.tase.co.il/reports/details/1181521  
 30.04.2018 םוימ הסרובל קנבה תעדוה  2



          
 
 
 

 םיקנבל םג ומכ ימואל קנבל םהיתובוח תא עורפל םילוכי םניא םויכ רשא ןוה ילעב רפסמל םהילע תוהתל ןתינש

 ר"ויכ שמשל וא ינוציח רוטקרידכ ןהכל יואר וניאו םיאתמ וניא 'ץיבוברוט רמ יכ םירובס ונא ,ןכ לע .םירחא

 .קנבה ןוירוטקריד

 וערפנ אלש תואוולה ולטנש ,בייבל בל רמו הבושת קחצי רמ תטילשב תורבחב הרשמ אשונכ ןהיכ 'ץיבוברוט רמ .7

 תוקיז לש בר רפסמ ול שי ןכ ומכ .םהינשל םידבכ םידספה ומרגו רוביצהמו קנבהמ םייתועמשמ םימוכסב

 םירשקב קומע הכ ןפואב ברועמה םדאש ריבס אל ,ונתעדל .םיפסונ םימרוגלו הבושת רמל תוישיאו תוילכלכ

 תואקנבה םלועב ךכ לכ תשרדנה השדחה ךרדה תא ליבוהל ןוכנה שיאה אוה קשמב םילודגה םיוולה  םע

 םע 'ץיבוברוט רמ לש םיבורקה ויסחי .וילא םיברוקמה ןוה ילעב תצובק אלו רוביצה דמוע הזכרמבש ,לארשיב

 ןומאב תושק עוגפל ידכ ךכב שי יאדוובו ,יתוהמ םיניינע דוגינ ידכ ףא ונתשיגל םילוע םיפסונו הלא ןוה ילעב

 קוח ינחבמב תודמוע ןה םא יטפשמ קפס םייק רשא םע םייקסע םירשקו תוישיא תוקיז ץיבוברוט רמל .רוביצה

 . ימואל קנב לש תרוקיבה תדעו לש התדמע ףא לע םדוסיב תדמועה תילכתבו תואקנבה

 תא  ןיא  ,3דיקפתל תודמעומה ריהצתב ומצעב ריהצהש יפכ ,'ץיבוברוט רמלש ירה ,יד וניא ליעל רומאה לכ םא .8

 ןויסינ אל םג ונתשיגו תיסנניפ תויחמומ אל ףאו תיאנובשח תויחמומ אל :דיקפתל יטנוולרהו בושחה ןויסינה

 ותונמל העצהה רתוי דוע ההומת ןכ לע רשא ;יאקנב דיגאתב רוטקרידב ןהיכ אל םלועמו רחאמ והשלכ יאקנב

 תיעטומ התטלחה ונתעדל ךא ,ותודמעומ לע הצילמה תירוביצה הדעווהש ךכל םיעדומ ונא .קנבב רוטקרידכ

 .תוריבס רסוחב הקולו

 םתא רשאו םתשכרש תוינמה חוכמ עיבצהל ןידה יפ לע םיאכזה םינמאנ םכתויה לשב איה םכילא ונתיינפ  .9

 םכלש תונמאנה תבוח ףקותמו םכדמעמ ףקותמ - תיטפשמ יכ שיגדהל וננוצרב  .ונרובע – רוביצה רובע םיקיזחמ

 םכילע תלטומ – ךפהל .הדעוה לש התצלמהל ללכ םילובכ םכניא  - םיליעפמ םתא ויתויוכז תא רשא רוביצה יפלכ

 םיענכושמ ונאו – ינוציח רוטקרידכ ןהכל רתויב בוטה דמעומה  והימ  – תוינפ לכ אללו שאר דבוכב לוקשל הבוח

 םירושיכ ילעבו םייואר םידמעומ םימייקיכו  םיאתמה דמעומה וניא ץיבוברוט רמש איה הבושתה יכ םיחוטבו

 .'ץיבוברוט רמ ינפ לע המכ יפ  םיפידעה םימיאתמ

 םג  םנשי הבורקה הפיסאב ורחבייש הלאו ,םינהכמה ןוירוטקרידה ירבח ןיבש םיחוטב ונא יכ ,ןייצל רתומל .10

 ןומאה תניחבמ ןהו םנויסינו םהירושיכ תניחבמ ןה ,ןוירוטקרידה ר"וי תנוהכל םייוארו םיבוט םידמעומ

 .םהל שחור רוביצהש

 רואלו ,םכתריחבל םידמועה םידמעומה ןווגמ רואל ,םכילע תולטומה תובוחה יפ לע ,ונתשיגל ,ןכ לע רשא  .11

   .ויונימ דעב ועיבצת אלש יוארה ןמ – ץיבוברוט רמ לש ויונימב הברה תויתיעבה

 

 .שרדייש לככ ףסונ טרפ לכב םכתושרל םידמוע ונא

 financial.justice.is@gmail.com :הנעמל ל״אוד

 

 ,הכרבב                     

 

 ןנוג קרב          קמירפ לארה ר"ד      שטיוד רוניל ד"וע

 יסנניפ קדצ ףתושמ ר"וי  יסנניפ קדצ ףתושמ ר"וי   99יבול ל"כנמס

                                                
הסרובל קנבה תעדוהל ףרוצמ ריהצתה ,ןטפשמ ותויהל רבעמ  3 



          
 
 
 
 

 

 

 .08.05.2018 םוימ םייאקנב םידיגאתב םירוטקריד יונימל הדעווה ר"ויל ונבתכמ :טול


