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 לובנטסיא תרהצה
 תולתשה תורייתו םירביאב רחס לע

 )2018 תרודהמ( 
 

 

 אובמ
 

 םהייח תא הרפישו הכיראה ,םירשעה האמה לש רתויב םילודגה םייאופרה החלצהה ירופיסמ דחא ,םירביא תלתשה
 תומדקתה םג ומכ ,םהיתוחפשמו םירביא ימרות לש תובידנ ישעמ רופסניא .םלועה יבחרב םילוח יפלא תואמ לש
 לופיטל קר אל םירביאה תולתשה תא וכפה ,האופרה םוחתב עוצקמ ישנא ידי לע הגשוהש הבורמ תינילקו תיעדמ
 לש םיבר םירקמ ידי לע ומתכוה הלא םימישרמ םיגשיה ,תאז םע .תישונא תוירדילוס לש למסל םג אלא םייח ליצמ
 םיינע םישנאמ םירביא שוכרל תנמ לע ל"וחל םיעסונה םילוחו ,םירביא תליטנ תרטמל םישנאב רחס ,םירביאב רחס
 םלועה יבחרב םירביאה תולתשה ללכמ 10% דע וויה הלא תוילילש תועפות 2007 תנשב יכ איה הכרעהה .םיעיגפו
]1[.  
 
 )TTS(  תולתשהל תימואלניבה הרבחה ,ןתוחיכשב ורבגו וכלהש הלא תויתא יתלב תועפותב תופיחדב לפטל תנמ לע
-םיפתתשמ 151 .2008 לירפאב לובנטסיאב תימואלניב הגספ תפיסא וסנכ )ISN( היגולורפנל תימואלניבה הרבחהו
 המכסהל ועיגה - הקיתאל םיחמומו הרבחה יעדמ ימוחתב םינעדמ ,לשממ ידיקפ ,םייאופרו םייעדמ םיפוג לש םיגיצנ
 םיימואלניבו םיימואל םייאופר םידוגיא 135 -מ רתוי ידי לע ןכמ רחאל הרשוא רשא ,]2[ לובנטסיא תרהצה לע
  .םירביא תולתשהב םיברועמה םייתלשממ םיפוגו

 
 םימוחתב םהיתימע לשו ,םירביא תולתשהו תומורת םוחתב עוצקמ ישנא לש תושיחנה תא תאטבמ לובנטסיא תרהצה
  לכ ןיב תינויוושה םתקולח ךות יברמ יוטיב ידיל הנאובת םירביאה תולתשה לש תונורתיהש ךכל גואדל ,םירושקה
  .לבת יבחרב םינואה ירסחבו םיינעב תועגופה תוינלצנו תוירסומ יתלב תוקיטקרפ לע ךמתסהל ילבמו ,ןהל םיקקזנה
 .תפתושמה הרטמה תא םיקלוחה תוינידמה יעבוקו עוצקמה ישנאל יתא ךירדמ תווהל איה לובנטסיא תרהצה תרטמ
 תואירב תויושר ,תויעוצקמ תורבח ידי לע ועצובש ,םוחתב םימדוק םיצמאמל רישי ךשמה הווהמ לובנטסיא תרהצה
 הפוריא תצעומו ,]5 ,4[ תודחואמה תומואה ,]3[ ימלועה תואירבה ןוגרא ןוגכ ,םייתלשממ-ןיב םינוגראו תוימואל
 .תולתשה תורייתו םירביאב רחס עונמלו ,םתלתשהו םירביא תמורתל תויתא תוינכת חותיפב ךומתל ידכ ,]6-8[
  .2008 תנש זאמ םלועל ביבסמ תונידמב םוחתב תומדקתהל תובר ומרת הלא םיצמאמ
 
 ץיפהל הדעונש )Declaration of Istanbul Custodian Group )DICG-ה תא ISN -ו TTS ומיקה 2010 תנשב
 ,2018 יאמל 2018 ראורבפ ןיב .תולתשה תורייתו םירביאב רחסה םוחתב םישדח םירגתאל ביגהלו הרהצהה תא
 לובנטסיא תרהצה תא ןכדעל הדעונש ,םיניינועמה לכל החותפ התיהש ,תבחרנ תימואלניב תוצעייתה עציב  DICG -ה
 ,וקדבנ הז תוצעייתה ךילה לש תואצותה .םוחתב םייתרבחהו םייטפשמה ,םיינילקה םימוחתב תויוחתפתהל םאתהב
  .TTS לש ימואלניבה סנכה ךלהמב , 2018 ילויב דירדמב הז ךמסמב טרופמכ ורשואו וגצוה
 
 התואב םיבושחה תונורקעה ראש לש ןרואל םשוימ תויהל ךירצ הב ןורקיע לכו םלש לולכמכ תאז הרהצה אורקל שי
 .העמטהל תויגטרטסא עיצמו הרהצהב בותכה תא ביחרמו ריבסמה תונשרפ ךמסמ הוולנ הרהצהל .הדימה
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  תורדגה
 .הז ךמסמ רשקהב תועמשמ ילעב םניה םיאבה םיחנומה

 :תואבה תויוליעפהמ תחא לכ וניה םירביאב רחס

 הווש וא יפסכ חוורל הרומתב וא תיקוח המכסה וא רושיא אלל םירטפנ וא םייח םימרותמ םירביא תליטנ .א
 ;ישילש םדאל וא/ו םרותל ףסכ
 ;הלאכ םירבאב רחא שומיש וא הלתשה ,היצלופינמ ,הלבוה .ב
 דבוע וא ,רוביצ דיקפ ,תואירבה םוחתב החמומ ידי לע ,הזכש ןורתי תשקב וא ,והשלכ זרפומ ןורתי תעצה .ג

 ;וב שומיש וא וזכש רביא תליטנ עצבל וא לקהל הדעונש ,יטרפה רזגמב ףוג לש
 ;ףסכ הווש וא יפסכ חוור תרטמל םיעצבתמה ,הלתשהל םידמעומ וא םירביא ימרות לש סויג וא לודיש .ד
 ;1ל"נה תולועפהמ תחא לכ לש ,עוצבל דודיע וא עויס וא ,עצבל ןויסינ .ה

 וא םויא תועצמאב ,םישנא תלבק וא ,ןוסחא ,הרבעה ,הלבוה ,סויג אוה םירביא תליטנ תרטמל םדא ינבב רחס
 הערל שומיש לש ,חוכב תוללעתה לש ,תואמר לש ,האנוה לש ,הפיטח לש ,הייפכ לש תורחא תורוצב וא חכב שומיש
 ,רחא םדאב הטילשל םדא לש ותמכסה תא גישהל ודעונש תובטה וא םימולשת תלבק וא הניתנ וא ,תועיגפ לש בצמב
 2.םירביא תליטנ תרטמל

 בשות אל חנומה ;חרזאכ אל םא ןיבו חרזאכ םא ןיב ,הנידמב יחה םדא ןייצמ בשות חנומה ,וז הרהצה לש רשקהב
 רביא תלבק ךרוצל ינמז ןפואב הב םינכתשמו הנידמל םיעסונה הלא תא ללוכ ,םיבשות םניאש םישנאה לכ תא ןייצמ
 .הלתשהל

 תכפוה הלתשה ךרוצל העיסנ .הלתשה תורטמל 3טופיש תולובג ןיב םישנא תעונת איה הלתשה ךרוצל העיסנ
 ירבאב רחסב וא םירביא תליטנ תרטמל םישנאב רחסב הרושק איה םא ,תירסומ יתלב הניהש ,תולתשה תורייתל
 םילוחב הלתשה עוצבל םישדקומה )תולתשהל םייאופר םיזכרמו עוצקמ ישנא ,םירביא( םיבאשמה םא וא ,םדא
 .הלש הייסולכואל הלתשה יתוריש קפסל הנידמה לש התלוכיב םיעגופ םיבשות םניאש

 שומיש תועצמאב הנידמ לש הלתשהה יכרצ לכ תקפסהל הגאדה הניה םתלתשהבו םירביא תומורתב תואמצע
 ינויווש ףותישב וא ,הנידמה יבשות ידי לע ומרתנש םירביא ידי לעו הנידמה ךותב םירביא תלתשהו המורת יתורישב
 .םירחא טופיש ירוזא וא תונידמ םע םיבאשמ לש

 תיפסכ םיחיוורמ וא םידיספמ אל םהיתוחפשמו םירביאה ימרותש השורפ םירביא תמורתב תיסנניפ תוילארטינ
  .רביאה תמורתמ האצותכ

 

 

 

                                                
 ]8[ .)2015( םדא ירבאב רחס דגנ הפוריא תצעומ תנמאמ תרזגנ וז הרדגה 1
 עשפה דגנ ם"ואה תנמא תא המילשמו ,םידליו םישנ רקיעב ,םדא ינבב רחסה תא שינעהלו אכדל ,עונמל דעונש לוקוטורפמ תרזגנ וז הרדגה 2
 םיעצמאהמ דחאב שומיש השענ םא תיטנוולר היהת אל םדא ינבב רחס לש ןברוק לש ’המכסה' יכ יכ עבוק לוקוטורפה .]4[ .)2000( ןגרואמה
  .הרדגהב וטרופש
 ךותב ימשר ןפואב םירדגומה םירחא םירוזא ,תוזוחמ ,תונידמ םג אלא ,תומואה תא קר אל ףיקמ "טופיש" חנומה ,וז הרהצה לש רשקהב 3
 .הלתשהל םירביאה תומורת תא להנל תוכמסה ילעב ,םירחא םיירוזא וא םיירוזא םייטפשמ םימרוג ןכו ,תונידמ
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 תונורקע
 

 לשכב לופיטלו העינמל תירסומהו תינילקה הניחבהמ תוססובמ תוינכת םשיילו חתפל תוכירצ תולשממ .1
  .םתייסולכוא לש תואירבה יכרצ ללכ םע דחא הנקב תולועה ,םירביא
 

 תוינכותו תוינידמ לש תירקיע הרטמ תויהל ךירצ םירביאה ילתשומו םירביא ימרותב ילמיטפואה לופיטה .2
 .הלתשהל
 

 .תוילילפ תוריבעל ןכפהלו הלתשהל םירביא תליטנ תרטמל םדא ינבב רחסו םדא ירבאב רחס עונמל שי .3
 

  .תיפסכ הניחבמ תילארטינ הלועפ תויהל תבייח םירביא תמורת .4
 

 םימרותמ םירביא תליטנ תורידסמה תונקתו הקיקח םשיילו חתפל הכירצ תיטופיש תושי וא הנידמ לכ .5
 .םיימואלניב םיטרדנטסל םאתהב ,םתלתשהו םייח םימרותמ וא ורטפנש

 
 םתאצקה ,םירביא תמורת לע תיארחא תויהלו חקפל הדיקפתש תידועיי תושר םיקהל שי תיטופיש תושי לכב .6

 .רוביצה ןומאו תוניגה ,תוחיטב ,תוכיא תרקב ,תופיקש ,תוביקע ,היצזיטרדנטס חיטבהל תנמ לע ,םתלתשהו
 

 .םירטפנמ ומרתנש םירביא תלתשה יתורישלו תומורתל תינויווש השיג תויהל הכירצ הנידמה יבשות לכל .7
 

 םיללכל םאתהב טופיש יחטש וא תונידמ ךותב תינויווש הרוצב הלתשהל ומרתנש םירביא תוצקהל שי .8
 .תויתא תומרונו םיינילק םינוירטירק ידי-לע םיחנומה ,םיפוקשו םיקדצומ ,םילפמ יתלב ,םייביטקייבוא

 
 תליטנ תרטמל םדא ינבב רחס וא םירביאב רחס תעינמב עייסל םיכירצ האופר תודסומו תואירב יחמומ .9

  .תולתשה תורייתו םירביא
 

 תורייתב קוסעל םצרא יבשותמ עונמלו עיתרהל ודעונש תויגטרטסא םשייל םיכירצ תואירב יחמומו תולשממ .10
 .הלתשהה

 
 .םתלתשהבו םירביא תומורתב תואמצעל עיגהל ףואשל תוכירצ תונידמ .11
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