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8891-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח

הדובעב ןויווש–הדובע

הדובעב תויונמדזה– ןויווש– הקוח יניד

םינינע ןכות

3 Go תורדגה 1 ףיעס
3 Go הילפה רוסיא 2 ףיעס
4 Go וב שומישהו יאבצ ליפורפ תשירד רוסיא  א2 ףיעס
4 Go תויוכז תרימש 3 ףיעס
4 Go הרוה תויוכז 4 ףיעס
5 Go םיאנת תערה תעינמ 5 ףיעס
5 Go ןנולתמ לע הנגה 6 ףיעס
5 Go תינימ הדרטה עקר לע העיגפ 7 ףיעס
5 Go הדובע תעצה רבדב תועדומ �8 ףיעס
5 Go החכוהה לטנ 9 ףיעס
6 Go תופורתו טופיש תוכמס 01 ףיעס
6 Go תורוגס םייתלדב ןויד  א01 ףיעס
6 Go ןלומ רכש 11 ףיעס
6 Go העיבת תוכז 21 ףיעס
6 Go תונעבותב תוברעתה תוכז 31 ףיעס
6 Go תונשייתה 41 ףיעס
6 Go ןישנוע 51 ףיעס
7 Go םדא ינב רבח לש תוריבעב תישיא תוירחא 61 ףיעס
7 Go הנידמה ןיד 71 ףיעס
7 Go םיחקפמ 81 ףיעס
7 Go הדובעב תויונמדזה ןויווש תוביצנ תמקה  א81 ףיעס
7 Go תוביצנה הנבמ  ב81 ףיעס
7 Go תורישכ יאנתו יצראה ביצנה יונימ  ג81 ףיעס
8 Go ויתויוכמסו יצראה ביצנה ידיקפת  ד81 ףיעס
8 Go תוביצנה ידבוע  ה81 ףיעס
8 Go תוביצנה ביצקת  ו81 ףיעס
8 Go תצעיימ הדעו  ז81 ףיעס
8 Go התלועפ ימוחתו תוביצנה לש הידיקפת  ח81 ףיעס
9 Go יתנש ןובשחוןיד  ט81 ףיעס
9 Go רקובמ ףוגמ עדימ תלבק  י81 ףיעס
9 Go םינותנ תריסמ וצ  אי81 ףיעס
9 Go הנולת תשגה  בי81 ףיעס
9 Go הנולתב לופיט  גי81 ףיעס

10 Go ןנולתמה עודיי  די81 ףיעס
10 Go יללכ וצ  וט81 ףיעס
10 Go הלוחת תבחרה  א02 ףיעס
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10 Go הלוחת יא 12 ףיעס
11 Go לוטיב 52 ףיעס
11 Go תונקתו עוציב 62 ףיעס
11 Go הליחת 72 ףיעס
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*8891-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח

- הז קוחב.1

 הבחרה וצ תוברל ,7591-ז"ישת ,םייצוביק םימכסה קוחב ותועמשמכ- "יצוביק םכסה"
;יצוביק רדסה תוברלו רומאה קוחב ותועמשמכ

;תפסותב םייונמה םיקוחהו הז קוח– "הדובעב ןויוושה תקיקח"

;ןמלא ואשורג ,יושנ ,קוור םדא תויה-"ישיא דמעמ"

 חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוחב םתרדגהכ– "םדא חוכ ןלבק"ו "לעופב קיסעמ"
 ;6991-ו"נשתה ,םדא

.החוורהו הדובעה רש- "רשה"

 םדמעמ ,תינימה םתייטנ ,םנימ תמחמ הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל)א(.2
 ,םתד ,םעזג ,םליג ,םירוה םתויה ,תיפוג-ץוח הירפה ילופיט ,תוירופ ילופיט ,ןוירה ,ישיאה
 וא םיאולימ תורישל םתאירק ,םיאולימב םתוריש וא םתגלפמ ,םתפקשה ,םאצומ ץרא ,םתוימואל
 ,6891-ו"משת ,]בלושמ חסונ[ ןוחטיב תוריש קוחב ותרדגהכ םיאולימ תורישב יופצה םתוריש

 'מע8481 'סמ ז"משת ח"ה ,46 'מע4081 'סמ ז"משת ח"ה(83 'מע8891.3.3 םוימ0421 'סמ ח"משת ח"ס םסרופ*
423(.

.1 'סמ ןוקית– )16 'מע6802 'סמ ב"נשת ח"ה(73 'מע2991.1.2 םוימ7731 'סמ ב"נשת ח"ס ןקות

.2 'סמ ןוקית– )87 'מע5132 'סמ ה"נשת ח"ה(59 'מע5991.1.91 םוימ0051 'סמ ה"נשת ח"ס

 ח"ס ט"ת .3 'סמ ןוקית– )955-ו655 'מע4922 'סמ ד"נשת ח"ה(433 'מע5991.6.12 םוימ8251 'סמ ה"נשתח"ס
.363 'מע5991.7.91 םוימ3351 'סמ ה"נשת

 קוחל21 ףיעסב4 'סמ ןוקית– )005 'מע2942 'סמ ו"נשת ח"ה(14 'מע7991.21.13 םוימ4461 'סמ ח"נשת ח"ס
.רבעמ תוארוהו הליחת ןינעב41-ו31 םיפיעס 'ר ;7991-ח"נשת ,)9 'סמ ןוקית( ןוחטב תוריש

 קוחב51 ףיעסב5 'סמ ןוקית– )484 'מע1462 'סמ ז"נשת ח"ה(961 'מע8991.3.91 םוימ1661 'סמ ח"נשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םישדוח השיש ותליחת ;8991-ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל

 קוחל64 ףיעסב6 'סמ ןוקית– )092 'מע6872 'סמ ט"נשת ח"ה(37 'מע0002.21.52 םוימ6671 'סמ א"סשת ח"ס
84 םיפיעס 'ר ;0002-א"סשת ,יטנג עדימ - .הלוחתו רבעמ תוארוה ,הליחת ןינעב05

03 ותליחת ;7 'סמ ןוקית– )093 'מע4692 'סמ א"סשת ח"ה(771 'מע1002.3.91 םוימ1871'סמ א"סשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םימי

 קוחל41 ףיעסב8 'סמ ןוקית–)497 'מע6303'סמא"סשת ח"ה(82 'מע1002.21.3 םוימ2181 'סמ ב"סשת ח"ס
3002.2.71 םוימ6881 'סמ ג"סשת ח"ס ט"ת.)1002-ב"סשת )21 'סמ( קוח( )הדובעל הרזחה( םיררחושמה םילייחה
.663 'מע

.9 'סמ ןוקית– )801 'מע34 'סמ ד"סשת תסנכה ח"ה(634 'מע4002.7.4 םוימ8491 'סמ ד"סשת ח"ס

7 ףיעס 'ר ;01'סמ ןוקית– )88 'מע701 'סמ ו"סשת תסנכה ח"ה(091 'מע6002.1.3 םוימ8402 'סמ ו"סשת ח"ס
.6002.21.13 םויב הליחת ןינעל

.11 'סמ ןוקית– )802 'מע651 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה(083 'מע7002.7.5 םוימ2012 'סמ ז"סשת ח"ס

 ףיעסב21 'סמ ןוקית– )843 'מע634 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה(642 'מע9002.7.32 םוימ3022 'סמ ט"סשת ח"ס
31  ;9002-ט"סשת ,)0102-ו9002 םינשל תילכלכה תינכתה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תולעייתהה קוחל8
.9002.7.51 םויב ותליחת

 םויב ותליחת ;31 'סמ ןוקית– )88 'מע103 'סמ ע"שת תסנכה ח"ה(983 'מע0102.2.61 םוימ9222 'סמ ע"שת ח"ס
0102.3.1.

 ףיעסב41 'סמ ןוקית– )092 'מע624 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה(005 'מע0102.3.42 םוימ8322 'סמ ע"שת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םימי03 ותליחת ;0102-ע"שת ,)21 'סמ ןוקית( םירז םידבוע קוחל13

.51 'סמ ןוקית– )941 'מע613 'סמ ע"שת תסנכה ח"ה(665 'מע0102.7.7 םוימ7422 'סמ ע"שת ח"ס

4 ףיעסב61 'סמ ןוקית– )83 'מע853 'סמ א"עשת תסנכה ח"ה(637 'מע1102.4.4 םוימ9822 'סמ א"עשת ח"ס
.1102-א"עשת ,)הקיקח ינוקית( ירוביצה תורישב תיפויתאה הדעה ינב לש םלוהה גוצייה תבחרהל קוחל

.71 'סמ ןוקית– )451 'מע583 'סמ א"עשת תסנכה ח"ה(989 'מע1102.7.52 םוימ6032 'סמ א"עשת ח"ס

תורדגה

 )1 'סמ ןוקית(
2991-ב"נשת
 )7 'סמ ןוקית(

1002-א"סשת

הילפהרוסיא
)1 'סמ ןוקית(

2991-ב"נשת
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת
 )4 'סמ ןוקית(

7991-ח"נשת
 )8 'סמ ןוקית(

1002-ב"סשת
3002-ג"סשת ט"ת
 )9 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת
 )11 'סמ ןוקית(

7002-ז"סשת

 )01 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1240.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1804.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1848.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1377.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2086.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1500.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2315.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1528.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2294.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1533.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1533.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1533.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1644.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2492.pdf
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-1766.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2786.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1781.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1964.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1812.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3036.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1886.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1948.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-43.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2048.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-107.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2102.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-156.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2203.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2229.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-301.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2238.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-426.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2247.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-316.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2289.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-358.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2306.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-385.pdf
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 ,6891-ו"משת ,]בלושמ חסונ[ ןוחטב תוריש קוחב ותועמשמכ ,וכשמ וא ותורידת תמחמ תוברל
:הלאמ דחא לכב ,םהל יופצה

;הדובעל הלבק)1(

;הדובע יאנת)2(

;הדובעב םודיק)3(

;תיעוצקמ תומלתשה וא הרשכה)4(

;םירוטיפ ייוציפ וא םירוטיפ)5(

.הדובעמהשירפל רשקב דבועל םינתינה םימולשתו תובטה)6(

 אל ןכו ,ולצא םיקסעומה םדא חוכ ןלבק לש םידבוע ןיב לעופב קיסעמ הלפי אל)1()1א(
 רושקה לכב םדא חוכ ןלבק ידי לע וילא ונפוהש ולצא הדובעל םידמעומ ןיב הלפי
 םימעטה תמחמ לכהו,הדובעה םוקמב םיאנתלו הדובע תקספהל ,הדובעל הלבקל
;)א( ןטק ףיעסב םיטרופמה

 תולפהל ונממ שורדי אלו שקבי אל ,םדא חוכ ןלבקל עיצי אל לעופב קיסעמ)2(
 ןיב וא לעופב קיסעמה לצא םיקסעומה םדא חוכ ןלבק ןיב )א( ןטק ףיעסב רומאכ
;הדובעל םידמעומה

 ןטק ףיעס תוארוה יפ לע לחה רוסיאה לע ףיסוהל תואב הז ןטק ףיעס תוארוה)3(
.דיבעמכ םדא חוכ ןלבק לע )א(

.ןינעה ןיממ אלש םיאנת תעיבק םג הילפהכ םיאור )1א(-ו )א( םינטק םיפיעס ןינעל)ב(

 דיקפתה לש םתוהממ וא םייפאמ תבייחתמ איה רשאכ הז ףיעס יפל הילפה םיאור ןיא)ג(
.הרשמה וא

 השעי אלו ,ולש יאבצה ליפורפה תא דבועמ וא הדובע שרודמ שורדי אל דיבעמ)א(.א2
.)6( דע )1()א(2 ףיעסב יונמה ןינע לכב ,וידיל עיגה םא ,ולש יאבצה ליפורפב שומיש

 דבועב עגפי אל ,יאבצהליפורפה תא ,)א( ןטק ףיעס תוארוהל דוגינב ,דיבעמ שרד)ב(
.יאבצה ליפורפה תא רוסמל בוריס תמחמ )6( דע )1()א(2 ףיעסב יונמה ןינעב הדובעה שרודב וא

 םידיקפתלו ןיעידומל דסומהו יללכה ןוחטבה תוריש לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה)ג(
.םירומאה םיפוגל םידבוע תלבק יבגל וא םירומאה םיפוגב םידבוע יבגל ,דיבעמכ ,םידחוימ

 תדימ ןויצל ןתונ לארשיל הנגהה אבצש ירפסמה לומיסה- "יאבצ ליפורפ" ,הז ףיעסב)ד(
.לארשיל הנגהה אבצב םינוש םידיקפתבו תודיחיב תורישל םדא לש תיאופרה ותמאתה

 תרימשל ,ןוירהל רשקב הדובע הזוחב וא יצוביק םכסהב,קוקיחב העבקנש הארוה)א(.3
.הילפה הב ןיא ,תוירופל וא הקנהל ,הדילל ,ןוירה

 יצוביק םכסה יפל ,קוקיח יפל תדבועל תקנעומה רתי תוכזמ עורגל ידכ הז קוחב ןיא)ב(
.הילפהכ וזכ תוכז םיאור ןיאו ,הדובע הזוח יפל וא

 ,תורוהל רשקב תוכזל ,התדובעםוקמב םיגוהנה הדובעה יאנתל םאתהב ,תדבוע תיאכז)א(.4
 םייקתה םא ,רומאכ הדובע יאנת םיגוהנ ובש הדובע םוקמב קסעומה דבועל םג הנותנ וז תוכז אהת
:הלאמדחא וב

 וא הקסעמ ,התדובעמ הרדענ אלו תיאמצע תדבוע וא תדבוע איה וגוז תב)1(
 אלש וא )2( וא )1()ב( ןטק ףיעסב רומאכ התואכז חוכמהדי חלשמב קוסיעמ
;)4( וא )3()ב( ןטק ףיעסב רומאכ תוכזב השמתשה

.תידעלבה ותקזחהב אצמנ דליה)2(

:הלאמ דחא- "תורוהל רשקב תוכז" ,הז ףיעסב)ב(

;דליה תלחמ לשב הדובעמ תורדעיה)1(

;דליל םא תדבועה תויה לשב רצוקמ הדובעםוי)2(

;םידבועה ידלי תושרל דימעמ דיבעמהש ןועמ יתורישב שמתשהל תוכז)3(

)3'סמ ןוקית(
5991-ה"נשת

 )7 'סמ ןוקית(
1002-א"סשת

 )7 'סמ ןוקית(
1002-א"סשת

 תשירד רוסיא
 יאבצ ליפורפ
וב שומישהו
 )2 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת
 )3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת

תויוכז תרימש

הרוה תויוכז
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת

 )71 'סמ ןוקית(
1102-א"עשת



8891-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח
ןכדועמו אלמ חסונ

5

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

C:\epc\data\temp\400073\ doc.הדובעב תויונמדזה ןויווש קוח

.ןועמב דליה לש ותקזחה תולעב דיבעמה תופתתשה)4(

 לש ויתויוכזמ עורגל יאשר דיבעמ אהי אל ,)2()א(2 ףיעס יפל הרוסאה הילפה ןוקית םשל.5
.הערל ובצמ תא תונשל וא רחא דבוע

 דבועה לש העיבת וא הנולת תמחמ2 ףיעסב םייונמה םיניינעב דבועב דיבעמ עגפי אל)א(.6
.הז קוח יפל העיבתל וא הנולתל רשקב רחא דבועל עייסש תמחמ וא הז קוח ןינעל

 דיבעמה תלועפ םא הנגה וז אהת )א( ןטק ףיעס תרפה לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב)ב(
 תנולת איה הנולתהש העידיבו ןודזב ושענש אוש תנולת יבגל עויס ואאוש תנולת לשב הטקננ

.אוש

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

 ידיב ,דיבעמה ידיב התשענשהדובעה שרוד לש וא דבועהלש תינימ הדרטה)1(
;רחא דבוע ידיב וא ומעטמ הנוממה

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

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

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

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

 םג ,ןינעה יפלו ,םיביוחמהםייונישב ,דבועו דיבעמ ןינעל ,ולוחי הז ףיעס תוארוה)ג(
.רומאכ קסעומהםדא לעו ,םדא חוכ ןלבק תועצמאב םדא לעופב קיסעמשימ לע

 הרשכהל החילש וא הדובע תעצה רבדב העדומ םסרפי אל ,דבועל קוקזה וא דיבעמ)א(.81
 ןכו ,םיברב ןיבו דיחיב ןיב ,הבקנ ןושלבו רכז ןושלב הנייוצ הדובעה תעצה ןכםא אלא תיעוצקמ
.2 ףיעס תוארוה יפ לע הילפה םושמ הב שיש רומאכ העדומ םסרפי אל

 הרשכהל החילש וא הדובעתעצה רבדב העדומ םוסרפ לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה)ב(
.הילע לח )ג(2 ףיעסש תיעוצקמ

 תבוח אהת ,2 ףיעס תוארוה תרפה לשב דבוע לש וא הדובע שרוד לש הנעבותב)א(.9
–2 ףיעס תוארוהל דוגינב אלש לעפ יכ דיבעמה לע החכוהה

 וא הרשכהל החילש,הדובע יאנת ,הדובעב םודיק ,הדובעל הלבק ןינעל)1(
 וא םיאנת םהיבגל דיבעמה עבק םא- םירוטיפ ייוציפ םולשת וא ,תיעוצקמ תומלתשה
 וא םיאנתה םהב ומייקתנ יכ וחיכוה ,ןינעה יפל ,דבועה וא הדובעה שרודו ,םירושיכ
;םירומאה םירושיכה

 וישעמב וא ותוגהנתהב התיה אלש דבועה חיכוה םא- הדובעהמ םירוטיפ ןינעל)2(
.וירוטיפל הביס

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

 תרפה לשב הדובע שרוג לש וא דבוע לש הנעבותב ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב(
 םא ,רומאה ףיעסה תוארוהל דוגינב אלש לעפ יכ עבתנה לע החכוהה תבוח אהת ,2 ףיעס תוארוה
 הרוסא ולשב הילפהש אשונב עדימ ,הדובע שרודמ וא דבועמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,שרד יכ חכוה
.)א(2 ףיעסב םיטרופמה םימעטה תמחמ

 םוסרפ רוסיא– ילהנימ סנק( תוילהנימה תוריבעה תונקת י"פע תילהנימ הריבע איה ףיעסה תוארוה לע הריבע1
.2002-ב"סשת ,)הדובע תעצה רבדב הלפמ העדומ

םיאנת תערה תעינמ

ןנולתמ לע הנגה

 עקר לע העיגפ
תינימ הדרטה
 )5 'סמ ןוקית(

8991-ח"נשת

 תעצה רבדב תועדומ
הדובע
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת

החכוהה לטנ

 )5 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

 )51 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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 קוח תוארוה תרפה לשב יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ןידה-תיבל)א(.01
– יאשר אוהו ,הז

 תוביסנב ול הארייש רועישב ןוממ לש קזנ םרגנ אל םא ףא םייוציפ קוספל)1(
 הדובעל ןידה תיב יאשר ,7 ףיעסב רומאכ העיגפ לשב יחרזא ךילהב םלואו ;ןינעה
;קזנ תחכוה אלל ,ח"ש000,05 לע הלעי אלש יוציפ קוספל

 ;תקדוצ אהת אל דבלב םייוציפ תקנעהש האר םא ,השע וצ וא העינמ וצ ןתיל)2(
 יסחי לע וצה תעפשהתא ,רתיה ןיב ,ןובשחב ןידה תיב איבי רומאכ וצאיצוהל ואובב
 םיעבונה םירוטיפ יבגלו ,עגפיי רחא דבועש תורשפאה תאו הדובעה םוקמב הדובעה
 תוארוה .םידדצה לע לחה יצוביק םכסה לש ויתוארוה תא םג הדובעב םימוצמצמ
 תרפה לשב תופורת(םיזוחה קוחל )2(3 ףיעסב רומאה ףא לע הפי ןחוכ הז ןטק ףיעס
.0791-א"לשתה ,)הזוח

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

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

;ןוכדעה שדוחל םדקש שדוחה דדמ- "שדחה דדמה"

.8991 סרמ שדוח דדמ- "יסיסבה דדמה"

 לשב וא ,)א(7 ףיעסב םייונמה םינינעהדחא הרוקמש העיגפ לשב הז קוח יפל ךילהב)א(.א01
 ;תורוגס םייתלדב ןודל הדובעל ןידה תיב יאשר ,)א(2 ףיעסב רומאכ תינימ היטנ תמחמ הילפה
 תרחא טילחה םא תלוז ,השקבל ןידה תיב רתעיי ,תורוגס םייתלדב ןודל ןנולתמ וא עבות שקיב
.ומשרייש םידחוימ םימעטמ

 םדאל תושרהל אוה יאשר ,תורוגס םייתלדב ןויד תכירע לע הדובעל ןידה תיב טילחה)ב(
.ותצקמ וא ולוכ ,תורוגס םייתלדבןוידה תעב םיחכונ תויהל םדא ינב יגוסל וא

 ןידה תיב תושרבאלא ,תורוגס םייתלדב להנתהש ןויד לע רבד םדא םסרפי אל)ג(
.הדובעל

.םישדוח השש רסאמ- וניד ,)ג( ןטק ףיעס תוארוה לע רבועה)ד(

 רכש ישרפה דבועל םיעיגמ יכ ,הז קוח יפל דבוע לש הנעבותב הדובעל ןידה-תיב עבק.11
 םויה- םמולשתל דעומה ,8591-ח"ישת ,רכשה תנגה קוח ןינעל ,היהי םירוטיפ ייוציפ וא הדובע
 רחאלש יעישתה םויה- הדובע רכש ישרפה ןינעל ,"עבוקה םויה"ו ןידה קספ ןתמ רחאלש ינימשה
.רומאכ םולשתה דעומ

– ידיב ושגויש לוכי הז קוח תוארוה תרפה לשב תונעבות.21

;דבועה)1(

 ןוגרא- רומאכ םידבוע ןוגרא ןיאבו ,הדובע םוקמ ותואב גיציה םידבועה ןוגרא)2(
;וב רבח דבועהש םידבועה

דבלבו ,2 ףיעס תוארוה יפל ותולפהל רוסאש ימ לש ויתויוכזב קסועה ןוגרא)3(
.ךכל םיכסה דבועהש

 קסועה ןוגראל תתל הדובעל ןידה-תיב יאשר הז קוח תוארוה תרפה לשב תונעבותב.31
.הרויש ךרדב ,ורבד תא עימשהל2 ףיעס תוארוה יפל ותולפהל רוסאש ימ לש ויתויוכזב

 רחאל השגוהש הז קוח תוארוה תרפה לשב תיחרזא העיבתל הדובעל ןידה-תיבקקדזיאל.41
.הליעה הרצונש םוימםינש שולש ופלחש

 )3()א(16 ףיעסב עובקה סנקה לפכ– וניד ,8 וא6 ,א2 ,2 םיפיעס תוארוה לע רבועה)א(.51
.7791-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל

 טופיש תוכמס
תופורתו

 )5 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

 )5 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

תורוגס םייתלדב ןויד
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת
 )5 'סמ ןוקית(

8991-ח"נשת

ןלומ רכש

העיבת תוכז
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת

 תוברעתה תוכז
תונעבותב
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת

תונשייתה
)3 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת
 )5 'סמ ןוקית(

8991-ח"נשת
 )21 'סמ ןוקית(

9002-ט"סשת

ןישנוע
 )2 'סמ ןוקית(

5991-ה"נשת
 )5 'סמ ןוקית(

8991-ח"נשת
 )7 'סמ ןוקית(

1002-א"סשת
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 תעינמל קוחל )ב(5 ףיעסב רומאכ רסאמ– וניד ,7 ףיעס תוארוה לע רבועה)1()1א(
;תינימ הדרטה

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

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

 ,ןישנועה קוחל )3()א(16 ףיעסב רומאכ סנקה– וניד ,אי81 ףיעס יפל וצ רפמה)3א(
 רבעמ הריבעה תכשמנ ובש םוי לכל ,רומאכ סנקהמ5% לש רועישב ,ףסונ סנקו ,7791-ז''לשתה
.וצב העבקנש ןמזה תפוקתל

.דבועל קוקזה וא דיבעמה אלא תילילפ תוירחאב אשיי אל8 ףיעס תארוה לע הריבעב)ב(

 עובקה שנועה וניד ,0002-א"סשתה ,יטנג עדימ קוחל92 ףיעס תוארוה לע רבועה)ג(
.רומאה קוחב )ד(83 ףיעסב

 תוארוה לע רבע םשאנה יכ הקזח ,2 ףיעס תוארוה לע הריבע לשב ילילפ ךילהב)ד(
 הילפהש אשונב עדימ ,הדובע שרודמ וא דבועמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,שרד םא ,רומאה ףיעסה
.תרחא םשאנה חיכוה ןכ םא אלא ,)א(2 ףיעסב םיטרופמה םימעטה תמחמ הרוסא ולשב

 טעמל- ףתוש לכ םג הל יארחאכ םיאור ,םדא-ינב-רבח ידיב הז קוח יפל הריבע הרבענ.61
 ,הריבעה תא רבע אוה וליאכ ןידלואיבהל רשפאו ,רבח ותוא לש יארחא דיקפ וא- לבגומ ףתוש
.התעינמל םיתואנה םיעצמאה לכ תא טקנש וא ותעידיב אלש הרבענ הריבעהש חיכוה אל םא

.רחא דיבעמ לכ ןידכ דיבעמכ הנידמה ןיד הז קוח ןינעל.71

.הז קוח תוארוה עוציבלע חוקיפ ןינעל םיחקפמ הנמי רשה)א(.81

– חקפמ יאשר הז קוח יפל וידיקפת עוציב םשל)ב(

 ,רבדב עגונה רחא םדא לכמו דבועל קוקזש ימ לכמ וא דיבעמ לכמ שורדל)1(
;הז קוחל עגונה וידיבש עדימ לכ ול איצמהל

 רבדב עגונה רחא םדא לכו םילעבה תא רוקחלו הדובע םוקמ לכל סנכיהל)2(
.הדובע םוקמ ותואב םידבועל םיעגונה םיכמסמה תא קודבלו ,םוקמ ותואבש

 יפ לע רקח אוהש ימ לש ויתועדוהו ויתובושת תא לוקוטורפב םושרל יאשר חקפמ)ג(
 תדוקפל2 ףיעסל םאתהב המשרנש העדוה ןידכ רומאכ םשרנש לוקוטורפ ןידו ,הז ףיעס
.וילע לוחי הרומאה הדוקפל3 ףיעסו ,)תודע( תילילפה הרודצורפה

.ולילפהל היושעה היאר רוסמל בייח םדא ןיא ,)ב( ןטק ףיעס ןינעל)ד(

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

.)תוביצנה– הז קוחב( הדובעב תויונמדזה ןויווש תוביצנ ודרשמב םיקי רשה.א81

 ביצנה– הז קוחב( הדובעב תויונמדזהה ןויוושל יצרא ביצנ דומעי תוביצנה שארב)א(.ב81
.)יצראה

 הז קוחב( םיירוזא םיביצנ ודמעי ןשארב רשא תויזוחמ תוכשל שולש ולעפי תוביצנב)ב(
.)ירוזא ביצנ–

 ביצנה תא הנמת ,םיטפשמה רש םע ץעייתהש רחאל ,רשה תצלמה יפ לע ,הלשממה)א(.ג81
.יצראה

 הלכשה לעב אוהש ,לארשי בשותו ילארשי חרזא יצראה ביצנכ תונמתהל רישכ)ב(
 ;תוביצנה לש התלועפ ימוחתב ,תוחפל םינשעבש לש םיחכומ תוליעפו ןויסינו םיטפשמב תימדקא
.תומושרב םסרופת ויונימלע העדוהו הנידמה דבוע היהי יצראה ביצנה

 )5 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

 )5 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

 )6 'סמ ןוקית(
0002-א"סשת

 תישיא תוירחא
-רבח לש תוריבעב
םדא-ינב

הנידמה ןיד

םיחקפמ

 )5 'סמ ןוקית(
8991-ח"נשת

 )01 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

 ןויווש תוביצנ תמקה
הדובעב תויונמדזה
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

תוביצנה הנבמ
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

 יצראה ביצנה יונימ
תורישכ יאנתו
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )51 'סמ ןוקית(
2-ע"שת 010
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 תפוקתל ותונמלו בושל ןתינו ,םינש עברא לש הנוהכ תפוקתל הנומי יצראה ביצנה)ג(
.תחא תפסונ הנוהכ

 ,התוינידמ תא הוותי,התוא להני ,תוביצנה תוליעפ לע הנוממ היהי יצראה ביצנה)א(.ד81
.תוביצנה ידבוע תכרדהל גאדיו תיעוצקמה םתמר לעו םיירוזאה םיביצנה לש םתלועפ לע חקפי

 דע בי81 םיפיעס תוארוה יפ לע ירוזא ביצנל תונותנה תויוכמסה םג ויהי יצראה ביצנל)ב(
.די81

04 ףיעס תוארוה יפל םידחוימםיזוחב וקסעוי םהו הנידמה ידבוע ויהי תוביצנה ידבוע)א(.ה81
.9591-ט"ישתה ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוחל

.וחוקיפבו יצראה ביצנה תוארוה יפל ולעפי תוביצנה ידבוע)ב(

 הז ןינעל ;ביצקתףיעסב תדרפנ תינכתב ביצקתה קוחב עבקיי תוביצנה ביצקת)א(.ו81
.5891-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחב םתועמשמכ– "ביצקת ףיעס"ו "תינכת"

 ,תוביצנה בשח םע דחי ,יצראה ביצנה השרומ ,הז קוח יפל ויתויוכמס עוציב ךרוצל)ב(
 טעמל ,1591-א"ישתה ,הנידמה יסכנ קוחל5-ו4 םיפיעסב רומאכ תואקסעב הלשממה תא גצייל
 .רומאכ תואקסעל םיעגונה םיכמסמ לע הנידמה םשב םותחלו ,ןיעקרקמב תואקסע

 הבכרהו הדעווה יונימ לע העדוה ;םירבח12 תב תצעיימ הדעו תוביצנל הנמי רשה)א(.ז81
.תומושרב םסרופת

– םירבח ויהי תצעיימה הדעווב)ב(

;השאה דמעמ םודיקל תושרה גיצנ)1(

;תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ גיצנ)2(

 תוביצנה לש התלועפימוחתב םילעופה הלשממ ידרשמ לש םידבוע השיש)3(
;דרשמה לע הנוממה רשה תעצה יפל דחא לכ ,רשה םעבקיש

 ןויוושה תקיקח יפל תויוכזה םודיקב םיקסועה םינוגרא לש םיגיצנ השימח)4(
;הדובעב

;םידבוע ינוגרא לש םיגיצנ ינש)5(

;םיקיסעמ ינוגרא לש םיגיצנ ינש)6(

.תוביצנה לש התלועפ ימוחתב םיחמומ העברא)7(

 לש ,םישנ לש םגוצייל ,רשפאה תדימב ,םלוה יוטיב ןתניי תצעיימה הדעווה בכרהב)ג(
.תולבגומ םע םישנא לשו תיסקר'צהו תיזורדה תוברל ,תיברעה היסולכואה

:םה תצעיימה הדעווה ידיקפת)ד(

 ימוחתל עגונה רחא ןינע לכב וא תוינידמ לש םינינעב יצראה ביצנל ץעייל)1(
;תוביצנה לש התלועפ

 רבדב ןכו תוביצנלודמעויש םיבאשמה תאצקה רבדב יצראה ביצנל ץילמהל)2(
;תוביצנה לש היתולועפ יבגל תויופידע ירדס תעיבק

.ט81 ףיעסב רומאכ תוביצנה לש יתנשה ןובשחו ןידב ןודל)3(

.התדובע ירדס ןינעלו תצעיימה הדעווה לש התנוהכ תפוקת ןינעל תוארוה עבקי רשה)ה(

 ,ודיקפת תא אלמל,עבק ךרד ,ונממ רצבנ וא רטפנ ,תצעיימה הדעווב רבח רטפתה)ו(
.ותנוהכ תפוקת תרתיל ומוקמב רחא םדא רשה הנמי

– הז ףיעסב)ז(

 קוחב םתועמשמכ– "תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ" ,"תולבגומ םע םישנא"
;8991-ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש

 ,השיאה דמעמ םודיקל תושרה קוחב התועמשמכ– "השאה דמעמ םודיקל תושרה"
.8991-ח"נשתה

 תאו הדובעב ןויוושהתקיקח יפל תויוכזב הרכהה תא םדקל אוה תוביצנה לש הדיקפת.ח81

 יצראה ביצנה ידיקפת
ויתויוכמסו
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

תוביצנה ידבוע
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

תוביצנה ביצקת
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

תצעיימ הדעו
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

 תוביצנה לש הידיקפת
התלועפ ימוחתו
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת
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 ימוחת– הז קוחב(הלאה םיכרדהמ תחא לכב ,ראשה ןיב ,תוביצנה לעפת ךכ םשלו ,ןשומימ
:)תוביצנה לש התלועפ

 לטומ וניא הז דיקפתש לככ ,הרבסהו הכרדה ,ךוניח תועצמאב תירוביצ העדות חופיט)1(
;ןיד יפ לע תלעופה תרחא תירוביצ תושר לע

;תויוליעפו תוינכת דודיע)2(

;םידבועו םיקיסעמ תוברל ,םירחא םיפוג וא םישנא םע הלועפ ףותיש)3(

;עדימ ףוסיאו רקחמ תכירע)4(

;םייטפשמ םיכילהב ,טפשמה תיב תושרב ,תוברעתה)5(

;די81 דע בי81 םיפיעס תוארוה יפל תונולתב לופיט)6(

;וט81 ףיעס תוארוה יפל םייללכ םיווצל תושקב תשגה)7(

.ןיד יפ לע תוביצנה לע לטומה רחא דיקפת לכ)8(

 ריבעי רשה ;תוביצנהתוליעפ לע יתנש ןובשחו ןיד הנש לכ ףוסב רשל שיגי יצראה ביצנה.ט81
 הדובעה תדעוולו תסנכה לש השיאה דמעמםודיקל הדעוול ויתורעה ףוריצב ןובשחו ןידה תא
 ןובשחו ןידה ;תורהבהו תומלשה שקבל תויאשר הלא תודעו;תסנכה לש תואירבהו החוורה
.רשה הרויש ךרדב םסרופי

 ,הנידמה רקבמ קוחל )6( דע )1(9 ףיעסב יונמה רקובמ ףוגמ שורדל תיאשר תוביצנה)א(.י81
 וילע טילחהש רומאה קוחל9 ףיעסב יונמה רחא רקובמ ףוגמ ןכו ,]בלושמ חסונ[8591-ח"ישתה
 ףוג– הז ףיעסב( תוביצנה תשקב יפל ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב רשה
 רשא ,תוביצנהלש התלועפ ימוחתב ,)עדימ– הז ףיעסב( ןובשחו ןיד וא ךמסמ ,העידי לכ,)רקובמ
 ףוג ;הידיקפת עוציב ךרוצל תוביצנלםישורדהו ףוג ותוא לש ותוכמס םוחתבו ותושרב םיאצמנ

.התשירד יפ לע עדימה תא תוביצנל רוסמי רקובמ

 יסחי תא ,הנידמה ןוחטיב תא ןכסל הלולע רקובמ ףוג ידי לע עדימ תריסמ יכ רש אצמ)ב(
 ןתינ םא ,םלואו ;עדימ ותוא רבעוי אל יכ תורוהלרשה יאשר ,רוביצה םולש תא וא הלש ץוחה
 ,הז ןטק ףיעסב ;קלחה ותוא רבעוי ,רומאכ הנכס ויוליגב ןיאש עדימהןמ קלח תוביצנל ריבעהל
.רקובמה ףוגה לש תוליעפה םוחת לע הנוממה רשה– "רש"

.ןיד לכ יפל הרוסא ותריסמ םא הז ףיעס יפל עדימ רסמיי אל)ג(

 םימעטה דחאמ ,הז ףיעס יפ לע עדימ תלבקל השקב תוחדל יאשר רקובמ ףוג)ד(
.8991-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוחל8 ףיעסב םיטרופמה

 ףיעס יפל תוביצנל רסמנש עדימ ולגי אל תוביצנה ידבוע ןכו תצעיימה הדעווה ירבח)ה(
.יצראה ביצנה רושיאב אלא ,הז

 ,)ירוזא ביצנ– הז ףיעסב(הז ףיעס ןינעל ךימסה אוהש תוביצנה דבוע וא ירוזא ביצנ)א(.אי81
 ןויוושה תקיקח יפ לע ויתובוחמ הבוח םויקל רשאב םינותנ רוסמל דיבעמל וצבתורוהל יאשר
.הדובעב

 לש התליחת ;וב תוטרופמה תולועפה עוציבל הפוקתה עבקית הז ףיעס יפל וצב)ב(
.דיבעמל וצה תריסמ םויב היהת רומאכ הפוקתה

 חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל732 ףיעסב רומאכ היהת הז ףיעס יפל וצ תאצמה)ג(
.םיביוחמה םייונישב ,2891-ב"משתה ,]בלושמ

 ןויוושה תקיקח יפל הארוה תרפה לע ירוזאה ביצנל בתכב הנולת שיגהל יאשר םדא לכ.בי81
.)הנולת– הז קוחב( הדובעב

:הלאמ דחא םייקתמ םא ,הנולתב לפטל ךישמי אלו לפטי אל ירוזא ביצנ)א(.גי81

;בי81 ףיעסב רומאכ הרפה רדגב וניא הנולתה אשונ)1(

.תיטפשמ האכרעב רוריבב תאצמנ הנולתה אושנ הליעה)2(

 טילחי ,)א( ןטק ףיעסב תורומאה תוביסנה ומייקתה אלו ,הנולת ירוזא ביצנל השגוה)ב(
:הלא םיכרדמ תחאב גוהנל

יתנש ןובשחו ןיד
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

 ףוגמ עדימ תלבק
רקובמ
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

םינותנ תריסמ וצ
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

הנולת תשגה
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

הנולתב לופיט
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת
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 וא םייפכ ןויקינ רסוחבהשגוה הנולתה יכ רבס םא ,ףסה לע הנולתה תא תוחדל)1(
 הלעמ וא והשלכ סיסבתרסח הינפ לע הנולתה יכוא ,םהינפ לע םירכינה בל םות רסוח
;הנולתל הליעה הרצונש זאמ הנשמ רתוי הרבע יכ וא ,םירבד יטוז רדגבאוהש ןינע

;ןיד יפ לע לעופה רחא ףוג ידי לע רוריבל הנולתה תא תונפהל)2(

 וניא םא ,הרפוה ותוכזיכ ןעטנש ימ וא ,ןנולתמה תמכסהב ,הנולתה תא ריבעהל)3(
 יתב קוחל ג97 ףיעסב ותרדגהכ רושיגל ,ומעטמימ וא ןולינה לש ותמכסהבו ,ןנולתמה
ולוחי ,רומאכ רושיגל הנולתה הרבעוה ;4891-ד"משתה ]בלושמחסונ[ טפשמה
 קוחל ,)א2(-ו )2( ,)1()א(ד97 ףיעס יפל תוארוהו ,)ח(-ו )ד( ,)ג(ג97 ףיעס תוארוה
;םיביוחמה םייונישב ,רומאה

 וצל השקב שיגהל ,תיחרזאהעיבתשיגהל םוקמ שי םא עובקל ידכ רוריב םייקל)4(
;הנולתה תא תוחדל וא וט81 ףיעסב רומאכ יללכ

 ,הב ןודל ךמסומה רחאטפשמ תיבב ,הדובעל ןידה תיבב תיחרזא העיבת שיגהל)5(
 הרזחה( םיררחושמ םילייח קוחל02ףיעסב התועמשמכ הקוסעת תדעווב וא
 ןיבו ןנולתמה םשב ןיב ,הנולתה אושנ תוכזה תפיכא םשל,9491-ט"שתה ,)הדובעל
;תוביצנה םשב

.וט81 ףיעסב רומאכ יללכ וצל השקב שיגהל)6(

 העיבתה– ןלהל( )5()ב( ןטקףיעסב רומאכ תיחרזא העיבת שיגהל ירוזא ביצנ טילחה)ג(
 ,קוח חוכמ הליע ,תירקיעה העיבתל ףרצל ,)1()א( ןטקףיעסב רומאה ףא לע ,אוה יאשר ,)תירקיעה
 תוכז רומאכ הליעה לש הנינעש דבלבו ,דיבעמו דבוע יסחימ תעבונה ,הבחרהוצ וא יצוביק םכסה
.תירקיעה העיבתל ןירשימב הרושקה

 ,הז ףיעס תוארוה יפל תונולתב לופיטה יכרד תא עובקל יאשר היהי יצראה ביצנה)ד(
.תועיבת תשגהו תונולת רוריב םויקל עגונה לכב תויומידקו תויופידע הז ללכבו

 ףיעס תוארוה יפלהטלחה הלבקתה וא ,)א(גי81 ףיעסב תורומאה תוביסנה ומייקתה.די81
 םיקומינה תא העדוהל ףרצי ירוזאה ביצנה;ןנולתמל בתכב ךכ לע ירוזאה ביצנה עידוי ,)ב(גי81
.תיחרזא העיבת שיגהל טילחה םא תלוז ,ותטלחהל

 ,תילהנימ הריתעב וא יחרזא ךילהב ןודל ךמסומה רחא טפשמ תיב וא הדובעל ןידה תיב.וט81
 ,דיבעמלוצ תתל ,תוביצנה תשקב יפ לע ,יאשר ,הדובעב ןויוושה תקיקח יפל הארוהםנינעש
 ,הלא ךותמ הצובקל וא הדובעישרודל וא וידבוע ללכל תועגונה תויללכ תולועפ טוקנל ול הרומה
 לש הרפה תעינמ םשל וא הדובעב ןויוושה תקיקחיפל הארוה יפ לע ויתובוחמ הבוח םויק םשל
 ,םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב קוחב התועמשמכ– "תילהנימ הריתע" ,הזףיעסב ;רומאכ הארוה
.0002-ס"שתה

.)לטוב(.91

.)לטוב(.02

 קוחל92 ףיעס יפל תוארוה תרפה לע םג ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז קוח תוארוה)א(.א02
.הז קוחל2 ףיעס תרפהכ הלא תוארוה תרפה ואריו ,0002-א"סשתה ,יטנג עדימ

 םייונישב ,הדובע שרודו דבוע ,דיבעמ ןינעל ,ולוחי9-ו6 ,5 ,א2 םיפיעס יפל תוארוה)ב(
 קיסעמ לצא קסעומה םדא חוכ ןלבק לש דבוע לע ,לעופב קיסעמ לע םג ,ןינעה יפלו ,םיביוחמה
.רומאכ הקסעהל דמעומ לעו ,לעופב

 ,דיבעמה לש ותחפשמ ןב אוהש דבוע לש הפדעה הילפהכ םיאור ןיא2 ףיעס ןינעל)א(.12
– הז ןינעל ;וב הטילשה לעב לש ותחפשמ ןב- דיגאתבו

;הלא לש םגוז ינב וא תוחא ,חא ,דכנ ,דלי ,הרוה,גוז ןב- "החפשמ ןב")1(

 וא הרישי הטילש ותחפשמ ינב םע דחיב וא ודיבש ימ- "דיגאתב הטילש לעב")2(
.דיגאתה לש ולוהינו ויקסעב הפיקע

 וא וקסע ךרוצל אלש קסעומה דבוע יבגל ולוחי אל,7 ףיעס טעמל ,הז קוח תוארוה)ב(
.ודיבעמ לש ודי חלשמ

 )01 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

 )01 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

הלוחת תבחרה
 )6 'סמ ןוקית(

0002-א"סשת

 )7 'סמ ןוקית(
1002-א"סשת

הלוחתיא

ןנולתמה עודיי
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת

יללכ וצ
 )01 'סמ ןוקית(

6002-ו"סשת
 )41 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת
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 ;םידבוע השישמ תוחפ קיסעמה םדא לע ולוחי אל7 ףיעס טעמל ,הז קוח תוארוה)ג(
.םדא ותוא לצא קסעומה םדא חוכ ןלבק לש דבוע םג הנמיי ,הז ןטק ףיעס יפל םידבועה ןינמ ןינעל

 עדימה םא ,ןיינעה יפל ,םשאנ וא עבתנ לע ולוחי אל )ד(51-ו )ג(9 םיפיעס תוארוה)ד(
:הלאמ דחא םשל םיפיעס םתואב רומאכ שרדנ

;אי81-ו י81 םיפיעס יפל תוביצנה תוארוה רחא יולימ)1(

 הנמנש ימל תנקתמ הפדעה וא םלוה גוציי ןיינעל קוח לכ יפל הארוה רחא יולימ)2(
;תמיוסמ הצובק םע

 דרשמש וא ,היפל לעופ דיבעמש הדובעב ןויווש םודיקל תינכתל םאתהב הלועפ)3(
 הפדעה רבדב תוארוה תללוכה ,יקלח וא אלמ ןפואב ןמממ אוהש וא רשיא יתלשממ
.תמיוסמ הצובק םע הנמנש ימ לש הדובעב םודיקב וא הדובעל הלבקב תנקתמ

.)3691-ג"כשת ,םירוטיפ ייוציפ קוחל7ףיעסב םינוקית ועצוב(.22

.)4591-ד"ישת ,םישנ תדובע קוחב םינוקית ועצוב(.32

.)9691-ט"כשת ,הדובעל ןידה-תיב קוחב ןוקית עצוב(.42

.לטב-1891-א"משת ,הקוסעתב הווש תונמדזה קוח.52

.ועוציבל עגונה לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ רשה)א(.62

 רבדב תוארוה תונקתב עובקל ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר רשה)ב(
 תועדוה תריסמ יא תואצותו םהמ דחא וא גוז ינב תאמ4 ףיעס ןינעל דיבעמל תועדוה תריסמ תבוח
.רומאכ

 קוח ףיסוהל ,וצב ,יאשר ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,רשה)ג(
.תפסותב םייונמה םיקוחל

.)8891 לירפאב1( ח"משת ןסינב ד"י םויב הז קוח לש ותליחת.72

תפסות

)וט81-ו בי81 ,אי81 ,ח81 ,)ב(ז81 ,1 םיפיעס(

.6991-ו"נשתה ,דבועלו תדבועל הווש רכש קוח.1

.4591-ד"ישתה ,םישנ תדובע קוח.2

 הדובעל ןידה תיבש תיחרזא העיבת יבגל–8991-ח"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל קוח.3
.הב ןודל ךמסומ

.1591-א"ישתה ,החונמו הדובע תועש קוחל ז9 דע ג9 םיפיעס.4

.9491-ט"שתה ,)הדובעל הרזחה( םיררחושמ םילייח קוחל ב14-ו א14 ,14 םיפיעס.5

.9591-ט"ישתה ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוחל א51 ףיעס.6

.1591-א"ישתה ,השאה תויוכז יוויש קוחל ג6 ףיעס.7

 ,)הקוסעתה תוריש קוח– ןלהל(9591-ט"ישתה ,הקוסעתה תוריש קוחל א24-ו24 םיפיעס.8
.רומאה קוחל24 ףיעס ןינעל ,הקוסעתה תוריש קוחל א46 ףיעסו

-ז"נשתה ,)ןיקתה להנימב וא תודימה רהוטב העיגפו תוריבע תפישח( םידבוע לע הנגה קוח.9
.הדובעב ןויוושה תקיקח יפל הארוה תרפה הנינעש רומאה קוחה יפל הנולת ןינעל7991

.5791-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוחל ב06-ו ב05 ,א05 םיפיעס.01

.תוימוקמה תוצעומה תדוקפל א43 ףיעסב לחוהש יפכ תוברל ,תויריעה תדוקפל ב371 ףיעס.11

בצק השמרימש קחצי
החוורהו הדובעה רשהלשממה שאר

 )7 'סמ ןוקית(
1002-א"סשת

לוטיב

תונקתו עוציב

הליחת

 )01 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

 )01 'סמ ןוקית(
6002-ו"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )61 'סמ ןוקית(
1102-א"עשת
 )61 'סמ ןוקית(

1102-א"עשת
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גוצרה םייח
הנידמהאישנ


