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*8991-ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוח

 ,ותויטרפ לעו ותוריח לע ,םדא לש ודובכ לע ןגהל ידכ תינימ הדרטה רוסאל ותרטמ הז קוח.1
.םינימה ןיב ןויווש םדקל ידכו

– הז קוחב.2

 דבוע יסחי םהב תרשמה ןיבל םניב ןיאש םוקמ ,ןוחטבה תוחוכב תורישב- "תורישב"
;ימואל תורישב וא דיבעמ

;תוגהנתהה תועמשמ יבגל ריבס קפס היה אלש דבלבו ,תוגהנתהב וא םילימב- "הארה"

 בשחמ תועצמאב תוברל ,יתעימש וא יתוזח גצומ תועצמאב ,הפ לעב ,בתכב- "תוסחייתה"
;תוגהנתהב וא ,בשחמ רמוח וא

;8891-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח- "הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח"

;7791-ז"לשת ,ןישנועה קוח- "ןישנועה קוח"

;ןישנועה קוחל א863 ףיעסב ותרדגהכ- "עשי רסח"

 ינוגראו רהוסה יתב תוריש ,לארשי תרטשמ ,לארשיל הנגה אבצ- "ןוחטבה תוחוכ"
;הנידמה לש םירחאה ןוחטבה

;5991-ה"נשת ,םיבשחמה קוחב םתרדגהכ- "בשחמ רמוח"ו "בשחמ"

 ,דיבעמה םעטמ תוליעפ תלהנתמ ובש רחא םוקמ ,הדובעה םוקמ- "הדובע יסחי תרגסמ"
;אוהש םוקמ לכב הדובעה יסחיב תורמ לוצינךות וא ,הדובעה ידכ ךות

 ,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוחל1 ףיעסב ותרדגהכ- "םדא חוכ ןלבק"
;6991-ו"נשת

;םינש81 ול ואלמ םרטש םדא- "ןיטק"

 חוטיבה קוחל832 ףיעסבש "דלי"הרדגהל )ב()3( הקספב ותועמשמכ– "ימואל תוריש"
.5991-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה

:הלא םישעממ דחא לכ איה תינימ הדרטה)א(.3

4 ףיעסב התועמשמכ ,םימויאב הטיחס)1(  השעמה רשאכ ,ןישנועה קוחל82
;ינימ יפוא לעב אוה ותושעל שרדנ םדאהש

;ןישנועה קוחל943-ו843 םיפיעסב םתועמשמכ םינוגמ םישעמ)2(

 וניא יכ דירטמל הארה רשא םדאל תונפומה ,ינימ יפוא תולעב תורזוח תועצה)3(

 השיש םותב ותליחת.)484 'מע1462 'סמ ז"נשת ח"ה(661 'מע8991.3.91 םוימ1661 'סמ ח"נשת ח"ס םסרופ*
.))א(81 ףיעס( ומוסרפ םוימ םישדוח

.1 'סמ ןוקית– )684 'מע23 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה(492 'מע4002.2.9 םוימ5291 'סמ ד"סשת ח"ס ןקות

.2 'סמ ןוקית– )06 'מע83 'סמ ד"סשת תסנכה ח"ה(643 'מע4002.3.13 םוימ4391 'סמ ד"סשת ח"ס

 קוחל2 ףיעסב3 'סמ ןוקית– )6 'מע79 'סמ ו"סשת תסנכה ח"ה(45 'מע5002.21.8 םוימ8302 'סמ ו"סשת ח"ס
.5002-ו"סשת ,)98 'סמ ןוקית( ןישנועה

.4 'סמ ןוקית– )12 'מע321 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה(68 'מע7002.1.81 םוימ8702 'סמ ז"סשת ח"ס

3 ףיעסב5 'סמ ןוקית– )011 'מע931 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה(783 'מע7002.7.21 םוימ3012 'סמ ז"סשת ח"ס
.7002-ז"סשת ,)4 'סמ ןוקית( תונשייתהה קוחל

51 ףיעסב העש תארוה– )041 'מע341 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה(354 'מע7002.8.8 םוימ9012 'סמ ז"סשת ח"ס
 םוימ םימי06 התליחת ;7002-ז"סשת ,)העש תארוה( םימקתשמכ םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוחל
 הלשממה ח"ה(295 'מע2102.8.2 םוימ4732 'סמ ב"עשת ח"ס הנקות(המוסרפ םוימ םינשרשעל הפקותו המוסרפ
.)2102-ב"עשת )ןוקית( העש תארוה– )0221 'מע907 'סמ ב"עשת

.6 'סמ ןוקית– )671 'מע723 'סמ ע"שת תסנכה ח"ה(075 'מע0102.7.41 םוימ8422 'סמ ע"שת ח"ס

.7 'סמ ןוקית– )87 'מע334 'סמ ב"עשת תסנכה ח"ה(661 'מע2102.2.9 םוימ6332 'סמ ב"עשת ח"ס

קוחה תרטמ

תורדגה

 תינימ הדרטה
תולכנתהו

)1 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 )1 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1661.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2641.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1925.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-32.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1934.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-38.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2038.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-97.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2078.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-123.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2103.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-139.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2109.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-143.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2374.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-709.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-709.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-709.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2248.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-327.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2336.PDF
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-433.pdf
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;תורומאה תועצהב ןינועמ

 םדא ותוא רשאכ ,ותוינימבתודקמתמה ,םדאל תונפומה תורזוח תויוסחייתה)4(
;תורומאה תויוסחייתהב ןינועמ וניא יכ דירטמל הארה

 תוברל ,ותוינימל וא ונימל סחיב םדאל תינפומה הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה)5(
;תינימה ותייטנ

 םייונמהמ ימל תונפומה ,)4( וא )3( תואקספב רומאכ תויוסחייתה וא תועצה)6(
 םא םג ,הלא הנשמ תואקספב תוטרופמה תוביסנב ,)ז(דע )א( הנשמה תואקספב
:תורומאה תויוסחייתהב וא תועצהב ןינועמ וניא יכ דירטמל הארה אל דרטומה

 םאו ,לופיט וא ךוניח ,תולת ,תורמ יסחי לוצינ ךות– עשי רסחל וא ןיטקל)א(
 וניא דירטמהש דבלבו ,רומאכ םיסחי לוצינ אלב םג– םינש51 ןיטקל ואלמ םרט
;ןיטק

 ךות–יאופר-הראפ וא יאופר ,יתואירב ,ישפנ לופיט תרגסמב ,לפוטמל)ב(
 ותרדגהכ–"ישפנ לופיט" ,וז הנשמ תקספב ;לפטמב לפוטמה לש תולת לוצינ
;ןישנועה קוחל א743 ףיעסב

 לוצינ ךות– תוריש תרגסמב תורישב םדאלו ,הדובע יסחי תרגסמב דבועל)ג(
;תורישב וא הדובע יסחיב תורמ

 תורמ יסחי לוצינ ךות ,ןיטק וניאש ,ג"י וא ג"י ,ב"י התיכב דימלתל)ד(
;םידומילב

 ואתיתד ,תינויע הלכשה הנקמה דסומב דמולה ,טנדוטסל וא דימלתל)ה(
 תורמ יסחי לוצינ ךות ,)םירגובל הלכשהל דסומ– הז קוחב( םירגובל תיעוצקמ
;םידומילב

םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוחב ותרדגהכ םקתשמל)ו(
002-ז"סשתה,)העש תארוה( םימקתשמכ  יסחילוצינ ךות–הקוסעת תרגסמב ,7
;תולת לוצינ וא הקוסעתב תורמ

 ןהכ לש ץועיי וא הכרדה תרגסמב ,תולת וא תורמ יסחי לוצינ ךות– םדאל)ז(
 ומצע תא גיצמה וא עודיה םדא לש וא תד ןהכ םויהל הזחתמש ימ לש וא תד
.תודחוימ תוינחור תולוגס לעבכ

 ,העיבתב וא הנולתב וא ,תינימ הדרטהב הרוקמש אוהש גוס לכמ העיגפ איה תולכנתה)ב(
.תינימ הדרטה לע ושגוהש

.ול לכנתי אלו ותלוז תא תינימ םדא דירטיאל.4

.םייתנש רסאמ- וניד ,)6( דע )3()א(3 ףיעסב רומאכ םדא תינימ דירטמה)א(.5

.םינש שולש רסאמ- וניד ,)ב(3 ףיעסב רומאכ םדאל לכנתמה)ב(

 ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ ול לכנתהו )א( ןטק ףיעסב רומאכ רחא םדא תינימ םדא דירטה)ג(
.םינש עברא רסאמ- וניד

 ולוחי ,7591-ח"ישת ,)םידע תריקח( ןידה ירדס ןוקיתל קוחל ב2-ו א2 םיפיעס תוארוה)ד(
.רומאכ הריבע לשב ותודע לעו הז ףיעס יפל הריבעב עגפנש ימ לש ותריקח לע

 וא הריבעב עגפנש ימ לש םש םוסרפ ןינעל ולוחי ןישנועה קוחל253 ףיעס תוארוה)ה(
.הז ףיעס יפל ,הריבעב עגפנ יכ ןנולתהש

 ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ תוארוהו ,תויחרזא תולווע ןה תולכנתהו תינימ הדרטה)א(.6
.הז קוח תוארוהל ףופכב ןהילע ולוחי

 לע הלעי אלש יוציפ תולכנתה לשב וא תינימ הדרטה לשב קוספל יאשר טפשמה תיב)ב(
 דדמה תיילערועישל םאתהב ,שדוח לכב61-ב ןכדועי הז םוכס ;קזנ תחכוה אלל ,ח"ש000,05 ךס
– הז ןטק ףיעס ןינעל ;יסיסבה דדמה תמועל שדחה

;הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ- "דדמ"

הדרטה רוסיא
תולכנתהו תינימ

תינימ הדרטה
— תולכנתהו
תוריבע

 תינימ הדרטה
תולווע– תולכנתהו
תויחרזא

 )2 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת
 העש תארוה
7002-ז"סשת
 )6 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )2 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 )2 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת
 )6 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )4 'סמ ןוקית(
7002-ז"סשת

 העש תארוה
7002-ז"סשת

 )6 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )6 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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;ןוכדעה שדוחל םדקש שדוחה דדמ- "שדחה דדמה"

.8991 סרמ שדוח דדמ- "יסיסבה דדמה"

 יפל הלווע לשב העיבתל,ןינעה יפל ,הדובעל ןידה תיב וא טפשמה תיב קקדזי אל)ג(
 ,תונשייתהה קוחל5 ףיעסב העובקה הפוקתה הפלחש רחאל השגוהש ,7 ףיעס יפל וא הז ףיעס
 לע ולוחי אל ,רומאה קוחל ב81-ו א81 םיפיעס תוארוהו הליעה הרצונש םוימ8591-ח"ישתה
.רומאכ העיבת

 וא תינימ הדרטה עונמל ידכ ,ןינעה תוביסנב ,םיריבס םיעצמא טוקנל בייח דיבעמ)א(.7
 לפטלו ,ודבוע וניא םא ףא ומעטמ הנוממ ידי לע וא ,ודבוע ידי לע ,הדובע יסחי תרגסמב תולכנתה
:וילע ךכ םשלו ,רומאכ הרקמ לכב

 רוריבלו תולכנתה וא תינימ הדרטה לשב הנולת תשגהל הליעי ךרד עובקל)1(
;הנולתה

 ןכו ,םהיתודוא עדיש תולכנתה וא תינימ הדרטה לש הרקמב תוליעיב לפטל)2(
 תא ןקתל ידכו םירומאה םישעמה תונשיה תא עונמל ידכ ותלוכיבש לכ תושעל
.תולכנתהה וא הדרטהה בקע ןנולתמל המרגנש העיגפה

 ןונקת עובקל ,)א( ןטק ףיעסב רומאל ףסונב ,בייח םידבוע52-מ רתוי קיסעמה דיבעמ)ב(
 וב וטרופיו הדובע יסחי תרגסמב תולכנתהו תינימ הדרטה רבדב קוחה תוארוה ירקיע ואבוי ובש
- ןלהל( דיבעמה עבקש יפכ ,ןהב לופיטהו תולכנתהוא תינימ הדרטה ןנינעש תונולתה תשגה יכרד
.וידבוע ןיב ןונקתה תא םסרפי דיבעמה ;)ןונקת

 יארחא היהי )ב(-ו )2(-ו )1()א( םינטק םיפיעס יפל ויתובוח תא אלימ אלש דיבעמ)ג(
 ןויווש קוחל7 ףיעסב רומאכ העיגפ לשב תיחרזא הלוועל וא ,6 ףיעס יפל תיחרזא הלוועל
.הדובעה יסחי תרגסמב ,ודבוע וניא םא ףא ומעטמ הנוממוא ,ודבוע השעש ,הדובעב תויונמדזהה

 השאה דמעמ םודיקל הדעווהרושיאבו החוורהו הדובעה רש תמכסהב ,םיטפשמה רש)ד(
– עבקי ,תסנכה לש

 םייללכ ויהיש לוכי רומאכ םיללכ ;הז ףיעס יפ לע דיבעמה תובוח עוציבל םיללכ)1(
;תועוצקמ ואהדובע יפנע ,הדובע תומוקמ לש םיגוס יפל וא

.)המגודל ןונקת- ןלהל( דיבעמל המגוד שמשיש המגודל ןונקת)2(

 המגודל ןונקתב דיבעמה ךורעי ,)ב( ןטק ףיעס יפל דיבעמה לש ויתובוח םויק ךרוצל)ה(
.תושרדנה תומאתהה תא

 תויונמדזהה ןויווש קוחל7 ףיעסב רומאכ העיגפ תוברל- "תולכנתה" ,הז ףיעס ןינעל)ו(
.הדובעב

 הלכשהל דסומ לע םג ,ןינעה יפל םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז ףיעס תוארוה)ז(
 םעטמ הנוממכ וא דבועכ- הצרמה וא הרומה תא ,דיבעמכ- דסומה תא וארי הז ןינעלו ,םירגובל
.דבועכ- טנדוטסה ואדימלתה תאו דיבעמה

 הכשמנ ובש עובש לכל ףסונ סנקו ,סנק- וניד ,)ב(7 ףיעסב רומאכ ןונקת דיבעמ םסרפאל.8
.ןישנועה קוחל )ג(16 ףיעסב עובקה סנקה רועישב ,הריבעה

 ימ לע םג ,ןינעה יפלוםיביוחמה םייונישב ,ולוחי דבועו דיבעמ ןינעל הז קוח תוארוה.9
.רומאכ קסעומה םדא לעו ,םדא חוכ ןלבק תועצמאב םדא לעופב קיסעמש

9-ו7 ,6 םיפיעס יפל יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ןידה תיבל)א(.01
– הלאמ דחא ונינעש

 דבועל דבוע השעש וא ,ודבועל ,ומעטמ הנוממ וא ,דיבעמ השעש תינימ הדרטה)1(
;הדובע יסחי תרגסמב ,רחא

 דבוע יפלכ דבוע לש וא ,דבוע יפלכ ,ומעטמ הנוממ לש וא ,דיבעמ לש תולכנתה)2(
;הדובע יסחי תרגסמב ,רחא

 הנוממ השעש תולכנתה וא תינימ הדרטה לשב7 ףיעסב רומאכ דיבעמ תוירחא)3(
.הדובעה יסחי תרגסמב ,רחא דבועל דבוע וא ,ודבועל דיבעמה םעטמ

םיעצמא תטיקנ
דיבעמ ידיב

– ןונקת םוסרפיא
הריבע

הלוחת תבחרה

תיב תוכמס
הדובעל ןידה

 )2 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 )5 'סמ ןוקית(
7002-ז"סשת
 )7 'סמ ןוקית(

2102-ב"עשת
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 ושענש תולכנתה וא תינימ הדרטה ונינעש ,יחרזא ךילה לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה)ב(
.תורישב

 לע ולוחי ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל31-ו21 ,א01 ,01 םיפיעס תוארוה)ג(
.הז ףיעס יפל םיכילה

 ןיאש םוקמ ,ןוחטבה תוחוכ תא וארי ,8-ו7 םיפיעס תוארוה ןינעל ;הנידמה לע לח הז קוח.11
.דבועכ םהב תרשמה תאו ,דיבעמכ ,דיבעמ דבוע יסחי םהב םיתרשמה ןיבל םניב

.ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ הז קוח תוארוהב ןיא.21

 השאה דמעמ םודיקל הדעווה רושיאב ,יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמהרש.13
.ועוציבל עגונה ןינע לכב תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש

 ,תסנכה לש השאה דמעמ םודיקל הדעווה רושיאל הנושארל ושגוי7 ףיעס ןינעל תונקת.41
.הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדוח השימח ךותב

–8891-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחב.51

:אובי7 ףיעס םוקמב)1(

תינימ הדרטה עקר לע העיגפ"

 שרודב וא דבועב ,ומעטמ הנוממ וא דיבעמ עגפי אל הדובע יסחי תרגסמב)א(.7
 דחא אוה העיגפה רוקמ רשאכ ,תרחא ךרד לכב וא2 ףיעסב םייונמה םינינעב הדובע
:הלאמ

 ,דיבעמה ידיב התשענש הדובעה שרוד לש וא דבועה לש תינימ הדרטה)1(
;רחא דבוע ידיב וא ומעטמ הנוממהידיב

-ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוחב התועמשמכ- "תינימ הדרטה" ,הז קוחב
 הרוקמש העיגפ ןינעלש דבלבו,)תינימ הדרטה תעינמל קוח- ןלהל(8991
 תוסחייתהב וא העצהב יד ,רומאה קוחל )4(-ו )3()א(3 ףיעס יפל תינימ הדרטהב
;דבלב תחא

;הז ףיעסב רומאכ העיגפ לשב דבועה לש העיבת וא הנולת)2(

 רומאכ העיגפ לשב העיבתל וא הנולתל רשקב רחא דבועל דבוע לש עויס)3(
.הז ףיעסב

 ולוחי )3(-ו )2()א( ןטק ףיעסב רומאכ העיבתב וא הנולתב הרוקמש העיגפ לע)ב(
.)ב(6 ףיעס תוארוה

 ,ןינעה יפלו ,םיביוחמה םייונישב ,דבועו דיבעמ ןינעל ,ולוחי הז ףיעס תוארוה)ג(
;".רומאכ קסעומה םדא לעו ,םדא חוכ ןלבק תועצמאב םדא לעופב קיסעמש ימ לע םג

:אובי )ב( ןטק ףיעס םוקמב ,9 ףיעסב)2(

 אהת ,)א(7 ףיעס תוארוה תרפה לשב הדובע שרוד לש וא דבוע לש הנעבותב)ב("
 שרוד וא דבועה חיכוה םא ,ףיעס ותואב רומאכ עגפ אל יכ דיבעמה לע החכוהה תבוח
;".)א(7 ףיעסבש )3( דע )1( תואקספמ הקספב רומאה םייקתה יכ הדובעה

–01 ףיעסב)3(

 לשב יחרזא ךילהבםלואו" אובי הפוסב ,)1( הקספבו ")א(" ןמוסי וב רומאה)א(
000,05 לע הלעי אלש יוציפ קוספל הדובעל ןידה תיב יאשר ,7 ףיעסב רומאכ העיגפ
;";קזנ תחכוה אלל ,ח"ש

:אובי )א( ןטק ףיעס ירחא)ב(

 רועישל םאתהב ,שדוח לכב61-ב ןכדועי )1()א( ןטק ףיעסב בוקנה םוכסה)ב("
– הז ןטק ףיעס ןינעל ;יסיסבה דדמה תמועל שדחהדדמה תיילע

 תיזכרמה הכשלהתמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ- "דדמ"
;הקיטסיטטסל

;ןוכדעה שדוחל םדקש שדוחה דדמ- "שדחה דדמה"

הנידמה ןיד

םיניד תרימש

תונקתו עוציב

תונקת תנקתה תבוח

קוח ןוקית
 תויונמדזהה ןויווש
— הדובעב
5 'סמ
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;".8991 סרמ שדוח דדמ- "יסיסבה דדמה"

:אובי )א( ןטק ףיעס םוקמב ,א01 ףיעסב)4(

 וא ,)א(7 ףיעסב םייונמה םינינעה דחא הרוקמש העיגפ לשב הז קוח יפל ךילהב)א("
 ןודל הדובעל ןידה תיב יאשר ,)א(2 ףיעסב רומאכ תינימ היטנ תמחמ הילפה לשב
 ןידה תיב רתעיי ,תורוגס םייתלדב ןודל ןנולתמ וא עבות שקיב ;תורוגס םייתלדב
;".ומשרייש םידחוימ םימעטמ תרחא טילחה םא תלוז ,השקבל

 ,7 ףיעסב רומאכ העיגפ לשב תיחרזא העיבת ןינעל םלואו" אובי ופוסב ,41 ףיעסב)5(
;".הליעה הרצונש םוימ םינש שולש היהת תונשייתהה תפוקת

–51 ףיעסב)6(

;"8 וא6" אובי "8 וא7 ,6" םוקמב ,)א( ןטק ףיעסב)א(

:אובי )א( ןטק ףיעס ירחא)ב(

 קוחל )ב(5 ףיעסב רומאכרסאמ- וניד ,7 ףיעס תוארוה לע רבועה)1()1א("
;תינימ הדרטה תעינמל

 ףיעסב רומאכ ודבוע תא תינימ דירטהש ,ומעטמ הנוממ וא דיבעמ)2(
 רסאמ- וניד ,7 ףיעסב רומאכ וב עגפו ,תינימ הדרטה תעינמל קוחל )א(3
.רומאה קוחל )ג(5 ףיעסברומאכ

 הריבע ןינעל ולוחי תינימ הדרטה תעינמל קוחל )ה(-ו)ד(5 ףיעס תוארוה)2א(
;".)1א( ןטק ףיעס יפל

:אובי )ד( ןטק ףיעס ירחא ,81 ףיעסב)7(

 קוחל )ב(7 ףיעס תוארוה עוציב לע םג חקפי )א( ןטק ףיעס יפל הנומש חקפמ)ה("
".הז ףיעסבש תויוכמסה ול תונותנ ויהי ךכ םשלו ,תינימ הדרטה תעינמל

 קוחל8 ףיעס" אובי הפוסב ,הינשה תפסותב ,9691-ט"כשת ,הדובעל ןידהתיב קוחב.61
."8991-ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל

 וא" אובי ופוסב ,)5()ב(86 ףיעסב ,4891-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחב.71
".8991-ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה יפ לע הריבעב

.ומוסרפ םוימ םישדוח השיש םותב הז קוח לש ותליחת)א(.81

 םוסרפ םוימ שדוח םותב אלא ,7 ףיעס ףקותל סנכיי אל ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע)ב(
.ויפל תונקתה

יבגנה יחצוהינתנ ןימינב
םיטפשמה רשהלשממה שאר

ןוכית ןדןמציו רזע
תסנכה שאר בשויהנידמה אישנ

ןאכ שקה- ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע לע םייונמל העדוה

ןידה תיבקוח ןוקית
92 'סמ– הדובעל

 יתבקוח ןוקית
42 'סמ– טפשמה
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