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7002-ז"סשת

תויוכז– תויולבגומ םע םישנא–  תומיוסמ תוצובק תקסעה–הדובע

תויולבגומ םע םישנא– ןויווש– הקוח יניד

םינינע ןכות

2 Go תורדגה 1 ףיעס
2 Go ליגר הקוסעת םוקמב םקתשמ תויוכז 2 ףיעס
3 Go הקוסעת תלוכי תכרעה 3 ףיעס
3 Go הילפה רוסיא 4 ףיעס
4 Go טופיש תוכמס 5 ףיעס
4 Go תויוכז תרימש 6 ףיעס
4 Go תופסותה יוניש 7 ףיעס
4 Go זרכממ רוטפ 8 ףיעס
4 Go הנידמה ןיד 9 ףיעס
4 Go תונקתו עוציב 01 ףיעס
4 Go העש תארוה   הדובעב תוחיטבה תדוקפ ןוקית 11 ףיעס
4 Go העש תארוה   לגרה תטישפ תדוקפ ןוקית 21 ףיעס
4 Go העש תארוה   תורבחה תדוקפ ןוקית 31 ףיעס
4 Go העש תארוה   ימואלה חוטיבה קוח ןוקית 41 ףיעס
4 Go העש תארוה   תינימ הדרטה תעינמל קוח ןוקית 51 ףיעס
5 Go הליחת 61 ףיעס
5 Go רבעמ תוארוהו הלוחת 71 ףיעס
5 Go תונושאר תונקת תנקתה תבוח 81 ףיעס
5 Go הדעוול יתנש חווידו העש תארוה 91 ףיעס
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*7002-ז"סשת

– הז קוחב.1

 תולבגומ םע קסעומל קינעמה ,יארחאה רשה ידיב רשואש םרוג–"הוולמ ימוקיש םרוג"
;רש ותוא טילחה םהילעש םינחבמ יפל הקוסעת ךמות ימוקיש יוויל

;7891-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח– "םומינימ רכש קוח"

 םישנאלתויוכז ןויווש קוחל5 ףיעסב ותרדגהכ תולבגומ םע םדא–"תולבגומ םע קסעומ"
 וא קסעומו םינש81 ול ואלמש,)תויוכז ןויווש קוח– הז קוחב(8991-ח"נשתה ,תולבגומ םע
;ליגר הקוסעת םוקמב קסעומ תויהל דעוימ

 ךימסה אוהש ימ וא הקוסעתהו רחסמה הישעתה דרשמ לש יללכה להנמה–"להנמה"
;הז קוח ןיינעל

;תולבגומ םע קסעומ לש הקוסעתה םוקמ לש םילעבהו ליעפמה תוברל– "קיסעמ"

;םומינימ רכש קוחל71 ףיעסב ותועמשמכ– "ןגומ לעפמ"

יעוצקמ םוקישל זכרמ ,ןגומ לעפמ וניאש הקוסעת םוקמ–"ליגר הקוסעת םוקמ"
 םימייקתמש ימ וב דובעל םייושע וא וב םידבוע רשאו ,הלאב אצויכו יתקוסעת ןודעומ ,יתקוסעת
;דיבעמו דבוע יסחי םהיבגל

;)ב(3 ףיעסתוארוה יפל םקתשמ אוה יכ עבק להנמהש תולבגומ םע קסעומ–"םקתשמ"

 יכנ םוקיש קוחב ותרדגהכ שפנ הכנ אוהש תולבגומ םע קסעומ יבגל–"יארחאה רשה"
 קוחב ותרדגהכ הכנאוהש תולבגומ םע קסעומ יבגל ,תואירבה רש–0002-ס"שתה ,הליהקב שפנ
 רש– קוח ותוא יפל םילומגתל יאכזו,]בלושמ חסונ[9591-ט"ישתה,)םוקישו םילומגת( םיכנה
;םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש–רחאתולבגומ םע קסעומ לכ יבגלו ,ןוחטיבה

.הקוסעתהו רחסמה הישעתה רש– "רשה"

 םא– הוולמה ימוקישה םרוגה וא וקיסעמ ןיבו ליגר הקוסעת םוקמב םקתשמ ןיב)א(.2
.דיבעמו דבוע יסחי ולוחי אל ,ונשי

.הינשה תפסותב תוטרופמה תויוכזל יאכז ליגר הקוסעת םוקמב קסעומה םקתשמ)ב(

 הקוסעת לומג ,ןירשימב ,וקיסעממ לבקל יאכז ליגר הקוסעת םוקמב קסעומה םקתשמ)ג(
 הקוסעתה תלוכי תגרדל םאתהב ,הנושארה תפסותב םיעובקה םומינימה ירועישמ תחפי אלש
.3 ףיעס יפל ול העבקנש

.הקוסעתה שדוח רחאלש שדוחב ירישעה םויהמ רחואי אל םלושי הקוסעת לומג)ד(

 םע קסעומ היהי ,3 ףיעסב רומאכ ,הב הטלחה ןתמל דעו השקב תשגה דעוממ)1()ה(
 ירועישמ תחפי אלש רועישב הקוסעת לומגל יאכז ליגר הקוסעת םוקמב תולבגומ
 םרוגה תעידיב ,וקיסעמ םע םיכסה וילעש ,הנושארה תפסותב םיעובקה םומינימה
.ונשי םא– הוולמה ימוקישה

 םקתשמ היהי ,)ו(3 ףיעס יפל תרזוח הקוסעת תלוכי תכרעה רבדב הטלחהל דע)2(
 הכרענש תמדוקה הקוסעתה תלוכי תכרעה יפל ויבגל עבקנש הקוסעתה לומגל יאכז
.ול

 הלמגל הוושה םוכס דובעשל וא הרבעהל ,לוקיעל ןתינ היהי אל הקוסעת לומגמ)ו(
 שדוחב תמלתשמ התיהש ,0891-א"משתה ,הסנכה תחטבה קוחל הינשה תפסותב בוקנה רועישב
 ;רומאכ הלמגל יאכז היה וליא ותחפשמ בכרה יל םקתשמ ותואל הקוסעתה לומג םולשתל םדקש

.)041 'מע341 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה(054 'מע7002.8.8 םוימ9012 'סמ ז"סשת ח"ס םסרופ*

.0102.2.1 םויב ותליחת ;9002-ע"שת וצ–463 'מע9002.21.92 םוימ4486 'סמ ע"שת ת"ק ןקות

.1 'סמ ןוקית– )0221 'מע907 'סמ ב"עשת הלשממה ח"ה(295 'מע2102.8.2 םוימ4732 'סמ ב"עשת ח"ס

תורדגה

 םוקמב םקתשמ תויוכז
ליגר הקוסעת

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/law06/tak-6844.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2374.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-709.pdf
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 לש ןיד קספ יפל תונוזמ םולשת םשל דובעש וא הרבעה ,לוקיע לע ולוחי אל הז ןטק ףיעס תוארוה
.ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ תיב

 יאשר ,קיסעמה וניאש ,ומשב לועפל השרומ וא ךמסומש ימ וא ,תולבגומ םע קסעומ)א(.3
– הז קוחב( הקוסעתה לומג רועיש תעיבקלו םקתשמכ ודמעמ תעיבקל להנמל השקב שיגהל
 שגות השקב ;םיוסמדיקפתבו םיוסמ ליגר הקוסעת םוקמב הקסעהל סחייתהב לכהו,)השקב
 תוארוה– הז קוחב( םומינימ רכש קוחל )ב(71 ףיעס תוארוה יפל ועבקנש םיכילהל םאתהב ןודיתו
.הז ףיעסב םירומאה םייונישבו םיביוחמה םייונישב,)םאתומ םומינימ רכש תעיבק ןיינעל

 ,ותולבגומ בקע ,התוחפ תולבגומ םע קסעומ לש הקוסעתה תלוכי יכ להנמה אצמ)ב(
18 לש רועישב הקוסעת םוקמ ותואבו דיקפת ותואב הליגרה הדובעה תלוכימ  עבקי ,תוחפל%
 תא עבקי ןכו ,ךליאו השקבה תשגה םוימש הפוקתה יבגל ,הז קוח ןיינעל םקתשמ אוה יכ להנמה
 הדובע תלוכיל תיסחי ,הנושארה תפסותב תוטרופמה תוגרדה יפל ולש הקוסעתה תלוכי תגרד
 םומינימ רכש תעיבק ןיינעל תוארוהב רומאה ףא לע הז קוח תוארוה ולוחי םקתשמ לע ;הליגר
.םאתומ

 תואקספברומאכ םינותנה תא ןובשחב להנמה איבי,)ב( ןטק ףיעס יפל העיבקב)1()ג(
;)ד( ןטק ףיעס תוארוה יפל ולבקתנש םיחווידה תא ןכו )3(-ו )2(

 רש ,ןוחטיבה רש ,םייתרבחהםיתורישהו החוורה רש םע תוצעייתהב ,עבקי רשה)2(
 ןויווש קוחב התועמשמכ תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ ,תואירבה
 םיוולמ םיימוקיש םימרוגכ םישמשמה םינוגרא ,ימואל חוטיבל דסומה ,תויוכז

 םע םישנא לש םהיתויוכז םודיקב םיקסועה םינוגראו רבדב םיעגונ םה רשה תעדלש
 תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאבו ,רבדב םיעגונ םה רשה תעדלש תולבגומ
 תלוכי תכרעהל ושמשיש ,םינחבמו הכרעה ילכ ,םידדמ תוברל ,םינותנ ,תסנכה לש
 םוקמב םוקישל התוהמב הדעונ הקסעהה םאה הקידבל ןכו התגרדו הקוסעתה
;ליגר הקוסעת

,)1( הקספ ןיינעל ,ןובשחב להנמה איבי,)2( הקספב רומאכ םינותנ תעיבקל דע)3(
 הדובע ילגרה ,הקופתה ,התמרו התוכיא ,הקוסעתב הדמתה תלוכי ןיינעל םינותנ
 התוהמב הדעונ הקסעהה םאה ןובשחב איבי ןכו ,הקוסעתה םוקמב תובלתשהה תדימו
.ליגר הקוסעת םוקמב םוקישל

 ;השקבה תשגה לע יארחאה רשל להנמה עידוי,)א( ןטק ףיעס יפל השקב השגוה)ד(
 חוויד ,העדוהה תלבק םוימ םימי12 ךותב ריבעי יארחאה רשה,)ה( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב
 השגוה ויבגלש תולבגומ םע קסעומל רבעב וכרענש הקוסעת תלוכי תכרעה וא ןוחבא ןיינעב
 רשה ריבעי ןכ ;ודרשמ תייחנהב וא יארחאה רשה לש ודרשמ םעטמ וכרענש לככ ,השקבה
 םע קסעומל העבקנש םוקישה תינכת ןיינעל חוויד ,רומאה ןמזה קרפ ךותב ,להנמל יארחאה
 לככ ,ודרשמ תייחנהב וא ודרשמ םעטמ ונתינש םוקישה יתוריש ןיינעלו ,העבקנש לככ ,תולבגומ
.ונתינש

השקב ןיינעלש דבלבו ,הקוסעתה תליחתמ םימי531 ךותב ןתנית השקבב הטלחה)ה(
 םוימ םימי54 ךותב השקבב הטלחה ןתנית הקוסעתה תליחתמ םימי09 ופלחש ירחא השגוהש
.השגוהש

 םינששולש םותבוהנש םותב םקתשמל תרזוח הקוסעת תלוכי תכרעה עצבי להנמה)ו(
 תרזוח הקוסעת תלוכי תכרעה עצבל יאשר להנמה םלואו ,השקבב הטלחה הנתינ ובש דעומהמ
 השגוה םא ןיב ,תוביסנב יוניש לח יכ ענכושש תע לכב ,ויבגל עציבש הכרעה תונשל וא ,םקתשמל
 תכרעה ןיינעל םג םיביוחמה םייונישב ולוחי )ד( ןטק ףיעס תוארוה ;ואל םא ןיבו השדח השקב
.תרזוח הקוסעת תלוכי

 ןידהתיבל הילע רערעל יאשר ,הז ףיעס יפל להנמה תטלחהמ עגפנ ומצע תא האורה)ז(
.ול הרסמנ הטלחההש םוימ םימי54 ךותב הדובעל ירוזאה

 ,תינימה ותייטנ ,ונימ תמחמ ,הקוסעת לומגל וא הקוסעתל רושקה לכב הלפוי אל םקתשמ.4
 וא ותפקשה ,ואצומ ץרא ,ותוימואל ,ותד ,ועזג ,וליג ,הרוה ותויה וא ןויריה ,ישיאה ודמעמ
.הקוסעתה לש התוהממ וא הייפואמ תבייחתמ איה רשאכ הילפה םיאור ןיא ;ותגלפמ

 תלוכי תכרעה
הקוסעת

הילפה רוסיא

 )1 'סמ ןוקית(
2102-ב"עשת
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.הז קוח יפל יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ירוזאה ןידה תיבל.5

 יוויללתוכז תוברל ,גהונ וא םכסה חוכמ םקתשמ לש תוכז לכ לע ףיסוהל אב הז קוח)א(.6
.ןהמ עורגל אלו ,גהונ וא ןיד לכ יפל ימוקיש יווילל תוכז לע ןכו ,הקוסעת ךמות ימוקיש

.םקתשמוניאש תולבגומ םע קסעומ לש תוכז לכמ עורגל ידכ הז קוחב רומאב ןיא)ב(

 תא תונשל ,וצב ,יאשר ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,רשה.7
.תופסותה

 הז ףיעס תוארוה םלואו ;ןיד לכ יפל זרכמ תבוחמ הרוטפ הז קוח יפל םימקתשמ תקסעה.8
.הקוסעת ךמות ימוקיש יוויל ןתמ ךרוצל הוולמ ימוקיש םרוג םע תורשקתה לע ולוחי אל

.קיסעמ לכ ןידכ ,קיסעמכ הנידמה ןיד ,הז קוח ןיינעל.9

 החוורההדובעה תדעו רושיאב ,ןיקתהל יאשר אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ רשה)א(.01
 יפל םקתשמ תויוכז בושיח ןיינעל תוברל ,ועוציבל עגונה לכב תונקת ,תסנכה לש תואירבהו
.הינשה תפסותה

תדעו רושיאבו יארחאה רשה םע תוצעייתהב ,רצואה רש תמכסהב ,יאשר רשה)ב(
 וא םייפסכ ,םיצירמת וא םיקנעמ ןתמ ןיינעל תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה
 תתחפומ הדובע תלוכי ילעב תולבגומ םע םיקסעומ לש וא םימקתשמ לש םיקיסעמל ,םירחא
 ,הקסעהה ךשמב ,ראשה ןיב ,בשחתהב ,םאתומ םומינימ רכש תעיבק ןיינעל תוארוהב םתועמשמכ
 תונוש תוארוה הרומאה ךרדב עובקל אוה יאשרו ,ןיינעה יפל ,הדובעה רכשב וא הקוסעתה לומגב
.תולבגומ יגוסלו םינוש הקוסעת תומוקמל

 םידחוימהויכרצ לשב תושרדנ רשא ,ליגר הקוסעת םוקמב תומאתה עצבמה קיסעמ)ג(
 רשה ;תומאתהה ןומימב הנידמה תופתתשהל יאכז ,ותקסעה ךרוצל ,ולצא קסעומה םקתשמה לש
 תופתתשה רבדב תוארוה ועבקי ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,רצואה רשו
.רומאכ תומאתה עוציב ןומימב הנידמה

 הפוסב ,"דבוע" הרדגהב,1 ףיעסב ,0791-ל"שתה,]שדח חסונ[ הדובעב תוחיטבה תדוקפב.11
 תארוה( םימקתשמכםיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוחב ותרדגהכ םקתשמו" אובי

."7002-ז"סשתה ,)העש

עיגמש" ירחא ,)א()1(87 ףיעסב ,0891-ם"שתה,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפב.21
םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוחב ותועמשמכ הקוסעת לומגו" אובי "דבועל
 ירחאו",רומאה קוחב ותרדגהכ םקתשמל עיגמש ,7002-ז"סשתה,)העש תארוה( םימקתשמכ
.",ןיינעה יפל ,הקוסעתה לומג וא" אובי "רכשה לכ ךסש"

"דבועל עיגמש"ירחא,)1()א(453 ףיעסב ,3891-ג"משתה,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפב.31
 םימקתשמכםיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוחב ותועמשמכ הקוסעת לומגו"אובי
 "רכשה לכ ךסש" ירחאו"רומאה קוחב ותרדגהכ םקתשמל עיגמש ,7002-ז"סשתה,)העש תארוה(
.",ןיינעה יפל ,הקוסעתה לומג וא" אובי

91-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחב.41 59–

קוחב ותרדגהכ םקתשמ וארי הז ןיינעלו" אובי הפוסב,)3( הקספב,)א(57 ףיעסב)1(
 יוצמכ,7002-ז"סשתה,)העש תארוה( םימקתשמכ םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז
;";יעוצקמ םוקישב

:אובי )8( הקספ ירחא ,)א(053 ףיעסב)2(

 תולבגומםע םישנאל תויוכז קוח תוארוה יפל םקתשמל םלתשמה הקוסעת לומג)9("
".7002-ז"סשתה ,)העש תארוה( םימקתשמכ םיקסעומה

– )6()א(3 ףיעסב ,8991-ח"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחב.51

;")ו( דע )א(" אובי ")ה( דע )א(" םוקמב ,השירב)1(

:אובי )ה( הנשמ תקספ ירחא)2(

טופיש תוכמס

תויוכז תרימש

תופסותה יוניש

זרכממ רוטפ

הנידמה ןיד

תונקתו עוציב

 תדוקפ ןוקית
– הדובעב תוחיטבה
העש תארוה

 תטישפ תדוקפ ןוקית
העש תארוה– לגרה

 תורבחה תדוקפ ןוקית
העש תארוה–

 חוטיבה קוח ןוקית
 תארוה– ימואלה
העש

 תעינמל קוח ןוקית
– תינימ הדרטה
העש תארוה
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 םימקתשמכםיקסעומהתולבגומ םע םישנאל תויוכז קוחב ותרדגהכ םקתשמל)ו("
002-ז"סשתה,)העש תארוה(  הקוסעתב תורמ יסחילוצינ ךות–הקוסעת תרגסמב ,7
".תולת לוצינ וא

.ומוסרפ םוימ םימי06 הז קוח לש ותליחת.61

ויבגל ולוחי ,הז קוח לש ותליחת ברע ליגר הקוסעת םוקמב תולבגומ םע םדא קסעוה.71
:הלא תוארוה

םאתומ םומינימ רכש תעיבק ןיינעל תוארוה יפל םאתומ םומינימרכש ויבגל עבקנ)1(
18-ב הליגר הדובע תלוכימ התוחפ ותדובע תלוכי יכ אצמנש רחאל  ולוחיאל– תוחפל%
 ןיינעלםקתשמ אוה יכ עבקי להנמהו3 ףיעס יפל השקב שיגי ןכ םא אלא ,הז קוח תוארוה
;הז קוח

 קוחלש ותליחת ינפל םאתומ םומינימ רכש תעיבק ןיינעל תוארוה יפל השקב שיגה)2(
 ךרוצלהשקבה ןודית– תוארוה ןתוא יפל םאתומ םומינימ רכש ויבגל עבקנ םרטו ,הז
 ,םאתומ םומינימ רכש תעיבק ןיינעל תוארוה יפל וא הז קוח תוארוה יפל וניינעב העיבק
.ןיינעה יפל

81  לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאל ואבוי)2()ג(3 ףיעס יפל תונושאר תונקת.
.הז קוח לש ותליחת םוימ הנש ךותב תסנכה

 החוורה הדובעה תדעוול חוודי רשה ;ומוסרפ םוימ םינשרשע ופקותב דומעי הז קוח.91
 לש םתקסעה ףקיה לעו םבוליש תדימ לעו ןפוא לע ,הנש לכב סרמב1-ב ,תסנכה לש תואירבהו
.םיליגר הקוסעת תומוקמב םימקתשמכ תולבגומ םע םישנא

הנושאר תפסות

))ב(3-ו)ה(-ו)ג(2 םיפיעס(

הקוסעת לומגו הקוסעת תלוכי תוגרד

 תלוכיתכרעה יפל ןלהלש םירועישהמ תחפי אלש הקוסעת לומגל יאכז היהי םקתשמ.1
:קסעומ אוה הבש הרשמה ףקיהל םאתהב ,הקוסעתה

 דחא זוחא לע הלועה רועישב הקוסעת תלוכי םע האלמ הרשמב הקוסעתב םקתשמ)א(
– הקוסעת םוקמ ותואבו דיקפת ותואב הליגר הדובע תלוכימםיזוחא01 לע הלוע וניאו
;םומינימ רכש קוחב ותרדגהכ םומינימ רכשמםיזוחא01-ל הוושה םוכס

 םיזוחא01 לע הלועה רועישב הקוסעת תלוכי םע האלמ הרשמב הקוסעתב םקתשמ)ב(
– הקוסעת םוקמ ותואבו דיקפת ותואב הליגר הדובע תלוכימםיזוחא91 לע הלוע וניאו
91-ל הוושהםוכס .םומינימ רכש קוחב ותרדגהכ םומינימ רכשמ%

הקוסעת לומגל יאכז היהי ,הקוסעתהמ רדענו תישדוח הקוסעתב קסעומה םקתשמ.2
 םלואו ,ותורדעיה ןמזל יסחי קלח יוכינב ןלהל1 טרפב םירומאה םירועישהמ תחפי אל ורועישש
.הינשה תפסותל2-ו1םיטרפ יפל ותוכזמ עורגל ידכ ךכב ןיא

 אל ,תועשסיסב לע וא ישדוח סיסב לע קסעומ אלש םקתשמל םלתשמה הקוסעת לומג.3
.1 טרפב םירומאה םירועישהמ תחפי

הינש תפסות

))ב(2 ףיעס(

םקתשמ תויוכז

 ,הקוסעת תנשלכל םולשתב השפוח ימיל יאכז האלמ הרשמב הקוסעתב םקתשמ)1()א(.1
:הזה בושיחה יפל

;םימי41– תונושארה םינשה עבראמ תחא לכ דעב)א(

;םימי61– תישימחה הנשה דעב)ב(

הליחת

 תוארוהו הלוחת
רבעמ

 תונקת תנקתה תבוח
תונושאר

 חווידו העש תארוה
הדעוול יתנש
 )1 'סמ ןוקית(

02-ב"עשת 21

9002-ע"שת וצ



002-ז"סשת,)העש תארוה( םימקתשמכ םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוח 7
ןכדועמו אלמ חסונ

6

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

C:\epc\data\temp\400073\ doc.םימקתשמכ םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוח

;םימי81– תישישה הנשה דעב)ג(

;םימי12– תיעיבשה הנשה דעב)ד(

 לש השפוחלדע הקוסעת תנש לכל ףסונ םוי– ךליאו תינימשה הנשה דעב)ה(
;םימי82

 ;יסחי ןפואב ובשוחי ,הנשהמ קלחב וא ,תיקלח הרשמב קסעומה םקתשמ לש ויתויוכז
 םקתשמ ;תוחפל םימי002םקתשמ קסעוההבש הנש–"הנש",הז ןטק ףיעס ןיינעל
 םימיה רפסממ יסחי קלח השפוחה ימי רפסמ היהי– םימי002-מ תוחפ קסעוהש
 רפסמה לא לעופב הקוסעתה ימי רפסמ סחיכ,)ה( דע )א( הנשמ תואקספב רומאכ
;ןיינמב אובי אל השפוח םוי לש קלחש דבלבו,002

 וללכישםולשתב םיגח ימי העשתל םקתשמ יאכז,)1( הקספב רומאה לע ףסונ)2(
 ירדס תדוקפל א81 ףיעסבםתועמשמכ לארשי ידעומ תא– ידוהי אוהש םקתשמיבגל
– ידוהי וניאש םקתשמ יבגלו ,תואמצעהםוי תאו ,8491-ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה
 םוי תאו ,ותריחב יפל ,רומאה ףיעסב םתועמשמכ ותדע יגח תא וא לארשי ידעומ תא
;תואמצעה

 םקתשמ וליאכז היהש לומגה הבוגכ היהי גח םויל וא השפוח םויל םולשתה)3(
.הקוסעת םוי רובעב

 םולשתבתורדעיה ןיינעל ,דבוע היה וליא ול תונתינ ויהש לככ תויוכזל יאכז םקתשמ)ב(
 יפל לארשי תוכרעמ יללחלןורכזה םויב ,תסנכה :דוסי-קוחל01 ףיעס יפל תוריחב םויב הקוסעתמ
1 ףיעס יפל םילשורי םויבו ,3691-ג"כשתה,לארשי תוכרעמ יללחל ןורכזה םוי קוחל א4 ףיעס
8991-ח"נשתה ,םילשורי םוי קוחל .

 תפוקת ;ותלחמ לשב םולשתב תורדעיה ימיל יאכז האלמ הרשמב הקוסעתב םקתשמ.2
 םוקמ ותואב וב קסעומ היה םקתשמהש אלמ הקוסעת שדוח לכל יצחו םוי לש היהת תואכזה
 יאכז םקתשמהש הקוסעתה לומגל הווש היהי הלחמםויל םולשתה ;םימי09-מ רתוי אלו ,הקוסעת
.הקוסעת םוי רובעב ול

 הקוסעתשדוח ףקיהו םויל יצחו תועש8 לע הלעי אל םקתשמ לש הקוסעת םוי ךשמ)א(.3
.שדוחב תועש681 לע הלעי אל

.הקוסעתה םוי ךלהמב העש יצח תב הקספהל יאכז היהי םקתשמ)ב(

01 תב הקספה ,והנשמל דחא הקוסעת םוי ןיב ,ול הנתינ ןכ םא אלא םקתשמ קסעוי אל)ג(
.תוחפל תועש

 דחא עובשמרתוי הלילב םקתשמ קסעוי אל ,תורמשמב וב םידבועש הקוסעת םוקמב)ד(
.00:60-ל00:22 ןיבש ןמזה קרפ– "הליל",הז ןיינעל ;תועובש השולש ךותב

 הדובעתועש קוחל7 ףיעסב התועמשמכ תיעובשה החונמב קסעוי אל םקתשמ)ה(
1591-א"ישתה ,החונמו .

 לש הרשמה ףקיה בושיח,3 טרפב רומאה ףא לעו הנושארה תפסותהו וז תפסות ןיינעל.4
231 ןיב הפקיהש הרשמו ,שדוחלהקוסעת תועש231-ו ,םויל הקוסעת תועש6 יפל השעיי םקתשמ
 תועש231-מ תוחפ קסעומה םקתשמ לש ויתויוכז ;האלמ הרשמל בשחיתשדוחל תועש681-ל
.תועש231 תב האלמ הרשמל יסחי ןפואבובשוחי

 ,קיסעמה לש ודבוע היה וליא ןהל יאכז היהש לככ העיסנ תואצוה רזחהל יאכז םקתשמ.5
 ןתינש הבחרה וצב עובקהדבועל העיסנ תואצוה רזחה םוכס לע הלעי אל רזחהה םוכסש דבלבו
 הדובעל העיסנ תואצוהב דיבעמה תופתתשהןיינעל ,7591-ז"ישתה ,םייצוביק םימכסה קוח יפל
.הנממו

הדליש םוימ תועובש41 ךשמל הקוסעתב קסעות אל תמקתשמ.6

 תוברל ,הקוסעתה יאנת תא תטרפמה העדוה ,ותקסעה תליחתב ,םקתשמל רוסמי קיסעמ.7
 ,םולשתה ידעומו הקוסעתה לומג רועיש ,הנוממה תוהז ,הקוסעתה תוהמ ,הקוסעתה תליחת ךיראת
 רחא יתוהמ טרפ לכו ,םולשתב תורדעיה ימיו השפוח ימי תוברל ,הקוסעתה לשב לבקיש תויוכז
.הקוסעתל עגונה

 )1 'סמ ןוקית(
2102-ב"עשת
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ישי והילאטרמלוא דוהא
הקוסעתהו רחסמה הישעתה רשהלשממה שאר

קיציא הילדסרפ ןועמש
תסנכה שאר תבשויהנידמה אישנ


