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2991-ב"נשת ,םיזרכמה תבוח קוח

תרצות תפדעה– םיזרכמ תבוח– םיזרכמ–ילהנמ טפשמו תויושר

םינינע ןכות

Go2תורדגה1 ףיעס
Go3זרכמ תבוח2 ףיעס
Go3זרכמב תופתתשהל םיאנת א2 ףיעס
Go3םיקסעב םישנ דודיע ב2 ףיעס
Go4ץוח תקסעל רוטפ3 ףיעס
Go5תורשקתהל גייס ב3 ףיעס
Go5זרכמ תכירע יכרדו רוגס זרכמ ,זרכממ רוטפ4 ףיעס
Go5ההובג הלכשהל דסומו ימוקמ דיגאת ,ןוחטבה תכרעמ לש תויורשקתה5 ףיעס
Go5תונקת א5 ףיעס
Go6םיניד תרימש6 ףיעס
Go6עוציב7 ףיעס
Go6הליחת8 ףיעס
Go6רבעמ תוארוה9 ףיעס
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*2991-ב"נשת ,םיזרכמה תבוחקוח

-הזקוחב.1

;קוחב םקוהש דיגאת וא ,תיתלשממ תב-תרבח ,תיתלשממ הרבח– "יתלשממדיגאת"

 ;לארשי יעקרקמ :דוסי-קוחב םתרדגהכ- "ןיעקרקמ"

תורבחו ,ולש ךמסהתודיחיו ןוחטבה דרשמ ,לארשיל-הנגה-אבצ- "ןוחטבהתכרעמ"
 .ןהילע יארחא ןוחטבהרשש

;4991-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחב התרדגהכ- "םילוחתפוק"

 .)453 'מע3702 'סמ א"נשת ח"ה(411 'מע2991.3.21 םוימ7831 'סמ ב"נשת ח"ס םסרופ*

.1 'סמ ןוקית–)504 'מע0412'סמ ב"נשתח"ה(052 'מע2991.8.31 םוימ0041 'סמ ב"נשת ח"ס ןקות

 .2 'סמ ןוקית– )א63 'מע0512 'סמ ג"נשת ח"ה(22 'מע3991.1.7 םוימ7041 'סמ ג"נשת ח"ס

 םויב ותליחת ;3 'סמ ןוקית– )63 'מע1512 'סמ ג"נשת ח"ה(801 'מע3991.5.41 םוימ9141 'סמ ג"נשת ח"ס
3991.5.61.

 םויב ותליחת ;4 'סמ ןוקית– )09 'מע6122 'סמ ד"נשת ח"ה(52 'מע3991.11.12 םוימ0441 'סמ ד"נשת ח"ס
3991.11.51.

 םויב ותליחת ;5 'סמ ןוקית– )693 'מע0622 'סמ ד"נשת ח"ה(221 'מע4991.3.42 םוימ9541 'סמ ד"נשת ח"ס
4991.3.61.

 םויב ותליחת ;6 'סמ ןוקית– )825 'מע8822 'סמ ד"נשת ח"ה(442 'מע4991.7.8 םוימ2741 'סמ ד"נשתח"ס
4991.6.92.

.7 'סמ ןוקית– )56 'מע2132 'סמ ה"נשת ח"ה(64 'מע4991.21.22 םוימ5941 'סמ ה"נשת ח"ס

 קוחל51ףיעסב8 'סמ ןוקית– )23 'מע6552 'סמז"נשת ח"ה(33 'מע7991.1.7 םוימ7061 'סמ ז"נשת ח"ס
 ןינעל )ב(51 ףיעס 'ר ;6991-ז"נשת ,)7991תנשלביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה
 .הליחת

 קוחב52ףיעסב9 'סמ ןוקית– )02 'מע0962 'סמ ח"נשת ח"ה(37 'מע8991.1.51 םוימ5461 'סמ ח"נשת ח"ס
 ותליחת ;8991-ח"נשת ,)הקיקח ינוקית(8991 םיפסכה תנשל ביצקתה ידעי תגשהלו הקוסעתהוהחימצה תרבגהל
.8991.4.1 םויב

.01 'סמ ןוקית– )871 'מע5762 'סמ ח"נשת ח"ה(581 'מע8991.3.13 םוימ3661 'סמ ח"נשת ח"ס

 ןינעל3 ףיעס 'ר ;11 'סמ ןוקית– )226 'מע0003 'סמא"סשתח"ה(293 'מע1002.6.4םוימ1971 'סמ א"סשת ח"ס
 .הלוחתו הליחת

.21 'סמ ןוקית–)176 'מע0103 'סמ א"סשת ח"ה(001 'מע2002.1.12םוימ4281 'סמ ב"סשת ח"ס

2 ףיעס 'ר ;31'סמ ןוקית– )688 'מע1713 'סמ ב"סשת ח"ה(215 'מע2002.7.03 םוימ1681 'סמ ב"סשתח"ס
.הלוחתו הליחת ןינעל

 ףקות תליחת ;41 'סמ ןוקית– )158 'מע2613 'סמ ב"סשת ח"ה(95 'מע2002.11.02 םוימ4781 'סמ ג"סשת ח"ס
.5 ,4 םיפיעסב רומאכ ,ימוקמ דיגאת לש תואקסע יבגל תונקת לש ףקותל ןתסינכ םוימ םימי03 ןוקיתה

 םויב ותליחת ;51 'סמ ןוקית– )959 'מע8813 'סמ ב"סשת ח"ה(38 'מע2002.11.12 םוימ5781 'סמ ג"סשת ח"ס
.הלוחת ןינעל2 ףיעס 'רו3002.1.1

.61 'סמ ןוקית– )475 'מע54 'סמ ג"סשת הלשממה ח"ה(545 'מע3002.8.6 םוימ1091 'סמ ג"סשת ח"ס

 ;71 'סמ ןוקית– )8321 'מע502 'סמ ה"סשת הלשממה ח"ה(4001 'מע5002.01.2 םוימ1302 'סמ ה"סשת ח"ס
.45 'מע5002.21.8 םוימ8302 'סמ ו"סשת ח"ס ט"ת .ףקותו הלוחת ןינעל4 ,3 םיפיעס 'ר ;5002.8.1 םויב ותליחת

 ףיעסב81 'סמ ןוקית– )892 'מע632 'סמ ו"סשת הלשממה ח"ה(653 'מע6002.6.51 םוימ7502 'סמ ו"סשת ח"ס
 ,)6002 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוחל06
.הליחת ןינעל26ףיעס 'ר ;6002-ו"סשת

 ותליחת ;91 'סמ ןוקית– )86 'מע881 'סמ ח"סשת תסנכה ח"ה(583 'מע8002.3.72 םוימ2412 'סמ ח"סשת ח"ס
.םוי ותואמ ומסרופיש םיזרכמ לע ותלוחתו ומוסרפ םוימ םימי םישיש

–02 'סמ ןוקית– )624 'מע052 'סמ ח"סשת תסנכה ח"ה(631 'מע0102.21.03 םוימ0722 'סמ א"עשת ח"ס
.םייתנשל ופקות ;העש תארוה

.12 'סמ ןוקית– )001 'מע044 'סמ ב"עשת תסנכה ח"ה(093 'מע2102.5.41 םוימ6532 'סמ ב"עשת ח"ס

תורדגה

 )8 'סמ ןוקית(
6991-ז"נשת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1387.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2073.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1400.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2140.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1407.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2150.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1419.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2151.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1440.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2216.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1459.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2260.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1472.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2288.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1495.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2312.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1607.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2556.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1645.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2690.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1663.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2675.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1791.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3000.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1824.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3010.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1861.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3171.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1874.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1875.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3188.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1901.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-45.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2031.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-205.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2038.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2142.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-188.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2270.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-250.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2356.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-440.pdf
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 ,]בלושמ חסונ[ םיידוהיה תדה יתוריש קוח חוכמ המקוהש תיתד הצעומ- "תיתדהצעומ"
;1791-א"לשתה

 תפתתשמ הלשממהש ,ןלהל םיטרופמה תודסומהמ דסומ– "ההובג הלכשהל דסומ"
:ןיפיקעב וא ןירשימב ,וביצקתב

8591-ח"ישתה ,ההובג הלכשהל הצעומה קוחל9 ףיעסב ותועמשמכ רכומ דסומ)1(
;)ההובג הלכשהל הצעומה קוח– הז ףיעסב(

 הלכשהל הצעומה קוחל א12 ףיעס יפל רושיא וא רתיה תדועת לביקש דסומ)2(
;ההובג

 הלכשהל הצעומה קוחל א82 ףיעס יפל רכוה קינעמ אוהש ראותהש דסומ)3(
;ההובג

.ההובג הלכשהל הצעומה קוחב התועמשמכ– "ההובג הלכשהל הצעומה"

 אל ,ההובג הלכשהל דסומוםילוח תפוק,תיתד הצעומ ,יתלשממ דיגאת לכ ,הנידמה1)א(.2
 אלא ,םיתוריש תשיכרל וא ,הדובע עוציבל וא ,ןיעקרקמב וא ןיבוטב הקסיע עוציבל הזוחב ורשקתי
.וב ףתתשהל הווש תונמדזה םדא לכל ןתונה יבמופ זרכמ יפ-לע

,ליג,ישיא דמעמ ,תינימהיטנ ,ןימ ,תולבגומתמחמ םיעיצמ ןיב זרכמה ךרוע הלפיאל)ב(
- "תולבגומ" ,הז ןטק ףיעסב ;הגלפמב תורבח וא הפקשה ,אצומ ץרא ,תוימואל ,תד ,עזג ,תורוה
-ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחב התועמשמכ תילכש וא תישפנ ,תיסיפ תוקל
8991. 

– )ב( ןטק ףיעסןינעל)ג(

;ןינעה ןיממ אלש םיאנתתעיבקםגהילפהכ םיאור)1(

.הילפה ,זרכמה לש ותוהממ וא ויפואמ תבייחתמה הנחבהב םיאורןיא)2(

 בייחתמיאנתה ןכ םא אלא ,זרכמב עיצמ לש תופתתשהל יאנת עבקי אל זרכמ ךרוע )א(.א2
.זרכמה לש ותוהממ וא ויפואמ

 השירד בצמה ,תפסותל 'א רוטב םייונמה םיאשונה ןמ אשונב יאנת זרכמה ךרוע עבק)ב(
 וא זרכמה ךרוע םע הדובעב חכומ ןויסינ שרודה יאנת וא ,תפסותל 'ב רוטב רומאהמ רתוי הרימחמ
.זרכמה יכמסמב ותטלחה תא קמני ,2 ףיעסב םייונמה םירחא םיפוג םע

 תא ,וצב ,תונשל יאשר ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,רצואה רש)ג(
.תפסותה

– הז ףיעסב )א(.ב2

 אל יכו הטילשב הקיזחמ השיא םיוסמ קסעב יכ ןובשח האור לש רושיא– "רושיא"
:הלאמ דחא ףא םייקתה

 הקיזחמה לש בורק וניא אוה- השיא וניאש הרשמ אשונ קסעב ןהכמ םא)1(
;הטילשב

;הטילשב הקיזחמה לש םיבורק םה ןיא- םישנ םניא םירוטקרידהמ שילש םא)2(

;1891-א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחב ותרדגהכ– "הטילש יעצמא"

 ,תורחא םישנ םע דחי וא דבל ,הקיזחמ רשא קסעב הרשמ תאשונ– "הטילשב הקיזחמ"
05-מ הלעמלב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ;קסעב הטילשה יעצמא לש גוס לכמ%

 ,ישאר םיקסע להנמ ,יללכ להנמל ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,יללכ להנמ– "הרשמ אשונ"
;הנוש וראות םא ףא קסעב רומאכ דיקפת אלממ לכו

 תואקסע ןינעל תונקת תנקתה םע ףקותל סנכיי14 'סמ ןוקית .ימוקמ דיגאת לע םג קוחה לוחי41 'סמ ןוקית י"פע1
.ימוקמ דיגאת לש

 )9 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

זרכמתבוח
 )8 'סמ ןוקית(

6991-ז"נשת
 )9 'סמ ןוקית(

8991-ח"נשת
 )41 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת
 )81 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

 )21 'סמ ןוקית(
2002-ב"סשת
 )12 'סמ ןוקית(

2102-ב"עשת

 )21 'סמ ןוקית(
2002-ב"סשת

םיקסעב םישנ דודיע
 )51 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת

 )81'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

 )81'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

 תופתתשהל םיאנת
זרכמב
 )91 'סמ ןוקית(

8002-ח"סשת
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 ואצוה אלו הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש לארשיב המושרה הרבח– "קסע"
;לארשיב המושרה תופתוש וא ,ףיקשת יפ לע רוביצל

 דחי וא דבל ,הל שי רשאו ,וב הטילשב הקיזחמ השיא רשאקסע– "השיא תטילשב קסע"
 לש )2(-ו )1( תואקספ תוארוה ומייקתהש דבלבו ,ותוליעפ תא ןווכל תלוכיה ,תורחא םישנ םע
;רושיא הרדגהה

;אצאצ וא הרוה ,חא לש גוז ןבו ,אצאצ ,הרוה ,חא ,גוז ןב– "בורק"

.השיא תטילשב אוה קסעהש הטילשב הקיזחמ לש ריהצת– "ריהצת"

 רתוי וא תועצה יתש ולביק ,תואצותה לולקש רחאלו ,הז קוח תוארוה יפל זרכמ םסרופ)ב(
 תטילשב קסע לש איה תועצהה ןמ תחאו ,רתויב ההובגה האצותה איהש ההז תללקושמ האצות
.ריהצתו רושיא ,התשגה תעב ,הל ףרוצש דבלבו ,זרכמב הכוזכ הרומאה העצהה רחבית ,השיא

 ןינעל תוארוה תונקתב עבקי ,תסנכה לש טפשמוקוח ,הקוחה תדעו רושיאב ,רצואהרש.3
 העוציבש הקסיע ןינעל וא ,לארשי בשות וניאש ימ םע הקסיעב תורשקתהל זרכמ תבוחמ רוטפ
 .הנידמלץוחמהשענ

 ,תסנכה לשטפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,תונקתב עובקל תיאשרהלשממה)א(.א3
:םיאבה םינינעב תוארוה

 םוריח תעש תונקתב ותועמשמכרוזא תרצות הז ללכבו ץראה תרצות לשהפדעה)1(
7691-ח"כשתה ,)תיטפשמ הרזעו תוריבעב טופיש- הזע לבחו ןורמושהו הדוהי(
 ,םינפה ןוחטיבל דרשמהו ןוחטיבה תכרעמ רובעב ליטסקט תשיכרו)רוזא- הז קוחב(
 םושרהדיגאת ידיב וא ,לארשיב עבק בשות וא ילארשי חרזא ידיב הרצוי םא לכהו
;לארשיב

 ןילמוג שכרל וא ימואלניב יקסע הלועפ ףותישל תובייחתה לשבהפדעה)2(
 ןילמוג שכרל וא ימואלניב יקסע הלועפ ףותישל תובייחתה תעיבק תוברל ,ימואלניב
 תויורשקתהברומאכ השירד תעיבק תוברלו ,זרכמב תופתתשהל יאנתכ ימואלניב
;זרכמ תועצמאבאלש תועצובמה

.)העקפ()3(

 ד04 ףיעס יפל ועבקנש םירוזאה– "תימואל תופידע ירוזא" ,הז ןטקףיעסב)1( )1א(
 ,)ןוה תועקשה דודיעל קוח– ןלהל(9591-ט"ישתה ,ןוהתועקשה דודיעל קוחל
 דודיעל קוח יפל תובטהה ןינעל ,תעל תעמ ,הלשממה העבקש םירחא םירוזאו
.הז קוח ןינעל וא ןוה תועקשה

.2תומושרב םסרופת )1( הקספ יפל םירחא םירוזא תעיבק לעהעדוה)2(

 תונקת ןינעלו תימואל תופידע רוזא אוה תורטע הישעתה רוזאהזקוחןינעל)א2(
- ןלהל(8991-ח"נשת ,)תימואל תופידע ירוזאמ תרצות תפדעה( םיזרכמ תבוח
:הלא תוארוה ולוחי ,)תונקתה

;"תומיעהוק רוזא"כ תורטע הישעתה רוזא תאוארי)1(

 "תומיעהוק רוזאמ ןיבוט" תורדגהה ,תורטעהישעתה רוזאןינעל)2(
 וק רוזאב עבק ךרד םיררוגתמ" ירחא :ךכ וארקיי "תומיעה וק רוזאמ םיתוריש"ו
."'א רוזאב וא םילשורי תייריע לש טופישה חטשב" אובי "תומיעה

 םיאשר ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,ןוחטבה רשו רצואהרש)3(
לש הפדעה ןינעב תוארוה ,ןוחטיבהתכרעמ לש תויורשקתהל עגונהלכב ,עובקל
ירוזאמםיעיצמל םיזרכמ תלבגה ןינעל תוארוהו תימואל תופידע ירוזאמ תרצות
.תימואל תופידע

 םג תימואל תופידע ירוזאמ תרצותל הפדעה ןתניתיכ טילחהל תיאשרהלשממה)4(
םאתהב ןתנית וז הקספ יפל הפדעה ;םירחא הלשממ ידרשמ לשתויורשקתהל עגונב
.תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,רצואה רש ןיקתיש תונקתל

.8802 'מע6002.2.82 םוימ1055 'סמ ו"סשת פ"י 'ר2

ץוח תקסעלרוטפ

 רבדבתוארוה
 תומיוסמ תופדעה
 )3 'סמ ןוקית(

3991-ג"נשת

)7 'סמ ןוקית(
4991-ה"נשת

)7 'סמ ןוקית(
4991-ה"נשת
 )71 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )7 'סמ ןוקית(
4991-ה"נשת
 )02 'סמ ןוקית(

0102-א"עשת

 )11 'סמ ןוקית(
1002-א"סשת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5501.pdf
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 תב תרבח לעו תיתלשממ הרבח לע תולח ןהש לככ ,)א( ןטק ףיעס יפלתונקת)ב(
-ה"לשת ,תויתלשממה תורבחה קוחל )א(4 ףיעס יפל הלשממה לש העיבקכ ןתואוארי ,תיתלשממ
 .העיבקה ןינעל ולוחי רומאהקוחה תוארוהו,5791

– הז ףיעסןינעל)ג(

 לשםיעיצמ ןיב ,זרכמה אשונ תורשקתהה לוציפ לש ךרדבתוברל- "הפדעה")1(
 תרצות לש םיעיצמ ןיב וא ,ץראה תרצות הניאש תרצות לש םיעיצמ ןיבל ץראה תרצות
 ,ןינעה יפל ,רומאכ םירוזאמ אלש תרצות לש םיעיצמ ןיבל תימואל תופידע ירוזאמ
;תונקתב ועבקייש םיללכיפ לעו ,םירועישב ,םיאנתב לכהו

.תונקתב עבקייש יפכ-"תימואל תופידע ירוזא תרצות" ,"ץראהתרצות")2(

 וא הנידמה יכ ,תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעו רושיאב ,וצב תורוהל תיאשרהלשממה.ב3
 םע ואתמיוסמ ץוח תנידמ םע2 ףיעסב רומאכ הקסע עוציבל הזוחב ורשקתי אל יתלשממ דיגאת
ןינעל לוחת אל איהו ,תומושרב םסרופת רומאכ הארוה ;ץוח תוינידמבש םימעטמ םיוסמ ץוח קפס
 ,תיתלשממ תב הרבחל וא תיתלשממ הרבחל רומאכ הארוה הנתינ ;המוסרפל םדוק םסרופש זרכמ
.)ב(א3 ףיעס תוארוה ולוחי

– תונקתב עבקי ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רושיאב ,רצואהרש)א(.4

 רומאה ףא לע ,םהיבגלש ,תואקסיע גוויסל םילהנו תואקסיע יגוס ואםימוכס)1(
–2 ףיעסב

 ;ללכ זרכמ ךורעל הבוח היהתאל)א(

 ;הזכ זרכמ לש ויאנתו רוגס זרכמ אלא יבמופ זרכמ ךורעל הבוח היהתאל)ב(

 ;ועבקייש םיאנתב תינתומ זרכמב תופתתשהה היהת ןהבש תואקסיעיגוס)2(

 ואצמנ םהיתועצהש םיעיצמה םע ןתמו אשמ להנל ןתינ ןהבש תואקסיעיגוס)3(
 ;ןתמו אשמה לוהינלםיללכו ,תומיאתמ

 לש םמוסרפ ןפואו ,םיריחמ תועצה לש ןתלבקו ןתנמזהיכרדו םיזרכמהתרוצ)4(
 ;םיברב םיזרכמה

תועצהה תריחבל הדימה תומאו ,םיזרכמ תודעו לש ןשויאו ןתבכרהןפוא)5(
 ;תומיאתמה

 תודסומה לש םינושה םהיגוסל םיזרכמל םידחוימ םיאנתו תודחוימתוארוה)6(
 ;םהילע לח הז קוחשםידיגאתהו

הרטמבו תואקסיע לש ןגוהו ןיקת לוהינ םשל שורד ול הארנה רחא ןינעלכ)7(
 .זרכמה תא ךרעש ימל תונורתיה ברמ תא וקינעיש תועצהה תלבקתא חיטבהל

תשרדנהתורשקתהל זרכמ תבוחמ םירוטפ ,רתיה ןיב ,ועבקיי הז ףיעס יפלתונקתב)ב(
 תוקידצמה תורידנו תודחוימ תוביסנ ומייקתנ היבגלש תורשקתהלו שממ לש קזנ תעינמל תופיחדב
 .רומאכ םירוטפ ןתמל םיאנתו ,זרכמ אלל התיישע

 רש ,רצואה רשםוקמב4-ו3 םיפיעס ןינעל אובי ,ןוחטבה תכרעמ לש תואקסיעיבגל)א(.5
.רצואה רש םע תוצעייתהב ןוחטבה

 רש ,רצואה רש םוקמב ,4-ו3 םיפיעס ןינעל ,אובי ,ימוקמ דיגאת לש תואקסע יבגל3)ב(
.רצואה רש םע תוצעייתהב םינפה

 ,רצואה רשםוקמב ,4-ו3 םיפיעס ןינעל ,ההובג הלכשהל דסומ לש תואקסע יבגל)ג(
 םע תוצעייתהב ,רצואה רשוךוניחה רש אובי ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב
.תסנכה לש טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו רושיאבו ההובג הלכשהל הצעומה

 םיפוגה יגוסל וא ,תואקסיע יגוסל ,ללכ ךרד עובקלןתינ הז קוחיפל תונקת)א(.א5

.ימוקמ דיגאת לש תואקסע ןינעל תונקת לש ףקותל ןתסינכמ םימי03 ןטקה ףיעסה לש ופקות3

)7 'סמ ןוקית(
4991-ה"נשת

תורשקתהלגייס
)7 'סמ ןוקית(

4991-ה"נשת

זרכמ ,זרכממרוטפ
 תכירע יכרדו רוגס
זרכמ

 )3 'סמ ןוקית(
3991-ג"נשת

 לש תויורשקתה
 ,ןוחטבה תכרעמ
 דסומו ימוקמ דיגאת
ההובג הלכשהל
 )41 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת
 )81 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

תונקת
 )3 'סמ ןוקית(

3991-ג"נשת

 )41 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )81 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת
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 .םירשקתמה

 הנמאב הנידמה לש תובייחתה תורתוס ןניאש לככ ולוחי הז קוח יפלתונקת)ב(
 .תימואלניב

 .רחא ןיד לכתוארוהמ עורגל ידכ הז קוחתוארוהבןיא.6

 .ועוציבל תונקתןיקתהליאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ רצואהרש.7

.)3991 יאמב61( ג"נשתה רייאב ה"כ םויב הז קוח לשותליחת)א(.8

 ףיעסב טרופמכ תונקת תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רושיאל שיגי רצואהרש)ב(
.הז קוח לש ותליחת ינפל4

– האצותכ תורשקתה לע לוחי אלהזקוח)א(.9

 םא לכהו ,תובייחתה ןתממ וא תועצה תלבקלהינפמ,רוגס וא יבמופזרכממ)1(
 ותליחת ינפל םיגהונ ויהש םילהנלו םיללכל םאתהב הז קוח לש ותליחת ינפל ושענ

 ;קוחה לש

 .הז קוח לש ותליחת ינפל תרכנש הזוחב הלולכה הרירב תוכזשומיממ)2(

 ח"כ םוי דע וא )2( וא )1( תואקספ )א(א3ףיעס יפל תונקת לש ףקותלןתסינכדע)ב(
 ןתסינכדע- )3()א(א3 ףיעס יפל תונקת ןינעלו ,םדקומה יפל )4991 רבמצדב13( ה"נשת תבטב
 דיגאת לכו הנידמה וגהני ,םדקומה יפל )5991 יאמב51( ה"נשתה רייאב ו"ט םויל דע וא ףקותל
 םיגוהנ ויהש םילהנהו םיללכה יפל ,ןינעה יפל ,רומאה ףיעסב םיטרופמה םינינעה לכב יתלשממ
.הזקוח לש ותליחת ינפל

.)לטוב()ג(

תפסות

))ב(א2 ףיעס(

'ב רוט'א רוט

 ,זרכמב תורשקתהל יטנוולרה םוחתב הנש לש קתו עיצמל יכ השירד- קתו.1
 יפל,ןנכותמה תורשקתהה עוציב ךשמל הוושה רומאכ םוחתב קתו וא
.םינש שמח לע קתווה השירד הלעת אל ,הרקמ לכב ;םהיניבמ הובגה

 יתומכ וא יפסכ ףקיהב תמדוק תחא הדובע עציב עיצמה יכ השירד- םדוק ןויסינ.2
 תודובע שולש דע עציב עיצמה יכ וא ,זרכמבש הדובעה ףקיהל הוושה
 תיצחמל הווש ןהמ תחא לכ לש יתומעה וא יפסכה ףקיההש ,תומדוק
.זרכמבש הדובעה לש רומאכ ףקיהה

 יפסכה ףקיהה לפכ לש רועישב יתנש יפסכ רוזחמ עיצמל יכ השירד- יפסכ רוזחמ ףקיה.3
 השירד ;רתויה לכל ,זרכמבש תורשקתהה עוציבל ךרעומה יתנשה
 ומדקש םינשה שולשמ תחא לכל רתויה לכל סחייתת רומאכ
.תורשקתהל

 וא רוציי ףקיה.4
 הניאש הקפסה וא רוציי ףקיהל השירד– ןיבוטב הקסע עוציבל הזוחב- הקפסה

 השירד ;תורשקתהה תרגסמב שרדנה יתנשה ףקיהה לפכ לע הלוע
 ומדקש םינשה שולשמ תחא לכל רתויה לכל סחייתת רומאכ
.תורשקתהל

יעדומקחצירימשקחצי
רצואהרשהלשממהשאר

יקסנלישבדגוצרהםייח
תסנכה שארבשויהנידמהאישנ

 םינידתרימש

עוציב

הליחת
 )1 'סמ ןוקית(

2991-ב"נשת
 )2 'סמ ןוקית(

2991-ג"נשת

רבעמתוארוה
 )3 'סמ ןוקית(

3991-ג"נשת

)7 'סמ ןוקית(
4991-ה"נשת

 )71 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

 )91 'סמ ןוקית(
8002-ח"סשת
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